VERSICH ERU NGSNACHWEIS
(fi.ir das Bundesamt fiir Griterverkehr bestimmt)

Der untezeichnende Versicherer bestetigt hiermit, dafJ nach MaBgabe des Versicherungsvertrages
und der folgenden
Kennziffern eine Versicherung gemiiR $ 7a des GiiterkraflyerkehrsgeseEes gegen alle sihaden-besteht, fur dij der
Unternehmer nach dem vlerten Abschnitt des Handelsgeseubuches in Verbindung mit dem Frachwertrig haftet:

1028329766\29\3
Nummer

/

Numer

1. Name und Anschrift des Versicherungsunternehmer
PGS GROUP SP. Z O.O. SP.K., HENRYKA

2. Beginn des VersicherungsschuEes
3. Ende des VersicherungsschuEes

/
/

4. Nummer des Versicherungsscheines

/ Nazwa i adres Ubezpieczonego
tjSAKA l5 m. 7, 84-300 LEBORK

Poczetek ochrony

Koniec ochrony ubezpieczeniowej

I

der poliz:e

I

Numer polisy

Die Rechte des ceschadlgten aus der micht-Haftpflichtversicherung

des

unternehm""ilH#fi

mmt,

80-39
tel,

bzeska 28
05'l 071
901

NIP;584.10.31-823

des Versicherers

Fiir DeuEchhndt6nsporte

wurden prc

Fahz4g geenderte Bestitigungen gem.

/

Pieczgd i podpis

S 7a GiiKG ausgestellt.

314

VERSICH ERUNGSNACHWEIS
(fUr das Bundesamt ftir Griterverkehr bestimmt)

Der untezeichnende Versicherer be.{etigt hiermit, daR nach MaRgabe des Versicherungsvertrages und der folgenden
Kennziffern eine Versicherung gemaR S 7a des GiiterkaftverkehrsgeseEes gegen alle Sch5den-besteht, fur dd der
Unternehmer nach dem vierten Abschnitt des HandelsgeseEbuches in Verbindung mit dem Frachwertrig haftet:

1028329766\29\2
Nummer

l.

/

Numer

Name und Anschrift des Versicherungsunternehmer
PGS GROUP SP.

z O.O. SP.K.,

/

Nazwa i adres Ubezpieczonego

HENRYKA TASAKA 15 m. 7, 84-300 LEBORK

2. Beginn des VersicherungsschuEes

/

3.

Ende des VersicherungsschuEes

4.

Nummer des Versicherungsscheines

/

PoczQtek ochrony

Koniec ochrony ubezpieczeniowej

I

der Polizze

I

Numer polisy

Die Rechte des Geschedisten aus der Pflicht-Haftpflichwersicherung des

1028329766

Unternehmnfgdgl

,!ffiUf",r.r.

80-394 Gdaisk, ul.Kolobrzeskq 28
tel. 58 76 99 986,505 051 0711
tel./fax 58 76 99 901
NIP:584-10-31-823
I

|

14.02.2018

Aus$ellungsdatum

For Deubdrhndtransporte

/

Data wystawienia

wurden prc

Fahuflg gsnderte BestijHgungen gm.

des Versicherers

/

Pieczg6 i podpis

g 7a G{IKG ausgesteilt.
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VERSICH ERUNGSNACHWEIS
(ftir das Bundesamt ftir Gliterverkehr bestimmt)

Der untezeichnende Versicherer bestiitigt hiermit, daR nach MaBgabe des Versicherungwertrages und
der folgenden
K€nnziffern eine Versicherung gemaR g 7a des Giiterkraftverkehrsgeseues gegen alle Schaden-besteht,
fUr di6 der
Unternehmer nach dem vierten Abschnitt des HandelsgeseEbucnei in veruindung mit dem Frachtvertrig
haftet:

1028329766\29U
Nummer

/

Numer

1. Name und Anschrift des Versicherungsunternehmer
PGS GROUP SP. Z O.O. SP.K,, HENRYKA TASAKA

/

Nazwa i adres Ubezpieczonego

t5 m. 7, 84-300

2. Beginn des Versicherungsschuues

/

3. Ende des VersicherungsschuEes

Koniec ochrony ubezpieczeniowej

/

4. Nummer des Versicherungsscheines

LIBORK

Poczqtek ochrony

I

der polize

I

Numer polisy

Die Rechte des Geschedigten aus der micht-Haftpflichwersicherung

1028329766

des

unternehm"o#fiIE0d
80-394 Gdafrsk, ul.Kolobrzesfta 28
tel, 58 76 99 986,505 051 071
tel./fax 58 76 99 901
NIP:584-10-31-823

des Verslchereis

FUr

Deubdrhndtramporte mrden prc Fahzsg gsnderte BesHitigungen gem, g 7a cilKc ausgestellt.

/

PieeqC i podpis

immt.

VERSICH ERU NGSNACHWEIS
(fUr das Bundesamt fiir Gtiteruerkehr bestimmt)

Der untezeichnende Versicherer bestiitigt hiermit, daR nach MaRgabe des Versicherungsvertrages und der folgenden
Kennziffern eine Versicherung gemeR I 7a des Gaiterkaflye*ehrsgeseEes gegen alle Schiiden besteht, fUr die der
Unternehmer nach dem vierten Abschnitt des HandelsgeseEbuches in Verbindung mit dem Frachwertrag haftet:

1028329766\29\4
Nummer

/

Numer

1. Name und Anschrift des Versicherungsunternehmer

/

Nazwa i adres Ubezpieczonego

PGS GROUP SP, Z O.O. SP.K,, HENRYKA TASAKA 15 m. 7, 84-300 LEBORK

2. Beginn des Versicherungsschukes

/

3.

Koniec ochrony ubezpieczeniowej

Ende des VersicherungsschuEes

4. Nummer des

/

Poczqtek ochrony

Versicherungsscheines J der Poliz:e

I

Numer polisy

1028329766

Die Rechte des ceschlidisten aus der Pflicht-Haftpflichwersicheruns des unternehm""

HHg"db$l

if6ifi,XRo6ilt"r,,

,SA
80-394 Gdarlsk, ul.Kolobzeska 2g
tet, 58 76 99 986,505 0S.1,071
tet./fax 58 76 99 901

Ntp:584-10-31-823

I r+.oz.zore
Ausstellungsdatum

/

Fiir DeubchlandtEnsporte

I

Data wystawienia

wurden prc

Fahzsg gesnderte Bestdtlgungen gem. 5 7a GiiKG ausgstellt,
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PO LISA ITBEZPIECZE N IA O D POWI E DZIALN OscI CYWI LN EJ
PRZEWO'NIKA DROGOWEGO W RUCHU KRAIOWYM / MIEDZYNARODOWYM

ARRIERS THIRD PARTY LIABILITY IN DOMESTIC

Nr 1028329766

/ INTERNATIONAL

TMNSPORT

Umowa Generalna PZU nr: 2150660001

Niniejszy dokument jest potwierdzeniem zakresu ubezpieczenia umowy odpowiedzialno6ci oJwilnej przewoinikr od dnia l7.O2.20lg,

I

Okres ubezpieczenia f period of insurance: odf from 17.02,201g dolto!.6.02.20119
sP. z o.o. sP.K.
E-mail: Klient odm6wil

REGON: 36609301s

Telefon: Klient odm6wil

Ubezpieczajqcy/ Policyhotdeti PGS GROUP SP. Z O.O. Sp.K.
Adres siedzibyl eadress HENRYKq LASAKA 15 m. 7, 84-300 LEBORK

E-mail: Klient

odm6wil

sP. z o.o. sP.K.

Insured PGS
Adres siedzibyl Addrcs, HENRYKA TASAKA

E-mail:

Klientodm6wil

REGON: 366093015

Telefon/phone: Klient odm6wil

lS m, 7, 84-300

LEBORK

REGON: 365093015

Telefon/phone: Klientodm6wit

Zakres
Scope of average
Suma gwarancyjna na ka2dy wypadek ubezpieczeniowy
Sum insured per insurance event

Klazule rozszerzajqce zakres ubezpieczenia
Rozb6j (klauzula nr 2)
Robbery clause

Szkody w paletach, platformach i kontenerach (klauzula nr 5)
Palettes, platfoms and enhines clause
UsuniQcie pozostalo6ci po szkodzie (klauzula nr 6)
Debris removal clause

g

g
g

g

v

Suma gwarancyjna 20 000 EUR

Suma gwarancyjna 20 000 EUR

g
g

g
g

Suma gwarancyjna 20 000 PLN

Suma gwarancyjna 20 000 PLN

Szkody powstale podczas postoju poza parkingami strze2onymi (klauzula nr 7)
Parking clause

Koszty podniesienia lub wyciagniqcia pojazdu (klauzula nr 8)
Vehlcle li fring/ta M ngout claus

g

9m lnsud

Sum lnsurcd

Klazule dodatkowe
Mditional covenoes

g

g

Podlimiv suDl/D/r 50 000 EUR

Podlimiv subilntt 50 000 EUR

Czynno6ci zaladunkowe i rozladunkowe dokonywane pnez pzewoinika (klauzula nr 26)
Luding and unbading by subcontractors clause

v

Kabota2 na terenie Niemiec (klauzula nr 28)
Cabotage Gemany clause

Suma gwarancyjna 1 200 000 EUR

lnsud

Sum

Suma gwarancyjna na zdauenie 600 000 EUR

g

Kabota2 na terenie UE z wylqczeniem Niemiec (klauzula nr 29)
Cabotage EU countries

Podlimiv subtinit 300 000 EUR

Franszyza redukcyjna/ Deductibte
Ruch
Franszyza podstawo$ra
Basic dducflble
Czynno6ci zaladunkowe i rozladunkowe dokonywane pzez
pzewoinika (klauzula nr 26)

krajowy

Ruch miqdzynarodowy

2OO EUR

2OO EUR

2OO EUR

zOO EUR

LEdiM end unloediM hv flilrnnE#dE.lail@
Kabotai na terenie Niemiec (klauzula nr 28)
arhhaF anmr^v

O EUR

"lrtrce
KabotaZ na terenie UE z wylqczeniem Niemiec (klauzula nr 29)

Cahbge

EU

2OO EUR

muniis

DSPlPl7O283Z9766/6366/pc:100000r39866568/8E20

rD uG:336106

Powszechny Zaklad Ubezpieczei Sp6lka Akcyjna, Sqd Rejonowy dla m.st. Wafszawy, XII Wydzial Gospodarczy. KRS 9831, NIp 52t;-025-10-49,
kapital zakladowy: 86 352 300 zl wplacony w calo6ci, al. Jana Pawla II 24, 00-133 Warszawa, pzu.pl, infolinia: 801 102 102 (oplat:a zgodna z taryfq operatora)
ID:dspJrolicy-urrzewoznilW5l-001/2018-02-14

13:48:04/proddppu0+6L27624431nLE

z

Zniiki i zwyiki skladki

SA
zaplaty skladki/ aank
account number
70 1020 1025 2881 0110 1530 1403
(W t)tul przelewu prosimy wpisa(':: Nr 1028329766/ Titte of tansfer should
include Policy Number: Nr 10283.29766)

Znizka UW

Warunki
1,, g t Do umowy u

odpowiedzialnok
uchwalq ZazEdu

2.

sowanle ogdlne warunki ubezpieaenla
rogowego w ruchu krejowym, ustalone
z dnia 10 maja 2016 r,, kt6re otrzymalem/am

ej pzewoinlka drogowego w ruchu mlqdzynarodowym,
! PZU SA UZ|L74/ 2016 z dnia 10 maja 2016 r., kr6re
warciem umowy ubezplwenia.

il

przed zwarciem
g * Do umowy ubezpisenia majq zastosowanie og6lne warunki ubezpieeenia

* E w polu oznaea

zgodq

Postanowienia dodatkowe
Zawarto zgodnie z zapisami: Umowy Generalnej pZU nr: 2150660001,

CzynnoSci

(klauzula nr 26),
niniejszQ klauzulE postanowiei OWU, strcny
o odpowiedzialnoEf za wykonywane pue
unku howaru pod warunkiem, 2e

1)
2)

ania tych czynno6ci,
powiednie dla danego towaru, o ile
roztadunku.

Kabota, na tercnle Nlemlec (klauzula nr 28),

Puedmio
powstale
Republiki

eloki

granicach okre6lonej w umowie ubezpleczenia sumy gwarancyjnej w odniesieniu do
wszystkich wypadk6w ubezpiMeniowych zaistniatych w okesie ubezpieaenia chyba,
w umowie ustalono limit odpowiedzialtroSci z b ulu skdd objetych ochronE

,.

ie

7'-t'#';:',1,:fi?'ilillT'",'Hl!Til1k,""
ej w ramach umowy ubezpieczenla ze wzglqdu na

wyeerpanie wskazanej w

no#

wym

wygagniecie ochrony ubez
8. W zakresie
pzed postanowieniami umowy ubepiffzenia.
9. W sprawach nie uregulowanych niniejszq klauzulE stosuje siq odpowiednio
postanowienia umowy ubezpisenia.

uregulowanym

Z zachowaniem pozostalych nie zmienionych niniejszE klauzulE postanowiefi OWU ustala

1.

Ubezpiffiony w
pzez sieble umowy puewozu zleca
czynno5ci puewozowych w
lub w cEki.
6, PZU SA udzlela.ochrcny ubezplseniowej w zakrsie uregulowanym nlniejszq klauzulq w

re

o

zgod

:'

Warunki szeeg6lne:
niowej rowniei

-

(sbnowiqo/ch jego wlasnose lub bqdEcych pzedmiotem umowy najmu, dzieriawy,

)
pzepismi Ksiegi lV niemitrkiego Kodeku Handlowego (HandelsgercEbuch - HGB),
fegulujEcymi umowe puewozu (55 407-450) - zgodnie z postanowieniami S 7a
niemieckiej Ustawy o tlansporcie drogowym (Gtiterkaftverkeh6gesE) i innych
wla6ciwych pzepimw prawa Republiki Federalnej Niemiec,
3. Ochronq ubezpiEeniowE nie jest objqta odpowiedzialnoci za szkody:
1) wyuqdzone z winy umySlnej Ubezpieeonego lub osob, za kt6re ponosi on
odpowiedzialno6c,

2) powstale na skutek kahstsof zywiolowych, oddzialywania energii jQdrowej, wojny,
stanu wojennego, wojny domowej, zamieszek I niepokoj6w spolecznych, strajkdw,
lokaut6w, akt6w terrorystycznych, zauqdzeri wladry padstwowej, konfiskaty lub
zaboru puez organy administracji,
3) powstale w pzewo2onych metalach szlachetnych, wyrobach jubilerskich, kamieniach
szlachetnych, grcdkach platniczych, papierach warto6ciowych, zna?kach,
dokumentach i akbch.
4, Suma gwarancyjna w okresie ubezpiecenia wynosi 200 000 EUR na wszystkle
wypadki ubezpieczeniowe zaistniale w okresie ubezpipenia i 600 000 EUR na jeden
wypadek ubezpieczeniowy.
5. W Dkresie uregulowanym nlniejszq klauzulq jej postanowienia majE piemreilstwo
pzed postamwieniami umowy ubezpieeenia.
6. W sprawach nie uregulowanych niniejszq klauzulE y'lub przywolanyml w niej puepisami
prawa stosuje siq odpowiednio postanowienia umowy ubezpieczenia.
7. Suma gwarancyjna wskazana w pK. 4 niniejszej klauzuli jest niezaleina w stosunku do
sumy gwarancyjnej wskazanej w umowie ubezpiEenia, Oznacza to, 2e wyga6niecie
ochrony ubezpieeeniowej udzielanej w ramach umowy ubezpieczenia ze wzglqdu na
wyeerpanie wskazanej w umowie ubezpieeenia sumy gwarancyjnej, nie powoduje
wyga6niqcia ochrony ubepieczenbwej udzlelanej na podstawie ntnlejszej klauzuli,
8. Niniejsze ubezpieeenie podlega prawu Republiki Federalnej Niemiec,
9. Jurydykcje okreila RozpotzEdzenie Rady (WE) N 441200L2 dnia 22 grudnia 2000 r. w
sprawie jurysdykcji I uznawania ozuefi sqdowych oraz ich wykonywania w sprawach
cywilnych i handlowych (DZ.U.UE L z dnia 16 stycznia 2001 r.).

f

Kabotai na ter€nie UE, z wyleeeniem Niemiec (klauzula nr 29).
Z zachowaniem pozostalyci nie zmienionych niniejszq klauzulq postanowiei OWU ustala
sre, ze:
1. Pzedmiotem ubepiEenia jest r6wniei odpowiedzialnogc cywllna Ubezpisonego za
szkody powstale z Mulu pzewozu towar6w w drcgowym transporcie kabob2owym na
terenle pahstw alonkowskkh Unll Eurcpejskiej, z wylqaeniem Republiki Federalnej
Niemlec, przy uiyciu pojazd6w sllnikowych o dopuszaalnej masie catkowltej (DMC)

powy2ej 3,5 tony, znajdujqcych siQ w dyspozycji Ubezpieeonego (stanowiacych jego
wtasnogd lub bQdEcych pzedmlotem umowy najmu, dzleriary, uzytkowania, uiyaenia,
leaslngu lub innej podobnej formy kouystania z cudzej zeey),
2. PZU SA udziela fihrony ubezpieaeniowej w granicach odpowiedzialno6ci
Ubspieczonego oke6lorej w Konwencji ClvlR, z zastzezeniem postanowiefi OWU.
i przyjmuje siq,
wszelkiej
drogowy
sa
paistwowej
e
pzyjqcia pzesylki do pfzewozu i miejsca pzewidziane dla Jej dosbwy, stosownie do lch
oznaeenia w umowie, znajdujE siq w tym samym kraju, innym niz Rp.
4. Ochrona ubezpieceniowa obejmuje r6wnieZ odpowiedzlalnoSd cywilnq Ubezpieeonego z
q ulu opoinlenia w pzewozie w granlcach sumy gwarancilnej, jednakie wysoko6i
odszkodowania nie rno2e puewyiszyi kwoty pzewoinego.
5. Ochrona ubezpleeeniowa nie obejmuje odpowiedzialno6cl cywilnej UbezpiEonego za
czynnogci pzwozowe wykonywane na jego zlecenie puez podwykonawc6w, ktdrym

3.

2e
towar6w
strcn,

takZe

Medy,

wystawlonego

6z

udokumentowany w nastqpujqcy sposib:
1) pzyjqte pzez ubezpipajEcego zlecenie transportowe (umowa na dany pzew6z),
2) zlecenie tEnsportowe wystawione pzez ubezpieczajqcego dla podwykonawcy,
3) list puewozowy wystawiony na dany pzew6z, zawierajqcy m.in. dane podwykonawcy
W sytuacji, gdy z pEyeyn niezale2nych od Ubezpieonego nie jest mo2liwe zamieszaenie
ddnych Ubezpieaonego na li5cie pzewozowym lub Innym dokumencie puewozowym,
przyjmule siQ, ii wystareajqce dla udokumentowanla takiego pzewozu jest:
zami€aenie na liscie pzewozowym lub innym dokumencie pzewozowym
podpisu kierowcy Ubezpiponego oraz numeru rejestracyjnego pojazdu, kt6rym
wykonywany jest puew6z,

a)

otaz

b)

pisemne zlecenle udzielone Ubezpieczonemu jako podwykonawcy w
ptzedmiotowym transporcie,
zakres ubezplEenia ob€jmuje odpowiedzialno6t za skody powstale wskutek
nieterminowego podstawienia 6rodka transportu pod zaladunek, pod warunkim okreSlenla
w zltreniu pzewozowym daty, godziny i Iniejsca podstawienia pojazdu pod zaladunek.
Ochrona nie obejmuje szkod powsbtych pzed uy'ywem 8 godzin od wynaeonej godziny
podstawienia pojazdu. Podlimit s.g,: 200 000 PLN na jeden i wsrysilte wypadki w okresie
ubezDieeenia
Ochrona ubezpieczeniowa, obejmuje r6wnie2 odpowiedzialnogc cywilnq Ljbezpieczonego za:
- wlqaenie mhrony za szkody powstale wskutek wydania towafu osobie nieuprawnionej w
wyniku wyludzenia do wysoko6ci ponieionej szkody,
nie wiQcej nlz do sublimitu sumy
ubezpieeenia, wynoszqcego 50.000 PLN na jedno i wszystkie zdazenla $/ okesle
ubezDieeenia
ty, niewykorzystnni
i(cie
nych
1 ust.3, konwencji
Pzewozowe - do wysokoEcl poniesionych strat, lecz nie wiqcej ni2 do sublimitu sumy
ubezpleczenia, wynoszEcego 25.000 I'LN na jedno I wsrystkie zdauenia w okesie
ubezDie?enia.
- ekody powstnle wskutek niezastosowania sig do polecei nadawcy, zgodnie z art. 12.
konwencji CMR lub art. 70 i 84. ustawy Prawo Puewozowe - do wysoko6ci poniesionej
szkody, lee nie wiqcej ni2 do sublimitu sumy ubezpisenia, wynoszEcego 25.000 pLN na
jedno i wszystkle zdatzenia w okresie ubeupieeenla
- wlqeenie do zakresu odpowiedzialnogci za ekody powstale w wynlkl nlerozsqdnego
wyboru osob tzmich, kt6rym ubezpisony powierzyt doz6r towaru zgodnie z art, 16 ust. 2
konwencji CRM do wysokogci poniesionej szkody,
nie wiqcej nli do sublimitu sumy
ubezpieaenia, wynoszEcego 50.000 t,LN na jedno i wszystkie zdazenia w okrsie

lu

d
p

pzewozowym

le

ubezoieczenia

- Wqeenie odpowledzialnosci cywilnej Ub'spisonego jaka ponosi w my5l pzepis6w
prawa z tyfulu szkfu powstalych z zanishania pzez Ubezpieeonego za mieszeenia 2
liscie pzewozowym o6wiadaenia, o kt6rym mowa w art. 6 ust. 1 lit.k Konwencji CRl"l,
zgodnie z art, 7 ust. 3 Konwencji CRM (Klauzula Paramount)
- szkody ueaowe w puesylce powstale w nastepstwie wypadku komunikacyjnego jrodka
transportu zaistnialego z winy osoby trztriej, takze gdy sprawG szkody pozostaje
nieustalony. W odnisieniu to tego typu szk6d, PZU SA nie powola siq na pzeslankq
wylqczajqcq odpowiedzialno6d Ub€zpieeonego wynikajqcq z art, 17 ust. 2 Konwencji CMR.
do wysokosci poniesionej szkody, lecz nie wiqcej ni2 do sublimitu sumy ubezpieczenia,
wynoszEcego 100,000 PLN na jedno i wszystkie zdazenia w okresie ubezpieczenia. W
przypadku wyplaty pzez PZI.J SA odszkodowania za takq szkode, PZU SA zastuega sobie
prawo regresu do osoby odpowiedzialnej za zaistnienie wypadku komunikacyjnego
- wlEaenle do zakresu odpowledzialnoki za szkody powstale w wskutek prowadzenla
6rodka transportu puez osbe bs wa2nego prawa jazdy i Swladectwa kwalifikacji, jezeli nle

DsP I P I t0283297 66/6366/pc: 100000 139866568/8E20
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minqlo 30 dnl od daty wygasniQcla waino6ci tych dokument6w i wyga6niecie waZnosci
prawa jazdy nie wynlka z utraty bqdi odebrania uprawniefi do prowidzenia
srodka

- stacjFch benzynowych oraz paylegajqc:ydt do nich parkingach;
-pafkingach.zlokalizowanych przy hotelu, motelu, baze, restauiaQl ltp, potolonym przy
g{,ownej drodze;
- parkingach polo2onych przy autostradach;

transDortu
- y'rlEczenie do zakresu odpowiedzlalno5cl za szkody powstale w sytuacjl
braku aktualnego
badania te€hnicznego pojazdu a brak badan nie byt pEyczynq porilstania szkody

uJe
nia,
cMa

D

a

mlejsce
lednoczesnie ochrona obejmuje r6wnie2 szkody powstate podaas postoj6w wynikajqcych
a) awarii pojazdu;
b) wypadku drogowego;
c) niezbqdnego tankowania paliwa na stacji benzynowej;
0) zlego samopoaucia lub stanu zdrowia kiemwcy

Zmodyfikowana klauzula nr 7
Rozszeu€nie zakesu odpowiedzialnosci o szkody powstale podczas postoju 6rodka
transportu poza parkingaml stzeionymi

ninlej
og6lnych
obejmuje

ych

umowy

sUoni
postoj6w

O6wiadczenia
1. zgoda na udzlelanie inFormaqi o polisie orcbom hzsim: tak.
2. Oswiadczam, 2e pzed zawarciem umowy ubezpisenia uzyskalem informacjq, ie do
umowy ubezpieeenia majq zastoswanie puepisy prawa polskiego,

Postanowienia dodatkowe lub odmienne

Postanowienia dodatkowe do umowy/6w ubezpicenia stwierdzonych
niniejszq PolisA
1, Do OWU majEcyrh zastosowanie do niniejszej umowy ubezpte@enia / umowy

ubezpieaenia obowiEzkowego wprowadza siq postanowieni€ dodatkowe
w bemleniu:
rozpatrywaniu
o rozpalrpvanra
wej

Podm
sPorc
sporc

jest n

Potwierdzam dane kontaktowe:

.

PGS GROUP SP, Z O,O. SP.K,

E-mail: Klient odm6wil
Telefon: Klient odm6wil

4t

Group

PGS Group Sp. z o.o. Sp. K.
ul. L,osoko I5/7,84-300 Lgbork

NIP: PL 841-171-9743

Data zawarcia umowy: 14.02.2018 r,

PRZEO$II

pc,s

r

REGON: 366093015

tel,: +48 59 307 08

l5

r

r

KRS:0000653007

info@pgsgroup.pl

PRUEWOZI' TOWAROW

SK"OLIWA SA

80-394 G'lansk, Lll, t{0+tib|?eska 28
terl 58 l€ gF gt$,5l'15 061 071
t6r./fiix 6E ]ts 69 Boi
NIF;6€4.1O"CIi'619

WWW.PGSGROUP.PL

I PGS GROUP SP, Z O.O. SP.K,

Ubspieeajqcl

Podpis ubezpleajEcego

ffi

pcs orofii.tlq$Jfl?do2 lub (or) '+48 22s66 ss ss pzu.pl

flw

ArkadiuszbditBflp.dku

awarii lub wypadku (in case of accident)

Wiceprezes Zerzadu
Komplementariusza
tel,: +48 888 440 411
ag@pgsgroup.pl

.
.

DSPI P I 10283297 66/6366/pc: 100000139866568/8E20

(aor roz roz

pzu.pl
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ID:dspjoliry_cJzewoznilVv5l_00U20t8-O2-L4 t3i48i}4lptddppu}44L276?44.3,lFItE

EGZEMPLARZ DLA KLIENTA

oSwrnoczENIA Do PoLIsY uBEzPIEczENIA oDPowlEDzrruno5cr
cywrLNEJ pnzewoZuKA DRocowEGo w RucHu KRArowyM /
MTEDZYNARODOUVYM

CARRIERS THIRD PARTY LIABILITY

IN DOMESTIC

Nr 1028329766

/ INTERNATIONAL

TMNSPORT

Umowa Generalna PZU nr: 2150660001

Niniejszy dokument iest potwieldzeniem zakresu ubezpieczenia umowy odpowiedzialnosci syurilnej przewoinika od dnia
lZ.O2.20lg.

Okres ubezpieczenia/ period of insurance: odlfrom 17.02.2019 dolto 16.02.20119
Ubezpieczajqcy/ poticyhotden PGS GROUP Sp. Z O.O. Sp.K,
Adtessied.zibyl Address, HENRYKA TASAKA 15 m, 7, e4-300 LEBORK

E-mail: Klient odm6wil

REGON: 366093015

Telefon/Phone: Klient odm6wil

Struktura
Udzial grupy towarcwej we wsrystkich wykonywanych przewozach
Wyroby alkoholowe pozostale
SptzQt elektroniczny

-

5o/o

kom6rkowe, audio Hi-Fi
Wyroby Moniowe
Sptzet AGD
Sptzqt elektroniczny

Art, spozywcze
orwen$ - otnef

-

-

pozostaly

5

o/o

5

o/o

5

o/o

5

o/o

5

o/o

5

o/o

5

o/o

5

o/o

5

o/o

5

o/o

5

o/o

5

o,/o

pozostale

Czq5ci samochodowe

/

5o/o

telewizory, komputery, aparaty fotograficzne, telefony

motocyklowe

Inne towary/ other goods
ruch kEjowy/ domestic transpotX makulatura, tekstylia, kawa, heftata, opony, art, chemiene,
surowce M6rne, odpady, maszyny, haktory i inne wedlug zlecenla,
ruch miedzynardowy / international transqorX makulatura, tektylia, kawa, herbata, opony, art,
chemiene, surowce wt6rne, odpady, maszyny, haktory i inne wedlug zlecenta.

p

Skladka lqczna/

premium:

2 708,65 pLN

O6wiadeenia
l.

Zgoda na udzielanie Informacji o polisie o$bom trzecim: tak,
2. Informacja o puebiegu ubezpisenla OC pzewoinika drogowego w ruchu kEjowym/
miqdzynarodowym:
1) w ciQgu osbhiego roku liczba szkod wyplaconych wyniosla: 0 a lqczna suma wyplat
wynlosla: 0 PLN
2) w ciEgu ttzech ostatnidl lat: lieba szk6d wyplaconych wyniosla: 0 a lqcna suma
wyplat wyniosla: 0 PLN

3, Osuiadaam ie,
1) liaba Srodkdw kansportu

Srod
transportu

2) numery rcjestEcyjne
3) lieba 6rodk6w
terenie Niemiec wynosi: 4,

4) liqba Srodk6w transportu o DMC powyiej 3,5 tony wykorzystywanych do kabota2u
na terenie UE z wylEeeniem Niemie! wynosi: 4,
5) obroty:
a) w ruchu krajowym za popzedni rok wynosi 300 000,00 pLN, pzewidywany obrot
wynosi 300 000,00 PLN,
b) w ruchu miqdzynarodowym za pcpuedni rok wynosi 900 000,00 pLJ',|,
pzewidywany obr6t 900 000,00 PLN.
4. Ocwiadeam, ie pued zawarciem umowy ubezpieeenia uzyskalem informacjq,2e do
umowy ub€zpi€enia majq zastosowanie pzepisy prawa polskiego,

XM, GA856CE,
do kabotaiu na

Postanowienia dodatkowe lub odmienne
Postanowienia dodatkowe do umowy/6w ubezpieczenia stwierdzonych
nlnleJszq Pollsq
1. Do OWU majEcych zastoewanie do niniejeej umowy ubezpieczenla / umowy
ubezpieeenia obowiEzkowego wprowada siQ postanowienie dodatkowe
w bumieniu:
Podm
o pozaqdowym rozpatrywaniu
spor6
do poasqdowego rozpatrywania

sporo

jst

strony internetowej

nastepujqcy: ww.rf,gov.pl.

2,

pie@ajEcy zobowiqzany
nie do tej umowy
nnym tMalym nogniku.
oieczen

w
u

dniu

ny byi

pzm

Pzekazanie OWU na tmalym nosniku, wymaga upzedniej zgody UbezpiEonego.
Na zQdanie PZU SA Ubezpi€ajqcy zobowiqzany jest puedstawi6 dowod wykonania
tej powlnno6ci.

DSPlPll028329766/6366/pc:100000139866568/8E20

rD uc: 336106

Powszechny Zaklad Ubezpieczei Sp6lka Akcyjna, Sqd Rejonowy dla m.st, Warszawy, XII Wydzial Gospodarczy, KRS 9g31, NIp s2(i025-10-49,
kapital zakladowy: 86 352 300 zl wplacony w calo6ci, al. lana Pawla Il 24, oo-L33 Warszawa, pzu.pl, infolinia: 8ol 102 102 (oplata zgodna z iaryfq operatora)
ID:dspJDolicy-ocJtzewozniW5l-001/2018-02-L4
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FRZEDST
PGS GROUP SP. Z O,O, SP.K.

E-mail: Klient odm6wil
Telefon: Klient odm6wil
Data zawarcia umowy: 14.02.2018 r,

Joanna Kassner-Torchatska
St.

PGS Group

nn,

DSP/P/1028329766/6366/pc:

(sor roz roz

IWASA

80-394 Gdqnsk, rJl,Kofobrzesl€ 28
tel. 58 76 90 9s6,505 051 071
tel./fax 58 76 99 S01
N1Pr584"10"3'l-823

Potwierdzam dane kontaktowe:

ilffi

oztJToWARoW

?

9.zo.ore.\

Specjal

. Ubezpieczeri

801 102 102 lub (or) +48 22566 55 55 pzu.pl
w pzypadku awarii lub wypadku (in case of accident)

Arkadiusz Gaplfiski
Wiceprezcs Zaaqdu
Komplern€ntariusza

. tel.: +48 888 440 4ll
. ag@pgsgroup.pl

100000139866s68/8E20

pzu.pl

214
ID:dspJof iry_ocjzewoznilvv5l_001/2018-02-14

13:48:04/prod dppuO44L276Z44

j l FilE

Powszechno Koso OszczgdnoSci Bonk Polski SA
www.pkobp.pl r tel. 801 307 307x f**
801 3PKOBP*/** lub +48 (81) 535 60 60*/**
* informocje sq dostgpne po poprowngm zologowoniu w serwisie telefoniczngm
** oploto zgodno z torgfq operotoro

wloSciciet:

pcs cRoup spotKA z OGRANtczoNA oDPowIEDZIALNOSCIA SP6tKA
KOMANDYTOWA

dotc

wgdruku:

2018-02-14 9.14:19

Przelew z rochunku

rochunku
Doto wolutg
Numer

Doto

operocji

Opis

Szczegolg tronsokcji

68 1 020 4649 0000 7102 0205 3726

2018-02-14
2018-02-14
Rochunek odbiorcg

:

70102010262881 0110 1530 1403
Nozwo odbiorcg

:

PZU SA

Tgtul: 1 028329766
Tgp

tronsokcji

Kwoto

Przelew z rochunku

-2708,65 PLN

Dokument elektroniczng sporzqdzong nc podstowie art.7.Ustowu Prowo
(Dz.U. Nr 140 z 1997 roku, poz. e3e z p6Zniejszqmi
Nie wumogo pieczqtki oni

podpisu

zmionomiJ.

Bonkowe

StfOnO
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pko_trans_c
etoils_2o1 80214_141924.pdf
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