CERTYFIKAT UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPEDYTORA
Z ROZSZERZENIEM O PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO W RUCHU KRAJOWYM
I MIĘDZYNARODOWYM
wystawiony na podstawie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
spedytora z rozszerzeniem o przewoźnika drogowego w ruchu krajowym i międzynarodowym
zawartej w dniu 2020-11- 30 w Katowicach
Certificate of Forwarder’s Third Party Liability Spedition with Carrier’s Third Party Liability
in domestic and international transport
concluded 2020-11-30 in Katowice
Generali TU S.A. niniejszym oświadcza, iż Firma Hansped Transport i Spedycja Anna Hanusiak S.J. objęta jest
ochroną ubezpieczeniową w ramach polisy nr PO/00945413/2020 na następujących warunkach:
Generali TU S.A. hereby confirms that the firm Firma Hansped Transport i Spedycja Anna Hanusiak S.J. is insured
under the policy no PO/00945413/2020 on the following terms and conditions:
Ubezpieczyciel
Insurer

Generali T.U. S.A.,
ul. Postępu 15 B, 02-676 Warszawa

Ubezpieczający / Ubezpieczony
Policyholder / Insured

Hansped Transport i Spedycja Anna Hanusiak S.J.
ul. Fryderyka Chopina 1/IX, 40-093 Katowice
NIP: 954-257-27-20
REGON: 240508020

Okres ubezpieczenia
Period of insurance

Od dnia 01.12.2020r. do dnia 30.11.2021r.
From 01.12.2020 to the 30.11.2021

Zakres terytorialny ochrony
Scope of territory

Krajowy: Polska
Międzynarodowy: Europa + azjatycka część Turcji
Kabotażowy: Unia Europejska
OC Spedytora: Cały świat z wyłączeniem Kuby, Syrii, Iranu, Regionu Krymskiego,
Korei Północnej, Wenezueli
National traffic: Poland
International traffic: Europe + the Asian part of Turkey
Cabotage: European Union
Third Party Liability Spedition: The whole world excluding Cuba, Syria, Iran, the
Crimean Region, North Korea, Venezuela

Suma ubezpieczenia
Limit of indemnity

300 000,00 Euro na jedno i 1 500 000,00 Euro na wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia.
W odniesieniu do przewozów kabotażowych:
 600.000,- EUR na jedno zdarzenie i 1.200.000,- EUR na wszystkie zdarzenia
w okresie ubezpieczenia dla przewozów na terenie Niemiec (dla pojazdów o masie
całkowitej powyżej 3,5 tony)
 300.000,- EUR na jedno zdarzenie i na wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia dla przewozów na terenie pozostałych państw UE (dla pojazdów o
masie całkowitej powyżej 3,5 tony).
 300.000,- EUR na jedno zdarzenie i na wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia dla przewozów na terenie Niemiec i pozostałych państw UE (dla
pojazdów o masie całkowitej do 3,5 tony)
300 000,00 Euro for any one occurrence and 1 500 000,00 Euro
aggregate during the insurances period

in the annual
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In relation to cabotage transport:
 600.000,- EUR for one and 1.200.000 EUR for all occurrences during the
insurances period in Germany (for vehicles with a total weight of over 3.5 tonnes)
 300.000,- EUR for one and all occurrences during the insurances period in other
EU countries (for vehicles with a total weight of over 3.5 tonnes)
 300.000,- EUR for one and all occurrences during the insurances period in
Germany ond other EU countries (for vehicles with a total weight of less than 3.5
tonnes)
Warunki ubezpieczenia
General Terms and Conditions

Dla OC spedytora - Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
spedytora, Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z dnia 08.08.2007r. (Uchwała
Zarządu Nr GNL/ob./29/8/2007 z dnia 08.08.2007r.) wraz z Aneksem nr 1 przyjętym
uchwałą Zarządu Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. nr GNL/ob./23/12/2015 w
dniu 23 grudnia 2015r. i obowiązującym od dnia 1 stycznia 2016r. oraz z Aneksem nr 2
został przyjętym Uchwałą Zarządu Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Nr
GNL/ob./4/9/2018 z dnia 24 września 2018r. i obowiązującym od 1 października
2018r.
Dla przewozów krajowych – Ogólnymi warunkami ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu krajowym Generali TU S.A. (Uchwała
Zarządu Nr GNL/ob./22/8/2007 z dnia 08.08.2007r.), wraz z Aneksem nr 1 przyjętym
uchwałą Zarządu Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. nr GNL/ob./23/12/2015 w
dniu 23 grudnia 2015r. i obowiązującym od dnia 1 stycznia 2016r. oraz Aneksem nr 2
został przyjętym Uchwałą Zarządu Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Nr
GNL/ob./4/9/2018 z dnia 24 września 2018r. i obowiązującym od 1 października
2018r.
Dla przewozów
międzynarodowych - Ogólnymi warunkami ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu międzynarodowym
Generali TU S.A. (Uchwała Zarządu Nr GNL/ob./22/8/2007 z dnia 08.08.2007r.) wraz
z Aneksem nr 1 przyjętym uchwałą Zarządu Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
nr GNL/ob./23/12/2015 w dniu 23 grudnia 2015r. i obowiązującym od dnia 1 stycznia
2016r. oraz Aneksem nr 2 został przyjętym Uchwałą Zarządu Generali Towarzystwo
Ubezpieczeń S.A. Nr GNL/ob./4/9/2018 z dnia 24 września 2018r. i obowiązującym od
1 października 2018r.
W sprawach nie uregulowanych w OWU, stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym
Kodeksu Cywilnego, Ustawy o działalności ubezpieczeniowej z dnia 28 lipca 1990r.
(Dz.U. nr 59, poz. 344 z późniejszymi zmianami) oraz inne obowiązujące akty prawne.
Forwarder Third Party Liability General Terms & Conditions, Generali TU SA, dated
08.08.2007 with annex dated 23.12.2015 and with annex dated 24.09.2018
General Term and Conditions of Carrier’s Third Party Liability Insurance Generali
TU S.A. dated – domestic transport 08.08.2007, international transport 08.08.2007
with annex dated 23.12.2015 and with annex dated 24.09.2018

Przedmiot ubezpieczenia

W ramach umowy spedycji ochroną ubezpieczeniowa objęte są m.in. czynności:
 organizacja transportu, zawieranie umów o przewóz i przygotowywanie
dokumentów związanych z przewozem,
 wysyłanie i odbiór przesyłki,
 opracowanie instrukcji wysyłkowych,
 wybór przewoźników i dalszych spedytorów,
 przygotowanie dokumentów związanych z przewozem przesyłek,
 załadunek, wyładunek, przeładunek przesyłki,
 zgłaszanie przesyłki do ubezpieczenia,
 zgłaszanie przesyłki do odprawy celnej,
 doradztwo w zakresie warunków przewozu, wyboru środka transportu oraz trasy
przewozu przesyłek,
 kontrola ilościowa i wagowa przesyłek,
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 podejmowanie czynności potrzebnych do uzyskania zwrotu nienależnie pobranych
sum z tytułu przewoźnego, cła i innych należności związanych z przewozem
przesyłki,
 organizacja konwoju przesyłek,
 organizacja przewozu pełnych i pustych kontenerów,- sporządzenie lub
dopilnowanie przygotowania protokołu szkody,
 składowanie przesyłek związane z realizacją umowy spedycji przez okres nie
dłuższy niż 30 dni,
 wszelkie inne czynności, oddzielnie nie wymienione, jeśli ich wykonanie
warunkowało należyte wykonanie otrzymanego zlecenia spedycyjnego.
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje:
 jakichkolwiek działań Ubezpieczającego jako agenta celnego /agencji celnej;
 braków inwentaryzacyjnych (zaginięcia);
 składowania pojazdów.
 załadunku/rozładunku samochodów, motocykli;
 składowania na podstawie umowy składu, przechowania lub innego tego typu
umowy nie związanego ze spedycją / transportem ładunku;
 czynności logistycznych takich jak : kompletacja przesyłek, konfekcjonowanie
towarów, znakowanie towarów, dystrybucja towarów.
Dot. odpowiedzialności cywilnej spedytora oraz drogowego przewoźnika umownego.

Wyłączeniu ulega przewóz:
 pojazdów, w tym samochodów nowych i używanych, motocykli nowych
i używanych,
 maszyn rolniczych/budowlanych,
 żywych zwierząt,
 ludzi,
 przesyłek pocztowych i kurierskich,
 mienia przesiedleńczego i będącego przedmiotem przeprowadzek,
 mienia sypkiego/płynnego przewożonego luzem w pojazdach typu "wanna"/silos,
 art. spożywczych szybko psujących się (żywność chłodzona, mrożona, ATP),
 tafli szklanych,
 materiałów niebezpiecznych ADR gr I oraz VII,
 futer,
 kart telefonicznych/kredytowych/płatniczych,
 wartości pieniężnych, papierów wartościowych, zbiorów kolekcjonerskich/
historycznych,
 metali i kamieni szlachetnych oraz półszlachetnych (m.in. miedzi),
 odpadów, złomu, makulatury.
 przesyłek wartościowych zgodnie z definicją zawartą w OWU
Zakres ubezpieczenia

Odpowiedzialność cywilna spedytora Ubezpieczającego z tytułu niewykonania, lub
nienależytego wykonania zawartej umowy spedycji, którą Ubezpieczający ponosi
zgodnie z postanowieniami Kodeksu cywilnego (umowa spedycji).
Zakres ochrony obejmuje przewozy kabotażowe na terenie Niemiec i pozostałych
krajów Unii Europejskiej.
Zakres ochrony zostaje rozszerzony o odpowiedzialność cywilną drogowego
przewoźnika umownego, dla którego obowiązują OWU OCPD w ruchu krajowym
i międzynarodowym Generali z dnia 08/08/2007.
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe wskutek kradzieży z włamaniem,
rabunku, rozboju, kradzieży zuchwałej, kradzieży rozbójniczej.
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Obowiązuje polska wersja językowa. Polish text prevails.

Uwagi/ Remarks

Niniejszy certyfikat stanowi jedynie potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia i ma
charakter informacyjny. Bezwzględne pierwszeństwo mają postanowienia Umowy
ubezpieczenia, które regulują warunki ubezpieczenia.
This certificate is a general confirmation of insurance agreement conclusion and it is only for
information purposes. The provisions of Insurance Agreement regulating insurance conditions
shall prerail over this certify.

Katowice, dn. 30.11.2020r.

Pieczęć, podpis Ubezpieczyciela
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