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Ubezpieczyciel

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A.
z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Chmielnej 85/87, Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla
m. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000016432.
Kapitał zakładowy: 187 938 580 zł, w tym kapitał wpłacony 187 938 580 zł; NIP: 521-04-20-047

Ubezpieczający

ANTRANS Sp. z o.o. sp. komandytowa
Ul. Słodowa 46; 67-200 Głogów
NIP 6932173096
REGON 021761620
Licencja nr TU-34685
POSTANOWIENIA ANEKSU

Niniejszym aneksem rozszerza się zapisy umowy ubezpieczenia OC PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO W RUCHU
KABOTAŻOWYM potwierdzone polisą ubezpieczeniową nr 908210419220

Rodzaj
przewożonych
ładunków:

BYŁO:
Różnorodne, w tym:
- elektronika, w tym RTV i AGD
- ładunki niebezpieczne ADR – z wyjątkiem materiałów
zaliczanych do klasy I i VII Umowy europejskiej
dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego
towarów niebezpiecznych (ADR)
- materiały budowlane, w tym miedź
- części samochodowe
- stal
- artykuły przemysłowe
- wyroby alkoholowe niskoprocentowe, poniżej 20%
- inne wg zleceń
z wyłączeniem:
-samochodów i motocykli,
-żywych zwierząt,
-ładunków szybko psujących się,
-wyrobów tytoniowych i alkoholowych wysokoprocentowych,
oraz ładunków wyłączonych w OWU.

JEST:
Różnorodne, w tym:
- wyroby alkoholowe,
- elektronika, w tym RTV i AGD
- ładunki niebezpieczne ADR – z wyjątkiem materiałów
zaliczanych do klasy I i VII Umowy europejskiej
dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego
towarów niebezpiecznych (ADR)
- materiały budowlane, w tym miedź
- części samochodowe
- stal
- artykuły przemysłowe
- wyroby alkoholowe niskoprocentowe, poniżej 20%
- inne wg zleceń
z wyłączeniem:
-samochodów i motocykli,
-żywych zwierząt,
-ładunków szybko psujących się,
oraz ładunków wyłączonych w OWU.

Do treści umowy ubezpieczenia OC PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO W RUCHU KABOTAŻOWYM potwierdzonej polisą
908210419220 dodaje się postanawiania dodatkowe:
Warunki szczególne
dotyczące parkowania
pojazdu z ładunkiem
oraz postępowania z
ładunkami wrażliwymi

1. TUiR WARTA obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność ubezpieczającego za szkody
powstałe w przesyłce podczas parkowania (postój, zatrzymanie) środka transportu wraz z
ładunkiem:
1) na parkingu strzeżonym/ terenie trwale ogrodzonym, zamkniętym, dozorowanym oraz
oświetlonym
2) na znajdujących się na trasie przewozu:
a) parkingach dla samochodów ciężarowych położonych bezpośrednio przy autostradzie/
drodze ekspresowej
b) przystosowanych dla samochodów ciężarowych parkingach przy motelu, hotelu
c) całodobowej stacji benzynowej
3) przy urzędzie celnym, przejściach granicznych, terminalach promowych,
4) w miejscach wskazanych przez policję/ inne upoważnione służby
5) w wyznaczonych przez odbiorców i nadawców miejscach postojowych przeznaczonych dla
samochodów ciężarowych
2. TUiR WARTA udziela ochrony ubezpieczeniowej w zakresie odpowiedzialności cywilnej
ubezpieczającego z tytułu przewozu wymienionych we wniosku ubezpieczeniowym/ umowie
ubezpieczenia ładunków wrażliwych tj. samochodów, sprzętu elektronicznego (w tym RTV,
AGD), alkoholu (z wyłączeniem piwa) oraz wyrobów tytoniowych pod warunkiem spełnienia
następujących wymogów szczególnych:
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3.

4.

1) kierowcy są wyposażeni w minimum jeden sprawnie działający środek łączności np. telefon
komórkowy
2) podczas przewozu dopuszcza się trwające nie dłużej niż 60 min. postoje na całodobowej stacji
benzynowej oraz parkingach dla samochodów ciężarowych położonych bezpośrednio przy
autostradzie/ drodze ekspresowej pod warunkiem, iż kierowca nie opuszcza terenu stacji/
parkingu
3) w odniesieniu do przewozu w krajach innych, niż wymienione poniżej dłuższy niż 60 min postój
środka transportu dopuszczalny jest na parkingu strzeżonym/ terenie trwale ogrodzonym,
zamkniętym, dozorowanym oraz oświetlonym – lub jeśli kierowca nie opuszcza pojazdu – na
całodobowej stacji benzynowej
4) w odniesieniu do przewozu w następujących krajach: Niemcy, Holandia, Belgia, Luksemburg,
Dania, Szwecja, Finlandia, Norwegia, Austria, Francja, Hiszpania, Portugalia, Irlandia dłuższy
niż 60 min postój środka transportu dopuszczalny jest w miejscach wymienionych w ust 1. pkt 1)
– 5)
Postanowienia niniejszego ustępu nie mają zastosowania, jeśli ww. ładunki są wyłączone z
ubezpieczenia
Postanowienia dotyczące parkowania (postój, zatrzymanie) nie dotyczą sytuacji, gdy parkowanie
wynika co najmniej z jednej z następujących okoliczności:
1) wypadek drogowy, jakiemu uległ pojazd
2) udzielanie pomocy ofiarom wypadku drogowego
3) awaria eksploatacyjna pojazdu
4) nagłe zachorowanie kierowcy, uniemożliwiające dalszą podróż
5) nagłe pogorszenie się warunków pogodowych, uniemożliwiające kontynuowanie przewozu
6) wykonywanie czynności związanych z dostawą/odbiorem przesyłki
7) załatwianie formalności związanych z przewozem przesyłki na granicy, urzędzie celnym,
terminalach promowych
8) wykonywanie poleceń policji lub innych, uprawnionych służb
przy czym ciężar dowodu wymienionych okoliczności postoju koniecznego spoczywa na
Ubezpieczającym
Opuszczając pojazd kierowca zobowiązany jest zabrać z pojazdu dokumenty przewozowe,
zamknąć pojazd oraz uruchomić zamontowane w pojeździe zabezpieczenia przeciwkradzieżowe
SKŁADKA

Składka dodatkowej z tytułu niniejszego Aneksu nie pobiera się.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Postanowienia niniejszego Aneksu obowiązują od dnia 13 kwietnia 2016 r.
2. Aneks został sporządzony w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje ubezpieczający i jeden TUiR WARTA.
Poznań, 2016-04-13 r.
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Podpis i pieczęć TUiR WARTA

osoby upoważnione do składania oświadczenia woli w imieniu Ubezpieczającego
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