ORYGINAŁ

Polisa nr 436000226950
Okres ubezpieczenia: od 30.08.2020 00:00 do 29.08.2021 23:59
Ubezpieczyciel: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeo ERGO Hestia SA
Dane Ubezpieczającego:

IDEA TRANS Sp. z o.o.
NIP: 542-33-70-741
UL. CURIE - SKŁODOWSKIEJ 3 / 80, 15-094 BIAŁYSTOK

Dane Ubezpieczonego:

IDEA TRANS Sp. z o.o.
NIP: 542-33-70-741
UL. CURIE - SKŁODOWSKIEJ 3 / 80, 15-094 BIAŁYSTOK

Warunki ubezpieczenia:
Ubezpieczenie OC Spedytora z rozszerzeniem o OCPD Umownego

J03-03

Podstawa zawarcia umowy:

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Spedytora
rozszerzone o OCPD umownego

Zakres terytorialny:

spedycja: cały świat; transport międzynarodowy: Europa w tym kraje byłego
ZSRR takie jak: Rosja, Białoruś, Ukraina i Mołdawia oraz azjatycka częśd Turcji;
transport krajowy: Polska; transport kabotażowy: kraje Unii Europejskiej (za
wyjątkiem Rumunii, Bułgarii, Polski), z wyłączeniem Niemiec

Zakres ubezpieczenia:

zgodnie ze Szczególnymi Warunkami Ubezpieczenia nr WAUG 1178/2016 z
włączeniem OCPD za przewozy pojazdami nienormatywnymi

Suma gwarancyjna:

300 000,00 EUR

Franszyza:

zgodnie ze Szczególnymi Warunkami Ubezpieczenia nr WAUG 1178/2016

Składka:

8 900,00 PLN

Postanowienia dodatkowe:
Rodzaj towarów objętych ubezpieczeniem:
Przewozy przesyłek towarowych różnych, w tym towarów podwyższonego ryzyka, m. in. takich jak: AGD (włączona kl. 02A), audio Hi-Fi,
RTV (włączona kl. 02B), komputery, akcesoria komputerowe oraz ich części składowe (włączona kl. 02C), alkohol pow. 2% (włączona kl.
03A), wyroby tytoniowe (włączona kl. 03B), kosmetyki (włączona kl. 05), opony i części samochodowe (włączona kl. 11), leki i wyroby
przemysłu farmaceutycznego (włączona kl. 06), artykuły żywnościowe wymagające kontrolowanej temperatury określone w Zał. nr 2 i 3
konwencji ATP (włączona kl. 13), materiały niebezpieczne (włączona kl.01), pojazdy samochodowe z wyłączeniem pojazdów używanych
lub uszkodzonych (kl.10) oraz inne przesyłki towarowe przewożone z kontrolowaną temperaturą przewozu.
Zakres ubezpieczenia rozszerzony o:
1. OCPD za przewozy pojazdami nienormatywnymi (klauzula 12).
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowieo umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i w Ogólnych
Warunkach Ubezpieczenia, strony postanowiły rozszerzyd zakres ubezpieczenia o odpowiedzialnośd za prze-wozy towarów pojazdami
nienormatywnymi - wykonywanych zgodnie z przepisami dotyczącymi takich przewozów po drogach publicznych.
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2. Klauzulę maszyn i urządzeo używanych:
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowieo umowy ubezpieczenia i OWU rozszerza się zakres
ubezpieczenia o OCPD za: przewóz maszyn i urządzeo używanych, z zastrzeżeniem wyłączenia szkód estetycznych (polegających na
wgnieceniach, porysowaniach, potłuczeniach, ubytku farby, rdzy itp.) oraz polegających na naturalnym zużyciu, przy zastosowaniu limitu
150.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz franszyzy redukcyjnej 5% szkody nie mniej niż 500 EUR.

Postanowienia dodatkowe:
Umowę ubezpieczenia zawarto na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia określonych powyżej, z zastosowaniem klauzul
dodatkowych określonych powyżej – stanowiących integralną częśd umowy. Umowę przygotowano na podstawie oferty
A/WA50/0637312/2.
Polisę zawarto na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia:
- Odpowiedzialności Cywilnej Spedytora z dnia 24.09.2018 r.,
- Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika Drogowego w Ruchu Międzynarodowym z dnia 24.09.2018 r.,
- Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika Drogowego w Ruchu Krajowym z dnia 24.09.2018 r.,
oraz Szczególnych Warunków Ubezpieczenia nr WAUG 1178/2016
Spory wynikające z Umowy ubezpieczenia pomiędzy Ubezpieczającym, Ubezpieczonym lub innym uprawnionym z umowy ubezpieczenia,
będącym osobą fizyczną, a Ubezpieczycielem mogą byd rozpoznane w drodze pozasądowego postępowania przed Rzecznikiem
Finansowym - Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa, www.rf.gov.pl. który jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia
pozasądowych postępowao w świetle przepisów Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku
finansowego i o Rzeczniku Finansowym.

Składka i sposób płatności:
Składka łączna:
8 900,00 PLN (słownie: Osiem tysięcy dziewiędset złotych 0/100)
Warunki płatności składki:
Płatna w 4 ratach.

Terminy płatności i kwoty rat:
11.09.2020

2 225,00 PLN

08.12.2020

2 225,00 PLN

06.03.2021

2 225,00 PLN

02.06.2021

2 225,00 PLN

Składka płatna na rachunek bankowy:
91 1240 6960 6013 4360 0022 6950
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Oświadczenie Ubezpieczającego:
Oświadczam, że zostało mi okazane i zapoznałem się z treścią pełnomocnictwa do zawarcia umowy ubezpieczenia w imieniu Sopockiego
Towarzystwa Ubezpieczeo Ergo Hestia SA oraz potwierdzam, że przed zawarciem umowy otrzymałem tekst Ogólnych Warunków
Ubezpieczenia wraz z klauzulami dodatkowymi, na podstawie których umowę zawarto oraz zapoznałem się z nimi i zaakceptowałem ich
treśd.

ZASADY SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI W ERGO HESTII
(1) Ubezpieczający, ubezpieczony, uposażony lub uprawniony z umowy ubezpieczenia, poszukujący ochrony ubezpieczeniowej lub
zleceniodawca gwarancji ubezpieczeniowej (Klient) mogą wnieśd reklamacje dotyczące usług świadczonych przez ERGO Hestię lub agenta
ubezpieczeniowego, to jest: (a) dotyczące działalności ubezpieczeniowej świadczonej przez ERGO Hestię oraz dotyczące czynności
agencyjnych wykonywanych przez Agenta ERGO Hestii, w tym w zakresie niezwiązanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową –
ubezpieczycielowi w następujący sposób; poprzez formularz na stronie: www.ergohestia.pl; telefonicznie, pod numerem: 801107107 lub
585555555; pisemnie, na adres siedziby Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeo ERGO Hestia SA, ul. Hestii 1, 81-731 Sopot; ustnie lub
pisemnie podczas wizyty w jednostce Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeo ERGO Hestia SA. (b) dotyczące czynności agencyjnych
wykonywanych przez Agenta w zakresie niezwiązanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową, o ile Agent wykonuje czynności agencyjne
na rzecz więcej, niż jednego zakładu ubezpieczeo w zakresie tego samego działu zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 11 września
2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (ubezpieczenia na życie lub ubezpieczenia majątkowe). (2) Reklamacje wskazane
w ust. 1a. rozpatrywane są przez jednostkę organizacyjną powołaną w tym celu przez Zarząd ERGO Hestii. (3) Reklamacje wskazane w
ust. 1b. rozpatrywane są przez Agenta, którego działalności reklamacja dotyczy i powinny byd wniesione bezpośrednio temu Agentowi. W
przypadku wpływu takiej reklamacji do ERGO Hestii, ERGO Hestia przekaże reklamację niezwłocznie Agentowi, informując o tym
jednocześnie Klienta występującego z reklamacją. (4) Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 30 dni od dnia jej
otrzymania na piśmie lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji albo pocztą elektroniczną - na wniosek osoby zgłaszającej
reklamację. (5) W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w
terminie określonym powyżej, odpowiedź zostanie wysłana w terminie 60 dni od dnia jej otrzymania. O konieczności przedłużenia terminu
do udzielenia odpowiedzi na reklamację Klient zostanie poinformowany w podanym w punkcie 4 powyżej 30-dniowym terminie. (6) W
niestandardowych sprawach Klient może zwrócid się do Rzecznika Klienta ERGO Hestii poprzez formularz na stronie: www.ergohestia.pl.
(7) Klient może wystąpid z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego www.rf.gov.pl
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeo ERGO Hestia SA, 81-731 Sopot, ul. Hestii 1, KRS 0000024812 (Sąd Rejonowy Gdaosk-Północ w
Gdaosku, VIII Wydział Gospodarczy KRS), NIP: 585-000-16-90. Kapitał zakładowy, opłacony w całości: 196.580.900 zł. Spółka posiada
status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach
handlowych.

Ubezpieczający

Ubezpieczyciel
WA50 Przedstawicielstwo Korporacyjne Warszawa
Umowę przygotował: Iwona Skwarek, nr UWR 000081
Numer Pośrednika: 018169
Segment klienta: A
Polisę wystawiono w Warszawie dnia 28.08.2020
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