
Polisa

Nr 854500104521
Archwizacja w POS

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
90-520 Łódź, ul. Gdańska 132

tel. 42 66 66 500 lub 801 597 597
centrala@uniqa.pl, www.uniqa.pl

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58
Kapitał zakładowy i wpłacony: 220 308 282 PLN
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POLISA JEST JEDNOCZEŚNIE WNIOSKIEM UBEZPIECZENIOWYM Sygnatura 1501/2020/12/AP/149/1

POTWIERDZAMY, ŻE ZAWARLIŚMY Z PAŃSTWEM UMOWĘ UBEZPIECZENIA

Ubezpieczenie

wznowione

Początek okresu ubezpieczenia

22.12.2020 21.12.2021

Koniec okresu ubezpieczenia Numer poprzedniej polisy

854064114308 EXC/KOR/038125/20/MSKU

Numer zgody

UBEZPIECZAJĄCY I UBEZPIECZONY

OBA TRANS SP. Z O.O.

KOMUNALNA 1C, 62-700 TUREK

REGON: 300392500

tel. 601724874

DANE PODSTAWOWE DOTYCZĄCE UBEZPIECZENIA

Przewozy międzynarodowe
Przewozy kabotażowe

na terenie Niemiec
Przewozy krajowe

0 PLN200 000 PLNPlanowany przychód w okresie ubezpieczenia 0 PLN

Pojazdy ciężarowe
o DMC powyżej 3,5 ton

Ciągniki siodłowe
Pojazdy ciężarowe
o DMC do 3,5 tony

60Liczba pojazdów wykorzystywanych przez ubezpieczonego do przewozów 1

PŁATNOŚĆ SKŁADKI

I. rata II. rata III. rata IV. rata

1 938 PLN

05.01.2021

1 938 PLNSKŁADKA ŁĄCZNA

Składkę możesz opłacić w szybki i wygodny sposób przy pomocy telefonu z
aplikacją mobilną Twojego Banku.

Zaloguj się na telefonie do aplikacji mobilnej Twojego
Banku i sprawdź, czy usługa płatności kodami QR jest
aktywna.

Zeskanuj umieszczony powyżej kod QR aparatem
fotograficznym Twojego telefonu.

Zatwierdź przelew.

Składka płatna jednorazowo przelewem

24 1030 1944 7503 8545 0010 4521Numer konta:

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKÓW W KRAJOWYM RUCHU DROGOWYM

Zgodnie z OWU OC przewoźników w krajowym i międzynarodowym ruchu drogowymZakres ubezpieczenia

Klauzula nr 1 – OC za szkody powstałe podczas postoju poza parkingami strzeżonymi

Klauzula nr 5 – OC za szkody powstałe w następstwie rabunku

Klauzula nr 6 – OC za szkody powstałe w przewożonych towarach podwyższonego ryzyka

Klauzule dodatkowe (z OWU)

Suma gwarancyjna 300 000 EUR na każdy wypadek ubezpieczeniowy

Franszyza redukcyjna 200 EUR

Składka 1 938 PLN

TOWARY OBJĘTE OCHRONĄ

Ochroną obejmujemy przewóz towarów różnego rodzaju z wyłączeniem: żywych zwierząt, zwłok i szczątków zwłok ludzkich, mienia przesiedleńczego lub towarów
przewożonych w ramach przeprowadzek, ładunków ponadgabarytowych, pojazdów samochodowych, przesyłek wartościowych zgodnie z definicją w OWU, przesyłek
pocztowych i kurierskich, towarów przewożonych w kontrolowanej temperaturze, towarów niebezpiecznych ADR

POSTANOWIENIA DODATKOWE

Ochroną ubezpieczeniową obejmujemy również:
1. szkody, które wynikły z utraty lub niewłaściwego użycia dokumentów wymienionych w liście przewozowym i dołączonych do niego lub wręczonych przewoźnikowi
(art. 71 ustawy prawo przewozowe, art. 11 ust. 3 konwencji CMR) - w granicach sumy gwarancyjnej, jednak nie więcej niż 20 000 PLN na jeden i na wszystkie wypadki
ubezpieczeniowe,
2. szkody, które wynikły z niewykonania lub nienależytego wykonania polecenia zmiany umowy przewozu (art. 70 ustawy prawo przewozowe, art. 12 konwencji CMR) -
w granicach sumy gwarancyjnej, jednak nie więcej niż 40 000 PLN na jeden i na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe,

INFORMACJE DOTYCZĄCE UBEZPIECZENIA
W razie zmiany okoliczności, o które Ubezpieczyciel pytał w formularzu oferty albo w innych pismach przed zawarciem umowy ubezpieczenia, Ubezpieczający obowiązany
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Polisa Nr 854500104521
jest zawiadomić o tych zmianach Ubezpieczyciela niezwłocznie po otrzymaniu o nich wiadomości. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek obowiązek
poniższy ciąży również na Ubezpieczonym, o ile wiedział o zawarciu umowy na jego rachunek.

OŚWIADCZENIA SKŁADANE PRZEZ UBEZPIECZAJĄCEGO
Po przeprowadzeniu analizy moich potrzeb i wymagań w zakresie ubezpieczenia, wyrażam zgodę na zawarcie umowy ubezpieczenia na podstawie Ogólnych
Warunków Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźników w krajowym i międzynarodowym ruchu drogowym(dalej OWU) zatwierdzonych Uchwałą
Zarządu UNIQA TU S.A. z dnia 29 kwietnia 2019 r. OWU wraz z informacją wymaganą przepisem art. 17 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,
dokumentem zawierającym informacje o produkcie oraz informacją dotyczącą procedury składania i rozpatrywania reklamacji zostały mi doręczone przed zawarciem
umowy ubezpieczenia: w postaci papierowej.

1)

Oświadczam, że otrzymałam/em i zapoznałam/em się z zasadami przetwarzania danych osobowych, wskazanymi w dokumencie „Informacje dotyczące przetwarzania
danych osobowych w UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna” załączonym do OWU. Przedmiotowe informacje są również publicznie dostępne na stronie
internetowej Towarzystwa pod adresem: www.uniqa.pl/o-nas/dane-osobowe.

2)

W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek jako Ubezpieczający oświadczam, że finansuję w całości koszt składki ubezpieczeniowej i przekażę
Ubezpieczonemu dokumenty wskazane w ustępie pierwszym niniejszej polisy (dot. oświadczeń Ubezpieczającego), w tym informację wymaganą przepisem art. 17
ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej z dnia 11 września 2015 r. z późn.zm.

3)

Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych przez UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oraz UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z
siedzibą w Łodzi, ul. Gdańska 132 w celach marketingowych w formie:

4)

UNIQA TU na ŻYCIE S.A.: rozmowy telefonicznej SMS/MMS E-MAIL papierowej

UNIQA TU S.A.: rozmowy telefonicznej SMS/MMS E-MAIL papierowej po rozwiązaniu umowy ubezpieczenia

Wyrażam zgodę na składanie przez UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oświadczeń i przekazywanie informacji związanych z zawarciem i wykonywaniem umów
ubezpieczenia, które łączą mnie ze Spółką, przy użyciu telefonu lub innego telekomunikacyjnego urządzenia końcowego i automatycznego systemu wywołującego, jak
również na podany adres poczty elektronicznej. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie, bez podawania przyczyny.

5)

POŚREDNIK

CENTRUM UBEZPIECZEŃ I LEASINGU SP Z O O , ŻWIRKI I WIGURY 23 62-500 KONIN
AGENT: CENTRUM UBEZPIECZEŃ I LEASINGU WIKTORSKI/WIELGÓRECKI SP. Z O. O., e-mail: PRZEDSTAWICIELSTWO.KONIN@UNIQA.COM.PL, telefon: 632446301
BROKER: PROMETEUSZ CONSULTING SP. Z O.O.
OFWCA: SKUBISZEWSKI MARIUSZ, e-mail: MARIUSZ.SKUBISZEWSKI@UNIQA.COM.PL, telefon: 632446318

Podpis i pieczęć przedstawiciela UNIQA TU S.A.

15.12.2020

Podpis i pieczęć ubezpieczającegoMiejscowość, data

INFORMACJE DODATKOWE DLA KLIENTA
Masz pytania? Chcesz zmienić dane na polisie? Skontaktuj się z nami:

telefonicznie: 42 66 66 500 (telefon czynny w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-19.00 oraz w soboty w godzinach 8.00-16.00);
e-mailowo: centrala@uniqa.pl.

W niektórych przypadkach, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub zapisami OWU, zmianę danych będziemy mogli wprowadzić jedynie na podstawie Twojego
pisemnego wniosku.

przez formularz kontaktowy na stronie www;
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Oświadczenie

do polisy nr 854500104521

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
90-520 Łódź, ul. Gdańska 132

tel. 42 66 66 500 lub 801 597 597
centrala@uniqa.pl, www.uniqa.pl

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58
Kapitał zakładowy i wpłacony: 220 308 282 PLN

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźników
w krajowym i międzynarodowym ruchu drogowym

DANE UBEZPIECZONEGO

OBA TRANS SP. Z O.O.

KOMUNALNA 1C, 62-700 TUREK

REGON: 300392500

tel. 601724874

OŚWIADCZENIE UBEZPIECZAJĄCEGO
Oświadczam, że od 01 stycznia 2017 roku do 15 grudnia 2020 roku nie wystapiły szkody ani roszczenia, poza szkodami wymienionymi w poniższej tabeli, które mogłyby
być objęte ubezpieczeniem OC przewoźników w krajowym i międzynarodowym ruchu drogowym. Nie znam również żadnych okoliczności, które w przyszłości mogłyby
spowodować tego typu roszczenia i dotyczyłyby zdarzeń w podanym okresie.

Przewozy krajowe Przewozy międzynarodowe Przewozy kabotażowe na terenie Niemiec

Rok
Liczba
szkód

Kwota wypłaconych
odszkodowań

Kwota aktualnych
rezerw

Kwota aktualnych
rezerw

Kwota wypłaconych
odszkodowań

Liczba
szkód

Kwota aktualnych
rezerw

Kwota wypłaconych
odszkodowań

Liczba
szkód

2020 0 0,00 0,00 0 0,000,00 0 0,000,00

2019 0 0,00 0,00 0 0,000,00 0 0,000,00

2018 0 0,00 0,00 0 0,000,00 0 0,000,00

2017 0 0,00 0,00 0 0,000,00 0 0,000,00

Wiem, że podanie niezgodnych z prawdą lub niepełnych informacji może spowodować skutki prawne określone w kodeksie cywilnym i konsekwencje wynikające z
ogólnych warunków ubezpieczenia.

15.12.2020

Podpis i pieczęć ubezpieczającegoMiejscowość, data
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