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DRUK POLISY JEST JEDNOCZEŚNIE WNIOSKIEM UBEZPIECZENIOWYM Sygnatura 4502/2021/1/AP/11/25

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia [MOCG2] na okres 11.01.2021 - 10.01.2022

UBEZPIECZENIE wznowienie Nr poprzedniej polisy 847500114937 Nr zgody  EXC/KOR/000579/21/CROM

POŚREDNICY
UBEZPIECZENIOWI

PRZEDSTAWICIELSTWO 4502 - WARSZAWA, JAGIELLOŃSKA 58, 03-468 WARSZAWA

4502020202, Q-SYSTEM USŁUGI UBEZPIECZENIOWE GRAŻYNA KOŁECKA,
GRAZYNA.KOLECKA@UNIQA.COM.PL, 226190939

Nr Agenta

B45020044, AKCES BROKER SP. Z O.O.Nr Brokera
4502003801, ROMAŃSKI CEZARY, CEZARY.ROMANSKI@UNIQA.COM.PL, 226190939Nr OFWCA

UBEZPIECZAJĄCY
/UBEZPIECZONY

TANGER TRANSPORT & LOGISTICS SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA, REGON 369407135

PRZASNYSKA 4A/102, 01-756 WARSZAWA
tel. 609731933, GRZEGORZ@TANGER.PL

49.41.Z; 52.29.C

DANE PODSTAWOWE DOTYCZĄCE UBEZPIECZENIA

Rodzaj działalności objętej
ochroną wg „PKD 2007”

Przychód za ostatni rok
obrotowy

2 000 000 zł

ZAKRES UBEZPIECZENIA

Zakres terytorialny Unia Europejska; teren poza Unią Europejską zgodnie z kl. 10

Suma gwarancyjna, podlimity, limity W przypadku roszczeń z klauzul mających różne podlimity odpowiedzialności stosuje się podlimity niższe.
W przypadku sumy gwarancyjnej/podlimtu/limitu w walucie obcej stanowi ona równowartość w zł według
kursu średniego NPB z dn. zawarcia umowy ubezpieczenia.

SkładkaLimit dla jednego
wypadku

ubezpieczeniowego

Suma
gwarancyjna

Franszyza
redukcyjna

Zakres
podstawowy

OC deliktowo-kontraktowa oraz wynikająca ze zbiegu
tych podstaw

1000 zł 300 000 EUR 300 000 EUR 2 034 zł

Rozszerzenie zakresu
podstawowego

SkładkaLimit dla jednego
wypadku

ubezpieczeniowego

Podlimity w ramach
sumy gwarancyjnej

Franszyza
redukcyjna

Klauzula 3 OC za szkody w mieniu przechowywanym lub
poddanym obróbce, naprawie lub innym
czynnościom, w tym w pojazdach mechanicznych

1000 zł 300 000 EUR 300 000 EUR 1 017 zł

Klauzula 8 OC za czyste straty finansowe 1000 zł 300 000 EUR 300 000 EUR 1 109 zł
Klauzula 10 OC za szkody wyrządzone poza terytorium Unii

Europejskiej z wyłączeniem USA, Kanady, Australii,
Nowej Zelandii

1000 zł 300 000 EUR 300 000 EUR 928 zł

Klauzule dodatkowe

Klauzula OC spedytora 1000 zł 225 000 EUR 225 000 EUR 479 zł

Klauzula
dodatkowa

Klauzula rezygnacji z regresu do pracowników Ubezpieczonego
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych
postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że UNIQA TU S.A. odstępuje od przysługującego mu prawa regresu w odniesieniu
do:
1) osób fizycznych zatrudnionych przez Ubezpieczonego na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub innej
umowy cywilnoprawnej
2) osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz Ubezpieczonego (samozatrudnienie).
Niniejsza klauzula nie ma zastosowania w przypadku szkód wyrządzonych umyślnie przez ww. osoby.

Klauzula
dodatkowa

Klauzula rezygnacji z regresu do podmiotów powiązanych kapitałowo
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych
postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że UNIQA TU S.A. odstępuje od przysługującego jej prawa regresu w odniesieniu
do:
1) spółek zależnych i powiązanych kapitałowo bezpośrednio z Ubezpieczającym lub Ubezpieczonym;
2) spółek wchodzących w skład tej samej grupy kapitałowej co Ubezpieczający lub Ubezpieczony.

Klauzula
dodatkowa

Klauzula 72 godzin
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych
postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że wszystkie szkody powstałe w czasie następujących po sobie 72 godzin na skutek
tego samego pojedynczego zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową w ramach umowy ubezpieczenia, traktowane są jako
pojedyncza szkoda w odniesieniu do sumy gwarancyjnej/podlimitu oraz franszyzy określonej w umowie ubezpieczenia.

POSTANOWIENIA DODATKOWE

1/3UNIQA wz.8325 UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132, tel. 42 66 66 500, 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



Polisa Nr 847500118847
- PKD nr 52.29.C - zakres ochrony zgodny z treścią klauzuli OC spedytora - Z zakresu ochrony wyłączona jest odpowiedzialność za
szkody polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu rzeczy w związku z przyjęciem na przechowanie mienia w postaci
pojazdów mechanicznych - Z zakresu ochrony wyłączona jest odpowiedzialność za szkody polegające na utracie, uszkodzeniu lub
zniszczeniu rzeczy poddanej obróbce, naprawie lub innym czynnościom przez Ubezpieczonego Odmiennie od postanowień OWU
zakresem ochrony nie jest objęte ryzyko OC za produkt - Dla PKD nr 52.29.C suma gwarancyjna w zakresie podstawowym i
podlimity dla jego rozszerzeń oraz klauzul dodatkowych: 1 000 000 zł, o ile w polisie nie wskazano niższych podlimitów Klauzula OC
spedytora
1.Odmiennie od postanowień § 5 ust. 1 pkt. 21) OWU OC z tytułu prowadzenia działalności lub posiadania mienia na podstawie
niniejszej klauzuli UNIQA TU S.A. udziela ochrony ubezpieczeniowej w zakresie odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczonego za
szkody rzeczowe lub czyste straty finansowe, pod warunkiem wykupienia klauzuli 8 (OC za czyste straty finansowe), wynikające z
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy spedycji. 2. Zgodnie z postanowieniem § 2 pkt. 14) OWU odpowiedzialność za
szkodę rzeczową polegającą na utracie rzeczy jest objęta ubezpieczeniem pod warunkiem, że szkoda taka powstała w następstwie
kradzieży z włamaniem albo rabunku. Przez kradzież z włamaniem rozumie się zabór mienia, którego sprawca dokonał z
zamkniętego pomieszczenia po: 1) usunięciu zabezpieczenia siłą lub narzędziami, 2) otworzeniu zabezpieczenia kluczem
podrobionym lub dopasowanym albo innymi narzędziami, 3) otworzeniu zabezpieczenia kluczem oryginalnym, który został zdobyty
przez kradzież z włamaniem z innego lokalu lub w wyniku rabunku. Przez rabunek rozumie się zabór rzeczy dokonany przez
sprawcę przy użyciu przemocy lub groźby natychmiastowego użycia przemocy w stosunku do Ubezpieczonego: 1) przez
doprowadzenie go do stanu nieprzytomności lub bezbronności, 2) przez zmuszenie osoby posiadającej klucze do otwarcia lokalu
bądź też otwarcie zabezpieczeń przez sprawcę kluczami zrabowanymi. 3. Poza wyłączeniami odpowiedzialności określonymi w
OWU, UNIQA TU S.A. nie odpowiada również za szkody: 1) powstałe wskutek nieprawidłowego wypełnienia dokumentów celnych,
2) związane ze składowaniem towarów w magazynach lub składach celnych, 3) wynikłe ze spedycji materiałów niebezpiecznych
określonych w Umowie europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów sklasyfikowanych w I, II i VII
klasie listy ADR, żywych zwierząt lub przedmiotów wartościowych, 4) powstałe wskutek wydania przesyłki osobie nieuprawnionej, 5)
powstałe wskutek wady ukrytej lub naturalnych właściwości towaru, 6) powstałe wskutek niewłaściwego opakowania, załadowania
lub rozmieszczenia towaru na środku transportu przez nadawcę, 7) powstałe w przewożonym towarze w czasie przewozu, 8)
powstałe w przesyłkach pocztowych, kurierskich lub mieniu przesiedleńczym.

Składka łączna: 5 567,00 zł

pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem złotych, zero groszy
przelewem, w ratach

PŁATNOŚĆ SKŁADKI

Płatność:
Składka słownie:

I rata zostanie opłacona do dnia: 21.01.2021 na konto nr: 82 1030 1944 7503 8475 0011 8847
Wysokość i terminy spłat rat składki:

/1 391,00 21.01.2021I. /1 392,00 21.04.2021II. /1 392,00 21.07.2021III. /1 392,00 21.10.2021IV.

Ratę składki 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.

1.

Zeskanuj powyższy kod QR aparatem fotograficznym Twojego telefonu. Kod służy do opłacenia każdej ze
składek widniejących na polisie dlatego pamiętaj, żeby wprowadzić ręcznie kwotę raty, którą chcesz opłacić -
zgodnie z harmonogramem ratalnym.

2.

Zatwierdź przelew.3.

INFORMACJE DOTYCZĄCE UBEZPIECZENIA
W razie zmiany okoliczności, o które Ubezpieczyciel pytał w formularzu oferty albo w innych pismach przed zawarciem umowy ubezpieczenia,
Ubezpieczający obowiązany 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 OC z tytułu prowadzenia działalności lub posiadania mienia (dalej OWU) zatwierdzonych
Uchwałą Zarządu UNIQA TU S.A. z dnia 13 sierpnia 2018 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:
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.

4.

Nie wyrażam zgody 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.

5.
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08.01.2021
czytelny podpis Ubezpieczającegomiejscowość, data podpis przedstawiciela UNIQA TU S.A.

INFORMACJE DODATKOWE DLA KLIENTA

CONTACT CENTER UNIQA tel. +48 42 66 66 500, 0 801 597 597
Jeżeli potrzebujesz pomocy skorzystaj z naszej infolinii od poniedziałku do piątku (8:00 - 19:00) oraz w soboty (08:00 - 16:00).

ZGŁASZANIE SZKÓD, ASSISTANCE
Zgłoś szkodę z ubezpieczenia za pośrednictwem strony www.uniqa.pl lub dzwoniąc do CONTACT CENTER UNIQA.

ZMIANA DANYCH OSOBOWYCH
• ZADZWOŃ na naszą infolinię:

• WYŚLIJ E-MAIL na adres:

CONTACT CENTER UNIQA

centrala@uniqa.pl (pamiętaj o załączeniu skanu dokumentu potwierdzającego zmianę).

W niektórych przypadkach, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub zapisami OWU zmiana będzie mogła zostać dokonana jedynie na
podstawie pisemnego wniosku.
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