
 
 

 
 

 
CERTYFIKAT 

DO UMOWY UBEZPIECZENIA GENERALNEGO ŁADUNKÓW W TRANSPORCIE (CARGO) 
NR 90820 0008646 

07/51 

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 EUROTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
Ul. Dywizji Wołyńskiej 18B/7 
80-041 Gdańsk 
NIP: 5832818966 
REGON: 192905663 
 

Ubezpieczony Osoba uprawniona do odszkodowania (posiadająca ubezpieczalny interes w odniesieniu do przedmiotu 
ubezpieczenia w chwili powstania szkody) – podmiot wskazany w certyfikacie jednostkowym lub jego 
Kontrahent zgodnie z kontraktem handlowym,  

Podstawa zawarcia 
ubezpieczenia 
 

OWU ładunków w transporcie (cargo) obowiązujące od dnia 01.03.2016 r. 

Okres ubezpieczenia od 1 lipca 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. 

Rodzaj ładunków 
objętych ochroną: 

Zaznaczone poniżej (X) ładunki będące w zakresie obsługi spedycyjnej i/lub transportowej Ubezpieczającego 
i zlecone Ubezpieczającemu do ubezpieczenia: 
 

X sprzęt elektroniczny, RTV/AGD Grupa A 

X wyroby tytoniowe, alkohol Grupa A 

X ładunki przewożone w kontrolowanej temperaturze Grupa A 

X pozostałe ładunki - za wyjątkiem ładunków wyłączonych z ochrony Grupa B 

 
za wyjątkiem ładunków wymienionych poniżej 
 

Ładunki wyłączone z 
ochrony   

 ładunki wyszczególnione powyżej i nie zaznaczone (X) 
 wartości pieniężne, biżuteria, banderole akcyzy, karty kredytowych, płatnicze, pre-paid 
 akta, dokumentacja, wzory i prototypy 
 dzieła sztuki, zbiory kolekcjonerskie, eksponaty wszelkiego rodzaju 
 ładunki masowe luzem 
 rzeczy przesiedlenia 
 pojazdy samochodowe 
 żywe zwierzęta 
 przesyłki przyjęte do spedycji/ przewozu w formie uszkodzonej 

Ładunki wyłączone z ochrony mogą zostać przyjęte do ubezpieczenia za uprzednim zgłoszeniem do TUiR 
WARTA na indywidualnych warunkach 

Zakres terytorialny Zaznaczone poniżej (X) następujące strefy geograficzne 
 

X 
kraje Unii Europejskiej, Andora, Liechtenstein, Monako, Norwegia, San 
Marino, Szwajcaria, Watykan 

Strefa 1 

X pozostałe kraje europejskie, USA, Kanada Strefa 2 

X pozostałe kraje świata Strefa 3 
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Rodzaj transportu Zaznaczone poniżej (X) następujące rodzaje transportu 
 

X drogowy 

X morski 

X lotniczy 

X kolejowy 

X śródlądowy 
 

Zakres ubezpieczenia  
 

Institute Cargo Clauses (A) 1/1/09 
Institute Cargo Clauses (Air) (excluding sendings by Post) 1/1/09 (klauzula dla ładunków przewożonych drogą 
lotniczą) 
Institute Radioactive Contamination, Chemical, Biological, Bio-Chemical and Electromagnetic Weapons 
Exclusion Clause 10/11/2003   
Institute Replacement Clause 1/12/2008 (klauzula obligatoryjna dla maszyn i urządzeń) 
Additional Cover for Duty 5/8/97 
 

Załadunek/ Rozładunek Zakres ubezpieczenia obejmuje czynności załadunku/ rozładunku 

Załadunek: ogół czynności wykonywanych bezpośrednio przed rozpoczęciem przewozu w miejscu nadania, 
mających na celu umieszczenie przygotowanego do przewozu ładunku na lub wewnątrz środka transportu z 
włączeniem czynności dostarczenia ładunku z magazynu, innego pomieszczenia lub miejsca składowania w 
bezpośrednie sąsiedztwo środka transportu 

Rozładunek: ogół czynności wykonywanych bezpośrednio po zakończeniu przewozu w miejscu 
przeznaczenia, mających na celu wyjęcie ładunku ze środka transportu, z włączeniem czynności 
przemieszczania ładunku z bezpośredniego sąsiedztwa środka transportu do magazynu, innego 
pomieszczenia lub miejsca składowania 

Rozszerzenie zakresu 
ubezpieczenia o ryzyka 
polityczne  

Ryzyka polityczne wg: 

Institute War Clauses (Cargo) 1/1/09 

Institute Strikes Clauses (Cargo) 1/1/09 

Institute War Clauses (Air Cargo) (excluding sendings by Post) 1/1/09 (klauzula dla ładunków przewożonych 
drogą lotniczą) 

Institute Strikes Clauses (Air Cargo) 1/1/09 (klauzula dla ładunków przewożonych drogą lotniczą) 

Dodatkowe 
postanowienia dla ryzyk 
politycznych 

Ryzyka strajkowe są objęte ochroną tylko w transporcie międzynarodowym 

Ryzyka wojenne są objęte ochroną tylko w transporcie międzynarodowym w przewozie morskim lub lotniczym 

Ubezpieczenie ryzyk politycznych (ryzyka wojenne i strajkowe) w przypadku transportów do/z niżej 
wymienionych krajów wymaga wcześniejszego uzgodnienia z TUiR WARTA S.A.: 

Afganistan, Algieria, Angola, Arabia Saudyjska, Azerbejdżan, Bangladesz, Boliwia, Burkina Faso, Burundi, 
Czad, Egipt, Ekwador, Erytrea, Etiopia, Filipiny, Gruzja (z włączeniem Abhazji i Południowej Osetii), Gwinea, 
Gwinea Równikowa, Haiti, Indonezja, Irak, Iran, Izrael i Autonomia Palestyńska, Jemen, Jordania, Kamerun, 
Kenia, Kolumbia, Kongo Kinshasa (Republika Demokratyczna Kongo), Kongo – Brazzaville (znane jako 
Republika Kongo), Korea Południowa, Korea Północna, Liban, Libia, Liberia, Madagaskar, Mali, Mauretania, 
Nepal, Niger, Nigeria, Pakistan, Peru, Republika Środkowoafrykańska, Rosja (Czeczenia, Iguszetia, Północna 
Osetia), Sierra Leone, Somalia, Sudan, Sudan Południowy, Syria, Uganda, Ukraina, Wybrzeże Kości 
Słoniowej, Zimbabwe 

 

Czas trwania ochrony 
ubezpieczeniowej 

1. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje cały okres przewozu ubezpieczonej przesyłki, za który odpowiada 
Ubezpieczający. 

2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wszystkie etapy przewozu, wraz z niezbędnymi czynnościami 
przeładunkowymi oraz międzyskładowaniem. 

Franszyza redukcyjna w 
każdej szkodzie 
 

zniesiona 

 Gdynia, dnia 2 lipca 2020 r. 

 
 

 

 

 

 

Podpis i pieczęć TUiR WARTA 
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