POLISA UBEZPIECZENIA
ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO
NR 001-19-520-06340893
nr CFLOW: CF/2019/8586/CARGO

Ubezpieczyciel:

TUiR Allianz Polska S.A.
ul. Rodziny Hiszpańskich 1
02-685 Warszawa

Pośrednik:

Ubezpieczający:

Top Trans Piotr Dąbrowa sp. j.
Transport Spedycja Logistyka
ul. Modlińska 129 lok. U20
03-186 Warszawa
NIP: 1132466925
REGON: 015667445

Amir Ekiert

DANE PODSTAWOWE
Okres ubezpieczenia:

01.03.2019 – 29.02.2020

Licencje:

Rodzaj licencji:

Nr licencji:

Ważność:

Licencja wspólnotowa
dot. międzynarodowego
zarobkowego przewozu
drogowego rzeczy

TU-012782

28.06.2020

Przedmiot ubezpieczenia:




Rodzaj ładunków:

Mienie różnego rodzaju z wyłączeniem:
 przesyłek kurierskich;
 materiałów niebezpiecznych (ADR);
 pojazdów;
 ładunków nienormatywnych;
 pieniędzy, papierów wartościowych, antyków, dzieł sztuki, biżuterii, dokumentów oraz zbiorów
filatelistycznych i numizmatycznych, jak również przedmiotów posiadających wartość naukową
i artystyczną;
 złota, srebra i wyrobów z tych metali, kamieni szlachetnych, pereł, platyny i pozostałych metali
z grupy platynowców;
 żywych zwierząt;
 komórek, tkanek, organów, zwłok ludzkich;
 broni i ładunków o przeznaczeniu militarnym.

Zakres terytorialny:

transport krajowy: Polska
transport międzynarodowy: Europa z wyłączeniem: Mołdawii, Ukrainy, Białorusi, Rosji, Czarnogóry
i Kosowa

odpowiedzialność cywilna przewoźnika drogowego w ruchu krajowym na terenie RP
odpowiedzialność cywilna przewoźnika drogowego w ruchu międzynarodowym

Sumy/limity/franszyzy:
Zakres
OC przewoźnika drogowego
Zakres
Klauzula rozboju lub
kradzieży rozbójniczej lub
kradzieży z włamaniem

Suma gwarancyjna

Franszyza redukcyjna

500.000 EUR na jedno i wszystkie zdarzenia

500 EUR na każde
zdarzenie

Podlimity sumy gwarancyjnej

Franszyza redukcyjna

do wysokości sumy gwarancyjnej na jedno i wszystkie zdarzenia
w okresie ubezpieczenia

300 EUR na każde
zdarzenie

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015,
REGON 012267870, wysokość kapitału zakładowego: 377 241 000 złotych (wpłacony w całości).

Strona 1 z 12
UW:32923

POLISA UBEZPIECZENIA
ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO
NR 001-19-520-06340893
nr CFLOW: CF/2019/8586/CARGO

Klauzula załadunku /
rozładunku

do wysokości sumy gwarancyjnej na jedno i wszystkie zdarzenia
w okresie ubezpieczenia

300 EUR na każde
zdarzenie

Klauzula podwykonawców

do wysokości sumy gwarancyjnej na jedno i wszystkie zdarzenia
w okresie ubezpieczenia

Klauzula rażącego
niedbalstwa

do wysokości sumy gwarancyjnej na jedno i wszystkie zdarzenia
w okresie ubezpieczenia

300 EUR na każde
zdarzenie

Klauzula szkód
spowodowanych pod
wpływem alkoholu lub
innych środków
odurzających

do wysokości sumy gwarancyjnej na jedno i wszystkie zdarzenia
w okresie ubezpieczenia

300 EUR na każde
zdarzenie

Klauzula wydania osobie
nieuprawnionej/
fałszywemu przewoźnikowi

300.000 EUR na jedno i wszystkie zdarzenia
w okresie ubezpieczenia

10% wartości szkody, min.
300 EUR na każde
zdarzenie

Klauzula zwrotu cła i innych
kosztów związanych z
przewozem

50.000 EUR na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

300 EUR na każde
zdarzenie

Klauzula niewykonania lub
nienależytego wykonania
polecenia zmiany umowy
przewozu

15.000 EUR na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

300 EUR na każde
zdarzenie

Klauzula zagubienia lub
nieprawidłowego
wykorzystania dokumentów

15.000 EUR na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

300 EUR na każde
zdarzenie

Klauzula braku pobrania
zaliczenia

10.000 EUR na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

300 EUR na każde
zdarzenie

Klauzula nierozsądnego
wyboru os. trzeciej

10.000 EUR na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

300 EUR na każde
zdarzenie

Klauzula paramount

50.000 EUR na jedno i wszystkie zdarzenia
w okresie ubezpieczenia

300 EUR na każde
zdarzenie

Klauzula opakowań
zbiorczych

20.000 EUR na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

300 EUR na każde
zdarzenie

Klauzula kosztów
dodatkowych

15.000 EUR na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

300 EUR na każde
zdarzenie

zgodnie z treścią klauzuli

300 EUR na każde
zdarzenie

Klauzula przedostania się
osób trzecich do przestrzeni
ładunkowej

300 EUR na każde
zdarzenie
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Ładunek

Podlimity sumy gwarancyjnej

Franszyza redukcyjna

Odpady z wyłączeniem
odpadów
promieniotwórczych

10.000 EUR na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

300 EUR na każde
zdarzenie

Dokumenty do archiwizacji
w wyłączeniem pieniędzy,
papierów wartościowych,
antyków, dzieł sztuki,
biżuterii, dokumentów oraz
zbiorów filatelistycznych i
numizmatycznych, jak
również przedmiotów
posiadających wartość
naukową i artystyczną

10.000 EUR na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

300 EUR na każde
zdarzenie

Planowana wartość
przychodów w okresie
ubezpieczenia:

200.000 PLN transport krajowy
500.000 EUR transport międzynarodowy

Kurs NBP z dnia 27.02.2019:

1 EUR = 4,3173 PLN

Stopa składki:

0,422%

Minimalna składka
depozytowa:

9.950 PLN

Płatność składki:

Kwota:

Termin płatności:

2.487,50 PLN

14.03.2019

2.487,50 PLN

14.06.2019

2.487,50 PLN

14.09.2019

2.487,50 PLN

14.12.2019

Nr konta:

22 1240 2092 9021 1520 0634 0893

Rozliczenie składki:

Minimalna składka depozytowa jest bezzwrotna, rozliczana po zakończeniu okresu ubezpieczenia na
podstawie rzeczywistej wartości przychodów osiągniętych w okresie ubezpieczenia i stawek
wskazanych w umowie. Ubezpieczający jest zobowiązany dostarczyć do TUiR Allianz Polska S.A.
w ciągu 14 dni od daty zakończenia okresu ubezpieczenia informacji o rzeczywistej wartości
przychodów osiągniętych w okresie ubezpieczenia i uregulowania składki należnej w terminie
określonym w fakturze wystawionej przez TUiR Allianz Polska S.A.

Klauzula niskiej szkodowości:

W ciągu 14 dni od daty dostarczenia informacji o rzeczywistej wartości przychodów osiągniętych
w okresie ubezpieczenia, lecz nie później niż w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia,
TUiR Allianz Polska S.A. dokona rozliczenia składki zgodnie z klauzulą rozliczenia składki
z jednoczesnym zastosowaniem poniższych postanowień:
Jeżeli szkodowość nie przekroczy 40%, TUiR Allianz Polska S.A. zrezygnuje z rozliczenia składki
dodatkowej stanowiącej różnicę pomiędzy przewidywaną składką należną a minimalną składką
depozytową.
Szkodowość rozumiana jest jako stosunek wypłaconych odszkodowań i wysokości rezerw po
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zakończeniu okresu ubezpieczenia wraz z kosztami likwidacji szkód, pomniejszonych o zrealizowane
regresy do minimalnej składki depozytowej.
ZAKRES UBEZPIECZENIA
Zakres ubezpieczenia:

1.
Ochroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczającego działającego
w charakterze przewoźnika w transporcie drogowym krajowym i/lub międzynarodowym za szkody
powstałe podczas wykonywania zawartej umowy przewozu pod warunkiem, iż przedmiotowy
przewoźnik posiada odpowiednie zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej w tym
zakresie oraz wymaganą przepisami licencję, koncesję i/lub zezwolenie na prowadzenie tego typu
działalności.
2.
TUiR Allianz Polska S.A. obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną
Ubezpieczającego:

w transporcie krajowym, zgodnie z Ustawą z dnia 15 listopada 1984 roku Prawo przewozowe
(Dz. U. z 2000 r., Nr 50, poz. 601 z późn. zm.), za szkody rzeczowe, które nastąpiły w czasie
między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem oraz szkody finansowe powstałe
w wyniku opóźnienia w dostawie – do wysokości podwójnej kwoty przewoźnego – zgodnie z art.
83 ustawy Prawo Przewozowe,

w transporcie międzynarodowym, zgodnie z Konwencją o umowie międzynarodowego
przewozu drogowego towarów (CMR), za szkody rzeczowe, które nastąpiły w czasie między
przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem oraz szkody finansowe powstałe
w wyniku opóźnienia w dostawie – do wysokości kwoty przewoźnego – zgodnie z art. 23 ust. 5.
Konwencji CMR.

Klauzula rozboju lub
kradzieży rozbójniczej lub
kradzieży z włamaniem:

Ochrona obejmuje szkody rzeczowe, powstałe między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej
wydaniem wskutek rozboju lub kradzieży rozbójniczej lub kradzieży z włamaniem, pod warunkiem
spełnienia wymogów Klauzuli postojowej.

Klauzula załadunku/
rozładunku:

Niniejsze ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody w przewożonym ładunku
powstałe w czasie wykonywania czynności ładunkowych załadunku i wyładunku na środek transportu
i ze środka transportu o ile istnieje odpowiedzialność Ubezpieczonego w ramach Prawa
Przewozowego (DzU nr 119, poz. 575 z późniejszymi zmianami) oraz Kodeksu Cywilnego lub
Konwencji o umowie Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów (CMR), w sytuacji, gdy
Ubezpieczony:
 otrzymał zlecenie przewozowe z rozszerzeniem o załadunek i wyładunek;
 dokonuje tych czynności sam;
 ma odpowiedni sprzęt umożliwiający dokonanie załadunku/wyładunku;
 pracownicy obsługujący sprzęt mają odpowiednie kwalifikacje/uprawnienia do jego obsługi.
Niniejsze rozszerzenie nie obejmuje odpowiedzialności Ubezpieczonego za czynności załadunku
i wyładunku w przypadku, gdy w odniesieniu do załadowywanego i/lub wyładowywanego ładunku
Ubezpieczony nie działa jako przewoźnik.
Niniejsze rozszerzenie nie obejmuje odpowiedzialności Ubezpieczającego za czynności załadunku
i wyładunku w przypadku gdy czynności te wykonywane są przez niezależnych podwykonawców
Ubezpieczającego.

Klauzula podwykonawców:

Z zachowaniem pierwszeństwa zapisów warunków ubezpieczania, ochrona ubezpieczeniowa
obejmuje – zgodnie z Art. 3 Konwencji CMR w transporcie międzynarodowym i Art. 5 Prawa
Przewozowego w transporcie krajowym - odpowiedzialność cywilną Ubezpieczającego za czynności
lub zaniedbania przewoźników, którymi Ubezpieczający posługuje się w celu wykonania przewozu.

Klauzula rażącego
niedbalstwa:

Zakresem ochrony obejmuje się odpowiedzialność cywilną przewoźnika za szkody w ładunku lub
straty finansowe osób trzecich zgodnie z treścią art. 23 ust. 4 i 5 Konwencji o umowie
międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) albo art. 82 i 83 ustawy Prawo
przewozowe, powstałe wskutek rażącego niedbalstwa ubezpieczonego lub osób, za które ponosi on
odpowiedzialność, osób działających na jego zlecenie lub w jego imieniu.
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Klauzula szkód
spowodowanych pod
wpływem alkoholu lub
innych środków
odurzających

Zakresem ochrony obejmuje się odpowiedzialność cywilną przewoźnika za szkody w przewożonym
ładunku powstałe w czasie prowadzenia pojazdu z towarem przez kierowcę w stanie nietrzeźwości
albo w stanie po spożyciu alkoholu w rozumieniu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r. (Dz. U Nr 35, poz. 230 z późn. zm.) lub
w stanie po zażyciu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych lub
nowych substancji psychoaktywnych w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29
lipca 2005r. (Dz.U. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.), z prawem regresu do kierowcy będącego sprawcą
szkody.
§ 4 ust. 1 pkt 6 zastosowanych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej
Przewoźnika Drogowego nie ma zastosowania.

Klauzula wydania osobie
nieuprawnionej/
fałszywemu przewoźnikowi

1. Z zachowaniem pierwszeństwa pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą zapisów ogólnych
warunków ubezpieczenia, ubezpieczeniem obejmuje się dodatkowo odpowiedzialność cywilną
przewoźnika lub spedytora za szkody rzeczowe powstałe wskutek wydania towaru osobie
nieuprawnionej lub przekazania ładunku fałszywemu przewoźnikowi, gdy mimo dochowania
należytej staranności w weryfikacji os. uprawnionych/ podwykonawców, ładunek zostanie
wyłudzony przez osoby posługujące się podrobionymi dokumentami lub dokumentami
użytkowanymi w sposób nieuprawniony, również mające przy tym charakter przestępstwa.
Powyższe nie obejmuje w żadnym wypadku i w żadnym zakresie odpowiedzialności za szkody
wynikłe z przestępstwa o charakterze karnoskarbowym.
W związku z włączeniem Klauzuli wydania osobie nieuprawnionej/ przekazania fałszywemu
przewoźnikowi
i wyłącznie na jej potrzeby:

skreśla się:
a) zapis § 4. ust. 1., pkt 10. zastosowanych Ogólnych warunków ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej przewoźnika;

modyfikuje się:
a) zapis § 4. ust. 1., pkt 1. zastosowanych Ogólnych warunków ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej przewoźnika. Zapis po zmianie brzmi: Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęta
odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe wskutek winy umyślnej lub rażącego
niedbalstwa Ubezpieczającego lub osób działających z jego upoważnienia lub w jego imieniu.
Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęta odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe
wskutek rażącego niedbalstwa osób działających na zlecenie Ubezpieczającego.
2. W przypadku otrzymania przez Ubezpieczonego od nadawcy lub innej osoby uprawnionej do
dysponowania towarem dyspozycji dotyczącej zmiany miejsca dostarczenia towaru, Ubezpieczony
jest zobowiązany do przestrzegania postanowień, odpowiednio z art. 12 lub 14 Konwencji o
umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) albo art. 53 ust. 1 ustawy Prawo
przewozowe. Spełnione muszą być wszystkie warunki określone w ww. regulacjach, w
szczególności: przedstawienie egzemplarza listu przewozowego lub odpowiedniego pisemnego
oświadczenia nadawcy albo odbiorcy dotyczącego zmiany odbiorcy lub miejsca dostawy towaru.
3. Wszelkie odstępstwa lub różnice danych przekazanych Ubezpieczonemu lub osobom, za które
ponosi odpowiedzialność w zleceniu przewozu lub innych dokumentach przewozowych od danych
uzyskanych w procedurze weryfikacji na podstawie niniejszej klauzuli winny być wyjaśnione przed
przekazaniem ładunku odbiorcy.
4. Określone w niniejszej klauzuli zasady zobowiązany jest stosować każdy kolejny przewoźnik, biorący
udział w realizacji przewozu będącego przedmiotem umowy przewozu zawartej przez
Ubezpieczonego.
5. Jeśli brak spełnienia któregokolwiek z wyżej określonych obowiązków miał wpływ na powstanie
szkody, Allianz uprawnione jest do odmowy wypłaty odszkodowania albo odpowiedniego jego
zmniejszenia.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015,
REGON 012267870, wysokość kapitału zakładowego: 377 241 000 złotych (wpłacony w całości).

Strona 5 z 12
UW:32923

POLISA UBEZPIECZENIA
ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO
NR 001-19-520-06340893
nr CFLOW: CF/2019/8586/CARGO

Klauzula zwrotu cła i innych
kosztów związanych z
przewozem

Z zachowaniem pierwszeństwa zapisów warunków ubezpieczania, ochrona ubezpieczeniowa
obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczającego działającego w charakterze przewoźnika zgodnie z art. 23, ust. 4 CMR lub art. 82 Prawa Przewozowego dot. zwrotu cła i innych kosztów
związanych z przewozem, o ile przewoźnik został nimi obciążony w związku z utartą lub
uszkodzeniem towaru.

Klauzula niewykonania lub
nienależytego wykonania
polecenia zmiany umowy
przewozu

Z zachowaniem pierwszeństwa zapisów warunków ubezpieczania, ochrona ubezpieczeniowa
obejmuje odpowiedzialność cywilną przewoźnika - zgodnie z Art. 12, ust. 3 CMR lub Art. 70 i 84 Prawa
Przewozowego – za szkody rzeczowe powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania
polecenia zmiany umowy przewozu oraz wynikające z niezastosowania się do poleceń nadawcy.

Klauzula zagubienia lub
nieprawidłowego
wykorzystania dokumentów

Z zachowaniem pierwszeństwa zapisów warunków ubezpieczania, ochrona ubezpieczeniowa
obejmuje odpowiedzialność cywilną przewoźnika - zgodnie z Art. 11, ust. 3 CMR lub Art. 71 i 85 Prawa
Przewozowego - za szkody rzeczowe wynikłe z zagubienia lub niewłaściwego użycia dokumentów
wymienionych w liście przewozowym i do tego listu dołączonych albo złożonych u przewoźnika.

Klauzula braku poboru
zaliczenia

Z zachowaniem pierwszeństwa pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą zapisów ogólnych
warunków ubezpieczenia, ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną przewoźnika
- zgodnie z art. 21 CMR - za brak poboru zaliczenia.

Klauzula nierozsądnego
wyboru os. trzeciej

Z zachowaniem pozostałych warunków i zapisów umowy ubezpieczenia, ochrona ubezpieczeniowa
obejmuje odpowiedzialność cywilną przewoźnika wynikającą z art. 16, ust. 2 Konwencji CMR za szkody
rzeczowe wynikające z nierozsądnego wyboru osoby odpowiedzialnej za dozór towaru.

Klauzula paramount

Z zachowaniem pozostałych zapisów umowy ubezpieczania, uzgadnia się rozszerzenie ochrony
o odpowiedzialność cywilną przewoźnika za szkody rzeczowe – zgodnie z art. z 7 ust. 3 CMR - z tytułu
zaniechania umieszczenia oświadczenia w liście przewozowym, przewidzianego w artykule 6, ust. 1, k).

Klauzula opakowań
zbiorczych:

Postanowienia niniejszej klauzuli znajdują zastosowanie wyłącznie w sytuacji, gdy w ramach zawartej
umowy ubezpieczenia istnieje odpowiedzialność Ubezpieczyciela za powstałą szkodę w ładunku.
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczającego z tytułu
uszkodzenia lub utraty kontenera lub platform lub innych opakowań zbiorczych, za wyjątkiem
uszkodzeń powstałych w wyniku wadliwej jego konstrukcji, wady fabrycznej lub materiałowej
poszczególnych ich części, zużycia eksploatacyjnego, zarysowania, odprysku farby, lakieru, wgnieceń,
stopniowego wypaczania się lub zużywania, będących następstwem zwykłego procesu eksploatacji,
rdzy, oksydacji i gnicia.

Klauzula kosztów
dodatkowych:

Allianz pokrywa także w granicach ustalonych sum gwarancyjnych:
a. udokumentowane koszty wynikłe z zastosowania rozsądnych i niezbędnych środków w celu
zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, jeżeli środki te były właściwe i celowe,
chociażby okazały się bezskuteczne;
b. uzasadnione koszty związane z przeładunkiem towarów lub ich czasowym przechowywaniem,
które wynikły w związku z powstaniem szkody, lecz nie przekraczające wartości tych towarów;
c. koszty usunięcia pozostałości po szkodzie;
d. koszty wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych w uzgodnieniu z Allianz w celu ustalenia
okoliczności lub rozmiaru szkody.

Warunki ubezpieczenia:

Integralną część i podstawę zawarcia umowy ubezpieczenia stanowią Ogólne Warunki Ubezpieczenia
Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika Drogowego przyjętych uchwałą Zarządu TU Allianz Polska
S.A. nr 172/2007 z dnia 1 sierpnia 2007 roku wraz z Aneksem nr 1 z dnia 14 grudnia 2015 roku oraz
Aneksem n 2 z dnia 18 grudnia 2018 roku.

Dodatkowe wyłączenia
i ograniczenia zakresu
ubezpieczenia:

1. Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej ustanowionej na podstawie niniejszej umowy ubezpieczenia
wyłączone są jakiekolwiek zdarzenia i ich skutki, a także inne okoliczności, które mogą powodować lub
powodowałyby zobowiązanie do spełnienia przez Allianz świadczenia, w zakresie w jakim naruszałoby
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to jakiekolwiek obowiązujące międzynarodowe przepisy przewidujące nałożenie sankcji
ekonomicznych lub handlowych lub inne mające zastosowanie regulacje Organizacji Narodów
Zjednoczonych lub Unii Europejskiej lub Stanów Zjednoczonych, jak też inne właściwe przepisy lub
regulacje przewidujące nałożenie sankcji ekonomicznych lub handlowych.
2. Klauzula przedostania się osób trzecich do przestrzeni ładunkowej:
W przypadku szkód w ładunku lub utraty wartości handlowej przez ładunek spowodowanych przez
osoby przebywające w przestrzeni ładunkowej pojazdu lub usiłujące dostać się do przestrzeni
ładunkowej pojazdu bez związku z wykonywaną przez ubezpieczonego umową przewozu (w tym
przez osoby przebywające w przestrzeni ładunkowej pojazdu lub usiłujące dostać się do przestrzeni
ładunkowej pojazdu w celu legalnego lub nielegalnego przekroczenia którejkolwiek granicy
państwowej) ustala się limit na takie szkody w wysokości sumy gwarancyjnej na jedno zdarzenie i na
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Powyższy limit ma zastosowanie do zdarzeń, w których przestrzeń ładunkowa pojazdu jest
zabezpieczona urządzeniem SBS BDL Trailer Door Lock z kłódką Abloy PL358 lub SBS PL 7000 W
ramach powyższego limitu ustalony zostaje podlimit w wysokości 20.000 EUR na jedno i wszystkie
zdarzenia dla zdarzeń, w których przestrzeń ładunkowa pojazdu nie jest zabezpieczona urządzeniem
SBS BDL Trailer Door Lock z kłódką Abloy PL358 lub SBS PL 7000 .
Powyższe ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej Ubezpieczyciela nie ma zastosowania do
odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego za braki w i/lub uszkodzenia ładunku
spowodowane przez osoby trzecie dokonujące kradzieży, kradzieży zuchwałej lub rabunku
przewożonych ładunków. W takim przypadku, w granicach sumy gwarancyjnej, zastosowanie mają
wyłączenia i/lub limity ustalone dla ryzyka kradzieży, kradzieży zuchwałej lub rabunku, lub inne limity
przewidziane w umowie ubezpieczenia.
3. Klauzula postojowa:
Uzgadnia się następującą treść §9, ust. 4 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Odpowiedzialności
Cywilnej Przewoźnika przyjęte uchwałą Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 172/2007 z dnia 1 sierpnia
2007 roku wraz z aneksem nr 1 z dnia 14 grudnia 2015 roku oraz z Aneksem nr 2 z dnia 18 grudnia
2018 roku:
1. Ubezpieczony oraz osoby, za które ponosi odpowiedzialność zobowiązani są do zachowania
należytej staranności w ochronie przewożonego ładunku oraz do prawidłowego jego zabezpieczenia w
czasie transportu, a także w każdym innym czasie, gdy ładunek znajduje się pod kontrolą
Ubezpieczonego lub osób, za które ponosi odpowiedzialność. Z zastrzeżeniem pozostałych
postanowień niniejszej klauzuli Ubezpieczony oraz osoby, za które ponosi odpowiedzialność
zobowiązani są zadbać o to, żeby postój pojazdu z ładunkiem odbywał się:
a. na parkingu,
b. na terenie bazy transportowej albo innego miejsca prowadzenia działalności przez Ubezpieczonego,
c. na terenie bazy transportowej albo logistycznej albo parkingu nadawcy/załadowcy/odbiorcy,
przy czym każde z miejsc, o których mowa powyżej powinno być: ogrodzone za pomocą trwale
związanego z gruntem urządzenia grodzącego (płot, mur, parkan), zamknięte dla osób
nieupoważnionych, oświetlone po zmierzchu, z całodobowym monitoringiem i dozorem oraz kontrolą
wjazdu i wyjazdu pojazdów. W przypadku gdy po przyjeździe do któregoś z wymienionych wyżej
miejsc, ubezpieczonemu odmówi się możliwości parkowania, objęty zakresem ochrony klauzuli postój
może mieć miejsce jedynie w warunkach ust. 2 poniżej.
2. Postój pojazdu z ładunkiem może mieć miejsce również na parkingach spełniających łącznie
następujące warunki: położonych przy jednej z wymienionych dróg: autostrada, droga ekspresowa,
droga krajowa i jednocześnie bezpośrednio przy stacji paliw, hotelu lub motelu, posiadających miejsca
przeznaczone do postoju pojazdów ciężarowych, oświetlonych po zmierzchu, z tym zastrzeżeniem, że
niniejsze uprawnienie dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy przyczyną postoju pojazdu z ładunkiem jest:
a. konieczność przerwania jazdy ze względu na przepisy o czasie pracy kierowców przewidujących
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obowiązkowy okres wypoczynku, a jednocześnie w promieniu 60 km od wybranego przez kierowcę
miejsca postoju nie znajduje się miejsce, o którym mowa w ust. 1 lit. a) lub b) powyżej, do którego
kierowca przy należytym planowaniu trasy mógł dojechać bez naruszenia przepisów o czasie pracy
kierowców,
b. potrzeba tankowania paliwa lub wykonania na stacji paliw czynności niezbędnych do prawidłowego
dalszego wykonywania przewozu, trwających łącznie nie dłużej niż 60 minut,
c. potrzeby skorzystania z toalety przez kierowcę, przy czym, w takim przypadku postój nie może trwać
dłużej niż 30 minut.
3. Postój pojazdu w innych miejscach niż podane w ust. 1 i 2 jest dopuszczalny jedynie w sytuacjach
nagłych, przez co rozumiemy:
a.
b.
c.
d.

awarię pojazdu uniemożliwiająca dalszą jazdę,
wypadek drogowy, któremu uległ pojazd, uniemożliwiający dalszą jazdę,
potrzeba niezwłocznej interwencji lekarskiej w związku z nagłym zachorowaniem kierowcy,
nagłe pogorszenie się warunków atmosferycznych, uniemożliwiające dalszą bezpieczną jazdę,

przy czym w każdym z powyższych przypadków lit. a), b), c), d) przyczyna postoju powinna zostać
potwierdzona wezwaniem i przyjazdem odpowiednio: policji (wypadek drogowy, uniemożliwiający
dalszą jazdę), odpowiednich służb pomocy drogowej (wypadek drogowy, uniemożliwiający dalszą
jazdę; awaria pojazdu, uniemożliwiająca dalszą jazdę); lekarza (potrzeba niezwłocznej interwencji
lekarskiej w związku z nagłym zachorowaniem kierowcy) oraz dokumentami wystawionymi
odpowiednio przez policję, lekarza lub służby pomocy drogowej. W każdym przypadku postoju z
przyczyn określonych w lit. a), b), c), d) kierowca musi powiadomić Ubezpieczonego z podaniem
miejsca nieplanowanego postoju (współrzędne nawigacyjne) oraz przyczyny. Ubezpieczony
zobowiązany jest wykonać protokół z czynności powiadomienia. W przypadku postoju w sytuacjach
nagłych kierowca ma zakaz pozostawiania zestawu bez osobistego nadzoru.
4. Postój wynikający konieczności przestrzegania przepisów o czasie pracy kierowców, a związany z
krótszym niż 24 godzinny okresem wypoczynku lub wynikający z przyczyny określonej w ust 2 lit. g)
powyżej może mieć również miejsce na parkingu wskazanym poprzez policję lub inne upoważnione
służby publiczne.
5. Ciężar dowodu wystąpienia okoliczności wskazanych powyżej spoczywa na Ubezpieczonym.
6. Podczas każdego postoju, przewożony towar musi być tak umieszczony w pojedzie, żeby nie był
widoczny z zewnątrz. Niniejsze postanowienie nie dotyczy przewozów pojazdami nienormatywnymi.
Ubezpieczony lub osoba, za którą ponosi on odpowiedzialność prowadząca pojazd z ładunkiem w
ramach przewozu zleconego Ubezpieczonemu ma obowiązek dokładnego zamknięcia pojazdu i
zastosowania co najmniej jednego z zabezpieczeń takich jak immobiliser, system alarmowy lub
blokada skrzyni biegów, o ile pojazd był fabrycznie wyposażony w taki system. Jeśli przepisy kraju, gdzie
ma miejsce postój dopuszczają możliwość stałego przebywania kierowcy w kabinie środka transportu,
kierowca nie może opuszczać kabiny pojazdu na czas dłuższy niż 30 minut.
7. W celu uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że określone w niniejszej klauzuli zasady dotyczące
warunków postoju pojazdu z ładunkiem zobowiązany jest stosować każdy kolejny przewoźnik (w tym
osoby które uczestniczą w wykonaniu przez nich przewozu), biorący udział w realizacji przewozu
będącego przedmiotem umowy przewozu zawartej przez Ubezpieczonego.
8. Jeśli brak spełnienia któregokolwiek z wyżej określonych warunków miał wpływ na powstanie szkody,
Allianz uprawnione jest do odmowy wypłaty odszkodowania albo odpowiedniego jego zmniejszenia.
9. Ochroną ubezpieczeniową na podstawie umowy ubezpieczenia nie są objęte szkody polegające na
kradzieży ładunku z pojazdem (ciągnik siodłowy z naczepą albo przyczepą), jeżeli kierowca wychodząc
z pojazdu zostawił w pojeździe dokumenty pojazdu lub dokumentację przewozową.
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4. Zapisy wnioskowane przez pośrednika a nie uwzględnione w niniejszej umowie, nie mają do niej
zastosowania.
Zgłaszanie szkód
Szkody z tytułu niniejszej umowy należy zgłaszać bezpośrednio do Centrali TUiR Allianz Polska S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 1,
02-685 Warszawa, do Departamentu Likwidacji Szkód Korporacyjnych:
korespondencyjnie na adres podany wyżej
faksem na nr (22) 567 40 33
e-mailem: szkody.korporacyjne@allianz.pl
w wyjątkowych przypadkach telefonicznie pod nr 224 224 224 lub (22) 567 13 32
Odnośnie szkód wymagających niezwłocznej interwencji rzeczoznawcy, w przypadku braku możliwości kontaktu z Allianz
(dot. weekendów, świat, czasu poza godz. pracy Allianz) Ubezpieczający ma prawo powołać najbliższego Agenta Lloyd’s
http://agency.lloyds.com/map/index w celu zaaranżowania oględzin i określenia przyczyn, istoty i rozmiaru jakiejkolwiek utraty i/lub
uszkodzenia mienia.
W takim przypadku nie ma zastosowania warunek konieczności uzyskania przed powołaniem takiego rzeczoznawcy uprzedniej zgody
Allianz (par. 7 ust. 3 pkt. 3 OWU OCPD) a Ubezpieczyciel zwróci koszty powołania rzeczoznawcy niezależnie od odpowiedzialności za
szkodę wynikającej z umowy ubezpieczenia.
Data wystawienia:

28.02.2019

............................................................................
Anna Czarniak

............................................................................
Justyna Berent

Starszy Specjalista ds. Sprzedaży Ubezpieczeń Korporacyjnych
TUiR Allianz Polska SA

Starszy Specjalista ds. Sprzedaży Ubezpieczeń Korporacyjnych
TUiR Allianz Polska SA

Złożone na niniejszej umowie podpisy zostały wykonane w formie faksymiliów na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy o działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej: „Podpis osoby reprezentującej zakład ubezpieczeń na dokumencie potwierdzającym zawarcie
umowy ubezpieczenia może być odtworzony mechanicznie.”
Prosimy o wydrukowanie umowy, podpisanie przez osobę upoważnioną do reprezentacji oraz odesłanie jednego podpisanego
egzemplarza do Allianz drogą pocztową lub mailową.
Załączniki do niniejszej umowy:
1) Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika Drogowego przyjętych uchwałą Zarządu
TU Allianz Polska S.A. nr 172/2007 z dnia 1 sierpnia 2007 roku wraz z Aneksem nr 1 z dnia 14 grudnia 2015 roku oraz
z Aneksem nr 2 z dnia 18 grudnia 2018 roku;
2) Karta produktu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika.
3) Dokument dotyczący antygrup i grupy docelowej.
Potwierdzam, że otrzymałem i zapoznałem się z treścią niniejszej umowy wraz z wyżej wymienionymi warunkami ubezpieczenia,
klauzulami i załącznikami.
Oświadczam, że przed złożeniem mi propozycji zawarcia niniejszej umowy ubezpieczenia przeprowadzono badanie moich
wymagań i potrzeb w celu weryfikacji czy proponowana umowa jest z nimi zgodna w zakresie ochrony ubezpieczeniowej. Przed
zawarciem umowy ubezpieczenia przekazano mi dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym (kartę
produktu) oraz dokument informacyjny zawierający informacje, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r.
o dystrybucji ubezpieczeń.
…………………………………………………….
Podpis Ubezpieczającego

…………………………………………………….
Data
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Klauzula reklamacyjna/Postępowanie reklamacyjne
Reklamacja związana ze świadczonymi przez Allianz usługami może zostać złożona w każdej jednostce Allianz obsługującej Klientów
oraz w siedzibie Allianz (ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa). Reklamacja może być złożona:
 w formie pisemnej – osobiście, w każdej jednostce Allianz obsługującej Klientów lub w siedzibie Allianz, albo przesyłką pocztową
w rozumieniu ustawy prawo pocztowe oraz za pośrednictwem kuriera lub posłańca,
 ustnie – telefonicznie (preferowany numer telefonu 224 224 224) albo osobiście do protokołu podczas wizyty Klienta
w jednostce Allianz obsługującej Klientów lub w siedzibie Allianz,
 w formie elektronicznej - za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie www.allianz.pl lub za pomocą poczty
elektronicznej na adres skargi@allianz.pl.
Organem właściwym do rozpatrzenia reklamacji jest zarząd Allianz lub osoba upoważniona przez Allianz.
Rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi nastąpi bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia
otrzymania reklamacji. Do zachowania ww. terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi do Klienta przed jego upływem. W szczególnie
skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w ciągu 30 dni, termin
rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony do 60 dni od dnia otrzymania reklamacji. Informacja do
Klienta z przewidywanym terminem rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi wskazywać będzie przyczynę opóźnienia oraz
okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy.
Odpowiedź na reklamację będzie udzielona w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji,
z zastrzeżeniem, że odpowiedź może być dostarczona pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek Klienta.
Szczegółowe informacje dotyczące trybu wnoszenia i rozpatrywania reklamacji znajdują się na stronie www.allianz.pl oraz
w jednostkach Allianz obsługujących Klientów.
Allianz podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
Osoba fizyczna może wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego. Zgodnie z art. 37 ustawy
o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym Allianz jest zobowiązany do udziału
w pozasądowym postępowaniu w sprawie rozwiązywania sporów, które jest przeprowadzane przez Rzecznika Finansowego (adres
strony internetowej Rzecznika Finansowego www.rf.gov.pl ).
W przypadku sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z umów zawieranych za pośrednictwem strony
internetowej lub innych środków elektronicznych pomiędzy Allianz a konsumentami, istnieje możliwość wykorzystania
internetowego systemu rozstrzygania sporów - platformy ODR. W tym celu konsument powinien wypełnić elektroniczny formularz
skargi dostępny pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Klauzula informacyjna (TUiR/KI/NT/T/001/1.0)
Informujemy, że podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz
Polska S.A. (Administratora), z siedzibą przy ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa. Podane przez Panią/Pana dane osobowe
będą przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych
wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych. (TUiR/KI/NT/Z/001/2.0)
Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, jeżeli zgłosi
Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tych celach. W razie przetwarzania danych osobowych dla celów
marketingowych, w oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana zgodę, Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane do momentu
wycofania zgody. (TUiR/KI/NT/Z/019/1.0)
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD), z którym można kontaktować się pod adresem pocztowym siedziby
Administratora, elektronicznie poprzez adres e-mail: IOD@allianz.pl, lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie
Internetowej www.allianz.pl, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych osobowych. (TUiR/KI/NT/Z/020/1.0)
Podanie przez Panią/Pana dane mogą być przetwarzane w celu: (TUiR/KI/NT/T/002/2.0)
– oceny ryzyka ubezpieczeniowego, w tym w sposób zautomatyzowany w ramach profilowania klientów przed zawarciem umowy –
podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (TUiR/KI/NT/Z/004/2.0)
– zawarcia umowy ubezpieczenia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i
wykonywania umowy (TUiR/KI/NT/Z/005/2.0)
–wykonania umowy ubezpieczenia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do wykonywania
umowy (TUiR/KI/NT/Z/006/2.0)
–marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych Administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania -– podstawą
prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, gdzie
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015,
REGON 012267870, wysokość kapitału zakładowego: 377 241 000 złotych (wpłacony w całości).
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uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług
(TUiR/KI/NT/Z/007/2.0)
– automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania dla określenia preferencji lub potrzeb w zakresie produktów lub usług
oraz przedstawienia odpowiedniej oferty – podstawą prawną przetwarzania danych jest wyrażona przez Pani/Pana wyraźna zgoda
(TUiR/KI/NT/Z/021/1.0)
– analitycznym oraz statystycznym, w tym profilowania – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do
realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dokonywania
analiz i statystyk (TUiR/KI/NT/Z/011/2.0)
–wypełniania przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów o rachunkowości – podstawą
prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
(TUiR/KI/NT/Z/022/1.0)
– przeciwdziałania przestępstwom ubezpieczeniowym – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do
realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość
przeciwdziałania i ściganie przestępstw popełnianych na szkodę Administratora (TUiR/KI/NT/Z/023/1.0)
– dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową ubezpieczenia – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność
przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest
możliwość dochodzenia przez niego roszczeń (TUiR/KI/NT/Z/024/1.0)
– reasekuracji ryzyk – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego
interesu Administratora, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest zmniejszenie ryzyka ubezpieczeniowego
(TUiR/KI/NT/Z/025/1.0)
Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)
umiejscowionym w Indiach, które to państwo nie zostało uznane przez Komisje Europejską za zapewniające odpowiedni stopień
ochrony danych osobowych. Przekazanie danych osobowych ww. podmiotom odbywa się na podstawie standardowych klauzul
ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, przez co podlegają odpowiednim zabezpieczeniom w zakresie ochrony
prywatności oraz praw i wolności osoby, których dotyczą. Kopia standardowych klauzul umownych może być uzyskana od
Administratora. (TUiR/KI/NT/Z/018/2.0)
Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia oceny ryzyka ubezpieczeniowego jest wymogiem
ustawowym, a ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia. W pozostałym zakresie podanie
danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia. (TUiR/KI/NT/Z/027/1.0)
Podanie danych osobowych do realizacji celów marketingowych jest dobrowolne. Zakres danych osobowych przetwarzanych w celach
marketingowych obejmuje podane przez Pana/Panią dane identyfikacyjne, wszystkie dane kontaktowe, dane polisowe oraz historię
umów ubezpieczenia, za wyjątkiem danych o stanie zdrowia. (TUiR/KI/NT/Z/028/1.0)
Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione następującym zakładom reasekuracji AWP Health & Life SA, 7 rue
Dora Maar, 93400 Saint Ouen, France; Allianz SE, Königinstrasse 28, D-80802 München, Germany; General Reinsurance AG, Vienna
Branch, Wächtergasse 1, 1010 Vienna Austria; AWP P&C S.A Oddział w Polsce, ul. Domaniewska 50B, 02-672 Warszawa, Polska; Partner
Reinsurance Europe SE Zurich Branch, Bellerivestrasse 36, 8034 Zurich, Switzerland; Sogécap, Tour D2, 17 bis place des Reflets, 92919
Paris La Défense Cedex, France. Dane zostaną udostępnione wyłącznie temu z zakładów reasekuracji, który reasekuruje daną umowę
ubezpieczenia. (TUiR/KI/NT/Z/030/1.0)
Podane przez Panią/Pana dane osobowe, o ile jest to zasadne, mogą zostać udostępnione m.in. innym zakładom ubezpieczeń,
podmiotom świadczącym usługi prawne, placówkom medycznym, podmiotom z grupy Allianz. Podmioty z grupy Allianz oznacza
Allianz SE z siedzibą w Monachium oraz grupę podmiotów kontrolowanych bezpośrednio lub pośrednio przez Allianz SE z siedzibą w
Monachium, tj. m.in. Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A., Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A.,
Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A., Allianz Polska Services sp. z o.o. (adres siedziby ww. podmiotów: ul. Rodziny
Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa. Ponadto, Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na
zlecenie Administratora, m.in.: agentom ubezpieczeniowym, warsztatom naprawczym, podmiotom przetwarzającym dane w celu
windykacji należności, centrom telefonicznym, podmiotom świadczącym usługi pocztowe, dostawcom usług IT, przy czym takie
podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.
(TUiR/KI/NT/Z/040/1.0)
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, decyzje dotyczące Pani/Pana będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany tj. bez wpływu człowieka. Decyzje te będą dotyczyły wysokości składki ubezpieczeniowej i oparte będą o
profilowanie, tj. automatyczną ocenę ryzyka ubezpieczeniowego dotyczącego zawarcia z Panią/Panem umowy ubezpieczenia. Dla
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015,
REGON 012267870, wysokość kapitału zakładowego: 377 241 000 złotych (wpłacony w całości).
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przykładu, im więcej szkód miało miejsce w analizowanym okresie, tym większe może być ryzyko ubezpieczeniowe i w związku z tym
składka ubezpieczeniowa może być wyższa. Oznacza to, że wysokość składki ubezpieczeniowej wyliczona zostanie na podstawie
automatycznej oceny ryzyka ubezpieczeniowego. W związku ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji dotyczących wysokości
składki ubezpieczeniowej, ma Pani/Pan prawo do zakwestionowania tej decyzji, do wyrażenia własnego stanowiska lub do uzyskania
interwencji człowieka tj. przeanalizowania danych i podjęcia decyzji przez człowieka. Decyzje będą podejmowane m.in. na podstawie
podanych przez Panią/Pana danych dotyczących: (TUiR/KI/NT/Z/031/1.0)
– przebiegu ubezpieczenia, historii szkodowej w ostatnich 2 latach (TUiR/KI/NT/Z/033/1.0)
Przysługuje Pani/Panu prawo do: (TUiR/KI/NT/T/003/1.0)
– dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania (TUiR/KI/NT/Z/035/1.0)
–wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest
prawnie uzasadniony interes Administratora. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych
na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania (TUiR/KI/NT/Z/015/2.0)
–wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (TUiR/KI/NT/Z/017/2.0)
–wycofania zgody w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda. Wycofanie zgody nie ma wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (TUiR/KI/NT/Z/036/1.0)
– przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim Pani/Pana dane
są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia lub na podstawie zgody. Przekazane dane osobowe może
Pani/Pan przesłać innemu administratorowi danych (TUiR/KI/NT/Z/037/1.0)
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych, do
których dane kontaktowe wskazane zostały wyżej. (TUiR/KI/NT/Z/038/1.0)
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