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ZAŚWIADCZENIE O UBEZPIECZENIU
SPEDITIONS-, LOGISTIK- und LAGERVERSICHERUNGS-SCHEIN Plus (SLVS Plus ®)
Na okres ubezpieczeniowy od 01.01.2019 do 01.01.2020.
Adres ubezpieczonego:

VSN:

439051

Anneberg Transpol Int. Sp. Z o.o., ul. Trasa Pólnocna 1, PL 65-119 Zielona Gora

Nr klienta.

101297

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego jako zleceniobiorcy w umowach przewozowych w zgodzie z warunkami ubezpieczenia SPEDITIONS-, LOGISTIK- und LAGERVERSICHERUNGSSCHEIN Plus (SLVS Plus ®, spełniającej minimalne wymagania § 7 a niemieckiej Ustawy o transporcie towarowym (GüKG).
Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną, np.
-

według najnowszej wersji niemieckich Ogólnych warunków spedycyjnych (ADSp) ;

-

według niemieckich przepisów ustawowych, w szczególności z § 407 i następujących niemieckiego Kodeksu
handlowego (HGB);

-

rozszerzoną odpowiedzialność cywilną wynikającą z umowy przewozowej ze zleceniodawcą w ramach ustawowo przewidzianego limitu odpowiedzialności wg § 449 ustęp 2 poz. 1 niemieckiego Kodeksu handlowego
do 40 specjalnych praw ciągnienia (SDT) za kg wagi brutto przesyłki;

-

według Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR);

-

według Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami i według Przepisów ujednoliconych o umowie
międzynarodowego przewozu towarów kolejami (Załącznik B - COTIF/CIM, najnowsza wersja);

-

według Konwencji montrealskiej z roku 1999 oraz Konwencji warszawskiej;

-

według Reguł haskich.

Świadczenie ubezpieczeniowe dotyczące szkód rzeczowych oraz szkód finansowych powstałych w wyniku
opóźnienia w dostawie jest ograniczone następującym limitem w odniesieniu do jednego zdarzenia:
-

w przypadku zleconego składowania do 1.000.000 EUR

-

w przypadku innych umów przewozowych do 2.500.000 EUR

W wyniku niniejszego zaświadczenia ubezpieczyciel/e nie przejmuje/ą żadnych zobowiązań w stosunku do
osób trzecich. Niniejsze zaświadczenie nie zobowiązuje w szczególności ubezpieczyciela/i lub firmy
OSKAR SCHUNCK GmbH & Co. KG do informowania o zmianach dotyczących ochrony ubezpieczeniowej
lub jej zakończeniu. Kopia niniejszego zaświadczenia o ubezpieczeniu spełnia wymagania niemieckiego
Federalnego Urzędu d/s Transportu Towarowego i nie wymaga podpisu.

OSKAR SCHUNCK GmbH & Co. KG
Internationaler Assekuranz-Makler
Zweigniederlassung Hamburg
Dokument ten jest produkowany w formie elektronicznej i jest ważna bez podpisu

