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zawarty w o|sztynie w dniu 01.09.2015 r. pomiędzy

Gothaer Towazystwo Ubezpieczeń S.A.

Sąd Rejonowy d|a m.st. Warszawa X|l| Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRs 0000033882, REGON: 0,l0594552, NIP: 524-030-23-93, Kapitał zakładowy iwpłacony: 90.973.538,oo PLN
zwanym dalej Gothaer TU S.A.

a

FH-U AUTOAN DREAS Andrzej Jadanowski
z ul. Chrobrego 127 ,87-100 Toruń

REGON: 870280448 NIP: 8791110478 NR LlcENcJt zAWoDowEJ: TU-001705

zwanym dalej Ubezpieczonym

Do umowy ubezpieczenia umowy ubezpieczenia odpowiedzia|noŚci cywi|nej przewoŹnika drogowego nr jw.
wprowadza się następujące postanowienia dodatkowe:
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1. Przedmiot ubezpieczenia.
Gothaer TU s.A. obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialnośĆ cywi|ną Ubezpieczonego jako
przewoŹnika drogowego z tytułu wykonywania umÓw krajowego przewozu drogowego na terenie Repub|iki
Federa|nej Niemiec w ramach kabotażu wykonywanego zgodnie z przepisami Rozporządzenia Par|amentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 107212009 przy uŻyciu pojazdów silnikowych o dopuszcza|nej masie
całkowitej (DMc) pow. 3,5 t., znajdujących się w dyspozycji Ubezpieczonego (stanowiących jego własnośÓ
lub będących przedmiotem dzierzawy, |easingu |ub pozostających w dyspozycji na podstawie innych
uprawnień umownych).

2. Zakres ochrony ubezpieczeniowej.
Zakres ochrony ubezpieczeniowej jest zgodny z postanowieniami $ 7a niemieckiej Ustawy o transporcie
drogowym (GUterkraftverkehrsgesetz) i obdjmuje odpowiedziaInośÓ cywilną Ubezpieczonego jako
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przewoŹnika drogowego, ponoszoną zgodnie z przepisami Księgi |V niemieckiego Kodeksu Hand|owego
(Hande|sgesetzbuch _ HGB)' regu|ującymi umowę przewozu (s 4o7 do $ a50).

Suma ubezpieczenia. Franszyza redukcyjna.
Suma ubezpieczenia wynosi 600.000,- EUR na jeden wypadek ubezpieczeniowy i j.2oo.ooo,- EUR nawszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia wskazanym w ust. 6 niniejszego
paragrafu.

Franszyza redukcyjna wynosi 5oo,. EUR na każdą szkodę.

Wyłączenia odpowiedzialności Gothaer TU s.A.
Gothaer TU S.A. nie obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkÓd:
4.1. wyrządzonych z winy umyŚ|nej Ubezpieczonego Iub osÓb, za ktÓre ponosi on odpowiedzia|nośĆ,

4.2. powstałych:

4.2.1, na skutek katastrof zywiołowych, oddziaływania energii jądrowej, wojny, stanu wojennego,
wojny domowej, zamieszek i niepokojÓw społecznych, strajkÓw, |okautÓw, aktÓw terroru'
zarządzeń władzy państwowej, konfiskaty lub zaboru przez organy administracji,

4.2.2. w przewozie zywych zwierząt, zwłok i szczątkÓw ludzkich izwierzęcych, wartoŚci pienięznych
oraz dokumentÓw i korespondencji pisemnej' dzieł sztuki, zbiorÓw fi|atelistycznycń i
numizmatycznych, szkod zaistniałych w ładunkach niebezpiecznych W pzyjętych do
przewozu, sk|asyfikowanych w Umowie ADR jako k|asa I i Vl|, broni i amunicji, ładunkow
ponadgabarytowych i cięzkich, wymagających uŻycia pojazdu specja|istycznego |ub
uzyskania zezwo|enia specja|nego na przĄazd pojazdu nienormatywnego, samochodÓw
nowych i uzywanych, przesyłek kurierskich'

4.

5. Uprawnien ia poszkodowanego.
Uprawnienia poszkodowanego regu|owane są przez niemiecką Ustawę
(Versicherungsvertragsgesetz) w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia
kontraktowej U bezpieczonego.

o umowie ubezpieczenia
odpowiedzialności cywiInej

6. Okres ubezpieczenia.
ochrona ubezpieczeniowa udzietana jest w okresie od dn. 04.09.2015 r. godz. 00:00 do dn. 03.0g.2016 r.
godz. 24:00 (okres ubezpieczenia - 12 miesięcy) i dotyczy wypadkÓw ubezpieczeniowych powstałych we
wskazanym wyzej okresie u bezpieczenia.

$Ź.
skłaą*ka

lłu ochrony ubezpieczeniowej, udzie|onej na mocy niniejszego Aneksu, wynosi 5.850,. PLN
odków transpońu) ijest płatna jednorazowo do dnia 15.o9.2o15 r. przelewem na nr rachunku:
f538 0914 1645 0792.
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spółka G0THAER T0WARZY5]Wo UB[ZP|ECZEŃ s-Ą'
ut. wotoska 22A, 02-675warszavra;tel.22 469 69 69,
tax:22 Ą69 69 70; e-mail: kontakt@gothaer'pl, wwvv'gothaer.pl

Sqd Rejonot,!ydlam'st' Warszawy u'ydział XlIl Gospodarcfy Kraiowego Reiestru

9.'ą^d11ec.0: |qs 00000 33882; Kapitat f akladowy: 90 973 538 ziwpłiconyw caIości;
NIP: 5?4-030.23.93; REGON: 010594552
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1' Pierwszeństwo stosowania postanowień niniejszego Aneksu.
W zakresie uregu|owanym niniejszym Aneksem, postanowienia Aneksu mają pierwszeńStwo przed
postanowieniami umowy ubezpieczenia nr 1NP450792.

W sprawach nie uregu|owanych niniejszym Aneksem i/|ub przywołanymi w nim przepisami prawa stosuje
się odpowiednio postanowienia umowy ubezpieczenia nr INP450792. Suma ubezpieczenia okreś|ona W s 1

ust. 3 niniejszego Aneksu jest nieza|eŻna w stosunku do sumy ubezpieczenia wskazanej w umowie
ubezpieczenia nr INP450792' Wygaśnięcie ochrony ubezpieczeniowej udzie|anej w ramach umowy
ubezpieczenia nr |NP450792 ze wzg|ędu na Wyczerpanie okreŚ|onej w umowie ubezpieczenia sumy
ubezpieczenia nie powoduje wygaŚnięcia ochrony ubezpieczeniowej udzie|anej przez Gothaer TU S,A. na
mocy niniejszego Aneksu.

2. Właściwośó prawa. Rozstrzyganie sporów.
2.1. Niniejsze ubezpieczenie podlega prawu ijurysdykcji Republiki Federalnej Niemiec.

2.2' W odniesieniu do sporÓw pomiędzy Ubezpieczonym a Gothaer TU S.A.' dotyczących praw i

obowiązkow stron wynikających z zawarcia umowy ubezpieczenia, niniejsze ubezpieczenie pod|ega
prawu polskiemu.

3. Forma czynności.
Niniejszy Aneks sporządzono w dwoch jednobrzmiących egzemp|arzach, po jednym d|a kazdej ze stron

WszeIkie zmiany postanowień niniejszego Aneksu wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaznoŚci'
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