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04 stycznia 2021 r.

POTWIERDZENIE UBEZPIECZENIA
SPEDITIONS-, LOGISTIK- und LAGERVERSICHERUNGS-SCHEIN Plus (SLVS Plus ®)
Na okres ubezpieczeniowy 01.01.2021 do 01.01.2022.
Adres ubezpieczonego:

VSN:

439051

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

Nr klienta.

101297

Oskar Schunck GmbH & Co. KG potwierdza niniejszym, że odpowiedzialność wynikająca z umowy przewozu ponosi jako wykonawca zgodnie z warunkami ubezpieczenia SPEDITIONS-, LOGISTIK- und LAGERVERSICHERUNGS-SCHEIN Plus (SLVS Plus ®, które spełnia minimalne wymagania określone w § 7 a Güterkraftverkehrsgesetz (GüKG), jest ubezpieczona.
Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną, np.
-

zgodnie ze standardowymi warunkami spedycyjnymi niemieckich spedytorów (ADSp), z późniejszymi zmianami;

-

zgodnie z niemieckimi przepisami ustawowymi, w szczególności z §§ 407 i kolejnymi. HGB;

-

dalszej odpowiedzialności wynikającej z umowy przewozu towarów, uzgodnionej ze zleceniodawcami w ramach ustawowego korytarza odpowiedzialności cywilnej, o którym mowa w § 449 ust. 2 nr 1 niemieckiego
kodeksu handlowego (HGB), do 40 specjalnych praw ciągnienia (SDR) na kg masy brutto przesyłki;

-

na mocy Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego rzeczy (CMR);

-

zgodnie z Konwencją o międzynarodowym przewozie kolejami oraz przepisami ujednoliconymi dotyczącymi
Umowa o międzynarodowy przewóz kolejowy towarów (załącznik B - COTIF/CIM, wersja aktualna);

-

w ramach Konwencji Montrealskiej z 1999 r. i Konwencji Warszawskiej (WA);

-

zgodnie z rozporządzeniem haskim;

-

odpowiednie krajowe przepisy prawne dotyczące przemysłu transportowego w krajach o zasięgu geograficznym umowy ubezpieczeniowej.

Świadczenie ubezpieczeniowe z tytułu uszkodzenia towaru i szkód następczych jest ograniczone na każde
roszczenie do:
-

w przypadku zamawianego składowania do 1 000 000,00 EUR

-

w przypadku innych kontraktów transportowych do 2.500.000,00 EUR

Na podstawie tego potwierdzenia ubezpieczyciel (ubezpieczyciele) nie przyjmuje (przyjmują) na siebie
żadnych zobowiązań wobec osób trzecich. W szczególności, niniejsze potwierdzenie nie zobowiązuje ubezpieczyciela(ów) ani OSKAR SCHUNCK do informowania o zmianach lub wypowiedzeniu ochrony ubezpieczeniowej.
Niniejsze potwierdzenie ubezpieczenia, w formie kopii i bez podpisu, spełnia wymogi Federalnego Urzędu
Transportu Towarowego.
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