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Niniejsza informacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 Kodeksu Cywilnego 
 

 

 
 

Ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego, wykonującego odpłatnie przewozy 
przesyłek towarowych w ruchu kabotażowym 

W Niemczech zgodnie z §7a niemieckiej Ustawy o transporcie towarowym (niem. skrót GüKG). 
 

 
Suma ubezpieczenia: do 1.000.000.- EUR za każde zdarzenie, łącznie do 1.200.000€ 

 
Zakres ubezpieczenia: 

 
Zaspokojenie uzasadnionych i odparcie nieuzasadnionych roszczeń objętych ochroną ubezpieczenia 
przy przewozach kabotażowych (wg przepisów, poszczególnych krajów, w których takie przewozy 
są wykonywane).   
 
 
Zakres terytorialny ubezpieczenia obejmuje standardowo całą Unię Europejską  
 
Z zastrzeżeniem ustaleń szczegółowych, zawartych w OWU, ochrona obejmuje: 
 
• odpowiedzialność za przyjętą w celu przewozu przesyłkę (szkody rzeczowe) 

utrata, uszkodzenie; do 1.000.000.- EUR za każde zdarzenie, w tym również za szkody 
powstałe podczas przeładunku i niezbędnego przechowania, wymuszonego koniecznością 
transportową 

• odpowiedzialność za nieterminową dostawę, każdorazowo do pełnej wysokości określonej 
przepisami prawa danego kraju, w każdym przypadku jednak do kwoty 50.000.- EUR na każde 
zdarzenie 

• rozszerzoną odpowiedzialność za szkodę spowodowaną umyślnie lub wskutek rażącego 
niedbalstwa  przez osobę (pracownika ubezpieczającego), za którą ubezpieczający ponosi 
odpowiedzialność , w tym za szkody rzeczowe do 1.000.000.- EUR oraz szkody majątkowe do 
50.000.-EUR  

• odpowiedzialność za pobór zaliczenia w RFN i do 10.000.- EUR za każde zdarzenie poza RFN. 

• niezbędne koszty dodatkowe poniesione przez przewoźnika w celu ratowania przesyłki,  
do wysokości wartości towaru (max 1.000.000.- EUR za każde zdarzenie, subsydiarnie) 

• niezbędne koszty za likwidację zniszczonej przesyłki, do 15.000.- EUR za każde zdarzenie 
(max 70.000.- EUR w roku kalendarzowym, subsydiarnie) 

• odpowiedzialność z tytułu niezastosowania się do poleceń w myśl art. 12 CMR  

• Przewozy ADR, chłodnicze, AGD, towarów podlegających akcyzie, elektroniki ubezpieczone 
są standardowo (wyłączone są jednak materiały wybuchowe i promieniotwórcze) 

• na terenie RFN, inne szkody finansowe takie, jak wynikające z art. 433 Kodeksu Handlowego 
RFN (HGB) w ramach i w wysokości określonych w tym art. HGB, ponadto ubezpieczone są 
roszczenia wynikające z umownych ustaleń w myśl art. 449 Kodeksu Handlowego RFN, 
zmieniające standardowe granice odpowiedzialności do wysokości 40.- SDR za kg 
uszkodzonego lub zagubionego towaru.  


