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Ein Unternehmen der deas Deutsche Assekuranzmakler GmbH

                                                                                                                                                                                             
                          
 
    
    
 
 
 
   
 

 

 

 

 

Versicherungsnehmer :  
(ubezpieczający)  
 
 

PPUH Export Import Wiesław Gruchała 

ul. Zwycięstwa 5B 

77-141 BORZYTUCHOM 

POLEN                                                                            

NIP: PL8421297881 

Vor läuf ige Vers icherungsdauer   vom (od):  06.11.2020 ( g odz . )  00 : 0 0  Uh r  
(tymczasowy okres ubezpieczenia) 

bis  (do):  01.01.2022 ( g odz . )  00 : 0 0  Uh r  

Vers icherungsdauer:  
(okres ubezpieczenia)  
 
 
 
 
 
 
Höchstvers icherungssumme:  
(suma ubezpieczenia)  
 
Geltungsbereich:  
(zakres tery tor ia lny)  

Der Vertrag verlängert sich stillschweigend von Jahr zu Jahr, 
wenn er nicht gemäß Ziffer 15.3.der AVB-VH 2012-PL  
gekündigt wird. 
(umowa ubezpieczenia przedłuża się  za milczącą zgodą 
każdorazowo na rok następny, jeżeli nie zostanie 
wypowiedziana zgodnie z punktem 15.3. OWU (AVB-VH 2012-
PL)). 
 
EUR 1.000.000,-- pro Schadenfall / na każdą szkodę 
 
 
Gemäß Ziffer 2. der Allgemeinen Bedingungen 
(zgodnie z punktem 2. ogólnych warunków) 
 
 

Vers icherungsbedingungen:  
(warunk i ubezpieczenia)  

 
 
 
 
 

Allgemeine Bedingungen für die Versicherung der Haftung des 
Frachtführers im entgeltlichen - gewerblichen Güterverkehr mit 
Kraftfahrzeugen (AVB-VH 2012-PL) 
(OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA 
ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA PRZY 
PRZEWOZACH TOWARÓW WYKONYWANYCH 
ZAROBKOWO SAMOCHODAMI W RAMACH DZIAŁALNOŚCI 
GOSPODARCZEJ (AVB-VH ) 
 

Besondere Bedingungen (szczególne uzgodnienia)    

Die Polizze gilt als vom Versicherungsnehmer genehmigt, wenn dieser nicht unverzüglich nach 
Aushändigung schriftlich widerspricht. 
Polisę uznaje się jako zatwierdzoną przez ubezpieczającego, jeżeli nie zostanie zakwestionowana 
niezwłocznie po jej otrzymaniu.  

 Versicherer / ubezpieczyciel: 
 

 

Versicherungsmakler / broker ubezpieczeniowy: 
  

LUTZ ASSEKURANZ  
Versicherungsvermittlung Ges.m.b.H.  
 
 
 
 

  A-1010 Wien, Schottenring 30                                                       Herbert Hasenhütl, GF                            Karl Jungmann, GF 

 HG Wien / FN333376i   

 Zuständige Versicherungsaufsichtsbehörde: 
 Właściwy Urząd Nadzoru Ubezpieczeniowego: 

Österreichische Finanzmarktaufsicht A-1090 Wien, Otto-Wagner-Platz 5 

Wien, Wiedeń, 06.11.2020 
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BESONDERE BEDINGUNGEN (W11 1350 12) 

 

ALLGEMEINES 
 
Der Deckungsschutz der Polizze erstreckt sich ausschließlich auf die Fahrzeuge gemäß 
beiliegendem Flottenverzeichnis. Soferne zur Transportdurchführung Auflieger/Anhänger 
verwendet werden, besteht Versicherungsschutz nur dann, wenn diese an – im 
Flottenverzeichnis angeführte – Zugmaschinen/Motorwägen angekoppelt sind bzw. 
unmittelbar vor Schadeneintritt angekoppelt waren. 
 
PRÄMIE 
 
Folgende Jahrespauschalprämie gilt vereinbart: 
 

EUR 660,-- pro Zugmaschine mit Planenauflieger 
EUR 660,-- pro Motorwagen über 4.000 kg Nutzlast 

 
Die jährliche Mindestprämie pro Polizze beträgt EUR 660,00. 
 
Alle Prämien verstehen sich zuzüglich der Versicherungssteuer, derzeit in der Höhe von 0 %; 
eine allfällige gesetzliche Erhöhung der Versicherungssteuer geht zu Lasten des 
Versicherungsnehmers. 
 
Die Prämie wird jeweils zum 1.1. eines jeden Kalenderjahres durch Rechnungslegung 
vorgeschrieben. 
Vereinbarte Zahlungsweise: halbjährlich 
 
KLAUSELN 
 
Bei Inanspruchnahme der Leistungen gemäß „Klausel Nr. 1“ ist jeweils eine Einzelprämie je 
zur Versicherung angemeldetem Transport in der Höhe von 3,5 % bei 
grenzüberschreitenden Transporten und in der Höhe von 3,5 % bei Inlands- und 
Kabotagetransporten, - mindestens jedoch EUR 20,-- pro Transport – von der Fracht, die der 
Versicherungsnehmer mit dem beauftragten Subfrachtführer vereinbart hat, zu entrichten. 
Bezüglich der Prämienabrechnungsmodalitäten wird auf Ziffer 6.2.2. der AVB-VH 2012-PL 
verwiesen. 
 
„Klausel Nr. 2“ gilt nicht vereinbart. 
 
Bei Inanspruchnahme der Leistungen  gemäß „Klausel Nr. 3“ ist jeweils eine Einzelprämie 
in der Höhe von EUR 10,-- je zur Versicherung angemeldeter Fährüberfahrt („One Way“) zu 
entrichten.  
Bezüglich der Prämienabrechnungsmodalitäten wird auf Ziffer 6.2.4. der AVB-VH 2012-PL 
verwiesen.    
 
SELBSTBEHALT   
 
Schadenersatzansprüche unter EUR 500,--, die an den Versicherungsnehmer gestellt 
werden, sind nicht Gegenstand der Versicherung. 
 
In jedem anerkannten Schadenfall wird von der Schadenssumme ein Selbstbehalt in der 
Höhe von EUR 500,-- abgezogen und der Restbetrag als Entschädigung ausbezahlt.   
 
SONSTIGES   
 
SONSTIGES: 
 
In Abänderung der AVB (AVB-VH 2012-PL): 



BESONDERE BEDINGUNGEN (W11 1350 12) 

 

1. Ziffer 4.16.3. gilt als gestrichen, versichert sind PKW/LKW-Transporte. 
  
Beim Transport von gebrauchten Fahrzeugen sind unbedingt vor Beginn der Beförderung 
Fotos (Fotodokumentation) zu machen, die den tatsächlichen Zustand des Fahrzeugs 
darstellen und ein ausführliches Übernahme/Übergabe-Protokoll (beim Be- und Entladen) zu 
erstellen, mit Informationen zu mechanischen Beschädigungen, damit die Beschädigungen 
im Schadensfall nachgewiesen werden können. 
 
SELBSTBEHALT: 
  
Bei Transporten von PKW/LKW gilt ein Selbstbehalt in Höhe von EUR 500,-- je geladenem 
PKW/LKW vereinbart. 

* * * * * 



 
SZCZEGÓLNE UZGODNIENIA (W11 1350 12) 
 

 

 
 

OGÓLNIE 
 
Ochrona ubezpieczeniowa polisy obejmuje wyłącznie pojazdy figurujące w załączonym 
wykazie taboru. Jeżeli do wykonania transportu używane są naczepy/przyczepy, to ochrona 
ubezpieczeniowa obowiązuje tylko wtedy, gdy te naczepy/przyczepy są doczepione bądź 
były doczepione bezpośrednio przed powstaniem szkody do ciągników/samochodów 
ciężarowych, wymienionych w wykazie taboru.  
 
SKŁADKA 
 
Obowiązuje następująca roczna składka: 
 

EUR 660,-- za każdy ciągnik siodłowy z naczepą plandeką. 
EUR 660,-- za każdy samochód ciężarowy o ładowności powyżej 4.000 kg. 

 
Roczna składka minimalna za polisę wynosi EUR 660,00. 
 
Do wszystkich składek doliczony będzie podatek od ubezpieczeń, który w chwili obecnej 
wynosi 0%. Ustawowe podwyższenia podatku obciążają ubezpieczającego.   
 
Składka ubezpieczeniowa będzie naliczana z dniem 1.1. każdego roku kalendarzowego. 
Uzgodnione warunki płatności: pólroczne. 
 
KLAUZULE 
 
Przy korzystaniu ze świadczeń zgodnie z „Klauzulą nr 1“ należy za każdy zgłoszony 
do  ubezpieczenia transport, uiścić jednorazowo składkę w wysokości 3,5%, przy realizacji 
przewozów międzynarodowych jak również krajowych i kabotażowych - jednakże nie mniej 
niż EUR 20,-- za transport – naliczane z przewoźnego, które ubezpieczający uzgodnił 
z  przewoźnikiem-podwykonawcą. 
Odnośnie sposobu naliczania składki obowiązują przepisy punktu 6.2.2 AVB-VH 2012-PL. 
 
„Klauzulę nr 2” uważa się za nieuzgodnioną.  
 
W przypadku skorzystania ze świadczeń na podstawie „Klauzuli nr 3“ należy uiścić 
jednorazowo składkę w wysokości EUR 10,-- za każdą przeprawę promową („One Way“) 
zgłoszoną do ubezpieczenia. 
Odnośnie sposobu obliczenia składki obowiązuje Art. 6.2.4 AVB-VH 2012-PL.   
 
UDZIAŁ WŁASNY   
 
Roszczenia odszkodowawcze poniżej EUR 500,--, zgłoszone wobec ubezpieczającego, nie 
są przedmiotem ubezpieczenia. 
 
W przypadku każdej uznanej szkody, od kwoty odszkodowania zostanie potrącony udział 
własny w wysokości EUR 500,--, a pozostała kwota wypłacona zostanie jako 
odszkodowanie.   
 
INNE   
 
INNE: 
 
Przy przewozie samochodów osobowych i ciężarowych: 
  
W odróżnieniu od OWU (AVB-VH 2012-PL) mają zastosowania: 



 
SZCZEGÓLNE UZGODNIENIA (W11 1350 12) 
 

 

 
 

1. pkt. 4.16.3. zostaje skreślony, ubezpieczony jest transport samochodów osobowych i 
ciężarowych. 
  
Przy transporcie używanych samochodów należy koniecznie przed rozpoczęciem transportu 
wykonać zdjęcia (dokumentacja fotograficzna) stanu faktycznego pojazdu oraz spisać 
dokładny protokół zdawczo- odbiorczy (przy za- i rozładunku) zawierający wszelkie 
informacje o uszkodzeniach mechanicznych celem weryfikacji uszkodzeń w przypadku 
szkody. 
 
UDZIAŁ WŁASNY: 
 
W przypadku transportu samochodów osobowych i ciężarowych obowiązuje udział własny w 
wysokości 500 EUR za każdy załadowany samochód. 

* * * * * 
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