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Załącznik nr 2 

do Ogólnych Warunków Współpracy w zakresie 
wykonywania przewozów drogowych 

na rzecz Raben Transport Sp. z o.o. 

 

„Ubezpieczenie OC Przewoźnika” 

 

§ 1 [Przedmiot regulacji] 

1. Przedmiot niniejszego dokumentu stanowi szczegółowe 
uregulowanie obowiązków Przewoźnika związanych z 
zawarciem i utrzymywaniem ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej w okresie obowiązywania 
Umowy.  

2. Pojęciom występującym w treści niniejszego dokumentu, 
pisanym z wielkiej litery, przypisuje się znaczenie 
określone w definicjach podanych w § 1 Ogólnych 
Warunków Współpracy. 

 

§ 2 [Ubezpieczenie OC] 

1. Przewoźnik zobowiązany jest do zawarcia umowy 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika 
w ruchu krajowym lub krajowym i międzynarodowym (w 
zależności od rodzaju wykonywanych Przewozów), 
odpowiadającej następującym wymogom:  

1) Wysokość sumy gwarancyjnej: Wysokość sumy 

gwarancyjnej przewidzianej na każde zdarzenie nie 
może być niższa niż: 

a) 200.000 Euro – w przypadku wykonywania usług 
w ruchu międzynarodowym; 

b) 600.000 Euro - w przypadku wykonywania usług 
w ruchu kabotażowym na terenie Niemiec; 

c) 130.000 Euro - w przypadku wykonywania usług 
w ruchu krajowym. 

2) Zakres ubezpieczenia: Zakres ubezpieczenia 

winien obejmować w szczególności: 

a) szkody w przewozie towarów wszelkiego 
asortymentu, z uwzględnieniem towaru 
stanowiącego sprzęt RTV i AGD, sprzęt 
komputerowy i elektroniczny, telefony 
komórkowe, alkohol, tytoń, papierosy, leki; 

b) szkody powstałe w wyniku kradzieży, rozboju, 
rabunku; 

c) szkody powstałe przy wykonywaniu Czynności 
ładunkowych (Załadunek i Rozładunek); 

d) szkody wyrządzone wskutek rażącego 
niedbalstwa; 

e) odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe 
wskutek pozostawienia pojazdu na parkingach 
strzeżonych lub w miejscach zapewniających 

maksimum bezpieczeństwa, tj. na terenie trwale 
ogrodzonym, zamkniętym, dozorowanym oraz 
oświetlonym lub na znajdujących się na trasie 
przewozu parkingach przy motelu, hotelu, 
całodobowej stacji benzynowej lub urzędzie 
celnym 

3) Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia: W 

przypadku, gdy Przewoźnik będzie wykonywał 
usługi: 

a) przewozu towarów niebezpiecznych ADR – 
zakres ubezpieczenia winien uwzględniać szkody 
związane z przewozem towarów 
niebezpiecznych ADR; 

b) przewozy towarów w temperaturze kontrolowanej 
(Pojazdy - chłodnie) – zakres ubezpieczenia 
winien uwzględniać szkody wynikłe z 
niedotrzymania odpowiedniej temperatury w 
Pojeździe.     

2. Przewoźnik zobowiązuje się przez cały okres 
obowiązywania Umowy utrzymywać ubezpieczenie 
odpowiedzialności cywilnej przewoźnika na zasadach 
określonych w ust. 1. Przewoźnik zobowiązuje się w 
szczególności do zachowania ciągłości ubezpieczenia 
poprzez odnawianie polis ubezpieczeniowych przed 
upływem terminów ich ważności oraz terminowego 
opłacania składek ubezpieczeniowych.  

3. Na dowód wykonania obowiązków w zakresie 
posiadania wymaganego ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej przewoźnika, Przewoźnik 
składa Raben w dniu podpisania Umowy oświadczenie 
według wzoru stanowiącego Załącznik A do niniejszego 
dokumentu, do którego załączona zostanie kserokopia 
aktualnej polisy ubezpieczeniowej.  

4. Niezależnie od obowiązku przewidzianego w ust. 3, 
Przewoźnik zobowiązany jest przedłożyć na każde 
żądania Raben oryginały dokumentów stwierdzających 
wykonanie obowiązków w zakresie posiadania 
wymaganego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
przewoźnika, w szczególności oryginały polis 
ubezpieczeniowych, ogólne warunki ubezpieczenia, a 
także oryginały dowodów uiszczenia składki 
ubezpieczeniowej lub poszczególnych rat składki 
ubezpieczeniowej. 

5. Przewoźnik zobowiązuje się nie podejmować 
jakichkolwiek działań oraz nie dopuszczać się 
jakichkolwiek zaniechań, które mogłyby doprowadzić do 
wyłączenia lub ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej 
wynikającej z umowy ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej przewoźnika. 

6. Niedopełnienie przez Przewoźnika obowiązków w 
zakresie posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej przewoźnika spełniającego wymogi 
przewidziane w Umowie i niniejszym dokumencie, 
uzasadnia żądanie przez Raben od Przewoźnika zapłaty 
kary umownej przewidzianej w Umowie, jak również 
rozwiązanie przez Raben Umowy ze skutkiem 
natychmiastowym. 
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Załącznik A 

Wzór oświadczenia 

 

Oświadczenie  

dotyczące ubezpieczenia OC 

 

 

 

Działając w imieniu [...] z siedzibą: [...], zwanego dalej „Przewoźnikiem”, w związku z zawarciem pomiędzy Raben Transport Sp. z 
o.o. i Przewoźnikiem Umowy o współpracy w zakresie wykonywania przewozów drogowych z dnia […], zwanej dalej „Umową”, 
oświadczam, że Przewoźnik spełnia wszelkie wymogi wynikające z Umowy dotyczące posiadania odpowiedniego ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej przewoźnika, w szczególności co do faktu zawarcia umowy ubezpieczenia, jej treści, zakresu 
ubezpieczenia, wysokości sumy gwarancyjnej oraz opłacenia składek ubezpieczeniowych. W załączeniu przedkładam kopię 
aktualnej polisy ubezpieczeniowej. 

 

 

 

 

 

Data […] Podpis […] Pieczątka […] 


