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Ubezpieczenie szkód wynikowych Ubezpieczenie Cargo
2015

Dziękujemy za zainteresowanie Ubezpieczeniem Cargo DSV.  Prosimy o zapoznanie si ę z poni ższymi 
informacjami.

Ubezpieczenie Cargo DSV może zostać rozszerzone o ochronę ubezpieczeniową dodatkowych kosztów oraz
wydatków wynikających z tytułu:
•strat, szkód i/lub opóźnienia dostawy przesyłki ubezpieczonej w ramach niniejszej polisy, jednak wyłącznie w
przypadku, gdy ustalony został gwarantowany termin dostawy.

Informacje ogólne:
Ubezpieczenie pokrywa wszelkie niezbędne i uzasadnione koszty poniesione w przypadku utraty, uszkodzenia lub 
opóźnienia ładunku*, np.:
•opóźnienie w montażu (nie dotyczy przestoju produkcji), w tym również koszty oczekiwania w gotowości załogi lub 
techników
•koszty oczekiwania w gotowości w przypadku spóźnienia się dostawy (np. oczekiwanie ciężarówek na spóźniony 
towar) 
•koszty organizacji wystawy (stoiska, transportu itd.)
•koszty zwrotu lub utylizacji towarów łatwo psujących się lub sezonowych, jeśli zostały dostarczone po uzgodnionym 
terminie
•ochrona w przypadku opóźnienia jest udzielana wyłącznie w przypadku, gdy ustalony został gwarantowany termin 
dostawy

*(powyżej 30 dni, chyba że uzgodnili Państwo z DSV gwarantowany termin dostawy)

Ubezpieczenie Cargo DSV jest dla Państwa najlepszym zabezpieczeniem przed ekonomicznymi stratami,
przedłużającymi się procesami rozpatrywania roszczeń oraz sporami sądowymi.

Warunki
Niniejsze ubezpieczenie stanowi rozszerzenie Ubezpieczenia 
Cargo DSV.
Maksymalna wartość ochrony: 5 000 EUR za każde zdarzenie
Ochrona podlega warunkom Klauzuli Szkód Wynikowych oraz 
Klauzuli ICC(A).
Brak franszyzy

Płatno ść składki
Składka: 50 EUR

Ubezpieczenie nie obejmuje
Kosztów wynikających z kar i ustaleń umownych, kosztów 
utraty zamówień ani przestoju produkcji w przypadku 
opóźnienia lub braku dostawy. 

Jurysdykcja
Sąd Morski i Handlowy w Kopenhadze
Sąd apelacyjny: Sąd Najwyższy w Kopenhadze

Prawo właściwe 
Dansk Søforsikrings Konvention (Duńska 
Konwencja Ubezpieczeń Morskich) 
z dnia 2 kwietnia 1934 r.

Wszystkie polisy ubezpieczeniowe są ostatecznie wystawiane przez DSV 
Insurance A/S, Hovedgaden 630, DK-2640 Hedehusene. Tel. +45 43203040
Nr CVR 30 52 68 05

Skontaktuj si ę z nami:
dsvcargoinsurance@pl.dsv.com
(22) 739 23 42 - bezpośredni
(22) 739 23 00 - centrala


