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Ubezpieczenie Cargo

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

Ubezpieczenie Cargo obejmuje ochroną Państwa towary podczas transportu. Stanowi ono pełne zabezpieczenie
przed finansowymi skutkami utraty, ubytku lub uszkodzenia towaru. Warto ubezpieczyć się od takich ryzyk, zwłaszcza
biorąc pod uwagę bardzo atrakcyjne stawki Ubezpieczenia Cargo DSV.
Wymagania:
•Towar musi być odpowiednio opakowany na czas transportu – jest to warunek kluczowy, ponieważ szkody wynikłe z 
niewłaściwego opakowania mogą skutkować odrzuceniem roszczenia przez Ubezpieczyciela.
•Polisa zapewnia ochronę w okresie, w którym ubezpieczony ponosi ryzyko, zgodnie z warunkami Incoterms.
•Polisa może zawierać dodatkowe klauzule w przypadku, gdy przesyłka zawiera niestandardowe towary.
•Prosimy o kontakt w przypadku wątpliwości, czy Państwa przesyłka wymaga szczególnej ochrony ubezpieczeniowej.

Warunki
Klauzula ICC(A) – ubezpieczenie od wszelkich ryzyk
Włączone ubezpieczenie od ryzyka wojny i strajku*
Brak ograniczeń terytorialnych*
Brak franszyzy

Ochrona ubezpieczeniowa
Wartość maksymalna: 500 000 EUR
W przypadku przekroczenia powyższej wartości ochrona 
ubezpieczeniowa wymaga zatwierdzenia przez DSV Insurance.

Suma ubezpieczenia = wartość towaru + wartość transportu + 
10% spodziewanego zysku.

Płatno ść składki
Standardowe stawki w przypadku towarów standardowych * –
nowych i zapakowanych
Stawki specjalne w przypadku:
•towarów wrażliwych
•pojazdów mechanicznych
•artykułów gospodarstwa domowego,

*Z zastrzeżeniem wyłączeń. W celu uzyskania szczegółowych 
informacji, prosimy o kontakt.

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.

Podmiotem odpowiedzialnym za wystawianie polis ubezpieczeniowych jest DSV 
Insurance A/S, Hovedgaden 630, DK-2640 Hedehusene. Tel. +45 43203040
Nr CVR 30 52 68 05
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Skontaktuj si ę z nami:
dsvcargoinsurance@pl.dsv.com
(22) 739 23 42 - bezpośredni
(22) 739 23 00 - centrala


