Ubezpieczenie na czas składowania

Ubezpieczenie Cargo
2015

Dziękujemy za zainteresowanie Ubezpieczeniem Cargo DSV. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.
Ochrona ubezpieczeniowa podczas składowania towaru w magazynach DSV:
•przez okres dłuższy niż 60 dni i/lub
•jeżeli składowanie nie jest zwykłą częścią transportu
•fakturowanie i raportowanie miesięczne
•aktywacja polisy następuje z chwilą potwierdzenia ochrony ubezpieczeniowej przez DSV Insurance A/S.
Wymagania
Ubezpieczenie na czas składowania znajduje zastosowanie dla większości towarów, które chcą Państwo ubezpieczyć.
Dokładamy wszelkich starań, aby każdego rodzaju ryzyka towarzyszące składowaniu Państwa towarów zostały włączone w
ochronę ubezpieczeniową. Z Państwa strony wymagamy, aby wszelkie informacje przekazane do zaaranżowania polisy były
zgodne ze stanem faktycznym, w szczególności w zakresie wartości składowanego towaru.

Warunki
Maks. 1 mln EUR na jednego klienta
Maks. 10 mln EUR za jedno zdarzenie
ICC (A) + Klauzula dot. Ryzyka Składowania
Ochrona do 365 dni
Brak franszyzy
Wartość ubezpieczenia
Suma ubezpieczenia jest kalkulowana na podstawie
najwyższej wartości towarów w okresie rozliczeniowym.
Płatność składki
Wysokość składki uzależniona jest od czasu składowania i
pobierana jest z góry.
W przypadku, gdy data zakończenia składowania nie jest
znana, składka zostanie pobrana z góry przy założeniu 3miesięcznego okresu składowania.
Min. okres składki: 1 miesiąc
Wyłączenia cargo
W celu uzyskania listy wyłączeń towarowych prosimy o
kontakt z DSV.

Ubezpieczenie na czas składowania oferowane jest na
obszarze następujących terytoriów:
Kraje UE i EOG, Arabia Saudyjska, Bośnia i
Hercegowina, Brunei, Chiny, Czarnogóra, Filipiny,
Hongkong, Izrael, Japonia, Kanada, Katar, Korea Pd.,
Macedonia, Makau, Malezja, Malta, Monako, Nowa
Zelandia, Oman, San Marino, Serbia, Singapur,
Tajwan, Turcja, USA, Wyspy Marshalla, Zjednoczone
Emiraty Arabskie.
Ochronę ubezpieczeniową można uzyskać
również na obszarze innych krajów na
oddzielnych warunkach, zasadach i według
indywidualnych stawek.

Skontaktuj się z nami:

dsvcargoinsurance@pl.dsv.com
(22) 739 23 42 - bezpośredni
(22) 739 23 00 - centrala

Jurysdykcja
Prawo właściwe
Sąd Morski i Handlowy w Kopenhadze
Dansk Søforsikrings Konvention (Duńska
Sąd apelacyjny: Sąd Najwyższy w Kopenhadze Konwencja Ubezpieczeń Morskich)
z dnia 2 kwietnia 1934 r.
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