W rekomendowanych przez nas ubezpieczeniach ładunków w transporcie (cargo), zastosowanie mają następujące warunki (In the cargo transportation insurance recommended by us, the following conditions apply):
Dla ładunków w transporcie morskim i multimodalnym (For cargo in sea and multimodal transport):
• Instytutowe Klauzule Ładunkowe (A) 1.1.09 / Institute Cargo Clauses (A) 1.1.09
• Instytutowe Klauzule Strajkowe (ładunkowe) 1.1.09 / Institute Strikes Clauses (cargo) 1.1.09
• Instytutowe Klauzule Wojenne (ładunkowe) 1.1.09 / Institute War Clauses (cargo) 1.1.09
Dla ładunków w transporcie lądowym (For cargo in land transport):
• Instytutowe Klauzule Ładunkowe (A) 1.1.09 / Institute Cargo Clauses (A) 1.1.09
• Instytutowe Klauzule Strajkowe (ładunkowe) 1.1.09 / Institute Strikes Clauses (cargo) 1.1.09
Dla ładunków w transporcie lotniczym (For cargo in air transport):
• Instytutowe Klauzule Ładunkowe (Lotnicze) (z wyłączeniem przesyłek pocztowych) 1.1.09 / Institute Cargo Clauses (Air) (excluding sendings by Post) 1.1.09
• Instytutowe Klauzule Strajkowe (dla ładunków w przewozie lotniczym) 1.1.09 / Institute Strikes Clauses (air cargo) 1.1.09
• Instytutowe Klauzule Wojenne (dla ładunków w przewozie lotniczym) 1.1.09 / Institute War Clauses (air cargo) 1.1.09
Niezależnie od rodzaju transportu, w ubezpieczeniu zastosowanie mają (Regardless of the type of transport, the insurance applies to):
• Klauzula dotycząca prawidłowego rozpoznania daty / Date Recognition Clause
• Instytutowa Klauzula Wyłączająca Ryzyko Skażenia Radioaktywnego, Broń Chemiczną, Biologiczną, Biochemiczną oraz Elektromagnetyczną 10.11.03 / Institute Radioactive Contamination, Chemical, Biological,
Biochemical and Electromagnetic Weapons Exclusion Clause 10.11.03
• Klauzula Wyłączająca Ryzyko Terroryzmu / Joint Excess Loss Committee Terrorism Exclusion Clause 16/11/01 Xl 2001/002
• Instytutowa Klauzula Odwołania Ryzyka Wojennego (ładunkowa) 01.12.82 / Institute War Cancellation Clause (Cargo)
• Instytutowa Klauzula o Wymianie Części 1.12.08 / Institute Replacement Clause 1.12.08 - w przypadku ubezpieczenia maszyn / urządzeń (in the case of insurance of machines / devices)
Suma ubezpieczenia może zostać powiększona o należności celne lub podatkowe. W takim wypadku zastosowanie ma poniższa klauzula
(The sum insured may be increased by customs or tax duties. In this case, the following clause applies):
• Dodatkowe Ubezpieczenie Cła 5/8/97 / Additional Cover for Duty 5/8/97
Dla każdej szkody powstałej w ramach ubezpieczenia zastosowanie ma franszyza redukcyjna, która wynosi równowartość 300 USD. Franszyzę można znieść za dodatkową opłatą.
(For each damage arising within the insurance, a reduction franchise is applied, which is equivalent to USD 300. Franchise can be abolished at an additional cost).
W przypadku gdy transport ładunku ma przebiegać przez kraje podwyższonego ryzyka politycznego, ubezpieczenie ładunku od ryzyk politycznych (Instytutowe Klauzule Wojenne oraz Instytutowe Klauzule Strajkowe) możliwe jest
jedynie po uzyskaniu zgody ubezpieczyciela (If the transport of cargo is to pass through countries with higher political risk, cargo insurance against political risks (the Institute's War Clauses and Institute Strikes Clauses) is possible
only after obtaining the consent of the insurer).
Bliższych informacji udzielą Państwu nasi opiekunowie handlowi (For more information pls apply to our sales representatives) -> sales@langowski.eu

