CERTYFIKAT DO POLISY UBEZPIECZENIA
ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
NR 640-21-430-05953737
CERTIFICATE FOR CIVIL LIABILITY INSURANCE POLICY
NO. 640-21-430-05953737
Ubezpieczający:
Policyholder:

NO LIMIT Sp. z o.o.
ul. Księżnej Anny 4,
03-866 Warszawa
REGON: 011786437, NIP: 5241066960

Ubezpieczony:
Insure

NO LIMIT Sp. z o.o.
ul. Księżnej Anny 4,
03-866 Warszawa
REGON: 011786437, NIP: 5241066960
NO LIMIT CENTER Sp. z o.o.
ul. Księżnej Anny 4
03-866 Warszawa
REGON: 016876702, NIP: 5242373428
NO LIMIT LOGISTYKA Sp. z o.o.
ul. Księżnej Anny 4
03-866 Warszawa
REGON: 017257266, NIP: 5242388370
NO LIMIT LOGISTYKA Sp. z o.o. Komandytowa
ul. Księżnej Anny 4
03-866 Warszawa
REGON: 141590340, NIP: 5242666478

Ubezpieczona działalność:
Insured business

Usługi logistyczne, magazynowanie, konfekcjonowanie, dystrybucja towarów, wynajem powierzchni
magazynowych, transport drogowy towarów
Logistic services, storage, packaging, distribution of goods, renting warehouse space, road transport
of goods

Okres ubezpieczenia:
Period of insurance

od 01.07.2021r. do 30.06.2022r.
from 01.07.2021 to 30.06.2022

Ogólne warunki ubezpieczenia:
General Terms & Conditions

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zatwierdzone uchwałą Zarządu TUiR Allianz
Polska S.A. nr 187/2015 (o.w.u.) wraz Aneksem nr 1 zatwierdzonym uchwałą Zarządu TUiR Allianz
Polska S.A. nr 155/2018 wraz z Postanowieniami dodatkowymi niniejszej polisy.
General Terms and Conditions of Civil Liability accepted under the decision of Board of TUiR Allianz Polska
S.A. no 187/2015 (GT&C) together with Annex No 1 accepted under the decision of Board of TUiR Allianz
Polska S.A. no 155/2018 and Additional provisions.

Przedmiot i zakres
ubezpieczenia:
Subject and scope
of cover

Odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego (reżim deliktowy i kontraktowy) za szkody rzeczowe
i osobowe wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą
oraz posiadaniem mienia w zakresie szkód rzeczywistych (damnum emergens) jak i utraconych
korzyści (lucrum cessans), obejmująca między innymi:
 odpowiedzialność za produkt
 odpowiedzialność za szkody powstałe na skutek wadliwego wykonania zakończonych
i przekazanych odbiorcy usług
 odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa
 odpowiedzialność za szkody w nieruchomościach użytkowanych przez Ubezpieczonego
na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu lub innej umowy o podobnym
charakterze
 odpowiedzialność Ubezpieczonego za szkody wyrządzone przez jego podwykonawców,
z zachowaniem roszczeń regresowych ubezpieczyciela do podwykonawców
 odpowiedzialność za szkody spowodowane w urządzeniach lub instalacjach (także podziemnych)
podczas prac lub usług wykonywanych przez Ubezpieczonego
 odpowiedzialność za szkody spowodowane cofnięciem się cieczy w systemach kanalizacyjnych
 odpowiedzialność za szkody spowodowane w związku z organizowaniem imprez nie podlegających
pod ubezpieczenie obowiązkowe, w których liczba uczestników imprezy nie przekracza 7 500 osób,
z wyłączeniem imprez związanych ze sportami motorowymi
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 odpowiedzialność za szkody spowodowane podczas prac ładunkowych, z wyjątkiem szkód w mieniu
będącym przedmiotem załadunku lub wyładunku
 odpowiedzialność za szkody spowodowane przez maszyny budowlane i rolnicze oraz pojazdy
wolnobieżne w rozumieniu ustawy prawo o ruchu drogowym
zgodnie z Ogólnymi warunkami ubezpieczenia, z włączeniem wymienionych poniżej klauzul.
Civil liability of the Insured (liability in tort and legal contractual liability) for property damage and bodily
injury of a third party caused with relation to owned business and property in the scope of actual damage
(damnum emergens) as well as lost benefits (lucrum cesans), covering amongst others:
 product liability
 liability for damage resulting from faulty performance of services completed and transferred to the
customer
 liability for damage caused by gross negligence
 liability for damage to real property used by the Insured under a contract of tenancy, hire, lending for
use, leasing or any other contract of a similar nature
 liability of the Insured for damage caused by his subcontractors, subject to Insurer’s recourse claim
against subcontractors
 liability for damage caused in devices or installations (also underground) during works or services
performed by the Insured
 liability for damage caused by backflow of liquid in sewage systems
 liability for damage caused in connection with the organization of events that are not subject to
compulsory insurance, in which the number of participants does not exceed 7,500 people, excluding
events related to motor sports
 liability for damage caused during loading work, with the exception of damage to property being the
object of loading or unloading
 liability for damage caused by construction or agricultural machines as well as slow-moving vehicles
within the meaning of the Road Traffic Act
in accordance with the Insurance Terms, including the clauses listed below.
Zakres terytorialny:
Territorial scope

Świat z wyłączeniem USA, Kanady i ich posiadłości
Worldwide excluding the United States, Canada and its possessions

Miejsce ubezpieczenia:
Location od insurance

ul. Księżnej Anny 4 Warszawa - Biuro , Magazyn
ul. Przejazdowa 18, 05-800 Pruszków - Hala 4
ul. Promyka 153, 05-800 Pruszków - Hala 5
ul. Parzniewska 18, 05-800 Pruszków, Panatoni Park 2 - Hala C
ul. Przejazdowa 22, 05-800 Pruszków - Hala 3
ul. Logistyczna 1, 55-040 Bielany Wrocławskie, PANATONI PARK Wrocław - Biuro
ul. Składowa 1, 62-023 Koninko, Panatoni Park II Koninko - Hala 1
ul. Składowa 1, 62-023 Koninko, Panatoni Park II Koninko - Hala 1B
Radonice 44A, 05-870 Błonie
ul. Inwestycyjna 15, 41-219 Sosnowiec, Panattoni Park Sosnowiec III
ul. Pałacowa 26, 80-180 Kowale Gdańsk
ul. Fordońska 246 X p, lokal 1004, 85-766 Bydgoszcz - Biuro
ul. Fordońska 393, 85-766 Bydgoszcz - Magazyn
ul. Ryszarda Chomicza 26, 55-040 Tyniec Mały, Panattoni Park Sosnowiec IV
Al. Kasztanowa 17, 72-005 Przecław
ul. Szwedzka 10, 61-285 Poznań, Poznań Transport Room
ul. Szwedzka 6, 61-285 Poznań, Poznań Transport Room EMPU
ul. Skandynawska 1, 85-776 Bydgoszcz, Bydgoszcz Transport Room
ul. Księcia Ziemowita 59, Warszawa Targówek
Plac Szwedzki 1, 05-090 Janki, Janki Transport Room Sklep
Al. Jana Pawła II 66, 05-500 Piaseczno – Biuro, Serwerownia
AL. Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa, Punkt odbioru zamówień IKEA w CH Blue City
ul. Górczewska 124, 01-460 Warszawa, Punkt odbioru zamówień IKEA w Wola Park
Plac Szwedzki 4, 05-090 Janki, Janki Transport Room Sklep
ul. Innowacyjna 3, 41-208 Sosnowiec, Magazyn 7 R
ul. Jubilierska 1 04-190 Warszawa, IKEA KING CROSS
ul. Forteczna 13, 87-100 Toruń, IKEA
ul. Grzecznarowska 29/31, Radom, Galeria FENIX

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON 012267870, wysokość kapitału zakładowego: 377 241 000 złotych (wpłacony w całości)

2

CERTYFIKAT DO POLISY UBEZPIECZENIA
ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
NR 640-21-430-05953737
CERTIFICATE FOR CIVIL LIABILITY INSURANCE POLICY
NO. 640-21-430-05953737

Zakres
Scope

Suma gwarancyjna
Limit of indemnity

OC związana z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem
Civil liability related to owned business and property
Klauzula nr 15 Włączenie do ubezpieczenia kosztów ochrony prawnej
Clause no. 15 Inclusion of liability for costs of legal protection
Zakres
Scope

Franszyza redukcyjna
Deductible

1 000 000 EUR
(tj./i.e. 4 472 300 PLN)

2 000

30 000

nie dotyczy
not applicable

Podlimity
Sublimits

Franszyza redukcyjna
Deductible

odpowiedzialność za produkt
Product liability

1 000 000 EUR
(tj./i.e. 4 472 300 PLN)

odpowiedzialność za szkody powstałe na skutek wadliwego wykonania zakończonych
i przekazanych odbiorcy usług
liability for damage resulting from faulty performance of services completed and
transferred to the customer

1 000 000 EUR
(tj./i.e. 4 472 300 PLN)

10% minimum 1 000

odpowiedzialność za szkody w nieruchomościach użytkowanych
przez Ubezpieczonego na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu
lub innej umowy o podobnym charakterze
liability for damage to real property used by the Insured under a contract of tenancy, hire,
lending for use, leasing or any other contract of a similar nature

1 000 000 EUR
(tj./i.e. 4 472 300 PLN)

10% minimum 1 000

odpowiedzialność za szkody spowodowane w związku z organizowaniem imprez
nie podlegających pod ubezpieczenie obowiązkowe, w których liczba uczestników
imprezy nie przekracza 7 500 osób, z wyłączeniem imprez związanych ze sportami
motorowymi
liability for damage caused in connection with organizing events which are not subject
to obligatory insurance, where the number of participants does not exceed 7 500 persons,
excluding events connected with motor sports

100 000

2 000

500 000

2 000

500 000

2 000

1 000 000 EUR
(tj./i.e. 4 472 300 PLN)

10% minimum 2 000

300 000

2 000

odpowiedzialność za szkody spowodowane podczas prac ładunkowych, z wyjątkiem
szkód w mieniu będącym przedmiotem załadunku lub wyładunku
liability for damage caused during loading operations, except for damage to property
being loaded or unloaded
odpowiedzialność za szkody spowodowane przez maszyny budowlane i rolnicze
oraz pojazdy wolnobieżne w rozumieniu ustawy prawo o ruchu drogowym
liability for damage caused by construction and agricultural machinery and slow-moving
vehicles within the meaning of the Act on Road Traffic
Klauzula nr 1 Włączenie odpowiedzialności za szkody powstałe poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (z wyłączeniem terytorium USA, Kanady i ich posiadłości)
Klauzula nr 1 Włączenie odpowiedzialności za szkody powstałe poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (z wyłączeniem terytorium USA, Kanady i ich posiadłości)
Klauzula nr 2 Włączenie odpowiedzialności za szkody powodujące roszczenia
pomiędzy Ubezpieczonymi na podstawie tej samej umowy ubezpieczenia
oraz pomiędzy Ubezpieczonymi i ich podwykonawcami
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód wyrządzonych wzajemnie
pomiędzy podwykonawcami
Clause no. 2 Inclusion of liability for losses causing claims between the Insured
under the same insurance contract as well as between the Insured and their
subcontractors. Insurance coverage does not cover damage caused to each other
between subcontractors.
The insurance coverage does not include damage caused mutually between
subcontractors

10% minimum 1 000
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Klauzula nr 3 Włączenie odpowiedzialności za szkody w rzeczach ruchomych
użytkowanych przez Ubezpieczonego na podstawie umowy najmu, dzierżawy,
użyczenia, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze
Clause No. 3 Inclusion of liability for damage to movable property used by the Insured on
the basis of a hire, tenancy, loan, leasing or similar agreement
Klauzula nr 4 Włączenie odpowiedzialności za szkody w rzeczach stanowiących
przedmiot obróbki, czyszczenia, naprawy, serwisu, pakowania lub innych czynności
wykonywanych w ramach usług prowadzonych przez Ubezpieczonego
Clause no. 4 Inclusion of liability for damages to movables processed, cleaned, repaired,
serviced, packed, or otherwise handled within the scope of services rendered
by the Insured
Klauzula nr 5 Włączenie odpowiedzialności za szkody w rzeczach ruchomych
znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą Ubezpieczonego
Clause 5 Extension of liability for damage to movable property in the care, custody
or control of the Insured
Klauzula nr 6 Włączenie odpowiedzialności za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone
pracownikom Ubezpieczonego
Clause no. 6 Inclusion of liability for personal injuryand property damages caused
to employees of the Insured

500 000

1 000 000
(wspólny podlimit
dla kl. nr 4 i 5)
(common sublimit
for clauses 4 and 5)

2 000

10% minimum 1 000

1 000 000

2 000

Klauzula nr 8 Włączenie odpowiedzialności za szkody powstałe pośrednio
lub bezpośrednio z emisji, wycieku, uwalniania się lub innej formy przedostania się
do powietrza, wody lub gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych
Clause No. 8 Inclusion of liability for losses generated directly or indirectly by emission,
leakage, discharge or any other form of penetration of any hazardous substance into
the air, soil, and water

500 000

10% minimum 1 000

Klauzula - Szkody w pojazdach pracowników (04.01.270)
Clause - Damage to employees' vehicles (04.01.270)

100 000

2 000

Klauzula reprezentantów (04.01.010)
Representatives' Clause (04.01.010)

500 000

10% minimum 1 000

Włączenie odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez pracowników
Ubezpieczonego w związku z posiadaniem i użytkowaniem firmowych rowerów
dostawczych w celu dostarczania drobnych przesyłek
Inclusion of liability for damage caused by the Insured's employees in connection with the
ownership and use of company delivery bicycles for the purpose of delivering small
shipments

100 000

500

Zastrzeżenia do sumy gwarancyjnej, podlimitów, franszyz, składki:
 Jeżeli nie wskazano inaczej, suma gwarancyjna i podlimity określone są na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia,
franszyza redukcyjna nie dotyczy szkód osobowych.
 Jeżeli nie wskazano inaczej, podane wartości są wyrażone w PLN. Wartości wyrażone w EUR zostały przeliczone na PLN według średniego kursu
NBP z dnia 11.06.2021r., tj. 1 EUR = 4,4723 PLN.
 Jeżeli w celu objęcia szkody zakresem ubezpieczenia wymagane jest rozszerzenie zakresu o co najmniej dwie klauzule, dla których ustanowiono
franszyzę redukcyjną w różnych wysokościach, wówczas zastosowanie ma jedna wyższa franszyza redukcyjna.
Provisions to limit of indemnity, sublimits, deductible, premium:
 Limit of indemnity and sublimits relate any one insurance accident and in the annual aggregate, deductible does not apply to bodily injury, unless
otherwise indicated.
 Unless otherwise indicated, the values are expressed in PLN. The values expressed in EUR have been converted into PLN at the average rate of NBP
at 11.06.2021, i.e. 1 EUR = PLN 4,4723.
 If, in order to cover a loss with the scope of insurance, it is required to extend the scope of insurance by at least two clauses for which a deductible
has been established in different amounts, then one higher deductible shall apply.
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Niniejszy dokument został przygotowany wyłącznie w celu potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia i stanowi wyłącznie wyciąg wybranych
postanowień umowy ubezpieczenia i nie może być traktowany jako źródło interpretacji istniejącej ochrony ubezpieczeniowej. Jedynym wiążącym
dokumentem, określającym całość zakresu i postanowień jest polisa nr 640-21-430-05953737 wraz z mającymi zastosowanie o.w.u. i ewentualnymi
dodatkami.
This document is prepared solely for the purpose of confirming the conclusion of the insurance agreement and is solely an extract of selected provisions
of the insurance agreement and cannot be treated as a source of interpretation of the existing insurance cover. The only binding document defining
the entire scope and provisions is policy No. 640-21-430-05953737 together with the applicable GT&C and any additions.
Podpisano w Warszawie, dnia 30.06.2021r. /Signed in Warsaw on 30.06.2021

Marlena Wieczorek
Starszy Underwriter
Departament Ubezpieczeń Korporacyjnych
Wydział Underwritingu Ryzyk Finansowych i OC
------------------------------------------------------Osoba upoważniona TUiR Allianz Polska S.A.

Piotr Voelkner
Underwriter
Departament Ubezpieczeń Korporacyjnych
Wydział Underwritingu Ryzyk Finansowych i OC
------------------------------------------------------Osoba upoważniona TUiR Allianz Polska S.A.

GENERAL DISCLAIMER REGARDING ENGLISH TRANSLATION OF THIS POLICY: IN CASE OF ANY DOUBTS REGARDING
INTERPRETATION POLISH LANGUAGE SHALL PREVAIL.
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