
 
 
 
„Niniejsze klauzule są wyłącznie ilustrujące. Można uzgadniać inne warunki polisy. Klauzule wzorcowe są 

dostępne dla każdej zainteresowanej osoby na żądanie. W szczególności;  
(a) w stosunku do jakiejkolwiek klauzuli, która wyłącza z pokrycia szkody, ubezpieczyciele mogą uzgodnić 

osobną polisę ubezpieczeniową pokrywającą takie szkody lub mogą rozszerzyć tę klauzulę, żeby 
pokryć takie zdarzenia;  

(b) w stosunku do klauzul uzależniających pokrycie niektórych ryzyk od szczególnych warunków każdy 
ubezpieczyciel może zmienić wspomniane warunki”.  
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KLAUZULA ZAKOŃCZENIA PRZEWOZU (TERRORYZM) 
 
Niniejsza klauzula jest nadrzędna i uchyla wszystko, co w niniejszym ubezpieczeniu jest z nią niezgodne.  
 
1    Pomimo jakichkolwiek przeciwnych postanowień zawartych w niniejszej Polisie lub w powołanych w 

niej Klauzulach uzgodniono, że o ile niniejsza Polisa pokrywa stratę lub uszkodzenie przedmiotu 
ubezpieczenia spowodowane przez terrorystów lub osoby działające z pobudek politycznych, takie 
pokrycie istnieje pod warunkiem, że przedmiot ubezpieczenia znajduje się w  zwyczajnym biegu 
przewozu i w każdym razie KOŃCZY SIĘ: 

        albo 
         1.1 według klauzul przewozu  zawartych w Polisie  
         albo  
         1.2 natychmiast po dostarczeniu do należącego do Odbiorcy lub innego ostatecznego 

magazynu lub miejsca składowania w wymienionym w niej miejscu przeznaczenia, 
        albo 
         1.3 natychmiast po dostarczeniu, przed wymienionym w niej  miejscem przeznaczenia lub w 

miejscu     przeznaczenia, do innego magazynu lub miejsca składowania, które Ubezpieczony 
wybierze albo w celu składowania poza zwyczajnym biegiem przewozu albo w celu podziału lub 
dystrybucji,   

         albo 
         1.4 w odniesieniu do przewozu morskiego, po upływie 60 dni od zakończenia wyładunku  

towaru ubezpieczonego niniejszą Polisą ze statku morskiego w ostatecznym pocie wyładunku, 
         1.5 odniesieniu do przewozu lotniczego, po upływie 30 dni od wyładunku przedmiotu 

ubezpieczenia z samolotu w ostatecznym miejscu wyładunku, 
 
         cokolwiek wydarzy się najpierw. 
 
2     Jeżeli niniejsza Polisa lub powołane w niej Klauzule przewidują wyraźnie pokrycie przewozu   

śródlądowego lub innego dalszego przewozu następującego po składowaniu lub zakończeniu 
przewidzianym wyżej, pokrycie rozpoczyna się ponownie i trwa  podczas zwyczajnego biegu tego 
przewozu znowu zgodnie z klauzulą 1. 

 
3      Niniejsza klauzula podlega angielskiemu prawu i angielskiej praktyce. 
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