
Lista towarów zakazanych dla usług świadczonych przez Pall-Ex

1. Pall-Ex nie świadczy usług w zakresie organizacji przewozu:

a. przesyłek pocztowych;

b. dokumentów i korespondencji pisemnej w rozumieniu przepisów prawa;

c. mienia osobistego;

d. żywych zwierząt;

e. szczątków ludzkich i zwierzęcych;

f. środków odurzających, w szczególności narkotyków, substancji psychotropowych, środków

zastępczych oraz leków lub preparatów wymagających specjalnych warunków przewozu;

g. przesyłek wymagających przewozu w głębokim mrożeniu oraz temperatury Kontrolowanej.

Przesyłek SENT broni i amunicji;

h. odpadów;

i. przesyłek wartościowych, w szczególności wartości i środków pieniężnych, znaków

legitymacyjnych, papierów wartościowych, wyrobów jubilerskich, dzieł sztuki, antyków,

numizmatów, zbiorów kolekcjonerskich;

j. przesyłek, które wymagają odrębnych zezwoleń, koncesji lub innych decyzji administracyjnych;

k. przesyłek, które swoimi właściwościami mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi

lub zwierząt mających z nimi styczność lub mogą uszkodzić inne towary lub jakikolwiek środek

transportu lub narzędzia użyte do ich obsługi, za wyjątkiem przesyłek zawierających Towary

Niebezpieczne, których przewóz jest organizowany zgodnie z postanowieniami Regulaminu;

l. przesyłek zawierających inne towary, których przewóz jest zabroniony na podstawie

obowiązujących przepisów prawa;

m. towarów strategicznych w rozumieniu Ustawy z 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą

towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a

także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, wraz z późniejszymi

zmianami; przesyłek, których przewóz jest zabroniony przez prawo.

2. Pall-Ex nie obsługuje przesyłek z towarami zawartymi w poniższej tabeli:

Numer
klasy
ADR

Nazwa klasy ADR Towary zabronione i niedopuszczone bez
względu na ilość w Przesyłce

1 Materiały i przedmioty
wybuchowe

Cała klasa

2 Gazy Grupy: T, TC, TO, TF, TOC, TFC, C, CO, FC (w tym aerozole w
tych  grupach) oraz UN 1005, 1017, 1043, 2186, 2421, 2455
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3 Materiały ciekłe zapalne I grupa pakowania oraz wybuchowe zawierające kod
klasyfikacyjny D :  UN 1204, 2059, 3064, 3343, 3357, 3379

4.1 Materiały stałe zapalne,
materiały samoreaktywne
oraz materiały  wybuchowe
stałe  odczulone

I grupa pakowania oraz wybuchowe zawierające kod
klasyfikacyjny D  lub DT, a także samoreaktywne
zawierające kod SR: UN 2956, 3221 do  3242 oraz 3251 i
3097, 2304, 2448, 3176

4.2 Materiały samozapalne I grupa pakowania oraz UN 3127 i 3255

4.3 Materiały wytwarzające w
zetknięciu z wodą gazy  palne

I grupa pakowania oraz UN 1183, 1242, 1295, 1340, 1390,
1403, 1928,  2813, 2965, 2968, 2988, 3129, 3130, 3131,
3132, 3133, 3134, 3135,  3148, 3396, 3398, 3399

5.1 Materiały utleniające I grupa pakowania oraz UN 2426, 3100, 3121 i 3137

5.2 Nadtlenki organiczne Nadtlenki typu A, B i C oraz wszystkie nadtlenki
wymagające temperatury kontrolowanej zawierające kod
P2 : UN  3101 do 3104 oraz 3111 do 3120

6.1 Materiały trujące I grupa pakowania oraz UN 1051, 1600, 1613, 1614, 2312,
3250, 3294,  3452, 3455 i 2249

6.2 Materiały zakaźne Cała klasa

7 Materiały promieniotwórcze Cała klasa

8 Materiały żrące I grupa pakowania oraz UN 2215 i 1798

9 Różne materiały i
przedmioty niebezpieczne

Materiały o kodach: M1 (rakotwórcze), M2 (dioksyny), M8
(drobnoustroje), M9-M10 (materiały o podwyższonej
temperaturze):  UN 2212, 2315, 2590, 3151, 3152, 3245,
3257, 3258, 3432
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