/

więcei

niż standard

Gerffikat

ubezpieczenia

N iniejszym potwierdzamy udzielenie ochrony
ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia

od powi ed zia

l

nościcywi

l

n

ej przew oźnika d rogowego.

Hereby we certify that we granted Road Haulier's
Liability lnsurance protection as follow:

AXA Ubezpieczenia
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.
PL 00-867 Warszawa, ul, Chłodna 51

AXA Ubezpieczenia

Przedsię bio rstwo Tra nspo rtowe And rzej Bo rski,

Przedsi ębi orstwo Tra nspo rtowe An d rzej
60-688 Poznań, ul. Drwęskiego 32,
Regon : 0O4827788

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.
PL 00-867 Warszawa, ul. Chłodna 5]_

60-688 Poznań, ul. Drwęskiego 32,
Regon : 004827788

Bo rski,

NlP:7810003287

NlP:781O0O3287

bezpieczeniem objęta jest od powiedzia nośćcywi na
Ubezpieczającego ponoszona na podstawie zawartych
umów przewozu, zgodnie z przepisami Kodeksu

This insurance covers liability arising out of carriage
agreements concluded by lnsured, accordingto Polish
Transpott Law, CMR Convention and Polish Civil Code

Waru nki niniejszego ubezpieczen ia uregulowa ne zostały

Terms and conditions of this insurance are regulated in
lnsurance policy Nl 04.340,439

Suma ubezpieczenia wynosi:
EUR 500.000,- na wypadek ubezpieczeniowy

sum insured amounts

od dn, 15 marca 2078 r, godz. oo:00
do dn. 1,4 marca 2ot9 r. godz.24:oo.

from March 15th 2018 00:00
till March 1,4lh 2OL9 24:OO.

Rzeczpospolita Polska (transport k€owy)
Europa z włączeniem Ukrainy i krajów WNP: Białorusi,
Mołdawi i, europejskiej częściRosji ;
(transpoń międzynarodowy)

Poland (domestic transport)
Europe including Ukraine and ClS-countries
Moldova, the European part of Russia
(internationa l tra nsport)

N i niejszy ceńyfikat można
www.ocpd.axa.pl

To verify this ceńificate online please go to following
www.ocpd.axa.pl
This ceńificate is a general confirmation of insurance agreement
conclusion and shall not be a base of claiming in any case. lf there is
any disaccord insuIance agreement Shall precede.

U

l

l

cywilnego, Prawa przewozowego i Konwencji CMR.

szczegółowo w polisie nr 04.340.439

umowy ubezpieczenia i w żadnym wypadku nie stanowi podstawy do
składania roszczeń. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności
bezwzględne pierwszeństwo mają postanowienia Umowy

.

to:
EUR' 5O0,00O,- for occurrence

UbeZpieczenIa,

AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A,
PL 00-867 Warszawa, ul, chłodna 51tel. 22 555 oo oo, fax 22 555 05 oo, M.axa.pl

organ rejestrowy: sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Xll Wydzial Gospodarczy KRs, Nr KRs 271543; NlP 107-00-06-155; Kapital zakładowy: Lol 912 677 zl - wpłacony
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ca|ości
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Belarus,

