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§1. Rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej
1. ochroną ubezpieczeniowa obejmuje się dodatkowo, W granicach sumy ubezpieczenia ustalonej W polisie ubezpieczenia,

odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego jako przewoźnika drogowego z tytułu wykonywania umów krajowego przewozu
drogowego na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej z wyłączeniem Republiki Federalnej Niemiec w ramach
kabotazu Wykonywanego zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr to72/2oo9 przy użyciu
pojazdów silnikowych o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) pow. 3,5 t., znajdujących się w dyspozycji Ubezpieczonego
(stanowiących jego własność lub będących przedmiotem dzierżawy, leasingu lub pozostających w dyspozycji na podstawie
innych uprawnień umownych) W zakresie Wskazanym w ust. 2, ust. 3 i ust. 4 poniżej.

2, Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego jako przewoźnika drogowego z tytułu Szkód
Rzeczowych W ładunku, jaką ponosi on w myśl właściwych bezwzględnie obowiązujących przepisów państwa wykonywania
umowy przewozu kabotażowego, regulujących odpowiedzialnoŚĆ cywilną przewoźnika z tytułu szkód rzeczowych w ładunku.
Jeżeli umowa ubezpieczenia przewiduje ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej AXA w odniesieniu do
określonego rodzaiu wypadków ubezpieczeniowych lub szkód w określonych rodzajach przewożonych ładunków lub
okreŚlonych co do swojego charakteru roszczeń do ustalonego W polisie ubezpieczenia do sublimitu sumy ubezpieczenia,
postanowienie to Znajduje równiez zastosowanie do ochrony ubezpieczeniowej udzielanej na podstawie niniejszej klauzuli.

3. W przypadku przewozów na terenie Wielkiej Brytanii, lrlandii i Danii ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność
cywilną przewoźnika ponoszoną zgodnie z zastosowanymi standardowymi Warunkami umownymi, powszechnie stosowanymi
w obrocie na terenie tych państw, pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia do §(A i uzyskania akceptacji §(A dla wzorca,
jaki ma być stosowany przezUbezpieczonego w zawieranych umowach przewozu, W przypadku braku takiego zgłoszenia lub
braku akceptacji A)(A ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest W granicach przewidzianych Konwencją cMR,

4- W odniesieniu do szkód finansowych powstałych W Wyniku opóźnienia (zwłoki W przewozie) wysokośó odszkodowania
ustalana jest zgodnie z postanowieniami bezwzględnie obowiązujących przepisów państwa wykonywania umowy przewozu
kabotażowego, z zastrzeżeniem, że wysokość odszkodowania nie może przekroczyć trzykrotności kwoty przewoźnego.

§2. Wyłączenia odpowiedzialności AXA
oprócz włączeń odpowiedzialności, przewidzianych przez Warunki ubezpieczenia, na podstawie których zawarto umowę
ubezpieczenia, ochrona ubezpieczeniowa udzielona na podstawie niniejszej klauzuli w źadnym przypadku nie obejmuje:
a) odpowiedzialności cywilnej przewoźnika za szkody zaistniałe podczas posłużenia się w wykonywaniu umowy przewozu

podWykonaWcą

b) odpowiedzialności cywilnej przewoźnika za jakiekolwiek szkody powstałe podczas wykonylvania przewozu kabotazowego w
sposób niezgodny z przepisami kraju kabotazu dotyczącymi dopuszczalności wykonywania kabotażu (limit dopuszczalnej ilości
przewozów oraz limit czasowy) lub postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady, o którym mowa w § 1
ust, 1.

c) roszczeń w zakresie przekraczaiącym odpowiedzialnoŚĆ ponoszoną przez Ubezpieczającego W myŚl bezwzględnie
obowiązujących przepisów państwa wykonywania umowy przewozu kabotażowego, W tym roszczeń wynikających Z umownego
(dobrowolnego) rozszerzenia odpowiedzialnoŚci przyjętego przez Ubezpieczającego W zawartej umowie przewozu, równieŻ
wówczas, gdy możliwość takiego umownego rozszerzenia odpowiedzialności przewidziana została przez przywołane przepisy
prawai za umowne rozszerzenie odpowiedzialności w rozumieniu niniejszej klauzuli uznaje się również odstąpienie od
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przewidzianych przylvołanymi przepisami prawa ograniczeń wysokości odszkodowania naleznego od przewoŹnika lub ustalenie
zwiększenie przewidzianych przywołanymi przepisami kwotowych granic odpowiedzialnoŚci odszkodowawczĄ przewo9Źnika.

§3. Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej klauzuli zastosowanie mają postanowienia WarunkÓW
ubezpieczenia, na podstawie których zawarto umowę ubezpieczenia.
Niniejsze ubezpieczenie podlega prawu ijurysdykcji Rzeczpospolitej Polskiej.
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