
Cerffikat ubezpieczenia
certificate of insurance
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego

Road Haulie/s Liability lnsurance

AxA Ubezpieczenia Towazystwo Ubezpieczeń i

Reasekuracji s.A. niniejszym potwierdza, iż objęło
ochroną ubezpieczeniową W zakresie ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego
firmę:

Hereby we certify that AXA Ubezpieczenia ToWarzystwo
Ubezpieczeń l Reasekuracji s.A. located in Warsaw,
Poland, granted Road Haulie/5 Liability lnsurance
protection to:

Przedsiębiorstwo Tra nsportowe Andrzej Borski
60-688 Poznań, ul. Drwęskiego 32,
Re8on : 004827788
NlP:78100O3287

Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna
Ubezpieczonego ponoszona na podstawie zawańych
umów przewozu, zgodnie z przepisami Kodeku
cywilnegą Prawa przewozowego i Konwencii cMR.

Warunki niniejszego ubezpieczenia uregulowane zostały
szczegółowo W polisie nr 06.708.120,

5uma ubezpieczenia Wynosi:
EUR 500.000,- na Wypadek ubezpieczeniowy.

Polisa obowiązuie W okresie:
od dn. 15 marca 2021 r. godz. 00:00
do dn. 14 marca 2022 r. Eodz. 24|oo.

Zakre5 terworialny:
Rzeczpospolita Polska (transport krajowy}
Europa z Włączeniem Ukrainy i kraióW WNP: Białorusi,
Mołdawii, europejskiej części Rosii.
(tran5poń międzynarodoWV}

w imieniu / on behólf of AxA Ube2piedenia Tolłaąótwo tlbe2piec2eń i Reasekuracji sA:

This insurance cover5liability arisingout of road carriage
agreements concluded by lnsured, accofding to Polish
Transport LaW, cMR convełtion and Polish civil code.

Terms and conditions of this insurance are regulated in
insurance policy N9. (15.708.12o.

sum insured amounts to:
EUR 500.000,- for occurrence.

lnsurance policy Was concluded for the period:
from March 15ń 2021 00:00
till March 14th 2022 24:oo.

Territorial scope:
Poland (domestic transport}
Europe including Ukraine and cls-countries: Belarus,
Moldova, the European pań of Ru55ia
(international transpoń}
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