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[lbezpieczenie odpcwiedzialności cywilnej przewoźnika drogow*go
Road 1,1aulien's l,iability łnsuraneę

AXA

Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń

Hereby we certiĘ that AXA Ubezpieczenia Towarzystwo
Ubezpieczeń l Reasekuracji S.A. located in Warsaw,
Poland, granted Road Haulier's Liability lnsurance

i

Reasekuracji S.A, niniejszym potwierdza, iż objęło
ochroną ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego

protection to:

firmę:

Fneedsięhiorstw* TnansB§rt§we

Arrd*,ue§ ffimrsk§

60-688 Poznań, ul. Drwęskiego 32,
Regon: Oa48ż77B8
NlP :7810003287

Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna
Ubezpieczonego ponoszona na podstawie zawańych

umów przewozu, zgodnie

z

Thłs insurance covers liability arising out of road carriage

agreements concluded by lnsured, according to Połish
Transport Law, CMR Convention and Polish Civil Code.

przepisami Kodeksu

cywilnego, Prawa przewozowego i Konwencji CMR,
Terms and conditions of this insurance are regulated in
insurance policy Ne, 06.167,092.

Warunki niniejszego ubezpieczenia uregulowane zostały
szczegółowo w polisie nr 06.167.092,
Suma ubezpieczenia wynosi:
EUR 500,000,- na wypadek ubezpieczeniowy.

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

Polisa obowiązuje w okresie:
od dn, 15 marcażaZa r. godz.00:00
do dn. 14 marca żaż7r, godz, 24:00.

lnsurance policy was concluded for the period:
from March 15th ż020 00:00
till March 14th2aż1 ż4,.aa.

Zakres terytorialny:

Territorial scope:
Poland {domestic transport}

Rzeczpospolita Folska (transport krajowy}
Europa z włączeniem t_,lkrainy i krajów WNP: Białorusi.
Mołdawii, europejskiej częściRosji.
{transport międzynarodowy}

Europe including Ukraine and ClS-countries : Belarus,
Moldova, the European part af Russia
(international transport}

w imieniu / on behatf of AXA Ubezpieceenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji SA:
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