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Polisa nr 04.340.447

Ubezpieczenie odpowiedziaIności cywilnej przewoźnika drogowego
w ruchu kabotażowym na terenie Republiki Federalnej Niemiec
WeMikacji niniejszej polisy można dokonać na stronie:
http:,7www,ocp d.axa.pl/

A)(A Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.

Ubezpieczyciel

00-867 Warszawa, ul. Chłodna 51

NlP 107-00-06-]-55, REGON: 140806789, KRS: 271543

(zwane dalel łX4;
Ubezpieczający

:

Przedsiębiorstwo Transportowe Andzej Borski,
60-688 Poznań, ul. Drwęskiego32,
Regon : 004827788

NlP:781OOO3287
Ubezpieczony

:

PrzedsiębiotstwoTransportoweAndzej Bopki,
60-688 Poznań, ul. Drwęskiego 32,

Regon:004827788
NlP:7810003287

Licencja wspólnotowa T-OOO5 12
ważna od dn. 01.05,2OO4r, do dn. 17,O7,2O52r,
wystawio,na przez: Minister lnfrastruktury
Broker
ubezpieczeniowy
przedmiot
ubezpieczenia

:

Firma Brokerska SCHNElDER mgr inż. Maciej Schneider

:

ochroną ubezpieczeniową obejmuje się odpowiedzialnośćcywilną ubezpieczonego jako
przewoźnika drogowego z tytułu wykonywania umów krajowego przewozu drogowego na

terenie Republiki Federalnej Niemiec w ramach kabotazu wykonywanego zgodnie z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 7O72/2OO9 przy użyciu
pojazdów silnikowych o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) pow. 3,5 t,, znajdujących
Ubezpieczonego (stanowiących jego własnośćlub będących
przedmiotem dzierżawy, leasingu lub pozostających w dyspozycji na podstawie innych
uprawnień umownych).

się w dyspozycji

Zakres
ubezpieczenia

Zgodnie

z

,,Warunkami ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika

drogowego w ruchu kabotażowym na terenie Republiki Federalnej Niemiec" - indeks
U K/TR/ KAB D E/ L7 / o 4/ 28.

ochrona ubezpieczeniowa obejmuje - zgodnie

z

postanowieniami

§ 7a

niemieckiej

Ustawy o transporcie drogowym (Guterkraftverkehrsgesetz) - odpowiedzialność cywilną
Ubezpieczonego jako przewoźnika drogowego, ponoszoną zgodnie z przepisami Księgi
lV niemieckiego Kodeksu Handlowego (Handelsgesetzbuch HGB), regulującymi
umowę przewozu (§§ 407 - 448, §45O).

-

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

tel. 22 555 oo 00, fax 22 555 05 00, WWW.axa,pl
organ rejestrowy; sąd Rejonowy dla m,st, Warszawy, Xll Wydział Gospodarczy KRS, Nr KRS 271543; NlP 107-00-06-155; Kapitał zakładowy: 1o7 9L2 677 zl - Wpłacony

W

całości

więcei § niż standard

Suma
ubezpieczenia

:

PoLlsA NR 04.340.447

EUR 600.000,- nakażdy wypadek ubezpieczeniowy
Zagregowany limit odpowiedzialności odszkodowawczej AXA

z

tytułu wszystkich

wypadków ubezpieczeniowych w okresie ubezpieczenia wynosi EUR 1.2oo.0oo,Franszyza redukcyjna
Okres
ubezpieczenia
Zakres

tefiorialny

:

EUR 600,- na kazdą szkodę

:

od dn. L5/O3/2OL8 godz.00:00.
do dn. 1"4/O3/2OL9 godz.24iOO

:

Transport krajowy w ramach kabotazu na terenie Republiki Federalnej Niemiec

Składka

Składka płatna jest jednorazowo w terminie do dnia 16.03.2O18r.
Płatnośćrat składki przelewem na konto:
Bank Pekao S.A. NRB: 75 L24O 20929637 00OO 0012 9490.

zAącZNlKl

:

lntegralną częŚĆ umowy ubezpieczenia, potwierdzonej niniejszą polisą, stanowią
następujące załączniki do niniejszej polisy:
o Warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu
kabotazowym na terenie Republiki Federalnej Niemiec - indeks
UKITR/KABDE/17/04/28

W imieniu A)(A Ubezpieczenia

Towar,.;

,ipecjalista ds,

stwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A,:
rzedaży
nSportoWych

P

oznań, 08.03.2018Beata Górn

Oświadczenia w imieniu Ubezpieczającego:

o
.
.

Ubezpieczony jest przedsiębiorcą wykonującym zarobkowo, na podstawie obowiązujących przepisów, zgodnie z posiadanymi
Wymaganymi prawem zezwoleniami i licencjami, drogowy przewóz towarów w ruchu międzynarodowym.
Wyrazam zgodę na weryfikację aktywnoŚci niniejszej polisy przez zlecającego transport na stronie http://www,ocpd.axa,pl/
NiniejszYm kwituję odbiór polisy wraz z zastosowanymi Warunkami ubezpieczenia oraz Klauzulami dodatkowymi, wskazanymi
w jej treŚci, i potwierdzam, że treśćich - stanowiąca integralną częśćzawartej umowy ubezpieczenia
- jest miznana.
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