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Pol isa
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bez pieczen ia od powiedzia l nościo;wil nej przewoźnika drogowego

w ruchu kabotażowym na terenie Republiki Federalnej Nierniec
nr 05.167.093
weryfikacji niniejszej polisy można
dokonać na stronie: www.ocpd.axa.pl
Ubezpieczyciel

:

Al(A Ubezpieczenia Towarży§two Ubezpieczeń i Reasekuracii S.Ą
00-867 Warszawa, ul, Chłodna 51
NlP: 107{0-06-155, REGON: 1t10806789, KRS: 271543
tzwane dalej AXA)

Ubezpieczający

Ubezpieczony

:

:
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60-688 Poznań, ul. Drwęskiego 32,
Regon : aa48ż7788 NlP :781_0003287

PrzedsiębiorstwoTranspońoweAndrzei Borski
60-688 Poznań, ul. Drwęskiego 3ż,
Regon : 004827788 NlP :7810003287
|-icencja wspólnotowa TU-000512
waźna od dn. 01"05.2004r. do dn. 17.07 ,2a52r.
wystawiona przez: Minister lnfrastruktury

§roker
ubezpieczeniorrły
przedmiot

:

Firma Brokerska SCHNElDER mgr inż. Maciej Schneider

:

ochroną ubezpieczeniową obejmuje się odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego jako

ubezpieczenia

przewoźnika drogowego

z

tytułu wykonywania umów krajowego przewozu drogowego na

terenie Republiki Federalnej Niemiec w ramach kabotażu wykonywanego zgodnie z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WEi nr La}2/2OB9 przy użyciu
pojazdów silnikowych o dopuszczalnej masie calkowitej iDMC) pow. 3,5 t., znajdujących
się w dyspozycji Ubezpieczonego istanowiących jego własnośćlub będących przedmiotem

dzierźawy, leasingu lub pozostających w dyspozycji na podstawie innych uprawnień
umownych}.

Zakres
ubezpieczenia

:

z8odnie

z

,,warunkami ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika

drogowego w ruchu kabotażowym na terenie Republiki Federalnej Niemiec" - indeks

UK/TR/KABDE/L8/L}/O!, które stanowią integralną częśćumowy ubezpieczenia

-

załąeznik do niniejszej polisy.
zgodnie z postanowieniami § 7a niemieckiej Ustawy
- odpowiedzialność cywilną
Ubezpieczonego jako przewoźnika drogowego, ponoszoną zgodnie z przepisami Księgi lV

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje

o

-

transporcie drogowym (Gr.iterkraftverkehrsgesetz)

niemieckiego Kodeksu Handlowego (Handelsgesetzbuch
przewozu (§§ łOZ - 448, §450).
suma
ubezpieczenia

-

HCB), regulującymi umowę

Suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności AXA z tytułu każdego
wypadku ubezpieczeniowego zaistniałego w okresie ubezpieczenia.

§(A Ubezpieczenia ToWarzystwo Ubezpieczeń
PL @ś67W"rs.a.a. ul, Chłodna 51

i Reasekuracji s.A.

tel. 22 555 0o 00, fax 22 555 05 00, W.axa.pl
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POLlsA NR 06.167.093
Ubezpieczen[e odpouriedrialności aprłiinej przewoźnika dregowego nł ruchu kabotaźo*ryr* ne terenic Niemiec

Suma ubezpieczenia wynosi:
EUR 600.000,- na każdy wypadek ubezpieczeniorłry-

Zagregowany limit odpowiedzialności odszkodowawczej AXA

z

tytułu wszystkich

wypadków ubezpieczeniowych w okresie ubezpieczenia wynosi EUR 1.200.000,-

{§9ust.2WU}
Franszyza redukcyjna

:

EUR 600,- na każdą szkodę

Zakresterytorialny :

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje Brzewozy wykonywane jako transport krajowy w
ramach kabotaźu na terenie Republiki Federalnej Niemiec

Okres ubezpieczenia

:

od dn. Ls/0ts.l}a2:g godz.00:00 do dn. 14103/2021godz. 24100

Rodzaj polisy

:

polisa obrotowa

:

Składka roczna z §ltufu niniejszego ubezpieczenia wynosi PLN Z.(X)O,-.
Składka płatna jest jednorazowo w terminie do dn.l2/O3l2a2D.
Płatnośćskładki prrelewem na konto:
Bank Pekao SA NRB: 75 !2Ę 2092 9637 fiXr0 0012 94gl.
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Poznań, ż7/02/2ażO.

0świadczenia w imieniu Ubezpieczaiącego:

.

e
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ubezpieczony jest przedsiębiorcą wykonującym zarobkowo, na podstawie obowiązujących przepisów, zgodnie z posiadanymi
wymaganymi prawem zezwoleniami i licencjami, drogowy przewóz towarów w ruchu krajowym i międzynarodowym"
wyraźam zgodę na weryfikację aktywnościniniejszej polisy przez zlecającego transpoń na stronie http://www.ocpd.axa.pll
Niniejszym kwituję odbiór polisy wraz z zastosowanymi warunkami ubezpieczenia oraz klauzulami dodatkowymi, wskazanymi
W jej treści, i potwierdzam, że treśćich - stanowiąca integralną częŚĆ zawartej umowy ubezpieczenia - jest mi znana.
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