
U bezpieczenia tra nsportowe

PoLlsA NR 06.708.145

WeMkacji niniejszej polisy można
dokonać na stronie: WWW'ocpd.axa.pl

Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego

w ruchu kabotażowym na terenie Republiki Federalnej Niemiec

nr 06.708,145

Ubeżpie.żYciel : AxiĄ Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieeeń i Reaseku]acii s.A-
0G867 Warszawa, ul. chłodna 51
NlP: 107{0_06-155, REGON: 140806789, KRS: 271543
(zwane dalej A(A)

ubezpieeający : przedsiębiorstwoTransportoweAndrrejBorski
60-688 Poznań, ul- Drwęskiego 32.
Regon : 004827788 NlP:7810003287

Ubezpieczony : przedsiębiorstwoTranspońoureAndrzej Borski
60-688 Poznań, ul. Drwęskiego 32,
Regon : 004827788 NlP :78100o3287

Licencja wspólnotowa TU{00512
Ważna od dn. 01.05.2004r. do dn. t7.o7 .żo5ż.,
Wystawiona przez: Minister lnfrastruktury

Broker
Ubezpiec2eniowY

: Firma Brokerska scHNElDER mgr inż. Maciei schneider

przedrniot

ubezpieczenia
: ochroną ubezpieczeniową obejmuje się odpowiedzialność cwilną ubezpieczone6o jako

przewoźnika drogowego z tytułu Wykonywania umóW krajowego przewozu droBowego na
terenie Republiki Federalnej Niemiec W ramach kabotażu Wykonywanego zgodnie z
Rozporżądzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady {WE) nr 1o72/2oo9 przy użyciu
pojazdów silnikowych o dopuszczalnej masie całkowitej (DMc) pow. 3,5 t., znajdujących
się W dyspozycii Ubezpieczonego (stanowiących jego Własność lub będących przedmiotem
dzierżawy, leasin8u lub pozostaiący€h W dyspozycji na podstawie innych uprawnień
umownych}.

zak.es
ubezpieczenia

: zgodnie z ,,warunkami ubezpiecżenia odpowiedzialności cywilnei przewoźnika
drogowego W ruchu kabotażowym na terenie Republiki Federalnej Niemiec" - indeks
UK/TR/KABDE/18/10/01, które stanowią integralną część umowy ubezpieczenia -

załącznik do niniejszej polisy-

ochrona ubezpieczeniowa obejmuje - żgodnie z postanowieniami § 7a niemieckiej UstaWy
o transporcie drogowym (GuterkraftVerkehrsgesetz) - odpoiviedzialność cywilną
Ubezpieczonego iako przewoźnika drogowego, ponoszoną zgodnie ż przepisami Księgi lV
niemieckiego Kodeksu Handlowego (Handelsgesetzbuch - HGB), regulującymi umoWę
przewozu (§§ 407 - 448, §450).

suma
ubeżpiecżenia

suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności §(A z tytułu każdego
: wypadku ubezpieczeniowego zaistniałego W okresie ubezpieczenia.
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PotlsA NR 06.708,145
Ub€zpiecżenie odpowiedżialńości cywilnej prżewoźnika d.ogowego w ru.hu kabotażowym na telenie Nieńiec

suma ubezpieczenia Wynosi:

EUR 600.000,- na każdy wypadek ubezpieczeniowy.

zagregowany limit odpowiedziaIności odszkodowawczej AXA z tytułu Wszystkich
wypadków ubezpieczeniowych W okresie ubezpieczenia Wynosi EUR 1.200.o00,-
(§9ust.2WU)

Franszyza reduk€yina : EUR 600,- na każdą szkodę

zakres teMorialnY : ochrona ubezpieczeniowa obejmuje prżewozy wykonywane iako transport krajowy W
ramach kabotażu na terenie Republiki Federalnej Niemiec

okres ubezpieclenia : od dn. 15/03/2021 godz. oo:o0 do dn. I4/o3|2o22 Eodz.24|oo

Rodza! poliśy : polisa obrotowa

: składka roczna z tytufu niniejszego ubezpieczenia wynosi PtN 1.500,-

składka płatna iest jednorazowo W terminie do dn. 18/03/2021.

Płatność składki przelewem na konto:
Bank Pekao sA NRB:7512Ą20929637 fixro 0012 9490.
w sule prżelegu nahł 96każać n. poli§y, którei płatność dotYey.

W imi€niu AxA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubeupieczeń i R€asekura€ii s,A.:

oowffy sceqaĘla d§ Ub.zp.6eeó

f --: \_§* _*\->-

Poznaó, o4l03/2027.

ośWiadcz€nia w imienit] Ubezpieczające8o:
. Ubezpieczony jest przedsiębiorcą wykonującym zarobkowo, na podstawie obowiązu.iących przepisóW, z8odnie ż po§iadanymi

Wyma8anymi p.awem zezwoleniami i licencjami, drogowy przewóz towaróW W ruchu kraiowym i międzynarodowym.
. Wyraźam zgodę na Werńkację aktywnoś{i niniejszej polisy przez zlecającego transpoń na stronie http://www.ocpd.axa.py
. Niniejszym kwituję odbiór polisy wraz z zastosowanymi warunkami ubezpieczenia oraż klauzulami dodatkowymi, wskazanymi

wiej treści, i potwierdzam, że treść ich -śanowiąca integralną część zawartei ubezpieczenia - jest

Miejscowość idata

AxA ub€rpiBetenia Towatąlrtvro
Lrbezpiecż.ń i R€r§ćlur.ql 3, A.
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