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Ubezpieczenie odpowiedziaIności cywilnej przewoŹnika drogowego
w ruchu krajowym i międzynarodowym
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Ubezpieczyciel : AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i ReasekuracjiS.A.
00-867 Warszawa, ul, Chłodna 51
NlP 107-00-06-155, REGON: 140806789, KRS: 271543
(zwane dalej ĄXA)

Ubezpieczający
i

Ubezpieczony

: Pruedsiębiorstwo Transportowe Andrzej Borski,
60-688 ?oznań, ul. Drwęskiego32,
Regon:004827788
NlP:781-00O3287

Broker
ubezpieczeniowy

: Firma Brokerska SCHNElDER mgr inz. Maciej Schneider

Pęedmiot
ubezpieczenia

: Odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego
niewykonania lub nienalezytego wykonania
i międzynarodowym.

jako przewoźnika
umowy przewozu

drogowego z tytułu
w ruchu krajowym

Zakres
ubezpieczenia

Zgodnie z ,,Warunkami ubezpieczenia odpowiedzialności cyłvilnej przewoŹnika
drogowego w ruchu krajowym i międzynarodowym - dla Klientów Firmy Brokerskiej
SCH N El DER " i ndeks U|</T R/ OCPD / FBS/ L7 / O 4/ 28.
Zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony zgodnie z następującymi klauzulami
dodatkowymi:

o kabotaż na terenie państw - członków unii Europejskiej (z wyłączeniem
Repu bl i ki Federa l nej N iem iec) - i ndeks UK/TR/ OCPD / KLD _OO 7/ t7 / 08 / Ot

Suma
ubezpieczenia

: EUR 500,000,- nakażdy wypadek ubezpieczeniowy
Zagregowany limit odpowiedzialności odszkodowawczej §(A z tytułu wszystkich
wypadków ubezpieczeniowych w okresie ubezpieczenia wynosi EUR 1.500.000,-

Franszyza redukcyjna : EUR 200,- na kazdą szkodę

Okres
ubezpieczenia

: od dn. t5/o3/2ol8r, godz. oo:0o.
do dn. 1-4/o3/2ol9r. godz,24:00

Zakres
terytorialny

: ruch krajowy: Rzeczpospolita Polska
ruch międzynarodowy: Europa z włączeniem Ukrainy i krajów WNP: Białorusi, Mołdawii,
europejskiej części Rosji

AxA Ubezpieczenia Towazystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji s,A,
PL 00-867 Warszawa, ul, chłodna 51

tel, 22 555 00 00, fax 22 555 05 00, M.axa.pl
organ rejestlowy: Sąd Rejonowy dla m,st, Warszawy, Xll Wydział Gospodarczy KRs, Nr KRs 271 543. NlP 107-00-06-1 55; Kapitał zakładowy: 1o7 912 677 zł -wpłacony W całoŚci
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Składka

Składka płatna jest jednorazowo w terminie do dnia 16.03.201_8r.

Płatność składki przelewem na konto:
Bank Pekao SA NRB: 75 t24O 20929637 0000 0012 9490

ZAŁĄCZNlKl : lntegralną część umowy ubezpieczenia potwierdzonej niniejszą polisą stanowią
następujące załączniki do niniejszej polisy:

. warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego
w ruchu krajowym i międzynarodowym - dla Klientów Firmy Brokerskiej
SCH N El DER - indeks U|</TR/ OCPD / F BS/ 17 / 04/ 28

o klauzula dodatkowa - kabotaz na terenie państw - członków unii Europejskiej
(z wyłączeniem Republiki Federalnej Niemiec)- indeks
UK/ T R / OCPD / KLD _oo 7 / t7 / 08 / o 1,

Specjalisla d Sprzedaży
Ubezpieczer1 ranSpo|-tOWych

W imieniu A)(A Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i ReasekuracjiS.A,:

Specjalista

Poznań, 08.03.20Ęmr§ffi

Ubezpieczający oświadcza, iz jest przedsięb jącym zarobkowo, na podstawie obowiązujących przepisów,
Zgodnie z posiadanymi wymaganymi pr zezwoleniami i licencjami, drogowy przewóz towarów w ruchu
międzynarodowym.

Niniejszym kwituję odbiór polisy wraz z zastosowanymi Warunkami ubezpieczenia oraz Klauzulą dodatkową i

potwierdzam, że treśó ich - stanowiąca integralną część zawartej umowy ubezpieczenia - jest mi znana.

Wyrazam zgodę na weryfikację aktywności polisy przez zlecającego transport na stronie http://www.ocpd.axa.p7
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Zgłoszenia szkody należy dokonywać pocżą elektroniczną na adres:
szkody.korporacyjne@axa,pl
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