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Polisa ubezpieczenia od powiedzialnościapłilnej przewoźnika d rogowego
w ruchu krajowym i rniędzynarodowym
nr 06.157.092
weryfikacji niniejszej polisy można
dokonać na stronie: www.ocpd.axa.pl
Ubezpieczyciel

:

AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekgracii §.A
00-867 Warszawa, ul. Chłodna 51
NlP: 107-00-05-155, REGON: 140806789, KRS: 271543
{zwane dalej łXA}

Ubezpieczający

:

Plź€dsiĘł}ł*rstv** Trł*sp*rł*nrłe *.r:rjrzei ffi*r;iłi
60-688 Poznań, ul. Drwęskiego 32,
Regon : 004827788 NlP :7810003287

Uberpiecony

:

przedsiębiorstwoTransportoweAndrzejBorski
60-688 Poznań, ul. Drwęskiego 32,
Regon : aa4827788 NlP :7810003287

Broker
ubezpieceeniowy

:

przedmiot

:

ubezpiecrenia

Firma Brokerska SCHNElDER mgr inż. Maciej Schneider

odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego jako przewoźnika drogowego z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu w ruchu krajowym
i międzynarodowyrn.

Zakres

Zgodnie z,,Warunkami ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego
w ruchu krajowym i międzynarodowym - zakres rozszerzony." - dla Klientów Firmy
Brokerskiej SCHNEIDER" indeks UK/TR/OCPD/FBS|18|Ń/U (zwane dalej WUi, które
stanowią zalącznik do niniejszej polisy.

ubezpieeenia

Zakres ubezpieczenia zostaje ponadto rozszerzony zgodnie z następującymi Klauzulami

dodatkowymi:
r wydanie przesyłki osobie nieuprawnionej

l
-

indeks: U KfIRIOCPD/KLD*050/18 / 10 / OL
kabotaż na terenie państw - członków unii Europejskiej
Federalnej Niemiec)
i ndeks U K/TR / aCP D / KLD
_O01 / 18 / L0 / 01-

{z

wyiączeniem Republiki

powyższe Klauzule dodatkowe stanowią integralną częśćumowy ubezpieczenia

-

załączniki do niniejszej polisy.
Suma

ubezpieczenia

:

suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności AxA z tytułu każdego
wypadku ubezpieczeniowego zaistniałego w okresie ubezpieczenia,
Suma ubezpieczenia wynosi

:

EUR 500,000,- na każdy wypadek ubezpieczeniowy.

Zagregowany limit odpowiedzialności odszkodowawczej AXA

z

tytułu wszystkich

wypadków ubezpieczen|owych w okresie ubezpieczenia wynosi EUR 1.500.000,-

(§5ust.2Wu)

AxA Ubezpieczenia ToWarżystwo UbezpieczĆń i Reasekuracji S.A,
PL 0Ó867 Warszawą ul. Chłodna 51
t€l. 22 555 @ 0o,1ax 22 55§ 05 00, ww.ila.]d
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Potl§A NR 06,167.B92
Ubezpieczenie odpowiedziałności cywii*ej przexraźnika dregowego
Franszyza redukryjna

:

EUR 200,- na każdą szkodę

Zakres terytorialny

:

ochrona ubezpieczeniowa obejmuje przewozy wykonywane:

'

Transport krajowy - na terenie:
Rzeczpospolitej Polskiej;

r

Transport międzynarodowy {transpoń wykonywany na terenie co najmniej dwóch
państw) - na terenie:

Europa z włączeniem Ukrainy i krajów WNP: Białorusi, Mołdawii, europejskiej części
Rosji.
Okres ubezpieczenia
czas trwania
ochrony
ubezpieeeniowej

:

od dn. LS/a3/ZO20 godz,00:00 da dn.l4lO3/żO2Lgodz.ż4:Q0

:

Ęodnie

z § 13 ust. 3 WU umowa ubezpieczenia zawarta zostaje na okres jednego roku i

obejmuje:

a}

wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie ubezpieczenia wskazanym w polisie bez
względu na datę rozpoczęcia wykonywania przewozu,

b) w przypadku przewozu, którego

wykonywanie rozpoczęlo się w trakcie tnłlania okresu
ubezpieczenia, wskazanego w polisią i trwało nieprzerwanie po jego zakończeniu
ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe po
zakończeniu okresu ubezpieczenia, wskazanego w polisie;

§ltułu nastąpiło przed upływem terminu
przedawnienia roszczenia przewidzianego w Ustawie Prawo przewozowe lub Konwencji
cMR.
z zastrzeżeniem, że zgłoszenie roszczenia z tego

Rodzaj polisy

:

polisa obrotowa

:

§kładka roczna

:

Płatność
sktadki

z

Ętułu ninieiszego ubezpieczenia wynosi PlN 11.150,-,

Składka roczna, w wysokościPLN 11,150,- płatna jest w 2 ratach w terminach:
l rata w wysokości PLN 5"575,- płatna do dn. Ola3/2Oża.
ll rata w wysokości PLN 5,575,- platna do dn. Q/a9/202a,
Płatnośćskładki przelewem na konto:
Ban k Pekao S,A" N RB: 75 1240 2092 9637 0OOO 0012 9490,
,]

W imieniu AXA Ubezpieczenia Tor,varay§twa Ubezpieczeń i Reasekuracji §.A.l
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Poznań, 27/a2/ża2a"

Ośv*liadcrenia w iłrtieniu t"}bezpieczającego;
ubezpieczony jest przedsiębiorcą wykonującym zarobkowo, na podstawie obowiązujących przepisów, zgodnie z posiadanymi
wymaganymi prawem zezwoleniami i licencjami, drogowy przewoz towarów w ruchu krajowym i międzynarodowym.
o wyrażam zgodę na weryfikację aktywności niniejszej polisy przez zlecającego
na stronie http://www.ocpd.axa.pl/
o Niniejszym kwituję odbiór polisy wraz z zastosowanymi warunkami
klauzulami
wskazanymi
w jej treści, i potwierdzam, że treśćich - stanowiąca integralną częśćzawańej
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