
Ubezpieczenia tra nsportowe

PoLlsA NR 05.708.120

Weryf ikacji niniejszej polisy moźna
dokonać na stronie: wv/W.ocpd.axa-p|

Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cytvilnej przewoźnika drogowego
w ruchu krajowym i międzynarodowym

nr 06.708.12o

Ubezpie.zy.iel : AxA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpi€czeń i Reasekuracji s.A.
00-867 Warszawa, ul. chlodna 51
NlP: 107{0-0G155, REGoN: 140806789, KRs: 271543
(żwane dalei A)(A)

Ubezpiecza.iącY : Przed§iębiorstr^,o Transportow€ Andrzej Borski
60-688 Pożnań, ul. DrwęskaeBo 32,
Re8on : 004827788 NlP :7810003287

Ubezpieczony : PĘedsiębiorstwo Transpońowe AndĘej Borski
60-688 Poznań, ul. Drwęskiego 3e

Bfokel
ubezpiecżeniowy

: Firma Brokerska scHNElDER mgr inż. Maciei schneider

przedmiot

ubezpiecż€nia
: Odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego jako przewoźnika

niewykonania lub nienależytego wykonania'umowy przewozu
i międzynarodowym.

drogowego z q^ułu
W ruchu krajowym

zakaes
ubezpieczenia

zgodnie z,,Warunkami ubezpieczenia odpowiedZialności cywilnei przewoźnika dlo8owego
W ruchu krajowYm i międzynarodowym - zakres rozszerzony." - dla KlientóW Firmy
Brokerskiei scHNElDER" indeks UK/rR/ocPD/FBs/I8/Lo/ol (zwane dalej WU), które
stanowią zalącznik do ninieiszei polisy.

Zakres ubezpieczenia zostaje ponadto rozszerzony zgodnie z następującymi (lauzulami
dodatkowymi:

Wydanie przesyłki osobie nieuprawnionej
indek5: U K/rR/ocPD/KLD _o51 /zo / 09 / 01
Kabotaż na terenie państw - członkóW Unii Europejskie,i (z Wyłączeniem Repub|iki
Federalnej Niemiec) indeks UK/r R/oCPD/Kl_D*001/18/10/o1
W żWiązku że zmianami uwarunłowań prawnych, wynikających ż ustania cżłonkostwa Wielkjej
BManii w Unji Europejskiej ż dniem 1 lutego 2020 roku, postanowienia pĘedmiotowej KlaUżuli W
odni€sieniudo ochrcny ubezpieczeniowej Udżielanejdla kabota żu wykońywane8o na terenie Wielkiej
BManii na|eżY rożumieć w sposób dostosowujący do żmian sytuacji prawnej: pomimo ustani3
członkostwa Wielkiej BManiiW Unii Europejskiej ochrona ubezpieczeniowa udzielana dla kabotażu
Wykonywanego na terenieWielkiej BManiipożostaje W mocY:
- od dn. 1 lutego 2020 roku do końca okresu przejściowe8o, przewidziaoego L'mową o Wystąpieniu
Wielkiej BManii z Unii Europejskiej, prry cżym data końca okresu prz€jśqioweBo ustalona je§t na 31
8rudnia 2020 roku ż żast*eżeniem możliwościpżed|użenia okresu przejściowego, ja k iz możliwością
jego skrócenia w prżypadku zawarcia przed tym dniem Umowy handlowej re8ulującej stosunki
Wielkiej Brytanii i Unii Europejskej; W okresie przejściowym utrżymane jest obowiązywanie
pn episów UE dot. dopuśzczalności kabotażU;
po zakończeniu okresu pżejściowego iWejściU w życie umowy handlowej pomiędzyWielką BManią,

a UE ochlona ubezpiecżeniowa dla kabotaźu Wykonywanego na terenieWielkiej BMańii będ?ie nadal
udżielana w ramach przedńiotowej Klaużuli, o ile Umowa handlowa lub przepisy prawa brytyjskiego
będą dopuszc"ał możliwoŚć Wykonywania kabotażu na terenie Wielkiej Bnćanii;
- ż żaśtżeżeniem okresu Ubezpieczenia, najaki zośtaia zawańa Umowa Ubeżpiecz€nia.

AxA Ubezpiecżenia Towarrystwo Ubezpieczeń i Reasekuracj i s.A.
PL oG867 Warszawą ul, chłodna 51
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ubezpieczenie odpowiedzialności ąWilnei przewoźnika drogowe8o

- powyższe Klauzule dodatkowe stanowią integralną czqśĆ umowy ubezpieczenia -

załączniki do niniejsżej polisy.

suma
ub€zpiecżenia

: suma ubezpieczenia stanowi górną 8ranicę odpowiedzialności AxA z t]^ulu każdego
Wypadku ubezpieczenioWego zai5tniałego W okresie ubezpieczenia.
suma ubezpieczenia Wynosi:

EUR 500.000,- na każdy Wypadek ubezpiecżeniowy.

Zagregowany limit odpowiedzialności odszkodowawczej AxA z MUłu W§zystkich

WypadkóW ubezpieczeniowych W okresie ubeżpieczenia Wynosi EUR 1.500.000,-
(§5ust.2WU)

FranszYża reduk yina : EUR 200,- na każdą szkodę

zakres te.yto.ialny : ochrona ubezpieczeniowa obejmuje przewozy wykonywane:

' Transpoń krajowy - na terenie:
Rzeczpospolitej Polskiej;

. Transpoń międzynarodowy (transport Wykonywany na terenie co najmniei dwóch
państw) - na terenie:

Europa z Włączeniem Ukrainy i krajóW WNP: Białorusi, Mołdawii, europeiskiej cżęści
Rosji.

okr€s ubeżpieazenia . od dn, L5/o3/2o21Eodz. 00:00 do d.r.74/03/2022 godz.24:oo

cżast ,ania
ochronY
ubezpieczeniowei

: zgodnie z § 13 ust, 3 wu umowa ubezpieczenia zawańa zostaje na okres jedne8o roku i

obejmuje:

a} Wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe W okresie ubezpaeczenia Wskazanym w polisie bez
Względu na datę rozpoczęcia Wykonywania przewozu,

b)w przypadku przewozu, którego Wykonywanie rozpoczęlo się W trakcie trwania okresu
ubezpieczenia, Wskazanego W polisią i trwało nieprzerwanie po jego zakońcżeniu
ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również Wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe po
zakończen;u okresu ubezpieczenia, wskazanego W polisie;

z zastrzeżeniem, że z8łoszenie roszczenia Z tego t]^ułu nastąpilo przed uplywem terminu
przedawnienia roszczenia przewidzianego W Ustawie Prawo przewozowe lub Konwencji
cMR.

Rodzai polisy : polisa obrotowa

: składka roczna z sułu ninieiszego ubezpieczenia wynosi PLN 12,4m,-.

Platność
§kladki

: składka roczna, W Wysokości PLN 12.40ą- płatna jest W 2 ratach w terminach:
l rata W Wysokości PLN 6.200,- płatna do dn. L8/o3/2o27.
ll rata W Wysokości PLN 6.200,- płatna do dn, L8/09/2o2L
Płatność składki przelewem na konto:
Bank Pekao s.A. NRB:.75l24o2o929637 0{xl0 0012 9ł90.
W MOle pżelewu naleiy vEkazać nr polśY, którei platność dotyazY.

W imieniu AxA [,'bezpieczenia Towarrystwo Ubezpie€zeń i Reasekuracii s.A.:

Ub.Źpką.ń

c-- -\..-,* ..-:--:.-
AxA ut erPi_ćżańłd Tdarą/.r*o
Ut e.piecż€ń a ĘG.sGkur.ca 3. A.

u, chłod'u si. oo-a67 wa.a.gwd
N|P.1o7-oo{),§J,55. R

Poznań, 04/03/2021,.
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Ubeżpiecżenie odpowiedzialności cywilnei prlewoźnika dro8owe6o

ośtłiadczenia w imieniu tJbezpieczaiącego:
. ubezpieczony jest przedsiębiorcą wykonującym żarobkowo, na podstawie obowiązujących przepisów, zgodnie z posiadanymi

wymaganymi prawem żeżWo|eniami i licencjami, drogowy przewóz towalóW W ruchu kra,iowym i międzynarodowym.
. WVrażam z8odę na WeMikację aktywności niniejszej polisy przez zlecającego transport na stronie http://Www.ocpd.axa.pl/
. Niniejszym kwituję odbiór polisy wraz z zastosowanymi warunkami ubezpieczenia oraż klauzulami dodatkowymi, wskazanymi

W jej treści, i potwierdzam, źe treść ich * stanowiąca integralną cżęść żawańej Umowy Ubezpieczenia -jest mi znana

4,/
Miejscowość idata
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