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Ubezpieczenie odpowiedzialno5ci eywilnej przewoinika drogowego
Road Haulier's Liability Insurance

AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczed

i

Reasel<uracji S.A, niniejszym potwierdza, ii objqio
ochronq ubezpieczeniowE w zakresie ubezpieczenia
odpowiedzialno6ci cywilnej przewolnika drogowego
firmq:
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Sfawomir

Hereby we certify that AXA Ubezpieczenia Towarzystwo
Ubezpieczeri I Reasel<uracji S.A. located in Warsaw,

Poland, granted Road Haulier's Liabilitv Insurance
orotection to:

akaj

Goleni6w, ul. Juliusza Slowackiego 278
NIP;8561000332

72-1OO

REGON:810621574

Ubezpieczeniem objqta jest odpowiedzialno3i cywilna
Ubezpieczonego ponoszona na podstawie zawartych

umdw przewozu, zgodnie z przepisami

l(odeksu

This insurance covers liability arising out of road carriage

agreements concluded by Insured, according to Polish
Transport Law, CMR Convention and Polish Civil Code.

cywilnego, Prawa przewozowego i Konwencji CMR.
Warunki niniejszego ubezpieczenia uregulowane zostaly
szczegoiowo w polisie nr 05.484.253,

Terms and conditions of this insurance are regulated in
insurance policy Nq. 05.484.253.
Sum insured amounts to:
EUR 250,000,- for occurrence.

Suma ubezpieczenia wynosi:
EUR 250.000,- na wypadek ubezpieczeniowy.
Polisa obowiqzuje w okresie:

Insurance policy was concluded for the period:

od dn. 07 kwietnia 2079 r. godz. 00:00
do dn, 06 kwietnia 2020 r. godz.24:OO.

from April 7th 2019 00:00
till April 6th 2O2O 24iOO.

Zakres terytorialny:

Territorial scope:

Rzeczpospolita Polska (transport krajowy)

Poland (domestic transport)

z

Europa

wylqczeniem Ukrainy, Biatorusi, Moidawii,

Europe excluding Ukraine, Belarus, Moldova, Russian

Rosji il(azachstanu

Federation and Kazakhstan

(transport miqdzynarodowy)

(international transport)

w imieniu

/

on behalf of AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczefl i Reasekuracii SA:
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AXA UbexpletrEenla Te\rrurtlrctwo
Ubslpiec*e* i Reese*ur*eJI ,S- A.
ul. e htodn.a 61. 00-6S7 Warszaw*
$?-0tlfl.ff l-51i. Ftegon: 14$80fi789
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Niniejszy certviikat mo2na zweryfikowai on ine pod adresem: / To veriFy online the validitv of thrs cer tificate please go to toliowing web page: www,ocpd,axa,pl

AXA lJbezpreczenia Towarzystlvo Ubezpieczei i Reasekuracji 5,A
Pl 00-867 Warszawa, ul Chiodna 5l
r!1,22 555 00 00 fzx 22 555 05 00, w\vw axa pl
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hezpieczerB ia tra mspcrt*wre

POL| SA NR

Pslism uheepieezenia

05.494.253

odpowiedziainofci cywilnej pnzewof nika drogoweso

w ruehu l<rajowym i nriqdzynarodowym
nr 05.484.253
weryfikacji niniejszej polisy mo2na
dokonai na stronie: www.ocpd.axa.pl
U

bezpieczyciel

AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczef i Reasekuracji S.A.
00-867 Warszawa, ul, Chiodna 51
NIP: 107-00-06-155, REGON: 140806789, KRS: 271543
(zwane dalej AXA)

U

bezpieczajqcy

Tcnrex Sfawomir M*kaj
72-100 Goleni6w, ul, Juliusza Slowackiego 278
NIP:8561000332
REGON:810627574

U

bezpieczony

:

Tomex Sfawomir Makaj
72-tOO Goleni6w, ul. Juliusza Slowackiego 27B

NIP:8561000332
Broker
ubezpieczeniowy
Przed m
u

iot

bezpieczen ia

:

REGON:8tO627574

MERITUM UBEZPIECZENIOWE BIURO BRoKERSKIE

OdpowiedzialnoSi cywilna Ubezpieczonego jako przewoinika drogowego z tytutu
niewykonania lub nienale2ytego wykonania umowy przewozu w ruchu krajowym
i miqdzynarodowym.

Za l<res
u

bezpieczen ia

Zgodnie

z

drogowego

,,Warunkami ubezpieczenia odpowiedzialno6ci cywilnej przewolnil<a

w ruchu

krajowym

i

miqdzynarodowym

-

zakres rozszerzony."

-

indeks

ul(/TR/ocPD/zR/781t0/o1 (zwane dalej wU), kt6re stanowiq zatqcznik do niniejszej
ofertv.
Zakres ubezpieczenia zostaje ponadto rozszerzony zgodnie z nastqpujqcymi Klauzulami

dodatkowymi:

.
'
o
r

Wydanie przesytki osobie nieuprawnione.l
indeks U l(/TR/ocPD/KLD_0s0 / !B/ !0 I 0I
Kabota2 na terenie pahstw - czlonk6w Unii Europejskiej (z wylqczeniem RFN)
indeks U K/TR/OCpD/KLD_OOr / 18/ ro / o!
Nieterminowe podstawienie pod zatadunek
i ndeks U K/TR/OcPD/l(LD_014
I t8 / Io / ot
sublimit sumy ubezpieczenia: PLN 20.OOO,SzkodV po spo2yciu alkoholu lub 6rodk6w odurzajqcych
indeks U K/TR/OcPD/KLD_ols / t8 I 1"0 / ot

sublimit sumy ubezpieczenia: PLN 100,000,- powy2sze Klauzule dodatkowe stanowiq zaiqczniki do niniejszej polisy.

AXA Ubezpieczenia lowarzystwo Ubezpieczed i Reasekuracji S.A,
PL 00-867 Warszawa. ul. Chlodna 51
tel 22 jiSS 00 00, fax 22 555 05 00, \uww,axa pl
OrRan

feiestrowvl Sad lleionou/v dla m,st, Vyarszawv, Xll Wvdzial GosDodarczv KR5, Nr

KRS

271543: NIP 107-00-06-155: KaDital zakladolvv: 107 91,2 677 zl

-

wolaconv w caloici

POLtSA NR G5,484.253
Ubczpieczenie odpowiedzialnoSci cywilncj praewcinika drcg*rxega

Suma
ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia stanowi 96rnq granicq odpowiedzialnoici AXA z tytuiu

l<a2dego

wypadl<u ubezpieczeniowego zaistnialego w okresie ubezpieczenia.
Suma ubezpieczenia wynosi:
EUR 250.000,- na ka2dy wypadek ubezpieczeniowy.

limit

Zagregowany

odpowiedzialno6ci odszkodowawczej AXA

z tytutu wszystl<ich

wypadk6w ubezpieczeniowych w okresie ubezpieczenia wynosi EUR 750.000,-

($5ust.2WU)
Franszyza redukcyjna

EUR

Zakres terytorialny

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje przewozy wykonywane:

'

500,- na ka2dq szkodq;

Transport krajowy - na terenie:
Rzeczpospolitej Polskiej;

'

Transport miqdzynarodowy (transport wyl<onywany na terenie co najmniej dw6ch
panstw) - na terenie;
Europy z wytqczeniem Ukrainy, Biaiorusi, Moldawii, Rosji i Kazachstanu.

Ol<res ubezpieczenia

Czas

trwania

rony
u b ezpieczeniowej
och

:

od dn.

.

Zgodnie z 5 13 ust. 3 WU umowa ubezpieczenia zawarta zostaje na okres jednego roku
obejmuje:

07 /04/201,9 godz, 00:00 do dn. 05/04 l2O2O godz.24:OO
(12 m-cy okres ubezpieczenio)

i

a) wypadki ubezpieczeniowe zaistniate w okresie ubezpieczenia wskazanym w polisie bcz
wzglqdu na datq rozpoczgcia wykonywanra przewozu,
b) w przypadku przewozu, kt6rego wykonywanie rozpoczqto siq w trakcie trwania okresu
ubezpieczenia, wskazanego w polisie, i trwEto nieprzerwanie po jego zakodczeniu

ochrona ubezpieczeniowa obejmuje r6wnie2 wypadki ubezpieczeniowe zaistniate po
zakonczeniu ol<resu ubezpieczenia, wskazanego w polisie;

zzaslrze2eniem, 2e zgloszenie roszczenia z tego tytuiu nastqpiio przed uptywem terminu
przedawnienia roszczenia przewidzianego w Ustawie Prawo przewozowe lub l(onwencji
CMR.
Rodzaj polisy

polisa obrotowa

Skladka

Skladka roczna

Ptatno5d

Sktadka w wysoko6ci PLN 8.500,- platna jest jednorazowo do dnia 1,9104/20!9.

skla

d l<i

z

tytufu niniejszego ubezpieczenia wynosi

PLN 8.500,-.

Ptatno(i sktadki przelewem na konto:
Bank Pekao SA NRB: 84t24020929637 0000 0013 0880.

W imieniu AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczerl i Reasekuracji S,A.:
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POLTSA NR 05.484.253
Ubezpieczenie cdpowiedrialno6ci cywilnej przewcfnika drogowegc

OSwiadczenia w imieniu Ubezpieczajqcego:
. Ubezpieczony jest przedsiqbiorcq wykonuiqcym zarobkowo, na podstawie obowiqzuiqcych przepis6w, zgodnie z posiadanymi
wymaganymi prawem zezwoleniami i licencjami, drogowy przew6z towar6w w ruchu krajowym i miqdzynarodowym,
o Wyra2am zgodq na weryfikaciq aktywno3ci niniejszej polisy przez zlecaiqcego transport na stronie http://www,ocpd.axa.pl/
. Niniejszym kwituiq odbi6r polisy wraz z zastosowanymi Warunkami ubezpieczenia oraz Klauzulami dodatkowymi,
wsl<azanymi w jej tre3ci, i potwierdzam, 2e treii ich - stanowiqca integralnq czq3i zawartej umowy ubezpieczenia - jest mi

Miejscowo6i i data

Podpis i pieczgi firmowa Ubezpieczajqcego
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