Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego i spedytora
Road Haulier’s & Freight-Forwarder’s Liability Insurance
AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji
S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 51, niniejszym
potwierdza, iż objęło ochroną ubezpieczeniową w zakresie
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika
umownego drogowego, przewoźnika umownego lotniczego i
spedytora firmę:

Hereby we certify that AXA Ubezpieczenia Towarzystwo
Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. located in Warsaw, 51
Chłodna Street (Poland) granted Road Haulier’s (common
contracting carrier) Liability, Air Carrier’s (common
contracting carrier) and Freight-Forwarder’s Liability
Insurance protection to:

ACP Global Forwarding Sp. z o.o.
PL 02 - 274 Warszawa, ul. Mineralna 15
NIP: 5260018577
REGON: 010375117
Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna
Ubezpieczającego ponoszona na podstawie zawartych umów
przewozu (przewoźnik umowny), zgodnie z przepisami
Kodeksu cywilnego, Prawa przewozowego, Prawa
pocztowego i Konwencji CMR (transport drogowy) oraz
Konwencji Montrealskiej lub Konwencji Warszawskiej
(transport lotniczy) oraz zawartych umów spedycji zgodnie z
przepisami Kodeksu cywilnego.

This insurance covers liability arising out of carriage
agreements concluded by Insured, according to Polish
Transport Law, Polish Postal Law, CMR Convention and
Polish Civil Code (road transport), Montreal Convention or
Warsaw Convention (air transport) and liability arising out of
freight-forwarding agreements concluded by Insured,
according to Polish Civil Code.

Warunki ubezpieczenia uregulowane zostały szczegółowo
Umową ubezpieczenia nr 06.321.350

Terms and conditions of this insurance are regulated in
Insurance agreement No. 06.321.350

Suma ubezpieczenia wynosi:
EUR 1.500.000,- na wypadek ubezpieczeniowy.

Sum insured amounts to:
EUR 1.500.000,- for occurrence.

Umowa ubezpieczenia obowiązuje w okresie:
od dn. 17 czerwca 2020 r. godz. 00:00
do dn. 16 czerwca 2021 r. godz. 24:00.

Insurance agreement was concluded for the period:
from June 17th 2020 00:00
till June 16th 2021 24:00.

Zakres terytorialny:
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje:
- usługi spedycyjne świadczone na terenie całego świata;
- przewozy drogowe (przewoźnik umowny) wykonywane na
terenie Rzeczpospolitej Polskiej, Europy, Turcji oraz państw
WNP (w tym położnych w Azji);
- przewozy lotnicze (przewoźnik umowny) wykonywane na
terenie całego świata

Territorial scope:
Freight-forwarder’s activities: worldwide;
Road haulage (contracting carrier): Poland, Europe, Turkey,
CIS-countries (including Asian territories of them);
Air transports (contracting carrier): worldwide.

w imieniu / on behalf of AXA Ubezpieczeń Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji SA:

Niniejszy certyfikat stanowi jedynie ogólne potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia i w żadnym wypadku nie stanowi podstawy do składania roszczeń. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności
bezwzględne pierwszeństwo mają postanowienia Umowy ubezpieczenia.
This certificate is a general confirmation of insurance agreement conclusion and shall not be a base of claiming in any case. If there is any disaccord insurance agreement shall precede.

AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.
PL 00-867 Warszawa, ul. Chłodna 51
tel. 22 555 00 00, fax 22 555 05 00, www.axa.pl
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