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Geńyfi kat u bezpieczen ia
Gertificate of insutance

WeryllkacJl umowy można dokonać: http;//Włvw.ocpd.axa.p7

MA Towarzystwo l,]bezpieczeń i Reasekuracji s.A, z
siedzibą W Warszawie przy U|. Chłodnej 51,
niniejszym potwierdza, iż objęło ochroną
ubezpieczeniową W zakresie ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilne] przewoźnika drogowego
firmę:

Hereby We certify that AxA
ReinsUrance company located
chłodna Street granted Road
lnsurance protection to:

lnsurance and
in Warsaw, 51

Haulieas Llability

KAMIPOL-TRANS Kamll Mlelnlczuk
PL 47-100 strze|ce opolskie, ul,Jana Rychla 7 /73
NlP: 756-133-76-86

Ubezpieczeniem obJęta jest odpowiedzialnośó
cywilna tJbezpieczającego ponoszona na podstawie
zawartych umów przewozu, Zgodnie z przepisami
Kodeksu cywilnego, Prawa przewozowego
i Konwencji cMR.

WarUnki Ubezpieczenia uregulowane zostały
szczegóowo Umową ubezpieczenia nr 02.862.632.

suma ubezpieczenia Wynosi:

EUR 1o0.oo0.- na Wypadek ubezpieczeniowy.

t]mowa ubezpieczenia obowiązuje W okresie:
od dn. 01 lipca 2016 r, godz. 00:00
do dn. 30 czerwca 2o!7 l. Eodz,24:oo.

zakres terytorialny:

Rzeczpospolita Polska (transport kra,]owy)

Europa z Wyłączeniem krajóW WNP
(transport międZynarodowy)

This insurance covers liability arising out of carriage
agreements concluded by lnsured, according to
Polish Transport LaW, clvlR convention and Polish
civil code .

Terms and conditions of this insurance are regulated
in lnsurance agreement No. 02.862.632.

sum insured amounts to:

EUR 100.000,- for occurrence.

lnsUrance agreement was concluded for the period:

from July 01th 2016 00:00
till JUne 3oih 2017 24:00.

Territorial scope:

Poland (domestic transport)

EUrope exclUding cls-countries
(international transport)

on behalf of MA Insurance and Rejnsurance company:

Glłvny sp€9lsta
d§. W§parda sprzodał
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