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zawarty w olsziynie w dn:u 13,07,2015 r pomiędzy

Gothael Towarżystwo tJbeżpieczeń s.A.
z siea
sąd Rejonowy dla m,st, War§zawa Xlll Wydział Gośpodarcży Kąowego Rejesiru sądowego pod numerem

KRs oooo033882, REGoN: o10594552, NlP: 524-030-23-93, Kapitał zakładowy i Wpłacony: 90,973,538,00 PLN
zwanym dalą Gothaer TU s.A.

e

FU-H Ekspoń- lmpoń cezary stworżyjanek

ul, l ArmiiWojska Polskiego 124, 07-200 Wyszków

REGoN:550030297 NlP: 762ł40-97-46 NR LlcENcJl ZAWODoWEJ: TU-002451

zwanym dalej LJbeżpieczonym

Do umowy ubezpieczenia umo\ły ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego nr jw,

Wprowadza się następujące postanoWienia dodatkowe:

§ 1.

§ózsżerżenie achlony !b§2piaar,}1:aaraj

l. Prżedmiot rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej.

Goihaer TU s,A- obejmuje ochroną lbezpieczeniową odpowiedżialność ctĄVilną Ubezpieczonego ]ako
przewoźnika drcgowego z tytułu Wykonywanla umóW kąowego przewozu dlogowego na terenie państw

członkowskich Unji EUropejskiej z Wyłączeniem Republiki Federa|nej Niemiec W ramach kabotażu

Wykonlvanego zgodnie ż pż episami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nl 107212009

pźy użyciu pojazdóW silnikowych o dopuszcżalnej masie całkowitej (DNłc) pow, 3,5 t., znajdujących s!ę w

dyspózycji Ubezpieczonego (stanowiących jego Własność lub będących pżedmioiem dzieżawy, leasingu

lub pozostających W dyspozycji na podstawie innych uprawnień umownych) W zakresie W§kazanym W ust,

2.



Anek§..1 .lo umowy ubeżpiecz.nja o.]powi6dzialnośc].yw']r.] pźewoźnika dlogór€go nrlNP450781
lt.botaż pozost.a. ]i-]: ijnii Eulop.j§ki9j

2. zńiany blzmieniażapisóW umowy ubezpiecżenia nlj.w'
Do umowy ubezpieczenia nr lNP450781 Wplowadza się następujące zmiany:

2,1, W § 1 ust, 2 wprowadża się pkt, c}W bżmieniu:

'w przypadku pżewozu krajowego Wykonywanego na terenie państwa członkowskiego Unij
Europejskiej z wyłączeniem Republiki Federalnej Njerniec (kabotażu) - Właściwych przepisóW
państwa wykon}.łania umowy przewozu, regulujących odpowiedzialność cywilną pżewoźnika z
tytułu szkód żeczowych W ładunku.

W odniesieniu do prżewożóW Wykonywanych na terenie Wielkiej Brytanii, Irlandii, Danii, NoMegii
ochrona ubezpieczeniowa Gothaer TU s,A. obejmuje odpowiedzialność cywilną przewoźnika
ponoszoną w granjcach przewidzianych konwencją cMR "

3, stosowanie postanowień umowy rlbeżpieczenia.
3,1, Zapisy § 1i

a) ust, 3 umowy ubezpieczenja nr j.W, stosuje się odpowiednjo do pżepisóW Wskazanych w
Postanowienia § 1 pkt, 2.'1. niniejszego Aneksu, ż zastż eżeniem, źe Wysokość odsżkodowania
nie może przekroczyć tlzykrotności pżewoźnego,

b) ust, 4 pkt, a) j b) umowy ubezpiecżenia nr j,W, stosuje się odpowiednio do pżepisóW Wskazanych
W § 1 pkt, 2,1, niniejszego Aneks!. Pożostałe punkty § 1 ust, 4 nie zna]dują zastosowania W

odniesieniu do pżewozóW kabotażowych,

3,2, Zapisy § 3 urnowy ubezpieczenia nr j,W, nie mają zastosowania W odniesieniu do pżewozóW
kabotażowych,

3,3. Pozostałe zapisy umowy ubezpieczenia nlj.W, stosuje się odpowiednio do pżewozów kabotażowych,

4, okfe§ubeżpieczenia.
ochrona ubezpieczeniowa Wynikająca z postanowień niniejszego Aneksu udzielana jest W okresie
od dn.21.07,2015 r. godż. 00:00 do dn, 20.07.2016 l, godz,24].00 i dotyczy wypadkóW
ubezpjecżeniowych zaistniałych Wtym okresie,

§2.
po§tanowićtia końc§*,

1, Prawo właściwe
Niniejsze ubezpieczenie podlega praWu polskiemu,

2. Forma czynności.
Niniejszy Aneks spoźądzono W dwóch jednobrzmiących egzemplażach, pojednym dla każdej ze stron,

Wszelkie zmiany postanowień niniejsżego Aneksu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności,

w imieniu Gothaor TU s.A" w i.nigniu ubćzpiecza'łaa§a
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