Ubezpieczenia transportowe

Aneks nr 1
do polisy nr 05.951.820

Aneks nr 1
do polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego nr 05.951.820
Ubezpieczyciel

:

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

Ubezpieczający

:

NORD LOGISTIC Sp. z o.o.
81-212 Gdynia, ul. Hutnicza 3
NIP: 958-15-97-865

Na podstawie niniejszego Aneksu do umowy ubezpieczenia, potwierdzonej polisą nr 05.951.820 wprowadza się
następujące zmiany:
Art. I.
Zmiana
postanowień
umowy
ubezpieczenia

:

Strony zgodnie ustaliły, że począwszy od dn. 22/04/2020 godz. 00:00 ochroną ubezpieczeniową
udzielaną w ramach umowy ubezpieczenia potwierdzonej Polisą nr jw. dodatkowo objęty zostaje
jako Ubezpieczony:
Nord Logistic Sp. z o.o. Sp. Komandytowa
81-212 Gdynia, ul. Hutnicza 3
NIP: 958-17-06-834
Na skutek powyższej zmiany umowa ubezpieczenia potwierdzona polisą nr jw. w odniesieniu do
powyżej wskazanego podmiotu nowo włączonego do ochrony ubezpieczeniowej staje się umową
zawartą na cudzy rachunek.
Ubezpieczający potwierdza, że poinformował Ubezpieczonego o zawarciu umowy ubezpieczenia,
a także jej postanowieniach, w szczególności dotyczących obowiązków Ubezpieczonego.
W rozumieniu umowy ubezpieczenia potwierdzonej polisą nr jw. od dn. 22/04/2020
Ubezpieczającym jest: NORD LOGISTIC Sp. z o.o. 81-212 Gdynia, ul. Hutnicza 3, natomiast
Ubezpieczonymi są:
1). NORD LOGISTIC Sp. z o.o. 81-212 Gdynia, ul. Hutnicza 3
2). Nord Logistic Sp. z o.o. Sp. Komandytowa 81-212 Gdynia, ul. Hutnicza 3

Art. II.
Postanowienia
końcowe

:

(1) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Aneksie stosuje się postanowienia Umowy
ubezpieczenia, potwierdzonej polisą nr jw.
(2) Postanowienia niniejszego Aneksu obowiązują od dnia 22/04/2020 do końca okresu
ubezpieczenia, ustalonego w Umowie ubezpieczenia, potwierdzonej polisą nr jw.
(3) Niniejszy Aneks sporządzony został w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Warszawa, 22/04/2020
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Aneks nr 1 do polisy nr 05.951.820
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego

w imieniu AXA:

w imieniu Ubezpieczającego:
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U ezpie ze ie odpowiedzial oś i ywil ej spedytora i przewoź ika u ow ego
AXA U ezpie ze ia Towarzystwo U ezpie zeń i Reasekura ji
S.A.
i iejszy
potwierdza,
iż
o jęło
o hro ą
u ezpie ze iową w zakresie u ezpie ze ia odpowiedzial oś i
cywilnej spedytora i przewoź ika drogowego u ow ego
fir ę:

Hereby we certify that AXA Ubezpieczenia Towarzystwo
U ezpie zeń I Reasekura ji S.A. lo ated i Warsaw, Poland,
granted Freight-Forwarder’s Lia ility Insurance and Road
Haulier’s Lia ility o tra ti g carrier) protection to:

Nord Logistic Sp. z o.o. Sp. Komandytowa
81-212 Gdynia, ul. Hutnicza 3
NIP: 9581597865
REGON: 220664528
U ezpie ze ie
o jęta jest odpowiedzial ość
ywil a
U ezpie zają ego po oszo a a podstawie zawarty h u ów
przewozu i spedycji, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego,
Prawa przewozowego i Konwencji CMR.
Waru ki
i iejszego u ezpie ze ia uregulowa e
sz zegółowo U ową u ezpie ze ia r 05.951.820.

zostały

Suma ubezpieczenia wynosi:
EUR 400.000,- na wypadek ubezpieczeniowy.
U owa u ezpie ze ia o owiązuje w okresie:
od dn. 22 kwietnia 2020 r. godz. 00:00
do dn. 03 listopada 2020 r. godz. 24:00.
Zakres terytorialny:
Transport krajowy: Rzeczpospolita Polska
Tra sport iędzy arodowy (transport wykonywany na terenie co
aj iej dwó h państw - na terenie:
Europy, w ty Ukrai y za wyjątkie Półwyspu Kry skiego oraz
o wodów: do ie kiego i ługańskiego , Białorusi, Mołdawii,
europejskiej zęś i terytoriów Rosji i Kaza hsta u i ały
terytorium Turcji.
OCS:
Europa, w ty Ukrai a za wyjątkie Półwyspu Kry skiego oraz
o wodów: do ie kiego i ługańskiego , Białoruś, Mołdawia oraz
europejska zęść terytoriów Rosji i Kaza hsta u i ały terytoriu
Turcji.

This insurance covers liability arising out of road carriage and
forwarding agreements concluded by Insured, according to Polish
Transport Law, CMR Convention and Polish Civil Code.
Terms and conditions of this insurance are regulated in Insurance
agreement No. 05.951.820.
Sum insured amounts to:
EUR 400.000,- for occurrence.
Insurance agreement was concluded for the period:
from April 22nd, 2020, 00:00
till November 3th, 2020, 24:00.
Territorial scope:
Domestic transport: Poland
International transport: Europe including Ukraine (except Crimea,
Donetsk Oblast and Luhansk Oblast), Belarus, Moldova, and
European part of Russian Federation and Kazakhstan and the
whole territory of Turkey.
For forwarding agreements:
Europe including Ukraine (except Crimea, Donetsk Oblast and
Luhansk Oblast), Belarus, Moldova, and European part of Russian
Federation and Kazakhstan and the whole territory of Turkey.

W imieniu / on behalf of AXA U ezpie ze ia To arzyst o U ezpie zeń i Reasekura ji SA:

Ni iejszy ertyfikat sta o i jedy ie ogól e pot ierdze ie za ar ia u o y u ezpie ze ia i żad y
ypadku ie sta o i podsta y do składa ia rosz zeń. W przypadku jaki hkol iek
roz ież oś i ez zględ e pier szeńst o ają posta o ie ia U o y u ezpie ze ia.
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.
Ni iejszy ertyfikat

oż a z eryfiko ać o li e pod adrese : / To erify o li e the alidity of this ertifi ate please go to following web page: www.ocpd.axa.pl
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; Kapitał zakładowy:
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