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ClG Pannónia Elsó Magyar Altalenos Biztositó Zń. (Powszechne Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.);
Towarzystwo Ubezpieczeń notyfikowane W Polsce, w Komisji Nadzoru Finansowego i znajdujące się w jej
rejostrze zakładów ubezpieczeń państw członkowskich UE i EFTA.
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PoLlsA UBEZPIECZEN lA oDPoWl EDzlALNoścl zAWoDoWEJ
w zakresie minimalnej zdolności finansowej pzewoźnika drogowego dla spełnienia wymogu określonego w ań,7 ust. 1

Rozpoządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 107112009 zdnia2l października 2009 r

Ubezpieczający:

Ubezpieczony:

Adres:

Nr wpisu do ewidencji:

NlP:

REGON:

Rodzaj przewozów.

Nr licenQi wspólnotowej :

Okres ubezpieczenia: od dnia 2017Ą7-01, godzina 0:00 do dnia 2018-06-30, godzina 24:00

Suma gwarancyjna dla umowy ubezpieczenia została ustalona zgodnie z wymogami pzepisu ań. 7 ust. 1 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 1071l20O9 z dnia21 października 2009 r. wynosi:

. w EUR 44000,00 (słownie: czterdzieści cztery tysiące),

' w PLN 188905,20 (słownie: sto osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięcset pięć złotych dwadzieścia groszy),
. dla ilości pojazdów: 8.

Składka ubezpieczeniowa w PLN: wynosi 17O0,0O (słownie: jeden tysiąc siedemset złotych zero groszy)

Umowa ubezpieczenia: została zawartana czas określony, wynoszący ,l2 miesięcy

Umowa ubezpieczenia zawańa w oparciu o Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Zawodowej w zakresie
minimalnej zdolności fi nansowej pzewoźnika drogowego.

Sądem właściwym do rozpoznawania sporów wynikających z umowy ubezpieczenia, jest sąd właściwy dla Ubezpieczonego.

Warszawa/Budapeszt, dnia 2017 -06-27 .

Ubezpieczyciel: ClG Pannónia Elsó Magyar Altalónos Biźositó Zń.

1 Numer zezwolenia na wykonywanie zawodu pzewoźnika drogowego.

Polisa wygenerowana elektronicznie jest równocześnie dowodem uiszczenia składki ubezpieczeniowej za wskazany powyźej okres
ubezpieczenia.

Autentyczność dokumentu można zweryfikować na stronie internetowej: www.1071-2009.eu

clc Pannónia Elsó Magyar Ahalónos Biztositó zń, (Powszshne Tmażystwo Ubezpieczeń s,A.), z siedzibą W Budapeszcie, 1033 Budapest Flórión tór ,|,

zarejestrwane W sądowym rejeslrze firm pod numersm 01-10446,t50,
oĘan nadzoru Pónzugyi szervezetek Alami Felugylete (Pańslwffiy Nadzór lnstytucji Finansowych), 1013 Budapest, Kńsźina kń. 39.
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