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zawarty w o|sztynie w dniu 01.09.2015 r. pomiędzy

Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S'A.
z siedzibą w Warszawie 02.675, u|. Wołoska 22a, wpisana do rejestru przedsiębiorcÓw prowadzonego pŻez
Sąd Rejonowy d|a m'st. Warszawa X||| Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000033882, REGON: 010594552, NtP: 524-030-23-93, Kapitałzakładowy iwpłacony: 90.973'53B'00 PLN
zwanym dalej Gothaer TU S.A.

ą

FH-U AUTOANDREAS Andrzej Jadanowski
z u|' Chrobrego 127 , 87-100 Toruń

REGON: 870280448 NIP: 8791110478

zwanym dalej Ubezpieczonym

Do umowy ubezpieczenia umowy ubezpieczenia odpowiedzia|noŚci cywilnej przewoŹnika drogowego nr jw

wprowadza się następujące postanowienia dodatkowe:

s 1.
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1 . P rzedm i of rozszerzen ia och rony u bezpieczen iowej.

Gothaer TU s.A' obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzia|noŚc cywilną Ubezpieczonego jako

przewoŹnika drogowego z tytułu wykonywania umÓw krajowego przewozu drogowego na terenie państw

członkowskich Unii Europejskiej z wyłączeniem Repub|iki Federa|nej Niemiec w ramach kabotazu
wykonywanego zgodnie z przepisami Rozporządzenia Par|amentu Europejskiego i Rady (WE) nr 107212009
przy uŻyciu pojazdow si|nikowych o dopuszcza|nej masie całkowitej (DMC) pow. 3,5 t', znajdujących się w
dyspozycji Ubezpieczonego (stanowiących jego własnoŚÓ |ub będących przedmiotem dzierŻawy, |easingu
|ub pozostających w dyspozycji na podstawie innych uprawnień umownych) w zakresie wskazanym w ust.

2.

2, Zmiany brzmienia zapisów umowy ubezpieczenia nr j.w.

Do umowy ubezpieczenia nr INP450792 wprowadza się następujące zmiany:

2'1' w$ 1 ust. 2wprowadza się pkt. c)w brzmieniu:
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,,W przypadku przewozu krajowego Wykonywanego na terenie pańStwa członkowskiego Unii
Europejskiej z wyłączeniem Repub|iki Federa|nej Niemiec (kabotazu) - właŚciwych przepisow
pańStwa wykonywania umowy przewozu, regu|ujących odpowiedzialnoŚc cywi|ną przewożnika z
tytułu szkod rzeczowych w ładunku.

W odniesieniu do przewozów wykonywanych na terenie WieIkiej Brytanii, lrlandii, Danii, Norwegii
ochrona ubezpieczeniowa Gothaer TU S.A. obejmuje odpowiedzia|noŚc cywiIną przewoŹnika
ponoszoną w granicach przewidzianych Konwencją CMR. ''

3. Stosowanie postanowień umowy ubezpieczenia.
3.1. Zapisy $ 1:

a) ust. 3 umowy ubezpieczenia nr j.w. stosuje się odpowiednio do przepisow wskazanych w
Postanowienia$1pkt.2'1.niniejszegoAneksu,zzastzeŻeniem,zewysokoŚćodszkodowania
n i e m oŻe przekr oczy Ó trzykrotn ości p rzewoŹn e g o'

b) ust. 4 pkt' a) i b) umowy ubezpieczenia nr j.w. stosuje się odpowiednio do przepisow
wskazanych W s 1 pkt' 2'1. niniejszego Aneksu. Pozostałe punkty $ 1 ust. 4 nie znajdują
zastosowania w odniesieniu do orzewozÓw kabotazowvch.

Zapisy $ 3 umowy ubezpieczenia nr j.w. nie mają zastosowania w odniesieniu do przewozow
kabotazowych.

3.3. Pozostałe zapisy umowy ubezpieczenia nr j.w. stosuje się odpowiednio do przewozow
kabotazowvch.

4. Okresubezpieczenia.
ochrona ubezpieczeniowa wynikĄąca z postanowień niniejszego Aneksu udzie|ana jest w okresie
od dn.04.09.2015 r. godz.00:00 do dn.03.09.2016 r. godz.24:00 idotyczy wypadkow
ubezpieczeniowych zaistniałych w tym okresie.
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1. Prawo właściwe
Niniejsze ubezpieczenie podlega prawu polskiemu.

2' Forma czynności.
Niniejszy Aneks sporządzono w dwoch jednobrzmiących egzemp|arzach, po jednym d|a kazdej ze stron

Wsze|kie zmiany postanowień niniejszego Aneksu wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŻnoŚci.
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lex: 22 469 69 70; e.mail: k{rńta'{t(ć)goth3Pr.pl, y",Wtl'golhaer.pl
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