CERTYFIKAT UBEZPIECZENIOWY
STU ERGO HESTIA SA potwierdza zawarcie następującej umowy ubezpieczenia:
Ubezpieczający

: POLISH FORWARDING COMPANY Sp. z o.o.
ul. Garibaldiego 4/10 lok. BG2, 04-078 Warszawa

NIP

: 7010331788

Ubezpieczony

: POLISH FORWARDING COMPANY Sp. z o.o.
ul. Garibaldiego 4/10 lok. BG2, 04-078 Warszawa

Numer polisy

: 436000273433

Okres ubezpieczenia

: 16/02/2022 – 15/02/2023

Przedmiot i zakres ubezpieczenia

: odpowiedzialność cywilna przewoźnika drogowego umownego w ruchu
krajowym i międzynarodowym

Suma gwarancyjna

: 100 000,00 EUR na każde zdarzenie

Zakres terytorialny

: Polska, Europa, całe terytorium Gruzji, Rosji, Turcji, Kazachstanu

Kraje wyłączone

: brak

Towary wyłączone

: przesyłki wartościowe (krajowe i zagraniczne znaki pieniężne, czeki,
weksle, bądź inne dokumenty zastępujące w obrocie gotówkę, papiery
wartościowe, złoto, srebro, platynę i wyroby z tych metali, kamienie
szlachetne, perły, etc.),
dzieła sztuki, zbiory filatelistyczne i
numizmatyczne, zwierzęta żywe, materiały niebezpieczne ADR klasy 1 i 7

Dodatkowe informacje

: Ubezpieczenie obejmuje rozbój, kradzież z włamaniem, kradzież
rozbójniczą lub zuchwałą, o ile istnieje odpowiedzialność Ubezpieczonego
w ramach Prawa Przewozowego oraz Kodeksu Cywilnego lub Konwencji o
Umowie Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów (CMR).

Gdańsk, 14/02/2022

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA, 81-731 Sopot, ul. Hestii 1,
KRS 0000024812, VIII Wydział Gospodarczy KRS Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku.
NIP 585-000-16-90, o kapitale zakładowym 196.580.900 zł, który został opłacony w całości.

INSURANCE CERTIFICATE
STU ERGO HESTIA SA confirms that the following insurance contract has been concluded:
Policy holder

: POLISH FORWARDING COMPANY Sp. z o.o.
ul. Garibaldiego 4/10 lok. BG2, 04-078 Warszawa

VAT

: 7010331788

Insured

: POLISH FORWARDING COMPANY Sp. z o.o.
ul. Garibaldiego 4/10 lok. BG2, 04-078 Warszawa

Policy number

: 436000273433

Commencement date

: 16/02/2022

Expiry date

: 15/02/2023

Przedmiot i zakres ubezpieczenia

: domestic and international contractual road carrier’s liability

Liability limit

: EUR 100 000,00 per each occurrence

Territorial scope

: Poland, Europe, whole territory of Georgia, Russia, Turkey and
Kazakhstan

Countries excluded

: none

Goods excluded

: valuable shipments (domestic and foreign legal tenders, cheques,
promissory notes or other documents replacing in the turnover the cash,
securities, gold, silver, platinum and products made from these metals,
precious stones, pearls etc.), works of art, philatelist and numismatic
collections, live animals, dangerous goods (ADR) of Class 1 and Class 7

Other information

: The insurance cover includes burglary, aggravated larceny, robbery or
aggravated robbery, if the Insured is liable for the loss under the
regulations of the Carriage Law and Civil Code ot to the Convention on
the Contract for the International Carriage of Goods by Road (CMR).

Gdańsk, 14/02/2022

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA, 81-731 Sopot, ul. Hestii 1,
KRS 0000024812, VIII Wydział Gospodarczy KRS Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku.
NIP 585-000-16-90, o kapitale zakładowym 196.580.900 zł, który został opłacony w całości.

