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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 : 436000308502    
 

Okres ubezpieczenia : 16/02/2023 – 15/02/2024 
 

Przedmiot i zakres ubezpieczenia : odpowiedzialność cywilna spedytora wobec zleceniodawców i osób 

trzecich za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy spedycji z włączeniem błędów i zaniedbań 
 

Suma gwarancyjna : 600 000,00 EUR na każde zdarzenie  
 

Zakres terytorialny : cały świat     
 

Kraje wyłączone : Iran   
 

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                
 

Dodatkowe informacje : Ubezpieczenie pokrywa odpowiedzialność cywilną spedytora za czynności 

przewoźników i dalszych spedytorów, którymi posługuje się przy 

wykonaniu zlecenia spedycji, chyba że nie ponosi on winy w ich wyborze. 

 

Gdańsk, 15/02/2023  
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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 : 436000308502    
 

Commencement date : 16/02/2023 

Expiry date : 15/02/2024 
 

Przedmiot i zakres ubezpieczenia : freight forwarder's liability towards the contractor or third parties for loss 

or damage resulting from incompletion or faulty completion of a 

forwarding contract including errors and omissions  
 

Liability limit : EUR 600 000,00 per each occurrence  
 

Territorial scope : whole the World   
 

Countries excluded : Iran  
 

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               
 

Other information : This insurance shall cover the forwarder’s liability for the activities of the 

carriers and further forwarders employed to perform the forwarding 

order, unless the forwarder is not culpable in respect to their selection. 

 

 

Gdańsk, 15/02/2023 

 


