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CERTYFIKAT UBEZPIECZENIOWY 

INSURANCE CERTIFICATE 

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO HESTIA S.A. z siedzibą w Sopocie przy ul. Hestii 1,  niniejszym 

potwierdza zawarcie następującej umowy ubezpieczenia: 

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO HESTIA S.A. located in Sopot, 1 Hestii Street (Poland), confirms 

hereby that the following insurance contract has been concluded: 

 

Ubezpieczony 
Insured 

ATC CARGO S.A. 
ul. Polska 13A, 81-339 Gdynia 

NIP 
Tax number 

9581531010 

Numer polisy 
Policy number 

436000245316 

Okres ubezpieczenia 
Period of insurance 

Od / from: 05.04.2021  do / till: 04.04.2022 

Przedmiot i zakres 
ubezpieczenia 
Subject and scope of 
insurance 

1) Odpowiedzialność cywilna spedytora / Freight forwarder’s liability 

2) Odpowiedzialność cywilna przewoźnika umownego drogowego i 
kolejowego w ruchu krajowym i międzynarodowym / Contractual road and 
railway carrier’s liability in domestic and international transport 

Suma gwarancyjna 
The gurantee sum 

500.000 EUR na każde zdarzenie / per each occurrence 

Zakres terytorialny 
Territorial scope 

1) Spedycja: świat z wyłączeniem Iranu / Freight forwarder: worldwide 
excluding Iran 

2) Przewozy drogowe: Polska, Europa (w tym całe terytorium Turcji) i kraje 
byłego ZSRR / Road transports: Poland, Europe (including the whole 
territory of Turkey) and former countries of the Union of Soviet Socialist 
Republics 

3) Przewozy kolejowe: Polska, Europa i Azja z wyłączeniem Iranu / Railway 
transports: Poland, Europe and Asia excluding Iran 

 

 

  

Gdańsk, 31.03.2021   
Miejscowość, data 

Place, date 
 Podpis i pieczęć Ubezpieczyciela 

Insurer’s signature and seal 
 

 

Niniejszy certyfikat stanowi jedynie ogólne potwierdzenie zawarcia polisy ubezpieczeniowej i w żadnym wypadku nie stanowi podstawy do 

składania roszczeń. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności bezwzględne pierwszeństwo mają postanowienia polisy ubezpieczeniowej. 

This certificate is a general confirmation of insurance policy conclusion and shall not be a base of claiming in any case. If there is any 

disaccord insurance policy shall precede. 
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