
 
CERTYFIKAT 

UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ 
SPEDYTORA I PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO 

FREIGHT FORWARDER’S AND CARRIER’S LIABILITY 
INSURANCE CERTIFICATE 

 

Certyfikat  jest ogólnym potwierdzeniem zawarcia umowy ubezpieczenia i w żadnym przypadku jego zapisy nie  mogą  być podstawą do składania 
roszczeń. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności zastosowanie ma umowa ubezpieczenia. 
This certificate is a general confirmation of insurance agreement conclusion and shall not be a base of claiming in any case. In case any discrepancies 
insurance agreement shall proceed.  

 

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do 
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod 

numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 377 241 000 złotych (wpłacony w całości)                                       
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Niniejszy certyfikat jest potwierdzeniem zawarcia w TUiR Allianz Polska S.A. umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej spedytora i 
przewoźnika drogowego na rzecz niżej wymienionych zgodnie z Polisą Nr  650-18-530-06338562 / This certificate is to confirm that the mentioned 
below are insured with TUiR Allianz Polska S.A. by the freight forwarder’s and carrier’s liability insurance acc. to Policy No.  650-18-530-06338562 

Ubezpieczeni /Insureds   GO LOGIS Sp. z o.o. Sp. K.  
     ul. Janowska 66 

21-500 Biała Podlaska 
     NIP : 5372601282 

 
Okres ubezpieczenia /Insurance period:   09.04.2018 – 08.04.2019 
 
Zakres terytorialny / Territorial scope  
krajowa spedycja i transport: Polska 
międzynarodowa spedycja i transport:  Europa, Turcja, kraje WNP (Rosja, Białoruś, Ukraina, Gruzja, Armenia, Azerbejdżan, Mołdawia, Kazachstan, 
Uzbekistan, Turkmenistan, Tadżykistan, Kirgizja), Iran z uwzględnieniem poniższego zastrzeżenia.  
domestic transport and freight forwarding: Poland 
international transport and freight forwarding: Europe, Turkey, CIS countries (Russia, Belarus, Ukraine, Georgia, Armenia, Azerbaijan, Moldova, 
Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Tajikistan, Kyrgyzstan), Iran with the following restriction: 
ZATRZEŻENIE: W przypadku przewozów z/do Iranu Allianz nakłada na Ubezpieczającego obowiązek każdorazowego zgłaszania transportów z 
podaniem rodzaju mienia oraz danych kontrahentów (Kupującego i Sprzedającego towar) w celu uzyskania akceptacji odnośnie udzielenia 
ochrony dla danego przewozu w ramach niniejszej umowy ubezpiecznia. Zgłoszenia należy dokonać co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem 
załadunku. Brak zgłoszenia lub zgłoszenie transportu bez udzielenia powyższych informacji lub brak akceptacji ze strony Allianz dla zgłoszonego 
przewozu jest jednoznaczne z brakiem ochrony ubezpieczeniowej. Z uwagi na ochronę danych każde rozszerzenie przewozu z /do Iranu będzie 
potwierdzane osobnym aneksem. 
RESTRICTION: In the case of transports to / from Iran, Allianz imposes upon the Policyholder the obligation to notify transports each time, 
specifying the type of cargo and the contractors (Buyer and Seller) in order to obtain acceptance of protection for a given transport under this 
insurance contract. Applications must be made at least 3 days before the start of loading. No notification or notification of transport without 
providing the above information or the lack of acceptance by Allianz for the declared carriage is synonymous with lack of insurance coverage. Due 
to data protection, every extension of transport to / from Iran will be confirmed by a separate annex. 
 
Rodzaj ładunków / Kind of cargo 
Mienie nowe różnego rodzaju z wyłączeniem/Various types of new brand cargo excluding: 
- materiałów niebezpiecznych (ADR) klasy 1 i 7/ dangerous materials (ADR) of class 1 and 7,;  
- samochodów osobowych/ vehicles;  
- pieniędzy, papierów wartościowych, antyków, dzieł sztuki, biżuterii, dokumentów oraz zbiorów filatelistycznych i numizmatycznych, jak również 
przedmiotów posiadających wartość naukową i artystyczną/ money, securities, antiques, art, jewelry, documents and philatelic collections and 
numismatic as well as items of value to the scientific and artistic;  
- złota, srebra i wyrobów z tych metali, kamieni szlachetnych, pereł, platyny i pozostałych metali z grupy platynowców/ gold, silver and articles of 
these metals, precious stones, pearls, platinum and other metals of the platinum group;  
- żywych zwierząt/ live animals;  
- zwłok i tkanek/ corpses and tissues ;  
- broni/ weapons.  
 

Suma gwarancyjna/ Limit of liability :   300.000 EUR na każde zdarzenie/ per each occurrence 
 

Warunki ubezpieczenia / Terms and Conditions of insurance 
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika Drogowego przyjęte uchwałą Zarządu  
TU Allianz Polska S.A. nr 172/2007 z dnia 1 sierpnia 2007 roku wraz z aneksem. / General Terms and Conditions of Carrier’s liability insurance 
confirmed with the Management Board Resolution No 172/2007 as of 1st August 2007 with addendum. 
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Spedytora przyjęte uchwałą Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 171/2007 z dnia 1 
sierpnia 2007 roku wraz z aneksem. / General Terms and Conditions of Freight Forwarder’s liability insurance confirmed with the Management Board 
Resolution No 171/2007 as of 1st August 2007 with addendum.  

 
 Warszawa, 5 października 2018,  
Warsaw,  5 October 2018 

 
 
 
 
............................................................................ 
Anna Czarniak 
Starszy Specjalista ds. Sprzedaży Ubezpieczeń Korporacyjnych 
TUiR Allianz Polska SA  
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Justyna Berent 
Starszy Specjalista ds. Sprzedaży Ubezpieczeń Korporacyjnych 
TUiR Allianz Polska SA  
 

 


