
 

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. 

 

 

CERTYFIKAT UBEZPIECZENIOWY 

STU ERGO HESTIA SA potwierdza zawarcie następującej umowy ubezpieczenia: 

Ubezpieczający / Ubezpieczony : Trade Trans Combi Sp. z o.o. 

50-118 Wrocław, ul. Więzienna 21B/2 

NIP: 8971649500 / REGON932261673 

Numer polisy : 436000245185 

Okres ubezpieczenia : 01/04/2021 – 31/03/2022 

Przedmiot i zakres ubezpieczenia : 1. odpowiedzialność cywilna spedytora z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy spedycji, jaką ponosi on zgodnie z 

przepisami kodeksu cywilnego; 

2. odpowiedzialność cywilną przewoźnika drogowego rzeczywistego i 

umownego w ruchu krajowym i międzynarodowym; 

3. odpowiedzialność cywilną przewoźnika drogowego rzeczywistego i 

umownego w przewozach kabotażowych. 

Suma gwarancyjna : 1. 250 000,00 EUR na każde zdarzenie 

2. 250 000,00 EUR na każde zdarzenie 

3. 250 000,00 EUR na jedno i wszystkie zdarzenia 

Zakres terytorialny : 1. cały świat 

2. Polska, Europa, całe terytorium Turcji, kraje byłego WNP, w tym Rosja, 

Gruzja, Azerbejdżan, Armenia, Kazachstan, Uzbekistan, Turkmenistan, 

Tadżykistan, Kirgistan   

3. Kraje UE oraz Wielka Brytania  

Kraje wyłączone : 1. Iran  

2. Brak 

3. Niemcy, Bułgaria, Rumunia, Dania, Szwecja, Irlandia oraz Norwegia i 

Szwajcaria 

Towary wyłączone : wartości pieniężne (krajowe i zagraniczne znaki pieniężne, czeki, weksle, bądź 

inne dokumenty zastępujące w obrocie gotówkę), papiery wartościowe, metale 

szlachetne i wyroby z tych metali, kamienie szlachetne, perły, dzieła sztuki, 

zbiory filatelistyczne i numizmatyczne, zwierzęta żywe, materiały niebezpieczne 

ADR Klasy 1 i 7, a w szczególności ładunków broni (w tym broni kasetowej), min 

przeciwpiechotnych, amunicji, technologii i urządzeń militarnych. 

Dodatkowe informacje : Ubezpieczenie obejmuje rozbój, kradzież z włamaniem, kradzież rozbójnicza lub 

zuchwała, o ile istnieje odpowiedzialność Ubezpieczonego w ramach Prawa 

Przewozowego oraz Kodeksu Cywilnego lub Konwencji o Umowie 

Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów (CMR) lub odpowiednich 

aktów prawnych regulujących odpowiedzialność przewoźnika w danym kraju – 

w przypadku przewozów kabotażowych. 

 

Gdańsk, 30/03/2021  


