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CERTYFIKAT UBEZPIECZENIA
CERTIFICATE OF INSURANCE

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie potwierdza udzielenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w krajowym, międzynarodowym i kabotażowym ruchu drogowym.
UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. seated in Warsaw hereby confirms the insurance cover under Carier's Liability Insurance in Domestic, International and
cabotage Road Transport.

UBEZPIECZONY / INSURED

DSO TRANSPORT SPEDYCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

- 2, 64-600 ŁUKOWO

REGON: 302115790

Odpowiedzialność cywilna przewoźnika w krajowym, międzynarodowym i kabotażowym ruchu drogowym ponoszona na podstawie przepisów
prawa, w tym prawa przewozowego i konwencji CMR.
Carrier's liability in Domestic, International and cabotage road transport covered based on the legal provisions, including domestic law and CMR convention.

ZAKRES UBEZPIECZENIA / SCOPE OF COVERAGE

Okres ubezpieczenia
Period insured

01.02.2023 - 31.01.2024

na jeden i na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia
in aggregate in the period insured

Suma gwarancyjna dla przewozów krajowych
Sum insured for domestic transport

500 000 EUR

na jeden i na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia
in aggregate in the period insured

Suma gwarancyjna dla przewozów międzynarodowych
Sum insured for international transport

500 000 EUR

Zakres terytorialny
Territorial scope

Kraje Europy z wyłączeniem
Rosji, Turcji, Ukrainy, Białorusi, Kazachstanu, Mołdawii

Europen countries excluding
Russia, Turkey, Ukraine, Belarus, Kazakhstan, Moldova

Zakres terytorialny dla przewozów kabotażowych
Territorial scope for cabotage

Kraje Unii Europejskiej
European Union countries

Warunki ubezpieczenia określone są w polisie nr
Terms and conditions of this insurance are specified in the insurance policy No.

854500121107

Podpis i pieczęć przedstawiciela UNIQA TU S.A.
Signature and stamp of UNIQA TU S.A.

25.01.2023

Miejscowość, data
Place, date

1/1UNIQA wz.8509

Ten certyfikat stanowi jedynie ogólne potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia i nie może stanowić podstawy do składania roszczeń. W przypadku jakichkolwiek
rozbieżności pierwszeństwo mają zapisy umowy 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 the provisions of the insurance
agreement shall prevail.




