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CERTYFIKAT UBEZPIECZENIOWY 

STU ERGO HESTIA SA potwierdza zawarcie następującej umowy ubezpieczenia: 

Ubezpieczający : VEGA Transport Logistics Sp. z o.o. 

ul. Puławska 12/3, 02-566 Warszawa 

NIP : 5213895348 
 

Ubezpieczony : VEGA Transport Logistics Sp. z o.o. 

ul. Puławska 12/3, 02-566 Warszawa 
 

Numer polisy : 436000252150 
 

Okres ubezpieczenia : 19/06/2021 – 18/06/2022 
 

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 umownego w 

ruchu krajowym i międzynarodowym; 

3. odpowiedzialność cywilną przewoźnika drogowego umownego w 

ruchu kabotażowym 
 

Suma gwarancyjna : 1. 300 000,00 EUR na każde zdarzenie  

2. 200 000,00 EUR na każde zdarzenie 

3. 200 000,00 EUR na jedno i wszystkie zdarzenia 
 

Zakres terytorialny : 1. cały świat   

2. Polska, Europa 

3. państwa członkowskie Unii Europejskiej   
 

Kraje wyłączone : 1. Iran 

2. brak 

3. Niemcy, Bułgaria, Rumunia, Irlandia 
 

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, broń i amunicja

(w tym broń kasetowa, miny przeciwpiechotne, technologie i urządzenia

militarne) 
 

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

rozbójniczą lub zuchwałą, o ile istnieje odpowiedzialność Ubezpieczonego 

w ramach Prawa Przewozowego oraz Kodeksu Cywilnego lub Konwencji o 

Umowie Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów (CMR). 
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INSURANCE CERTIFICATE 

STU ERGO HESTIA SA confirms that the following insurance contract has been concluded: 

Policy holder : VEGA Transport Logistics Sp. z o.o. 

ul. Puławska 12/3, 02-566 Warszawa 

VAT : 5213895348 
 

Insured : VEGA Transport Logistics Sp. z o.o. 

ul. Puławska 12/3, 02-566 Warszawa 
 

Policy number : 436000252150 
 

Commencement date : 19/06/2021 

Expiry date : 18/06/2022 
 

Przedmiot i zakres ubezpieczenia : 1. freight forwarder's liability for loss or damage resulting from failure to 

perform or undue performance of the forwarding contract that the 

freight-forwarder shall incur under the Polish Civil Code ; 

2. domestic and international contractual road carrier’s liability; 

3. cabotage contractual road carrier’s liability 
 

Liability limit : 1. EUR 200 000,00 per each occurrence 

2. EUR 200 000,00 per each occurrence 

3. EUR 200 000,00 per one and all occurrences 
 

Territorial scope : 1. all the World 

2. Poland, Europe 

3. EU member states  
 

Countries excluded : 1. Iran 

2. none 

3. Germany, Bulgaria, Romania, Ireland  
 

Goods excluded : domestic and foreign legal tenders, cheques, promissory notes or other 

documents replacing in the turnover the cash, securities, precious metals 

and products made from them, precious stones, pearls, works of art, 

philatelist and numismatic collections, live animals, dangerous goods 

(ADR)  of Class 1 and Class 7, weapons and ammunition (including cluster 

weapons, anti-personnel mines, military technology and equipment) 
 

Other information : The insurance cover includes burglary, aggravated larceny, robbery or 

aggravated robbery, if the Insured is liable for the loss under the 

regulations of the Carriage Law and Civil Code or to the Convention on the 

Contract for the International Carriage of Goods by Road (CMR). 
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