
 
 

 
   

 CERTYFIKAT 
 Potwierdzający zawarcie polisy OC spedytora oraz OC umownego przewoźnika 

drogowego nr PO/01088178/2023 
Certificate 

Confirming a conclusion of the insurance agreement a freight forwarder’s liability and a contractual road carrier’s liability number 
PO/01088178/2023 

 
Ubezpieczyciel: 
Insurer: 

Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 
ul. Senatorska 18 
00-082 Warszawa 

 
Ubezpieczający/ Ubezpieczony: 
Policy-holder / Insured: 

SM Spedition Marcin Żurek 
ul. Irysowa 3, 63-400 Ostrów Wielkopolski 
NIP: 622-230-55-65, REGON: 301897170 

Zakres terytorialny: 
Territorial scope of cover 

OCS – Europa z wyłączeniem Białorusi, Rosji, regionu Krymu, Zaporoża, Chersonia oraz obwodu 
donieckiego i ługańskiego Ukrainy (dotyczy również tranzytu przez te terytoria) 
Freight forwarder’s Liability - Europe excluding Belarus, Russia, the Crimea region, Zaporozhye, Kherson and 
the Donetsk and Luhansk regions of Ukraine (also applies to transit through these territories) 

 
OCP - Europa z wyłączeniem Białorusi, Rosji, regionu Krymu, Zaporoża, Chersonia oraz obwodu donieckiego 
i ługańskiego Ukrainy (dotyczy również tranzytu przez te terytoria) 
Road Carrier’s Liability - Europe excluding Belarus, Russia, the Crimea region, Zaporozhye, Kherson and the 
Donetsk and Luhansk regions of Ukraine (also applies to transit through these territories) 
 
 

Okres ubezpieczenia: 
Insurance period: 
 

Od dnia 15.03.2023 do dnia 14.03.2024 

From 15.03.2023 – to the 14.03.2024 
 

Franszyza redukcyjna: 
Deductible: 

OC Spedytora– 250 EUR w każdej szkodzie  
OC Przewoźnika Umownego: 
5% szkody minimum 500 EUR - w odniesieniu do maszyn używanych w tym używanych maszyn i sprzętu 
budowlanego i rolniczego  
500 EUR - w odniesieniu do nowych maszyn budowlanych i rolniczych 
250 EUR dla pozostałych ładunków 
 
Freight forwarder’s Liability: 250 EUR per damage   
Contractual Road Carrier’s Liability: 
5% of damage, but not less than 500 EUR for used machines, including used construction and agricultural 
machinery and equipment 
500 EUR per damage for new construction and agricultural machinery 
250 EUR per damage for other loads 

 
Suma gwarancyjna: 

Limit of liability: 
 

 
300.000,00 EUR na jedno i wszystkie zdarzenia 
300.000,00 EUR  per each occurence and in the aggregate 

  
Zakres ubezpieczenia: 

Scope of insurance: 

Zgodnie z: 
1. Ogólnymi warunkami odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu międzynarodowym Generali TU 
SA (Uchwała Zarządu Nr Nr GNL/ob./7/12/2021 z dnia 17.12.2021) z mocą obowiązywania od 20.01.2022 r. 
2. Ogólnymi warunkami ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu krajowym 
Generali TU SA (Uchwała Zarządu Nr Nr GNL/ob./7/12/2021 z dnia 17.12.2021) z mocą obowiązywania od 
20.01.2022 r. 
3. Ogólnymi warunkami odpowiedzialności cywilnej spedytora Generali TU SA (Uchwała Zarządu Nr Nr 
GNL/ob./7/12/2021 z dnia 17.12.2021) z mocą obowiązywania od 20.01.2022 r. 
4. postanowieniami szczegółowymi polisy Nr PO/01088178/2023 
 
According to: 
1. General Terms and Conditions of Road Carrier’s Liability in international transport (Members of Board Resolution 
No GNL/ob./7/12/2021 as of 17.12.2021)  
2. General Terms and Conditions of Road Carrier’s Liability in domestic transport (Members of Board Resolution No 
No GNL/ob./7/12/2021 as of 17.12.2021 
3. General Terms and Conditions of Freight Forwarder’s Liability (Members of Board Resolution No No 
GNL/ob./7/12/2021 as of 17.12.2021 
4. Detailed stipulations of Policy No PO/01088178/2023 

 
Niniejszy certyfikat stanowi jedynie ogólne potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia i w żadnym wypadku nie stanowi podstawy do składania roszczeń. 
W przypadku jakichkolwiek rozbieżności wiążące są zapisy umowy ubezpieczenia potwierdzonej polisą / This certificate is general confirmation of insurance 
agreement conclusion and shall not be a base of claiming in any case. In case any discrepancies insurance agreement shall prevail.  

 
Warszawa, dnia 09.03.2023r. 
Warsaw, 09.03.2023r 
 
 
 

 
     pieczęć i podpis ubezpieczyciela 

 


