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Ce riyf i ka t u|s *zpiełz*nia
Ceriificatę of insuranca

Gothaer Towarzystwo ń s.A.
puy u|. Wołoskiej 22a, niniejszym potwieroza, z
odpowiedziaInoŚci cywiInej przewoŹnika drogowego firmę:

ffiffifum r

z siedzibą w Warszawie
w zakresie ubezpieczenia

Hereby we certify that #*th**r T*v,łarzy*żw* lJbezp!**z*ń $'A' |ocated in Warsaw, 22aWałaska $tr*et granted
Road Haulier's Liability lnsurance protection to:

FH-U AUTOANDREAS Andzej Jadanowski
z u|. Chrobrego 127,87-100 Toruń

REGON: 870280448 NIP: 8791110478 NR LtcENcJt zAWoDowEJ: TU-001705

Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedziaInośc cywiIna Ubezpieczającego ponoszona na podstawie zawartych
y.mÓw przewozu, zgodnie z przepisami Kodeksu cywi|nego, Prawa przeńozowego i Konwencji CMR.
This insurance cover$ |iabi|ity alising out of carriage agreernents conc|uded ńy Insured, aicording to Po|ish
Transport Law, CMR Convention and polish Civil Code.

Warunki ubezpieczeniauregu|owane zostały szczegÓłowo Umową ubezpieczenia Nr INP450792.
Terms and conditions of this insurancę are regu|ated in |nsurance agrrsmsnt No" lNP4507g2.

Suma ubezpieczenia wynosi 300.000 EUR na jedno zdarzenie i wszystkie zdarzenia ubezpieczeniowe.

$um insured amounts to 300.000 EUR for each and every loss occurrence.

Umowa ubezpieczenia obowiązuje w okresie: od dn. 04.09'2015r. godz' 00:00 do dn. 03.09.2016r. godz. 24:OO'
Insurance agreement was concluded for the period: From 04.09.20'15 00:00 titi 03.0g^2016 24:aA.

w imieniu GOTHAER TU S.A.:
on bshalf of *lTl-lA[& T{J $.4.:

'nt l[0liIr I\ł0 U'BtlPl illttl l0|{0"f ł |lA|.l0tł'
Ągnieszktl Lendzian

ril. nolobrzeska 32G, 10337 Olsztyrl
*','.1 

:,:j1 To..1 ?'11,. łTj*'''

Niniejszy ceńyfikat stanowi jedynie ogó|ne potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia i w żadnym wypadku nie stanowi podstawy ooskładania roszczeń. W pzypadku jakichko|wiek rozbieżności bezwzg|ędne.pienłszeństwo ma;ą postińońi,łi" u,.no'y ubezpieczenia.
This geńificatę is a genera| confirmation of insułance agrrrment conc|usion and sha|| not be a base of cla|ming in any case. lf there is any
di$accsrd insurance agreemęfit shalI pr*cede'
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