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C*rtilie*t* o{ insuranc*

Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
z siedzibą w Warszawie pzy u|. Wołoskiej 22a, niniejszym potwierdza, iŻ objęło ochroną ubezpieczeniową
w zakresie ubezpieczenia odpowiedzia|noŚci cywiInej pzewoŹnika drogowego firmę:

}kl*by r'v* *ertify thgt **i***l i**v*l:;sir:'* ]**:*j**:** *':1' l*cat*d i* Wars*"*. 22g v1lsłoska $tr**t gra*t*d
Ęr*d Hauli*r.s Liability Insurance pr*t*cli*n t*:

GALA AUTO Sp. z o. o.

REGON: 430606830 NIP: 946-00-14-540 NR LICENCJI ZAWODOWEJ: TU-00110, 0095974

Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzia|noŚc cywiIna Ubezpieczającego ponoszona na podstawie zawańych
umÓw przewozu, zgodnie z przepisarni Kodeksu cytwi|nego, Prawa przewozowego i Konwencji CMR.
Ti":is i;:surance c*\lsrs liaŁility alising auł of earr|age agreements c*nclud** *y Insur*d, acaor*:ng t* P*li*h
Transn*rt Law' CI!,1R Conv*lti*n an$ Po|ish Civii Cgł|*.

Warunki ubezpieczenia uregulowane zostały szczegÓłowo Umową ubezpieczenia Nr KoR-006304.
T*rrr:g an* condit:*:..:s o| this insur*ncg ar* r*łuiated in Insuia*c* acle*r:i*nt No. KOR-0łs3c4.

Suma ubezpieczenia wynosi 400 000,- EUR na kazdy wypadek ubezpieczeniowy.

$ur:: ir':srłred amounis to 400 000,- [UR f*r ęa*Ł: l*ss *ccurten**,'

Umowa ubezpieczenia obowiązuje w okresie: od dn. 04.08.2015 r. godz. 00:00 do dn. 03.08.2016 r. godz.
24:00.
ln*u:"ane* ag|***]*nt was cot'ł*iuc** f*r the perio*' lr*m *4'08.ŻCIl5 **:*s t i l l  *3.0s'2*1$ 24"**'

WtĘagr

Niniejszy certyfikat stanowi jedynie ogó|ne potwierdzenió zawarcia umowy ubezpieczenia i W żadnym wypadku nie stanowi podstawy do
składania roszczeń. W przypadku jakichko|wiek rozbieżności bezwzg|ędne pieruvszeństwo mają postanowienia Umowy ubezpieczenia.

Thjs c*i1i{ie*lę is a Eener*i coniilniatlcft *i in*ulance ag.e*m*n. c*ł:clusion and s!.t*l! !"!st bs a j:as* *f clłir*ing in any *es*: if th*l* is *ny

disa**cr* :.stj!'ance egre**:ent shel! preeedc.
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