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VERZEKERINGSATTEST

Naam verzekerde

: Panalog S.A.
Metro N.V.

Cover Note

: 2022/9T.0006

Type

: Transport Operator Liability

Verzekeringsperiode

: van
: tot

01 januari 2022 LST
01 januari 2023 LST

Hiermee bevestigen wij dat de hierboven genoemde verzekering afgesloten werd via Post & Co (P & I) B.V. bij 100% MS Amlin
Marine N.V. als geautoriseerd vertegenwoordiger van MS Amlin Insurance SE in overeenstemming met de voorwaarden,
bepalingen en limieten van bovenstaande Cover-Note en onderworpen aan alle bepalingen met betrekking tot de betaling van
premie, voor de volgende contractuele en wettelijke aansprakelijkheden:
- Verlies van of materiële schade aan goederen
- Verlies van of materiële schade aan eigendommen van derden
- Zuiver financiële schade ontstaan bij derden waarvoor verzekerde wettelijk aansprakelijk is
- Ziekte, lichamelijk letsel of dood van iedere derde
- Wettelijke aansprakelijkheid jegens derden
Algemene limiet van de dekking: EUR 5,000,000 maar met sublimieten voor bepaalde onderdelen van dekking.
Deze bevestiging van verzekering is geen certificaat of een verzekeringspolis, noch een schadevergoeding of een bewijs van enige
verbintenis van de Underwriters, financieel of anderszins, tegenover om het even welke partij en zal niet zo worden opgevat.
In het geval dat de verzekerde, of iemand die namens hem optreedt, deze bevestiging gebruikt als bewijsstuk of als bewijs van
financiële verantwoordelijkheid onder om het even welke toepasselijke wetgeving met betrekking tot financiële
verantwoordelijkheid, of anderszins toont of aanbiedt aan een andere partij als bewijs van verzekering, moet het duidelijk worden
begrepen dat deze bevestiging alleen betrekking heeft op de periode van verzekering en de voorwaarden van de dekking zoals
vermeld in de Post & Co (P & I) B.V. Cover Note waarnaar hierboven verwezen wordt.
Dergelijk gebruik van bewijs van verzekering door de verzekerde zal niet opgevat worden als een aanwijzing dat de Underwriters
instemmen om zich borg te stellen of om rechtstreeks te worden gedagvaard voor eender welke rechtsbevoegdheid, zij stemmen
hiermee niet in.
Datum: 23 december 2021
Hoogachtend,

Shana Debruyne I Getekend door Post & Co (P & I) B.V. in de hoedanigheid van verzekeringsmakelaar, namens MS Amlin Marine
NV als gevolmachtigd agent van MS Amlin Insurance SE.
In geval van verschil in interpretatie met betrekking tot de Nederlandse en Engelse tekst, zal de Engelse tekst prevaleren.
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