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LETTER OF WARRANTY 

FOR SECTORAL SANCTIONS (RUSSIA) 

To:  (“DHL”) 

Shipment Details/Air Waybill Number: 

(“Shipper”) hereby warrants to DHL that:   

The shipment tendered to DHL by the shipper [referenced above] for delivery to its intended 
destination and/or consignee does not constitute a breach or violation of applicable sectoral 
sanctions on Russia, including but not limited to those administered by the European Union (e.g. EU 
Council Regulations 833/2014, as amended) or by other applicable authorities; and Shipper hereby 
acknowledges that DHL accepts and will deliver each shipment in full reliance on the Shipper’s 
representation contained herein. This letter, its interpretation, any non-contractual obligations or 
disputes arising from it are governed by the laws and courts stipulated in the shipment’s applicable 
contractual terms. 

Signed by: 

Company Name: 

Title: 

Signature:  
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LIST GWARANCYJNY 

DLA SANKCJI SEKTOROWYCH (ROSJI) 

Do: DHL Express (Poland) Sp. z o.o. 

Dane przesyłki/numer listu przewozowego: 

niniejszym oświadcza i gwarantuje wobec DHL, że: 

Przesyłka przedłożona DHL przez nadawcę [wspomnianego powyżej] do dostarczenia do jej miejsca 
przeznaczenia lub/i adresata nie stanowi naruszenia, bądź złamania obowiązujących sankcji 
sektorowych nałożonych na Rosję, włączając w to, ale nie ograniczając się do tych nałożonych przez 
Unię Europejską (w tym między innymi Rozporządzenia Rady Unii Europejskiej 833/2014, 
z późniejszymi zmianami), bądź inne stosowne organy władzy; Nadawca niniejszym przyjmuje 
do wiadomości, że DHL przyjmuje i dostarczy każdą przesyłkę w pełnym zaufaniu do oświadczeń 
i gwarancji Nadawcy zawartych w niniejszym liście. Niniejszy list, jego interpretacja, wszelkie nie 
ujęte ramami umowy zobowiązania, bądź kwestie sporne z niego wynikające są regulowane przez 
przepisy prawa i sądy określone w mających zastosowanie warunkach umowy.  

Sygnatariusz z ramienia przedsiębiorstwa: 

Nazwa przedsiębiorstwa:  

Stanowisko:  

Podpis: 
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