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symbol stat. 10/84

do umowy nr : 908571576914

Na podstawie wniosku z dnia 2019-11-08 Towarzystwo Ubezpieczerl i Reasekuracji "WARTA" S.A., potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia w
oparciu o °One Warunki Ubezpieczenia ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ OPERATORA TRANSPORTOWEGO o symbolu C1164

UBEZPIECZAJACY, UBEZPIECZONY: :
Nazwisko, imie/Nazwa :

PPSKIZ TRANSMEBLE POZNAN SP. Z 0.0

Adres / siedziba :

60-479 POZNAN, UL. STRZESZYNSKA 30
REGON : 639678210

NIP : 7822136522

2019-11-22

Okres ubezpieczenia od dnia : L

do dnia :

I

2020-11-21

Planowane przychody w okresie ubezpieczenia z tytutu
wykonywania ustug przewozowych (bez podatku VAT)

100.000,00 PLN

Suma ubezpieczenia na kaide zdarzenie :

250.000,00 EUR

Franszyza redukcyjna w kaZdej szkodzie :

300,00 USD
Liczba przewozow wykonywanych
rocznie wszystkimi pojazdami :

Liczba pojazdow wykorzystywanych do przewozOw :

1

8redni fracht (przewoine, wynagrodzenie) otrzymywany
na jeden przewOz :

4.000,00

25

PLN

Rodzaj i tadowno§o pojazdOw wykorzystywanych do
przewozow:

auto powgej 3,5 tony

Zakres terytorialny przewozow :

Europa z wylaczeniem krajow WNP : Rosja, BiaforuS, Ukraina, Gruzja, Armenia, Azerbejd2an,
Mofdawia, Kazachstan, Uzbekistan, Turkmenia, Tadtykistan, Kirgizja

Data rozpoczecia dzialalno§ci przewozowej :

1999-11-01
POL

Przynaleinota do zrzeszeri przewanikaw
Inne ubezpieczenia w TUiR "WARTA" S.A.
PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA:

1. TUiR WARTA udziela ochrony ubezpieczeniowej w zakresie odpowiedzialnoSci cywilnej ubezpieczajacego, dokonujacego przewozu przesytek:
1)
2)

zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawnymi dotyczacymi wykonywania migdzynarodowego transportu drogowego,
na podstawie listu przewozowego CMR, w ktorym sa zamieszczone dane ubezpieczajgcego: nazwa (nazwisko) i adres

2. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialnotd ubezpieczajacego, ktora ponosi on zgodnie z przepisami Konwencji o Umowie Migdzynarodowego Przewozu
Drogowego Towarow (zwanej dalej Konwencja CMR) za:
1)
2)

szkody rzeczowe, ktore nastgpify w czasie miadzy przyjaciem przesytki do przewozu a jej wydaniem,
szkody finansowe powstafe w wyniku op6fnienia w dostawie — w tym wskutek nieterminowego podstawienia pojazdu pod zatadunek — do wysokoki
kwoty przewoinego, zgodnie z art. 23 pkt 5 Konwencji CMR.

ROZSZERZENIE ZAKRESU UBEZPIECZENIA :
Klauzula 1 : Rabunek
Klauzula 2 : Kontener

Laczna skladka do zaptacenia z tytutu zawartej umowy ubezpieczenia :
Stownie :

1.108,00

jeden tys. sto osiem 001100 it

Skladka ptatna :

JEDNORAZOWO

Termin platnoSci : 1. 2019-11-15
Kwota :

Forma platnoSci

PRZELEW

1.108,00

SKtADKA w kwocie 1.108,00 zt PtATNA PRZELEWEM DO DNIA 2019-11.15
na konto TUiR "WARTA" S.A. numer : 32 1140 1573 9100 0006 3967 8210
Tytufem : "Polisa nr 908575095422"

Rodzaj przewoionych towarOw
Rodzaj towaru
wyroby tytoniowe
`7 wyroby alkoholowe
sprzgt elektroniczny
WNIOSEK - POLISA NR

Udziat w %

Zaladunek*

Rozfadunek*
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10.00
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7.]
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samochody
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towary szybko psujace sie

[X] inne towary, w tym wymienione ponikej :
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PAPIER
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Zaznaczente zaladunek' I , rozladunek" oznacza, ze ubezpieczajacy dokonuje zatadunku lub wytadunku towaru w ramach umowy przewozu .

POSTANOWIENIA SZCZEGOLNE UMOWY:
Warunki szczegOlne dotyczace parkowania pojazdu z tadunkiem oraz postgpowania z tadunkami wra2liwymi:
1 TUT( WARTA obejmuje ochrona ubezpieczeniowa odpowiedzialnok ubezpieczajacego za szkody powstate w przesytce podczas parkowania (postoj, zatrzymanie)
Srodka transportu wraz z ladunkiem:
1) na parkingu strzeionym/ terenie trwale ogrodzonym, zamknigtym, dozorowanym oraz owietIonym
2) na znajdujacych sig na trasie przewozu:
a) parkingach dia samochodOw cig±arowych poloionych bezpokednio przy autostradzie/ drodze ekspresowej
b) przystosowanych dla samochodow cig±arowych parkingach przy motelu, hotelu
c) catodobowej stacji benzynowej
3) przy urzgdzie celnym, przejkiach granicznych, terminalach promowych,
4) w miejscach wskazanych przez policje/ inne upowa2nione sfu±by
5) w wyznaczonych przez odbiorcOw i nadawcOw miejscach postojowych przeznaczonych dla samochodow cig±arowych
2.
TUiR WARTA udziela ochrony ubezpieczeniowej w zakresie odpowiedzialnoki cywilnej ubezpieczajacego z tytutu przewozu wymienionych we wniosku
ubezpieczeniowym/ umowie ubezpieczenia fadunkOw wrailiwych tj. samochodow, sprzetu elektronicznego (w tym RTV, AGD), alkoholu (z wylaczeniem piwa)
oraz wyrobow tytoniowych pod warunkiem spelnienia nastgpujacych wymogow szczegOlnych:
1) kierowcy sa wyposazeni w minimum jeden sprawnie dzialajacy srodek lacznoki np. telefon komorkowy
2) przewozy dokonywane sa po drogach klasy migdzynarodowej i krajowej (oznakowanych jedno, dwu lub trzycyfrowo), z wyjatkiem drug dojazdowych do miejsca
dostarczenia tadunku,
3) podczas przewozu dopuszcza sig trwajace nie dfuiej niz 60 min. postoje na catodobowej stacji benzynowej oraz parkingach dla samochodOw cig±arowych
poloionych bezpoSrednio przy autostradzie/ drodze ekspresowej pod warunkiem, i2 kierowca nie opuszcza terenu stacji/ parkingu
4) w odniesieniu do przewozu na terenie RP oraz poza terenem RP w krajach innych, niz wymienione poniiej dtuzszy niz 60 min postOj Srodka transportu
dopuszczalny jest na parkingu strzeionym/ terenie trwale ogrodzonym, zamknigtym, dozorowanym oraz o§wietIonym — lub jeSli kierowca nie opuszcza pojazdu —
na catodobowej stacji benzynowej
5) w odniesieniu do przewozu w nastgpujacych krajach: Niemcy, Holandia, Belgia. Luksemburg, Dania, Szwecja, Finlandia, Norwegia, Austria, Szwajcaria, Francja,
Hiszpania, Portugalia, Irlandia dtuzszy niz 60 min postoj Srodka transportu dopuszczalny jest w miejscach wymienionych w ust 1. pkt 1) — 5)
Postanowienia niniejszego ustgpu nie maja zastosowania, jesli ww. fadunki sa wylaczone z ubezpieczenia, tj. nie sa zaznaczone w tabeli ,Rodzaj przewo±onych
towaraw"
3.
Postanowienia dotyczace parkowania (postoj, zatrzymanie) nie dotycza sytuacji, gdy parkowanie wynika co najmniej z jednej z nastgpujacych okolicznoki:
1)
wypadek drogowy, jakiemu ulegf pojazd
2)
udzielanie pomocy ofiarom wypadku drogowego
3)
awaria eksploatacyjna pojazdu
4)
nagte zachorowanie kierowcy, uniemoiliwiajace dalsza podr62
5)
nagie pogorszenie sic warunkOw pogodowych, uniemo±liwiajace kontynuowanie przewozu
6)
wykonywanie czynnoaci zwiazanych z dostawa/odbiorem przesytki
7)
zatatwianie formalnotci zwiazanych z przewozem przesytki na granicy, urzgdzie celnym, terminalach promowych
wykonywanie polecen policji lub innych, uprawnionych stu2b
8)
przy czym cigiar dowodu wymienionych okolicznotci postoju koniecznego spoczywa na Ubezpieczajacym
4.
Opuszczajac pojazd kierowca zobowiazany jest zabrao z pojazdu dokumenty przewozowe, zamknad pojazd oraz uruchomid zamontowane w pojeidzie
zabezpieczenia przeciwkradzieiowe
Dokumentowanie przewozow:
W sytuacji. gdy z przyczyn niezaleinych od ubezpieczajacego nie jest mo2liwe zamieszczenie danych ubezpieczajacego na liScie przewozowym CMR, przyjmuje sig. i2
wystarczajace dla udokumentowania takiego przewozu jest
1.
zamieszczenie na liScie przewozowym CMR podpisu kierowcy ubezpieczajacego oraz numeru rejestracyjnego pojazdu, ktorym wykonywany jest przewoz,
oraz
pisemne zlecenie udzielone ubezpieczajacemu jako podwykonawcy w przedmiotowym transporcie
2.
Podwykonawcy:
Ubezpieczajacemu udzielana jest ochrona w nastgpujacych sytuacjach:
1.
ubezpieczajacy sam dokonuje przewozu jako przewoinik umowny na podstawie zawartej przez niego umowy przewozu
2.
ubezpieczajacy zleca wykonanie przewozu podwykonawcy w ramach zawartej przez siebie umowy przewozu
ubezpieczajacy dokonuje fizycznie przewozu na podstawie zlecenia udzielonego przez innego przewoinika dziatajac jako podwykonawca
3.
Zatadunelq rortadunek:
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje sig odpowiedzialnok cywilna ubezpieczajacego za szkody w przesylce powstate podczas zatadunku/ rortadunku/ zamocowania/
rozmieszczenia przesylki na Srodku transportu, o ile ubezpieczajacy jest zobowiazany do w-ykonywania tych czynnoki w zawartej umowie o przewbz/ zleceniu
przewozowym lub obowiazek ten wynika ze specyfiki tadunku
Koszty dodatkowe:
TUiR WARTA pokrywa takie w granicach ustalonej w umowie ubezpieczenia sumy ubezpieczenia:
1.
koszty wynagrodzenia rzeczoznawcOw powotanych przez TUiR WARTA albo za jego zgoda w celu ustalenia okolicznoki zdarzenia lub rozmiaru szkody,
2.
uzasadnione i udokumentowane koszty poniesione przez ubezpieczajacego w celu zapobiezenia powstaniu szkody lub zmniejszenia jej rozmiaru — w tym koszty
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podniesienie i wyciagniccia trodka transportu, ktory ulegi wypadkowi. jetli jest to konieczne i uzasadnione celem ratowania przewoZonego towaru
koszty zwiazane z koniecznotcia przeiadunku towaru lub jego przechowywania i inne uzasadnione koszty zwiezane z powstale szkody — oraz — w ramach podlimitu
10 000 z4 na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia — koszty:
1) uprzetniecia bezuZytecznego ladunku
2) utylizacji bezuZytecznego tadunku dokonywanej w zwiezku z obowiezujecymi przepisami lub nakazem wladz
3) segregowania uszkodzonego ladunku
koszty zastgpstwa procesowego w postgpowaniu cywilnym wszczetym przeciwko ubezpieczajecemu, prowadzonym zgodnie z zaleceniami TUiR WARTA. Jezeli
przeciwko ubezpieczajecemu, jako sprawcy szkody zostanie wszczgte postgpowanie karne, TUiR WARTA pokryje koszty zastgpstwa procesowego pod warunkiem,
ze wyrazito zgody na pokrycie takich kosztow

Szkody spowodowane przez osoby trzecie nielegalnie przebywajace w przestrzeni tadunkowej pojazdu:
Zgodnie z postanowieniami OWU OCOT szkody wyrzedzone przez osoby trzecie, kt6re nielegalnie przedostaty sig do przestrzeni tadunkowej pojazdu nie se wyleczone z
zakresu ochrony ubezpieczeniowej

OWIADCZENIA :
Potwierdzenie aktualnotci danych.
Otwiadczam. ze wszystkie podane przeze mnie dane se aktualne oraz zostaty podane zgodnie ze stanem faktycznym i wedfug mojej najlepszej wiedzy na dzien skfadania
wniosku. 0 zmianie danych, w tym zmianie adresu e-mail (o ile zostal podany), zobowiezuje sig poinformowao TUiR WARTA S.A. Przyjmujg jednoczetnie do wiadomoki,
ze podanie niezgodnych z prawde lub niepelnych informacji mote spowodowae skutki prawne. wynikajece z ogOlnych warunk6w ubezpieczen. taryfy sktadek oraz
dodatkowo z4oZonych otwiadczen.
Obowiazek informacyjny.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Towarzystwo Ubezpieczeri i Reasekuracji WARTA S. A. z siedzibe w Warszawie. ul. Chmielna 85/87. Przetwarzamy
Pani/Pana dane osobowe glownie w celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego, realizacji umowy ubezpieczenia, likwidacji szk6d, marketingu, analiz biznesowych oraz realizacji
obowiezkow, do kt6rych zobowiezuje nas prawo.
Jetli Warta uzyskala od Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, to ma Pani/Pan prawo do cofniccia zgody w dowolnym momencie. Cofniecie zgody
pozostaje bez wptywu na zgodnote z prawem przetwarzania, ktorego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnicciem. Jednym z przyslugujecych Pani/Panu praw jest
prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn zwi4zanych ze szczegoln4 sytuacje wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych
interesow realizowanych przez Warty, w tym profilowania na tej podstawie, oraz do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych na potrzeby marketingu bezpokedniego przez Warty.
W przypadku jakichkolwiek pytari, w celu cofnigcia zgody lub skorzystania z przysfugujecych praw, naleiy skontaktowae sig z inspektorem ochrony danych na adres
10Dwarta.pl lub drop pisemn4 pod adresem siedziby Warty podanym powyzej lub osobitciettelefonicznie z agentem.
Warta dba 0 Pani/Pana dane osobowe, przetwarza je zgodnie z przepisami prawa i starannokie. SzczegOly w tym informacje o wszystkich przysfugujecych prawach i
zasadach przetwarzania danych przez Warte, znajduje sig na banerze informacyjnym u agenta, a takie na stronie internetowej pod adresem: www.warta.pl .
Otwiadczam. ze zapoznafam/em sig z informacjami dotycz4cymi przetwarzania danych osobowych przez Warty.
Zgody na otrzymywanie informacji marketingowych/handlowych TUiR WARTA S.A.
[ ] Wyratam zgody I [X] Nie wyraiam zgody na przetwarzanie po rozwi4zaniu umowy moich danych osobowych w zakresie: imig, nazwisko, dane kontaktowe, historia
polisowa i historia szkodowoki przez Towarzystwo Ubezpieczen i Reasekuracji WARTA S. A. w celach marketingowych, w tym poprzez profilowanie w celu okretlenia
preferencji lub potrzeb w zakresie produktOw ubezpieczeniowych i finansowych, oraz w celu przedstawienia odpowiedniej oferty.
[ ] Wyratam zgody I [X] Nie wyraiam zgody na otrzymywanie od Towarzystwa Ubezpieczen i Reasekuracji WARTA S. A. informacji handlowo-marketingowych z
uzyciem automatycznych systemOw wywofujecych, wybierajec jako forme kontaktu poteczenia glosowe (rozmowa telefoniczna, komunikaty glosowe IVR)
[ ] Wyratam zgody / [X] Nie wyrazam zgody na otrzymywanie od Towarzystwa Ubezpieczeri i Reasekuracji WARTA S. A. informacji handlowo-marketingowych,
wybierajac jako forme kontaktu wiadomoki elektroniczne (e-mail, sms).
Zgody na otrzymywanie informacji marketingowychlhandlowych TUnZ WARTA S.A.
[ ] Wyratam zgody I [X] Nie wyrazam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: imic, nazwisko, dane kontaktowe, historia polisowa i historia
szkodowoki przez Towarzystwo Ubezpieczeri na Zycie WARTA S.A. w celach marketingowych, w tym poprzez profilowanie w celu okretlenia preferencji lub potrzeb w
zakresie produktow ubezpieczeniowych i finansowych, oraz w celu przedstawienia odpowiedniej oferty.
Zgoda na przesylanie droga elektroniczna OWU oraz innych materia#6w niezbgdnych do zawarcia um6w ubezpieczenla.
[ ] Wyratam zgody / [X] Nie wyrazam zgody na przesylanie mi przez TUiR WARTA S.A. drop elektroniczne na mOj adres e-mail OgOlnych Warunk6w Ubezpieczenia
oraz innych informacji i dokumentOw niezbgdnych do zawarcia kaidej umowy ubezpieczenia, wchodz4cej w zakres dziafalnoki prowadzonej przez TUiR WARTA S.A.
Analiza Potrzeb Klienta
Otwiadczam. ze odmowilem/am udzielenia odpowiedzi na pytania sfuiece analizie potrzeb i wymagan oraz jestem Swiadoma/y, ze odmowa to ograniczyla zakres informacji
na podstawie ktorych zaproponowano mi produkty ubezpieczeniowe.
Otwiadczam, ze przed zawarciem umowy otrzymatem/-am ..Dokument zawierajecy informacje o produkcie ubezpieczeniowym".
Potwierdzenie doreczenia OWU
Otwiadczam, ze przed zawarciem niniejszej umowy ubezpieczenia, otrzymatem/am i zapoznatem/am sic z Ogolnymi Warunkami Ubezpieczenia ODPOWIEDZIALNOSC1
CYWILNEJ OPERATORA TRANSPORTOWEGO z dnia 25.09.2000 r. zmienione Aneksami nr 1,2,3 o symbolu C1164, obowiezujecymi w dniu zawarcia umowy, majecymi
do niej zastosowanie.
Skargi, zaZalenia, w tym reklamacje, mop bye sk4adane przez Ubezpieczajecego, Ubezpieczonego lub Uprawnionego z umowy ubezpieczenia do TUiR WARTA S.A. w
formie pisemnej na adres: skr. pocztowa 1020, 00-950 Warszawa, a ponadto w formie elektronicznej za pomoce formularza www.warta.pl/reklamacje, telefonicznie pod nr
502 308 308 oraz w kaldej jednostce TUiR WARTA S.A. na pitmie dorcczonym osobitcie lub w formie ustnej do protokofu. TUiR WARTA S.A. rozpatrzy skarge. zazalenie,
reklamacjc w terminie 30 dni od daty wplywu i udzieli odpowiedzi w formie pisemnej przesylke listowe lub w formie elektronicznej na wniosek skfadajecego skargc,
zaialenie, reklamacjc. Organem wlakiwym do rozpatrzenia skargi, zaialenia, reklamacji jest jednostka organizacyjna wyznaczona przez Zarz4d TUiR WARTA S.A.
Szczegolowe informacje dotyczace trybu wnoszenia i rozpatrywania skarg, zaZalen. reklamacji udostcpniane se za potrednictwem strony internetowej www.warta.pl .
Podmiotem uprawnionym do pozasedowego rozpatrywania sporow jest:
a. Sad Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego (strona WWW: https://www.knf.gov.pl),
b. Rzecznik Finansowy (strona WWW: http://rf.gov.pl/).
WM*

MI!

Towarzystwo Ubezpieczen i Reasekuracji WARTA S.A.. ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa, Spolka
WAVIRO 1 _
ZaMien korespondencje patmerowa na wygoana zarejestrowana w Sedzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sedowego
ekotogiczna korespondencia etektronczna.
pod nr KRS 0000016432, NIP 521 04 20 047.
Wysokote kapitatu zakladowego: 187.938.580 zlopfacony w cafoki.

TWOJ NUMER TELEFONU I ADRES E - MAIL — ZWERYFIKUJ POPRAWNOSC DANYCH ZGWSZONYCH DO CENTRUM OBStUGI KLIENTA
TELEFON

NIE PODANO

WANE DLA SZYBKIEJ OBSLUGI:

ADRES E-MAIL

W przypadku braku lub zmiany danych dokonaj aktualizacji w CENTRUM

NIE PODANO

OBStUGI KLIENTA — tel. +48 502 308 308
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PR2ZES ZARZDU
2019-11-08 godz. 1313
Data poftfIVA/7
FV9 WSki

Chcesz uzyskad pomoc lub zglosie szkode?
Zadzwoh do CENTRUM OBSLUGI KLIENTA:
+48 502 308 308 lub +48 801 308 308
Moiesz tei zglosio szkodg on-line na stronie
www.warta.pl lub przez profil Warty w aplikacji
Facebook Messenger
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Data. stempel i podpis wystawiajacego

tePSKiZ TRANSMEBLE POZNAN SP. Z 0.0,
60-479 Poznan, ul. Strzeszynska 30
NIP: 782-21-36-522 REGON: 639678210
PPSKIZ TRANSMEBLE POZNAN SR Z 0,0.
60-479 Poznari, ui. Strzeszyriska 30 0
NIP: 7 82-21.36-522 REGON: 639678210

WNIOSEK - POLISA NR : 908575095422
WARTA-A0330R

Towarzystwo Ubezpieczeri i Reasekuracji „WARTA" S.A.

warta.
CERYFIKAT UBEZPIECZENIOWY
INSURANCE CERTIFICATE
do Umowy Ubezpieczenia nr :
908575095422
to the Insurance Agreement no :

WRT v. 2.5.2.7

Niniejszym certyfikatem potwierdza sie zawarcie nastepujacej umowy ubezpieczenia odpowiedzialnoSci cywilnej przewoinika
drogowego w ruchu miedzynarodowym:
Hereby we confirm the concluding of the following Insurance Agreement on the international road haulier's liability:

1

Ubezpieczyciel
Insurer

Towarzystwo Ubezpieczeti i Reasekuracji WARTA S.A.
z siedzibq w Warszawie, przy ulicy Chmielnej 85/87, Spolka zarejestrowana w
Sqdzie Rejonowym dla m. St. Warszawy, XII Wydzial Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sqdowego pod nr KRS: 0000016432. WysokoSo kapitatu
zakladowego 187.938.580 zt oplacony w caloSci; NIP: 521-04-20-047

2

Ubezpieczajqcy
Insured

PPSKIZ TRANSMEBLE POZNAN SP. Z 0.0
60-479 POZNAN, UL. STRZESZYNSKA 30
REGON : 639678210 NIP : 7822136522

3 Okres ubezpieczenia
Period of insurance

od dnia :
from :

4 Zakres terytorialny
Teritorial scope

Europa z wytaczeniem krajow bytego WNP
Europe excluding ex CIS countries (Russia, Belarus, Georgia, Armenia,
Azerbaijan, Moldavia, Kazakhstan, Ukraine, Uzbekistan, Turkmenistan,
Tajikistan, Kyrgystan)

5

2019-11-22

do dnia :
to

2020-11-21

Odpowiedzialnotd cywilna przewoinika drogowego w ruchu
miedzynarodowym
Road haulier's liability in international transit (CMR)

Zakres ubezpieczenia
Scope of insurance

6 Suma ubezpieczenia
Sum insured

250.000,00 EUR na ka2cle zdarzenie
250.000,00 EUR per one occurrence
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POZNAN
2019-11-08 godz. 12:32

4bu Miejscowo§C i data
Place, date
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Signakire and seal on behalf of TUiR WARTA S.A.

494,04,sati
PPSKIZ TRANSMEBLE POZNAN SP. Z 0.0.
60-479 Poznan, ul. Strzeszyriska 30 C-)
NIP: 782.21-36-522 REGON: 639678210

WARTA-A0330R

Towarzystwo Ubezpieczeri i Reasekuracji „WARTA" S.A.

warm.
WRT v. 2.5.2.7

Arkusz kalkulacji skladki do polisy :908575095422
ODPOWIEDZIALNOto CYWILNA PRZEWOZNIKA W RUCHU
MIWZYNARODOWYM

- Polisa wystawiona w warm o oferte
= nr oferty : OPP0EF8112789002010080
= data przygotowanha : 2019-11-08 10:36
= data waino§ci . 2019-11-29

- Oferta zatwierdzona w systemie kompetencji :
= nr zatwierdzenia : 000343431212019
= pracownik : [NR0K00050000] BONICKI,
andrzej.bonicki@warta.pl
10/84

OC Przewoinika

Stawka
Bazowa
Skladka podstawowa
Klauzula 1
Klauzula 2
Zni/Zwy regulacje
ZNIZKA
Platno§e
Stawka koncowa
Przypis

100.000,00
1.7900%
1790.00 zl
1790.00 zl
.25.00%
+10.00%
-10.00%
-50.00%
+0.00%
1.1080%
1108.00 zl

WARTA-A1/310R

