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Na podstawie wniosku z dnia 2016'02'25 Towarzystwo Ubezpieczerl i Reasekuracji "WARTA" s.A., potwierdza zawarcie umowy ubezpreczenia woparciu o 096lne warunki Ubezpieczenia oDPowtEDzlALNoScl cywtlNEJ opERAToRA TMNSpoRTowEGo

WZNOWIENIE

WNIOSEK - POLTSA NR : 908544078844

ODPOWI EDZIALNOSC CYWI LNA SPEDYTORA

Towa rzystwo U bezpieczeri i Reaseku racji,WARTA, S.A

KRAD01953008
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symbolstat. 13/02

UBEZP TECZAJACY, UBEZPIECZO NY :

Nazwisko, imiq/Nazw- : PMEDSIEBIORSTWO HANDLOWO-USLUGOWe;pI.IOn- TOMASZ pAJOR
Adres / siedziba : 33-300 NOWY SACZ, UL. KONOPN|CK|EJ 19A

REGON :852749876 Ntp:8691803963

Okres ubezpieczenia od dnia : | 2016-02-26 do dnia 2017-02-25
Planowane przychody w okresie ubezpieczenia z tytulu
wykonywania uslug spedycyjnych (bez podatku VAT)
Planowane przychody w okresie ubezpieczenia z tytulu
wykonywania uslug logistycznych (bez podatku VAT)

Suma ubezpieczenia na ka2de zdarzenie '.

Franszyza redukcyjna w ka2dej szkodzie :

80.000

- 
XXXXXXXXXX] PLN

200.000,00

5% warto5ci szkody, nie mniej ni2 500 USD dla towar6w szybko psujqcych sig

Zakres terytorialny uslug spedycyjnych/logistycznych POLSKA I SWIAT

Dala rozpoczqcia dzialalnoSci spedycyjnej :

ll PrzynaleznoS6 do zrzeszeh spedytor6w

! Inne ubezpieczenia w TUiR "WARTA" S A poJnzD

2004-10-04

ZAKRES UBEZPIEGZENIA:

[l uslugi SPEDycyJNE Rodzaj spedycji : drogowa

f opracowywanie instrukcji wysylkowych

I zawieranie umow o przewoz i przygotowanie dokument6w zwiqzanych z ptzewozem

f zaladunek lub wyladunek przesylki

I kontrola ilo6ciowa i wagowa przesyreK

I znakowanie przesylek

I pakowanie towarow

f zglaszanie przesylki do ubezpieczenia

I zglaszanie przesylki do odprawy celnej

! skladowanie przesylek , ..

! inne uslugi spedycyjne

l-qczna skladka do zaplacenia z tytulu zawartej umowy ubezpieczenia :

Slownie leden tys. jeden 0/100 zl

Sktadka platna : JEDNORAZOWO Termin platnosci :

Forma ptatnosci : GOTOWKA

sKI_ADKE ZATNKASOWANO

Rodzaj przewo2onych towa r6w

Rodzaj towaru

I wyroOy tytoniowe

! wyroby alkoholowe

I sprzqt elektroniczny

Udzial w oA

000
000
10.00
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i1! materialy niebezpieczne ADR2wyiqizenierii klisy ri
vtl
sprzet AGD

samocnooy

towary szybko psujqce sig

inne towary, w tym wymienione ponizej :

MATERIAT.Y BUDOWLANE, PRZEMYSLOWE

WNIOSEK - POLTSA NR : 908544078944
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Towarzystwo Ubezpieczef i Reasekuracii,,WARTA, S.A,
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OSWIADGZENIA:
Potwierdzenie aktualnosci danych.
os odane prze ne oraz zostaly podane zgodnie ze stanem faltlczt/m i wedlug mo.iej najlepszej wiedzy na dzieh skladaniawn w tvm zmia zostal podany), zobowiqzuje si9 poinformowac ruin wnnrn 5.n i'izviriruieFln;t;'6il; ii wiaoomosci,ze awdq lub ni ze spowodowa6 skutki prawne r,rrynikajqce z og6lnych warunk6w uoezplSczeii, taryryir,i"oer, or". dodatkowozlo
Obowiqzek informacyjny.

ielnej BS/87, jako administrator danych w zakresie niniejszej umowy
ako administrator danych w zakresie ubezpieczenia na 2ycii: intormulq
arzanych w celach ubezpieczeniowych, statutovvych, maiketingowych - aktualnie

ngowych moich danych osobowych przez inne podmioty z Grupy Warta, w
87.

owych dotyczqcych TU|R WARTA S A iTUnZ WARTA S A drogq elektronicznA,

rketingu bezposredniego TUiR WARTA S A i TUnZ WARTA S A.
telefonu, adresem e-mail) oraz automatycznych system6w wywotujEcych, zgodnie z

mat h do zawarcia um6w ubezpieczenia
S.A, na m6jadres e-mail Og6lnych Warunkow Ubezpieczenia oraz jnnych informacji ienia s dzialalno6ci prowadzonej przez TU|R WARTA S.A.

pod nr KRS 0000016432, NtP 521 0420O47
Wysoko6c kapitalu zakladowego: 1 87 938,b80 zl oplacony w calosci

W celu uzyskania pomocy lub
zgloszenia szkody DZWON !

801 308 308
tub

+48 502 308 308
i *on*.4". l

2016-02-25 godz. 10:0O 
]

MiejscowoSc i data Podpis u bezpie czajqcego

WNIOSEK - POLISA NR : 908544078844
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Niniejszym certyfikatem potwierdza siq zawarcie nastqpujqcej umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej spedytora:
Hereby we confirm the concluding of the foltowing lnsurance Agreement on the freight forvvarder,s tiabitity:

Towa rzystwo U bezpieczeri i Reasekuracj i,,WARTA, S.A

\A/RTv.2097

1
Ubezpieczyciel
Insurer

2
Ubezpieczajqcy
Insured

pRzEDSt EBTORSTWO HANDLOWO_USLUGOWE "PAJOR" TOMASZ
PAJOR
33-300 NOWY SACZ, UL. KONOpNtCKtEJ 19A
REGON :852749876 NtP : 8691803963

od dnia
from 2016-02-26 do dnia

to 2017-02-25
Okres ubezpieczenia
Period of insurance

/
I

5

Zakres terytorialny
Teritorial scope

Zakres ubezpieczenia
Scope of insurance

Polska iSwiat
Poland and Worldwide

OdpowiedzialnoS6 cywilna spedytora
F reig ht Forwarder's li abi I ity

o
Suma ubezpieczenia
Sum insured

200.000,00 USD na ka2dezdarzenie
200.000,00 USD per one occurrence

NOWY SACZ
2016-02-25 godz.10:00

Miejscowo6c i data
Place, date

is i pieczQi wystawiajqcego
seal on behatf of TU|R WARTA S.A

WARTA-AO33OR


