POLISA U BEZPIECZE NIA ODPOWIEDZIALNOŚfi CYWILN EJ
PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO W RUCHU KRAIOWYM / MIĘDZYNARODOWYM
CIRRIERS THIRD PARTY LaBIUTY IN DOMESmC / INTERNATIONAL TMNSPORT

Nr

1O36957463
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okres ubezpieczeni a|

Peńod of insurance: odf from L7

Ubezpieczającr1l eotcynober CORN TRANS SPOŁ

Adres siedziby/,łddresc PARTYżANToW 57, 22-400 ZAMoŚc

Insured.

Z OGRANICZONĄ

REGON: 061341311

Telefon/Phone: Klient nie posiada

E-mail : biuro@corntrans.pl

Ubezpieczonyf

.o]..2o22 dolto L6.oL.2o23

CORN TRANS SPOŁKA Z OGRANICZONĄ

Adres siedziby/ Addr6r. PARTYZANToW 57, 22-400 ZAMoŚc
E-mail : biuro@corntrans,pl

REGON:061341311

Telefon/Phone: Klient nie posiada

Zakres

Ruch międzynarodowy

Ruch krajowy

Scope of coverage
Suma gwarancyjna na każdy wypadek Ubezpieczeniowy

50 000 USD

sum insured per insurance event

klazule dodatkowe

Additional coverages

Franszyza redukcyjna/

Deductible

Ruch krajowy

Franszyża podstawowa

10o/o,

Basic deductible

tr

Ruch międzynarodowy

Zniżki i zwyżki składki
Zniżka UW (KK)

nie mniej niżl not

less than

300 |SD

PZU SA do zapłaĘ składki/ Bank

Numer

76 1,ż40 6960 3014 0110 0039 3172
(W q^uł przelewu prosimy wpisać: Nr 1036957463/ Title of transfer should
include Policy Number: Nr 103695746'

Premium|

ter

Kwota W PlN/lmount in

4 692,27 PLN

PLN

Warunki ubezpieczenia

1. M * Do Umowy Ubezpieczenia mają zastosowanle ogólne Warlnki ubezpieczenla
ódpowiedzialności cywilnej pźewoźnika drogowego W ruchU międzYnarodoWym,
Ustalone Uchwałą zacądu PZU s^nr Uzl17412016 z dnia 10 maja 2016 r, oraż że
zmianami Ustalonyml uchwałą nr UZl215 l201B z dnia 6 lipca 2018 r., które

4 692,27
otrzymałem/am pued zaWarciem Umowy Ubeżpiecenia.

xM

w polu oznacua żgodę

postanowienia dodatkowe
nle, oraz

Warunki sżc7ególne:

Klauzula wyłąeenia chorób zakaźnych

7,
zzachowaniempozostałychniezmienionychniniej9ąklaużUląpostanowień
niniejszej Umowy ubeżpiecżenia, strony postanaWiają, że zakresem umowy Ubezpieaenia
pueniesieniem chorób
nie są objęte szkody bezpośredniolub pośrednio spowodowan€
zakaźnych, prz| czym niniejsze wyłąaenie nie dotycży szkód aeczowych w ubezpieconym
mieniu, Kóre są następstwem innych zdarżeń objętych zakresem umowy Ubezpiecenia.
2.
W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacua każdą chorobę,
która może zostać pźeniesiona ża pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego
organizmu na inny organizm, W przypadku gdy:
1)
substancja lub cżynnik zawiera, ale nie Wyłącznie, Wirus, bakterię, pasoła
lub inny organizm lUb jego odmianę, niezaleźnie od tego, czy jest Uważany za żY\{y, cZ| też

2)

metoda pnenoszenia, beżpośredniego lub pośredniego, obejmuje między
innymi pnenoszenie dro9ą powietźną, przenoszenie płynóW ustrojowych, pnenoszenie
Z lub na dowolną powieEchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między
organiżmami, oraz
choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem
szkody dla zdrowia Iudzkiego lUb dobrob}tu ludzi albo mogą powodowaĆ lub grozić
spowodowaniem szkody, pogorszenja, utraty Wańości, zbyłalnościlUb Utraty możliwoŚci

3)

koźystania z ueczy.

oświadczenia

1. Zgoda na Udzielanie informacji o polisie osobom tuecim: tak.
2. oświadczam, źe pued zawarciem umowy Ubeżpiecżenia Uzyskałem informaqę, że do
Umowy Ubezpieaenia mają zastosowanie puepisy prawa po|skiego.
3. oŚWiadcżam, że pźed zawarciem umowy ubezpiecenia otrzymałem/am DokUment

żawierający informacje o produkcie Ubezpieczeniowym.

DsP l P l to36957 463/5954/pc: 100000384425 139/BE20
Powszechny Zakład Ubeżpieczeń spółka Akcyjna, Sąd Rejonowy dla m.st, Warszawy, xII Wydział Gospodafczy, KRs 9831, NIP 526-025-10-49,
kapitał zakładowy: 86 352 300 zł Wpłacony W całości,al, Jana PaWła II 24, 00-133 Warszawa, pzu.pl, infolinia: 801 102 102 (opłata zgodna z taryfą operatora)
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postanowienia dodatkowe lub odmienne

Postanowienia dodatkowe do umowy/óW ubezpieczenia stwierdzonych
niniejszą Polisą

1. Do oWU mających zadosowanie do niniejszej Umowy Ubeżpieczenia / umowy
ubezpieczenia obowiązkowąo Wprowadza się postanowienie dodatkowe
W bnmieniu:
Podmiotem uprawnionym W rozumieniu UstaWy o pożasądowym rozpatryWaniu
sporów konsumenckich, Właściwym dla PzU sA do pożasądowego rozpatryWania
sporÓW, jest Rżecznik Finansowy, którego adres strony internetowej
jest następujący: \M.ń.9oV.pl.

2. W umowie ubezpiecżenia zawartej na cudzy rachunek Ubezpiecżający zobowiązany
jest doręczyć Ubezpieconemu oWU, które mają zastosowanie do tej umowy
ubeżpieczenia, na piśmie lub za zgodą Ubezpieczonego na innym tMałym nośniku.
W prżypadku Umowy ubeupieczenia, W Kórej okes ochrony Ubezpiecżeniowej
rozpocyna się później niż W dniu zawarcia umowy ubezpie&enia, oWU powinny byĆ
doręczone UbezpieeonemU pźed objęciem go ochroną ubezpieczeniową.
Przekazanie oWU na truałym nośnlku, wymaga Upźedniej zgody tJbezpieaonego.
Na żądanie PżU sA Ubezpiecżający zobowiązany jest puedstawić dowód Wykonania
tej powinności.

potwierdzam dane kontaktowe:
CORN TRANS SPÓŁKA Z OGMNICZONĄ ODPOWIEDZ]ALNOŚCIĄ
E-mail: biuro@corntrans.pl
Telefon/Phone: Klient nie posiada
Data zawarcia umowy: 12.01.2022 r.
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22400 Zamość,ul, PaĘzantów 57
tel. +48 605 077 900
NlP: 922-3045-613 REGON 051341311

DŚP/P/1036957463/5954/pc:

(aor roz
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roz

801 102 1o2 lub (or) +48 22566 55 55 pzu.pl

w przypadku awarii lub wypadku (in case of accident)

100o00384425139/BE2o

pzu.pl
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