POLISA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOSCI CYWIINEJ OGOLNEJ

Nr 1015765294

I

okres ubezpieczenia;

od 06.12.2016 r. do

o5.t2.2017 r.

KEM LoGIsTIcs sP. z o.o.

Adres siedziby: KARDYNAŁA STEFANA
E-mail: Nieustalony

WYszYŃsnreo

15 m. 55, 15-888 BlAŁYsToK

Ubezpieczony: KEM LOGISTICS SP. Z ().().

Adres siedziby: KARDYNAŁA STEFANA
E-mail:

Nieustalony

REGON:200714360

Nieustalony

WYszYŃsnreo

15 m. 55, 15-888

BlAŁYsToK

REGoN:200714350

Telefon; Nieustatony

Zakres ubezpieeenia

Odpowiedzialność cywilna w związku z posiadanym mieniem lub prowadzoną działalnością.

Ubezpieczona działalnośćwraz z PKDr

o Działalnośćpozostałych agencji transportowych (52.29.C)
o Magazynowanie i pzechowywanie pozostałych towaróW (52.10.B)

. Transport drogowy towarów (49,4l,Z)

o Pośrednictwo w spzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (73.tZ.^)
. Pozostała działalnoŚĆ profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
r Działalnośćfotografi czna (7 4.żO.z)

(74.90.Z)

r Pozostała działalnośćwydawnicza (58.19.Z)

. Wydawanie gazet (58.13,Z)

Suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdażenia

500 000 PLN

Franszrza redukcyjna: 5olo, nie mniej niż 500 PLN

Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia

Podlimit
500 000 PLN

oc spedytora (klauzula nr

15)

500 000 PLN

Składka łączna: 1 970,62 PLN

Numer rachunku bankowego do zapłaty składki
88 1020 1026 2881 0110 1430 4210

16.12.2016

W q^ule pzelewu prosimy wpisaĆ: Nr 1015765294

Warunki ubezpieczenia

1. Do umowy ubezpieczenia mają zastosowanie ogólne warunki ubezpieaenia
odpowiedzialności cywilnej 09ólnej, ustalone uchwałą ZażĄdu Pz|J 5A N Uzl429lzo16

z dnia 24 października 2016 r,.

oświadczenia

1. ośWiadczam, że pzed zawarciem niniejszej umowy otrzymałem ogólne Warunki
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o9ólnej. u§talone uchwałą Zaządu PZU sA
m U4429l2016 z dnia 24 października 2016 r.,
2, ośWiadczam, że pued zawarciem umowy ubezpieeenia uzyskałem informację, że do

umowy ubgpieaenia mają zastosowanie pĘepisy prawa polskiego,

postanowienia dodatkowe lub

Postanowienla dodatkowe do umoury/ów ubezpieczenia stwi€ldzonych

ninieisą Polisą

W umowie ubezpie(zenia zawartej na cudzy rachunek Ubezpieający zobowiązany jest
doęczyć Ubezpieczonemu oWU. kóre mają zasto$Wanie do tej umowy ubezpiffienia,
na piśmie lub za zgodą Ubezpieczonego na innym tMavm nośniku. W prrypadku

umowy ubezpiecenia, w ktorej okres ochrony ubezpieaeniowej rozpoczyna się później
niż W dniu zawarcia umowy ubezpie€zenia, oWU powinny być doręczone
Ubezpieczonemu pzed objęciem 90 ochroną ubezpieczeniową, Przekazanie oWU na
truałym nośniku, Wymaga uprzedniej zgody Ubezpieczonego. Na Ędanie PzU sA
Ubezpieoający zobowiązany jest pźedstawić dowód wykonania tej powinności.

potwierdzam dane kontaktowe
KEM LoGIsTIcs sP. z o,o.
E-mail: Nieustalony

Telefon: Nieustalony
Data zawarcia umowy: 02,12.2016 r,
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