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Na podstawie Wniosku z dnia 2015_,l0ł9 śtanow:ącego integElną częśćn'niejszej Pol;sy, Toważyst\rvo Ubezpieczeń i Reasekuracji
"WARTA" s,A,, potwierdża żawarcie Umowy ubezpieczenia W oparciu o ogólne WarunkiUbezpieczenia WARTA EKSTRABIZNES
PLus z dnia 2015-05-19.

UBEzPlEczAJĄcY, UBEzPlEczoNY i
Nazwsko irnię/Nazwa BEST HolME TECHN|KA
Adres

/

02-670 WARSZAWA, UL. PUŁAWSKA 182

siedZ ba

REGoN:146875337 NlP

okres ubezpieczenia od dnia

:

5213655555

-l

2015.10-20

:

DZ|AŁALNOŚC WYKONYWANA PRZEZ UBEZP|ECZONEGO

71-12z

l

do dnia:

20,16-10.19

PRZYJETA DO

tJBEU

PlECZENlA WRAZ Z PKD

Dżiałalnośćw zakres e nżyńieli związane z niądoradzhvo lechniczń€

lvlEJscE UBEZPlEczENlA (adre§y ubeżpieczonych lokalizacji)
1.

02.670 WARSżAWA.

UL PUłAWSKĄ ]32

UBEzPlEczENlE oDPoWlEDzlALNośc1 cYWtLNEJ
Wy§okość pżychodóW Ubezpieczonąoża ostatnilok obrclollv (w pźypadku podmiotóW
lożpocżynających dzialalność pżewidywana $ysokośćprżychodów W bieźącym roku obrotowym)

suma gwarancyjna (zł}

zakres ubezpieczenia

oc ż tytL]lu plowadżenia dżiałalnościiposiadan]a
mienia Wlaż ż odPowiedżia]nością ża produkl i§żkody
powśiale po wykonaniu usłUgi

13/L8

pow, 200 tys, zł do 500 ty§ żł

250,000,00

sk]adkaza ubezpeeenie

oc

325,oo

Wariant ll:W ńmach llybńnego wariantu oc zakes ub€zpieeenia obejmuje:oc za szkody powsta]e W eiązku zpos]adaniem mienia
i prcWadzeniem dziatalności gospodarczej Waz z oc za produki i szkody powslaie po wykonaniu placy i Uslugi oraz oc źa
podwykonawóW, oc za szkody §powodowane pżeniesieniem cholób żakźnych,oĘaniżacją imp.eży okolicżnościowei, .ażącrm
niedbalsiłem, W związku z cofnięciem §ię cieey W sy§temach wodno - kanalżacyjnych, oc ża sżkody W mieniu olacżającym Powstałe
Wskutek cżynnościza i Wybdlnkowych

F€nsą,zy

redukcyjne

z zastżeŻeniem postanowień dodatkowych

i

Łączna składka do zapłacenia z tytułU żawańej umowy ubezpieczenia

---__
ii

325.00

trżyśtadw3dżieściapięć 0/100 żł

JEDNORAZOWO

kwocje 325,00 zł PŁATNA PRżELEWEM Do DN A 2015-10-26
R,WARTA" s,A numer: 05 1140 1573 9100 0001 4687 5337
Tytułeń : "Polisa nr 908540297529"

PRzELEW

OŚWADCZEN|E DO OCENY RYZYKA:
Wańośćmjenia we wsżystkich lokalizacjach nie

§KŁADKA

prekEea

Data fozpocżęcia dz]ałalności : 20l3-09-24

Po§TANoWEN|A DoDATKoWE

W

na konio TU

15 mln

zł X

:

1, odmiennie niż stalrowią zapisy oWU, polwieldża sięWykupienieW umowie Ubeżpieeenia hanszyż Edukcinych,
2, Povryższe nie ma asiosowania w odniesi€niu do klauzul 11, 14, 15, 17, E - ust 3, G, J, K, L oEż par,27 ust. 3 oWU.
3, Dla pozycji Wymienionych Wpkl,2i€nszyżę ok€ślonąW oWU obniża się o 50%

WNlo§EK

-

PoLlsA

NR:908540297529

1l2

|
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lNFoRMAcJE o szKoDAcH LUB RoszczENlAcH dot. wypłaconych odszkodowań izgłoszonych
Llcżba §żkód:

wost,12 miesiącach

DoDATKoWE lNFoRNlAcJE

j

o

12,24 mies,

te.", !

I

Posianowienia dodat<owe do Umolvy:
odstępuje sję od prawa dochodżeria €gEsU Ubezpieżeniowego
ubeżpiecżonego W ly2yku odpowiedżialnościcyvilnei,

W

slo§uku

ośWlADczENlA :
oświad*m, Źe mien]e żnajdująe się w łyńjei ońych pżeze ńnie lokaliaciach zabezpiĘone jesr w źkresie ubupieMnych ryżyk żoodnje ż qmaganiami
spe]n ającyni minlmalne kMer]. abezpie€eń
okeślone w aktua]ń e obfuiążującyń ogólnyó Warunkach Ubeżp @enia WARTA EKSTMBżNES PLUS
ośWiad@m. że Ęz}slkie inlormacje żGlrly podane żlodnie że slanefr rakvenyń i @dfug mojej najlep*ej wiedą na dzień składania wniosku.

żobowiażUie 9]ę nfomować TUiR "WARTA s

A

o

Wsłslk]ch żmianaó

W

powyższyó infomaćjach, jeśliiastapią one p@d lub

po

zfuarcju

umd!a,, Ubezpieczenia.

Pod an ie danylh ]sl a ob@Mlne Towaźysn o U bezp eczeń i Reaseku €cji WARTA s A, z siedżibą w Waryawie przy u , chmie nej 35/37, ]ako adm n islralor da nycn w
żakEs e nin ejszejUmow,y oE
aą§hrc Ub*pie*ń na Zyc e WARTA s,A z s]edżiĘ W Wa6z&le pży Ul c ll ń ielnej 35/37 jako ad m inisl€br danych w żak€sie
ubeżpie@nia na łcie iniomują PaniąP.na o pfu]e dostępu do treści ońz popEwiania M ch dany.h osoboryń pueirła@nrch W ce ach Ubżpieuen owych,
stafutoł}ch,orż marketingdrydh - aktualnie iW puysz]ości
NlE wYRAzA l zGoDY na p@tM2anie - ai lualn]€ w pu}§z]o$i- w re]ach markeling&rych moich &nrch osoborrych pź€z podm]oly ĘpólpEcljące ż TU R WARTA
w Ą T !?ą TUlz WARTA s A ioodl olyl iT spdo
NlE WYRAZAM zGoDY na olrzymytvanie od TU R WAFTA s A, nfomacji h.ndlóWe] u pómo€ łodkó, komunik cji elekl@n enej W se€ó
nŃci poev
eleklro n enei, zgod n e z U slałą o śW adeen iu usług dDgą eleklronianą |Dz lJ a2 1Ą4 1204 ż póżj żńlanań)
pże
skaĘi zażalenia, wvm rek]ańacje ńo9ą by: sk]źdane
Ubezpiem]ąceqo, Ubezpiec&neqo lub Up.awnionegoż um@ry ubezpieeenia do TUiR WARTA s A. W
fomie pismn€j na adres: skr, poQlowa '] 020, 00 950 WatsM. a pón.dló W fumie elektrcni@ne] ża pomoą iJlńulaża \łW,Wańa,pl/€k ańaqe, ie efońicznie pod nl
5o2 303 303 o@ W każdei jednośl@ TUjR WARTA s A na p śmie dolęczonym osobiścje ub W fofuie ushej do proioko]u TUiR WARTA s,A bzpalrzy śkaĘę,
żaalenie Eklamację W teminie 30 dni od daly Wprlu i Udzieli odpow edżi W iJmie pisemnej p@syłką lisl@ą lub W ibmie elektońlcznej na Mjosk skhdają@go
skargę aŹalenie €k amację. oĘanem łłaŚciwym do r@patżenia ska.g ,
enia. rcklamacjijeśt jednoslka oĘanżaryjna Wżna*ona p@z Zażąd TUjR WARTA
sA, sżMgóbwe iniomac]e dolycżąe fybu Wno9enia i @palryMnla skarc. żżaeń, €klańacj udośĘpniane są za poś€dnichłeń strony inlemetorej W.wana,d
TUjR WARTA s,A, pod ą. nadblNi Komls]l Nad&lu Finańs@eqo.
oŚW addam, że pued a8dem n n ejsrej umą!ry ubeżp]eżen]. doĘdono m ogóhe Wafunk] Ubezpie@ń a dobM]ńeqo ńająre do niej astowanie.
TMrżystwo lbdpie@ń i R€seku@cjj WARTA s,A. ul, chmieha 35/37, 00_305 Wa6awą spdka zaGjesbowana w sądzie Re]onowym d a m 3t WatsZsy, xll
Wydz Góspódarcł KEiMqó Re]esllu sadoreqo pod ff KRs 0000016432 NlP 521 04 20 047
WFókośó kapjiałU źkłado@qo] 137 933 530 żłopłacory w całcśc,
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