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UBEzplEczENlE oDpoWlEDzlALNoścl cywlLNEJ pRzEWoźNlKA DRoGowEGo w RUcHU KRAJovuyM
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10lB5
umowa

Nowa

n

10/B4

Nowa umowa

sTRONyuMowy
nrłsrxuRłc.lt

z siedzibąw Warszawie, pzy ulicy Chmielnej 85/87, Społka
zareiestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy, Xll Wydział
Gospodalczy Krajowego Reje§tru Sądowego pod nr KRS: 0000016432.
Kapitał zakładowy: 187 938 580,00 zł, w tym kapitał wpłacony
187 938 580,00 zł; NlP: 521-04-20-M7

Ubezpieczyciel;

TOWARZYSTWO UBEZP|ECZEŃ l
WARTA s.A.

Ubezpieczaiący:

KAtVlL KĘDZ|ERSKi

55-010 ŚWIĘTA KATARZYNA, ul. WRoCŁAWSKA 63a
REGON: 022023?48; NlP: 896142151 1

Ubezpieceony:

KAMlL KĘDZlERsKl

55-010 SWIĘTA KATARZYNA, ul. WROCłAWSKA 63a
REGON: 0?2a23248; NlP: 8961 421 51 1

Wspołubezpieczony:

KAMEL LOG|ST|CS SPOŁKA Z OGRAN|CZONĄ

55-010 RADWANICE, ul, WROCŁAWSKA 634

0kres ubezpicczenia

Fodstawa zawarcia
ubezpieczenia

K

l

oDPOWIEDZ|ALNoŚclĄ

2022-05-20 OCPD
d o2022-05-20 OCPD

REGON:388672552

kąowym

od2021-05-21do

w ruchu

od 2021-05-29

w ruchu międzynarodowym

OWU OC Operatora Transpońowego obowiązujące od dnia 0'1.03.2016

r.

pRzEDMlOT lzAKRE§ uBEzplEczENlA
TUiR WARTA udziela ochrony ubezpieczeniowej w zakresie odpowiedzialności cywilnej ubezpieczającego, dokonującego przewozu
przesyłek:

1)

2)

zgodnie z obowiązującymi pzepisami prawnymi dotyczącymiwykonywania krajowegol międzynarodowego transpońu drogowego,
na podstawie:

a)

b)

listu pfzewozowego lub - jeślinie wystawiono listu pzewozowego - na podstawie innego dokumentu przewozowego, w którym są
zamieszczone dane ubezpieczającego: nazwa (nazwisko)i adres oraz inne wskazane w § 2 ust. 4 OWU OCOT (pzewozy krajowe)
listu pźewozowego CMR, w którym sązamieszczone dane ubezpieczającego: nazwa (nazwisko) i adres (przewozy
międzynarodowe)

2.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialnośćubezpieczającego, którą ponosi on zgodnie z przepisami ustawy prawo
przewozowe (przewozy kĘowe)/ Konwencji o Umowie Międzynarodowego Pzewozu Drogowego Towarów (zwanej dalej Konwencją
CMR) (przewozy międzynarodowe) za:

1)
2)

szkody rzeczowe, które nastąpiły w czasie między pzyjęciem przesyłki do pzewozu a jej wydaniem,
szkody finansowe powstałe w wyniku opóźnienia w dostawie - w tym wskutek nieterminowego podstawienia pojazdu pod załadunek
do wysokości:

a)

podwójnej kwoty pzewoźnego, zgodnie z ań. 83 ustawy Prawo przewozo\,ve (przewozy krajowe)

b}

kwoty pzewoźnego, zgodnie

Podwykonawcy

pkt 5 Konwencji

CMR (przewozy międzynarodowe)

Ubezpieczającemu udzielana jest ochrona w następujących sytuacjach:

.

.
.
Rabunek

zarl,23

-

ubezpieczający sam dokonuje przewozu jako przewoźnik umowny na podstawie zawańej przez niego umowy
przewoZu

ubezpieczający zleca wykonanie przewozu podwykonawcy w ramach zawafiej przez siebie umowy pzewozu
ubezpieczający dokonuje fizycznie przewozu na podstawie zlecenia udzielonego paez innego pzewoźnika
działając jako podwykonawca

Ochronąubezpieczeniowąobejmuje się odpowiedzialnośćcywilnąubezpieczającego za szkody rzeczowe powstałe
wskutek rabunku (rozboju) zgodnie z KlauzuląNr 1
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żaładunekl
rozładunek

Ochroną ubezPieczeniorłą obejmuje się odpowiedzialnośćcywilną ubezpieczaiaceqo
za szkodv w nzesvłce
Powstałe Podczas załadunku/ rozładun*d zamocowania/ roźmiesjczenii
ńr..fu"r;;;ilii;;il,[rń..,,';ii.
ubezPieczającY jest zobowiązany do wykonywania tych czynności * ,u*rl.tulu'ńowie
o pzewóz/ir..Óńiu
przewozowym lub obowiązek ten wynika ze specyfikiładuni<u

Kontener

się odpowiedzialnośćcywilnąubezpieczającego
9:[.:1ĘĘi:_:._?llgyą
''
polega1ące na utracie lub uszkodzeniu

'

oĘ.imuje

kontenera zgodnie z KlauzJląnr

2

za szkody rżeczowe

Pokrycie cła i innych
kosztów

Ochroną ubezPieclegową9.b9jmuje się
_o{powiedzialnośc cywilną ubezpieczającego zgodnie z ań. 82 prawa
Przewozowegoł ań.23 punkt 4,konwencji Ct\łR w zakresje pbłrycii cła i'innycń kójztłń zńiłir,YCr", z
Ói*ńru*
'
PrzesYłki, gdY zostaną one poniesione pizez, nadawcę łuU ołniorcę towaru ń iwlązku z utrat{ uryikffi lub'
uszkodzeniem towaru - w granicach sumy ubezpieczbnta

Deklaracja wańości i
kwota specjalnego

Ochrona ubezPieczeniowa moŻe zostaĆ rozszezona o odpowiedzialnośc
cywilną ubezpieczającego z tytułu
zadeklarowania w.liściepzewozowym wańĘi pzesyłki igodn
ai. ią-kairtn.iićIrlłń luiił"i,-ty§u.ńn.go
interesu w dostawie pnesyłki zgodnie z arl.26 Konwencji Ćrrłn pou
*ińkiem upzeoniego zgłos'zeńiŹ-iiazza
-

interesu

iii

zapłatą dodatkowej składki

Warunki szczególne

doĘczące

'1, TUiR

V]/ARTĄ obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność
ubezpieczającego za szkody powstałe w

paesyłce podczas parkowania (postój, zatzymanń) środka transpońu
wraiiłaount<iem:

parkowania pojazdu

1)

z ładunkiern oraz

2)

postępowania z

na Parkingu stzezonYm/ terenie tnłale ogrodzonym, zamkniętym, dozorowanym
oraz oświetlonym
na znajdujących się na trasie przewozu:

a)

ładunkami
wrażliwymi

Parkingach dla samochodów ciężarowych położonych bezpośrednio przy autostradziel drodze

ekspresowej

b)

c)
3)
4)
5)

pzystosowanych dla samochodów cięzarowych parkingach pzy
motelu, hotelu,
całodobowej stacji benzynowej

pny urzędzie celnym, pzejściach granicznych, terminalach promowych
w miejscach wskazanych
w wYznaczonYch

ciężarowych

2,

pzez policję/ inne upowaznione służby

Pzez odbiorcÓw

i nadawców

miejscach postojowych pżeznaczonych dla samochodów

TUiR WARTA udziela ochronY ubezPieczeniowej w zakresie odpowiedzialności
cywilnei ubezpieczaiaceoo z

tYtułu Pzewozu wymienionych.we wniosku

ubezpieczeniowym/'umowió;ńrpd#l;i.;r;ftffi;';lń*

samochodów, spzętu elektronicznego (w tym RtV, AGD), ;lkoholu
1z w!łąiz'eniem pira;
tytoniowych pod warun kiem spełn ieńia ńasłępuj
ąclch wyń ogów szc)egóń'rń,

1)
2)
3)

orii*yiooow'

,j.

kierowcY są wYPosazeni w minimum jeden sprawnie działający środek
łącznościnp. telefon komórkowy
przewozy dokonywane sąpo drogach klasy międzynarodowej
i krajowej (oznakowanychjedno, dwu lub
trzycyfrowo), z Ęątkiem dróg dojazdovriych do'miólsca dostarczeńia łiłlnłu

Podczas PrZeWoZU doPuszcza,się tnłające nie dłużejniż 60. min, postoje na całodobowej stacji benzynowej
'
oraz Parkingach dla samochodów ciężaiowych połoŹonych bezpośredńio przy
autostradźie/ diodze
ekspresowej pod warunkiem, iż kierowca nib opuszcza ierenu dtacjii parkihgu

4)

w odniesieniu do. Przewozu na terenie RP oraz poza terenem RP w krajach
innych, niz wymienione poniżej
dłuŻszY niż 60 min postój środka transpotlu dopuszczalny jest na part<ińd
staózonyd tó;ń; tr*ui;
og.rolzonYm, zamkniętym, dozorowanym oraz oświetlonyń tun
ńśriiie"iowca nie ópu.rći. poi.iou - n,
całodobowej stacji benzynowej

5)

w odniesieniu do Przewozu w następujących krajach: Niemcy, Holandia,
'Fiivńnń, Belgia, Luksemburg, Dania,
Szwecja, Finlandia, Norwegia, łusłna,ŚŹwaicańa,
b;nrigłia, rriinJńuilisiy niz oo
|r3ncja,
min Postoj środka transpońu dopuszczalny jest w miejscd.ń
*yriióńiÓ.yń * urt ł . pkt t

i_ 5j---'

3,

Postanowienia niniejszego usiępu nie majązastosowania, jeśliww, ładunkisąwyłączone
z ubezpieczenia
Postanowienia dotYczące Parkowania,(postój, zatzymanie) nie dotyczą
sytuacji, gdy parkowanie wynika co
jednej

najmn iej z

z następujących okolńznośĆi

1)

wypadek drogowy, jakiemu uległ pojazd

2)
3)

awaria eksploatacyjna pojazdu

:

udzielanie pomocy ofiarom wypadku drogowego
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4)
5)
6)
7)
8)

4.
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nagłe zachorowanie kierowcy, uniemożliwiające dalszą podróż

"&?'łnl?i

nagłe pogorszenie się warunków pogodovuych, uniemożliwiające kontynuowanie pzewozu
wykonywanie czynności związanych z dostawąlodbiorem przesyłki
załatwianie formalności zwiąanych z pżewozem przesyłki na granicy, urzędzie celnym, terminalach
promowych
wykonywanie poleceń policji lub innych, uprawnionych służb

PrzY cz\m ciężar dowodu wymienionych okoliczności postolu koniecznego spoczywa na Ubezpieczającym

OPuszczając pojazd kierowca zobowiąany jest zabrać zpaiazdu dokumenty przewozowe, zamknąć pojazd
oraz uruchomić zamontowane w pojeżdzie zabezpieczenia pzeciwkradzieżówe

Warunki szczególne
dotyczące
przewozów towarów
szybko psujących
się/ pnewożonych w
kontrolowanej
temperatune

W odnlesieniu do przewoztl towarów szybko psujących sięl przewozonych w kontrolowanej temperaturze TUiR
WARTA S,A. udziela ochrony ubezpleczeniowej pod waruirkiem wyposazenia środka transpońu w termograf
Powyższe nie ma zastosowania, jeśli ww, ładunki sąwyłączone z ubezpieczenia

Dokumentowanie

1,

pĘewozu

W sYtuacji, gdy z pzyczyn niezależnych od ubezpieczającego nie jest mozłiwe zamieszczenie danych
ubezPieczającego w dokumencie, na podstawie którego odbywa się pzewóz
{dokument przewozowy
obowiązujący w danym rodzaju transpońu), pzyjmuje się, iż wystarbzające dłi udokumentowania tai<iego
przewozu jest

1)

zamieszczenie na dokumencie pzewozowym podpisu kierowcy ubezpieczającego oraz numeru

Ęeskacyjnego pojazdu, którym wykonywany jest paewóz,
oraz

2)

2.

Pisemne zlecenie udzielone ubezpieczającemu jako podwykonawcy w przedmiotowym transporcie

Wodniesieniu do przewozów wykonywanychprzezpodvuykonawców ubezpieczającego _ na podstawie
dokumentów paewozowych wystawionych na tychze podwykonawców* dopuszóŻa §ę dokumentowanie
przewozu popżez

1) pzyjęte pzez

ubezpieczającego zlecenie transportovle (umowa na dany pzewóz),

2}

zlecenie transpońowe wystawione pzez ubezpieczającego dla podwykonawcy,

3)

dokument pruewozowy wystawiony na dany paewóz, zawierający m.in, dane podwykonawcy

Pojazd bez ważnych
badań technicznych

Zgodnie z postanowieniami OWU OCOT TUiR WARTA nie będzie podnosić zarzutu braku ważnego badania
technicznego pojazdu w sytuacji, gdy stan techniczny pojazdu nie był pnyczynąszkody

Użycie pojazdu
prowadzonego pzez
osobę
nieuprawnioną

Zgodnie z postanowieniami OWU OCOT TUiR WARTA nie będzie podnosic zarzutu prowadzenia pojazdu pzez
osobę bez waźnego prawa jazdy/ świadectwa kwalifikacji/ innych uprawnień w sytuacji, gdy użycie pojazdu'
prowadzonego pzez taką osobę nie było pzyczyną szkody

§zkody

Zgodnie z postanowieniami OWU OCOT szkody wyrządzone przez osoby trzecie, które nielegalnie pzedostały się
do pzeskzeni ładunkowej pojazdu nie sąwyłączone z zakresu ochrony dbezpieczeniowej

spowodowane przez
osoby tnecie
nielegalnie
pzebywające w

pnestneni

ładunkowej pojazdu

ffi

Roz§zrnzEt{lĘzAKRE§u uBEZplEczENlA
Wydanie osobie
nieuprawnionej

Ochroną_ubezpieczeniowąobejmuje się odpowiedzialnośćcywilną ubezpieczającego za szkody powstałe na skutek

v,rydania towaru osobie nieuprawnionej, o ile ubezpieczający przy wydaniu towiru Źachował ndlózytąstaranność
z limitem 50 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okiósie LibeŹpieczenia

-
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utrata/ niewłaściwe
wykorzystanie
dokumentów

Ochroną ubezpieczeniową obejmuje się odpowiedzialnośc cywilną ubezpieczającego za szkody wynikłe z utraty lub
niewłaściwego uzycia dokumentów wymienionych w liścieprzewozowym i dołączonych do niego lrjb wręczonyih
pnew_oŹnikowi (ań. 7'1 prawa pźewozowego / ań 11 ust, 3 CMR)- do wysokości poniesionycń strat niewięcej niż
20 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Niewykonanie lub
nienależyte
wykonanie polecenia
zmiany umowy
przewozu

Ochroną ubezpieczeniową obejmuje się odpowiedzialnośc cywilną ubezpieczającego za szkody powstałe w wyniku
niewykonania łub nienależytego wykonania polecenia zmiany umowy (ań. 70 prawa pnewozońego l ań.12 CMR)z limitem odpowiedzialności 20 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenie w okresie ubezpieczenia-

Nierozsądny wybór
osób tnecich

0chroną ubezpieczeniową obejmuje się odpowiedzialnośćcywilną ubezpieczającego z tytułu nierozsądnego
wyboru osób trzecich zgodnie z ań. '16 ust 2 Cl\łR - w ramach odpowiedzialnoŚĆi pnewóZnit<a nie więcej ńz do
gómej granicy określonej w ań. 23 i 25 CN/R

Wypadek z winy
osoby trzeciej

Ochroną ubezpieczeniową obejmuje się odpowedzialność cywilną ubezpieczającego z tytułu szkód w pzesyłce
powstałych wskutek wypadku środka transpońu zaistniałego z winy osoby trzeciej, Wypadek taki nie będzietraktowany jako prueslanka zwalniająca przewoźnika z odpowiedzialności zgodnie z ań, 65 ust, 2 prawa
PrZeWoZOWego l ań.17 ust, 2 Konwencji CMR, Limit odpowiedzialności w odniesieniu do OCPD w ruchu
międzynarodowym wynosi 100 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzeniaw okresie ubezpieczenia

klauzula Faramount

Ochronąubezpieczeniowąobejmuje

się odpowiedzialnośc ubezpieczającego za szkody spowodowane brakiem

oŚwiadczeniałl liście,pnewozowym zgodnie z ań, 7 ust, 3 CMR - z zastzeźeniem że TUiR WARTA odpowiada
zgodnie z CMR oraz OWU OCOT

klauzula braku
poboru zaliczenia

0chronąubezpieczeniowąobejmuje

się odpowiedzialnośćubezpieczająceg0 za szkody powstałe w wyniku
- z limitem 10 000 PLN na jedno

wydania pzesyłki bez pobrania od odbiorcy zaliczenia ań. 2"l konwencji CMR
wszystkie zdaęenla w okresie ubezpieczenia

Palety i inne
opakowania
wielokrotnego

i

Ochroną ubezpieczeniową obejmuje się odpowiedzialnośćcywilną ubezpieczającego za szkody rzeczowe
polegając9 n_a qlracie |ub uszkodzeniu palet i innych opakowań wielokrotnego LŹyt[u, zgodnie Ż Kauzulą Nr 2, z
limitem 20 000 PLN na jedno iwszystkie zdarzeniaw okresie ubezpieczenia

użytku

Rażące niedbalsfwo

§

Ochronąubezpieczeniowąobejmuje się odpowiedzialnośćcywiInąubezpieczającego za szkody powstałe wskutek
raźącego niedbalstwa pracowników Ubezpieczającego oraz osób, które działają na jego zlecenie, w imieniu lub na
jego rzecz, w tym szkody spowodowane przez osoby będące pod wpływem a|tónotil illub substancji odurzających
Limit odpowiedzialności l00 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

INNE posTANowlENlA
Rodzaj ładunków

podlegających
przewozowi

RÓżne

X
X
X
X

- zgodnie ze zlecaniami -

w tym zaznaczone poniżej (X) następujące ładunki wrazliwe/ szczególne:

Wyroby tytoniowe
Wyroby alkoholowe

Spzęt elektroniczny

SpzętAGD
Samochody
Materiały niebezpieczne
Towary szybko psujące się/ towary pzewoźone w kontrolowanej temperaturze

za wyjątkiem ładunków wymienionych ponizej

Ładunki wyłączone z
ubezpieczenia:

Ładunki wrażliwe/ szczególne nie zaznaczone powyżej oraz ładunki wyłączone zgodnie z OWU OCOT tj.:
wańoŚci pienięźne, papiery wańościowe, dzieła sztuki, zbiory kolekcjonerskie wszelkiego rodzaju, zbiory
archiwalne, dokumenty, plany, wzory, prototypy, przesyłki pocztowe, kurierskie, mienie przesiedlenia

Zakres terytorialny:

OCPD w ruchu kĘowym: RP
OCPD w ruchu międzynqrodowym1 Europa z wyłączeniem krajów b. WNP (Ros!a, Białoruś,Ukraina, Gruzja,
Armenia, Azerbejdzan, I\łołdawia, Kazachstan, Uzbekistan, Turkmenia, Tadżyki'stan, Kirgizja)
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Franszyza

300 USD dla towarów innych niż wymienione poniżej

redukcyjna w każdej

szkodzie:

400 USD w każdym pzewożonym samochodzie fieśli samochody sąobjęte ochronąw ramach niniejszej umowy)
5% wańości
Ęk99y, nie mniej niż 500 USD dla towarów szybko psujących się/ przewożonych w kontrolowanej
temperaturze (ieśliładunkitakie sąobjęte ochronąw ramach niniejszej umowy)

Koszty dodatkowe:

TU|R WARTA pokrywa także w granicach ustalone,j w umowie ubezpieczenia sumy ubezpieczenia:
1

)

2)

kosży wynagrodzenia aeczoznawców powołanych pzez TUiR WARTA albo za jego zgodą w celu ustalenia
okoliczności zdazenia lub rozmiaru szkody,
uzasadnione i udokumentowane kosĄ poniesione pzez ubezpieczającego w celu zapobieżenia powstaniu
szkody lub zmniejszenia jej rozmiaru - w tym koszty podniesienie i wlciąnięcia środka transpońu, Kóry uległ
wypadkowi, jeślijestto konieczne i uzasadnione celem ratowania pzewożonego towaru

3) kosĄ zwiąane

z koniecznością pzeładunku towaru lub jego przechowywania i inne uzasadnione koszty

zńązane z powstałąszkodą- oraz - w ramach podlimitu 50 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzeniaw Ókresie

ubezpieczenia

4)

-

koszty:

a)
b)

upzątnięcia bezużytecznego ładunku

c)

segregowania uszkodzonego ładunku

utylizacji bezużytecznego ładunku dokonywanej w związku z obowiązującymi przepisami |ub nakazem
władz

kosży zastępstwa procesowego w postępowaniu cywilnym wszczętym pzeciwko ubezpieczającemu,
prowadzonym zgodnie z zaleceniami TUiR WARTA. Jeżeli pzeciwko ubezpieczającemu, jakó Śprawcy szkody

zostanie wszczęte postępowanie karne, TU|R WARTA pokryje koszty zastępstwaprocesowego pod w-arunkiein,
żewyrazilo zgodę na pokrycie takich kosztów

I

INNE

I

§TAwKAl§KŁADKA

KLAuzuLE

planowane

pnychody z §tułu

wykonywania usług
pnewozowych (bez

800 000 PLN

OCPD w ruchu kĄowym

500 000 PLN

OCPD w ruchu międzynarodowym

podatku VAT):
§tawka:

a,42400Yo

Składka;

Składka zaliczkowa obliczana jest od zadeklarowanej wańości przychodów planowanych w okresie ubezpieczenia
wynosi:
a,Ą2400 % (stawka) x 1 300 000 PLN (planowane przychody) = 5 512 PLN (składka)
Rozliczenie składki zaliczkowej nasĘi w terminie 20 dni po zakończonym okresie ubezpieczenia na podstawie
przesłanej do TU|R "WARTA" S.A. informacji o rzeczywistej wańości przychodów osiąniętych w okresie

i

ubezpieczenia,

W przypadku, gdy wańośćfaktycznie osiąniętych w okresie ubezpieczenia przychodów będzie wyższa od wańości
przyiętejdo naliczenia składki zaliczkowei, Ubezpieczaiący zapłaci składkę uzupełniaiącą, W pneĆiwnym
przypadku składką nałeżnąOd Ubezpieuającego jest składka zaliczkowa,

płatnośćskładki:

1.

,
-'

Płatnoścskładki następuje pzelewem,.iednorazowo

rata
1

kwota

PLN

termin płatnoścido dnia

5 512,00
2021-a6-04
Powyzsze kwoty składek prosimy przekazaćna konto TU|R "WARTA'' S.A. nr:
68 1140 10,10 0000 5437 9100 1369l mBank S,A., ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa
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91

POiisa nI;
2700§39375

pO§TANowlENIAKoŃcowE
1,

Umowa została sporządzona w jednobrzmiących egzemplaaach dla obu stron umowy

-

Ubezpieczającego oraz Ubezpieczyciela.

1y..YT.ret!ąTgcie mogą być składane pzez Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub Uprawnionego z umowy
ubezpieczenia do TU|R "WARTA" S.A, w formie pisemnej na adres: skr, pocżowa 1020, 00-950 Warszawa, a ponaóto w formió
elektronicznej za pomocą formulaza www.wańa.pllreklamacje, telefonicznie pod nr 502 30B 30B oraz w każdej jednostce TUiR -WARTA"
S.A, na piŚmie doręczonym osobiście lub lrv formie ustnej do protokołu, TUiR "WARTA" §.A. rozpatzy skarg-ę, zażalenie, reklamację w
terminie 30 dni od daty wpływu i udzieli odpowiedzi w formie pisemnej paesyłką listową lub w iormie- Ólektronicznej na wnióiek
składającego skargę, zażalenie, reklamację, Organem właściwymdo rozpatrzeńia skargi, zażalenia, reklamacji jóst jednostka
organizacyjna wyznaczona przezZarząd TU|R "WARTA" S.A, Szczegółowe informacje dotyczące trybu wnoszenia i roz'pairywańia skarg,

2, Skarg!

zażalenita,

zażaleń, reklamacji udostępniane sąza pośrednictwem strony internetowejwww.wańb,pl,
Nadzoru Finansowego.

I

TUiR1'WARTA" S.A. podlega ńadiorowi Komi§ji

NFoRMAcJA o pRzETwARzANlu DANycH t ośwnDczENIA
Warta dba o Pani/Pana dane osobowe, przetwaza je zgodnie z pzepisami prawa i starannością,lnformacje o zasadach przetwazania danych
osobowych przez Wańę i ptzysługująqyg! z
prawach oraz inne informacje Administrdtora danyĆh osobowych zostały dołączone'do
lego tytułu
Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (OWU). Dostępne sąrównież na stronie www.wańa,pl,

Oświadczam, ze zapoznałamlem się z informacjami dotyczącymi paetwarzania danych osobowych pzez Wańę.

OŚwiadczam,

że przed

zawarciem niniejszej umowy ubezpieczenia, otzymałam/em

i

zapaznałamlem się

z

Ogólnymi Warunkami
(żw Kańą lPlD),

Ubezpieczenia / Warunkami Ubezpieczenia oraz z Dokumentem zawierającym informacje o produkcie ubezpiecŻeniowym
obowiązującymiw dniu zawarcia umowy, mającymi do niej zastosowanie.

Oświadczarn, ze odmówiłam/em pdzielenia odpowiedzi na pytania słuzące analizie potrzeb i wymagań oraz jestem świadomaly, ze odmowa ta
na podstawie których zaproponowano mi produkty ubezpieczeniowe,
NlP 89614215 1l

+48
wwW.

63^

596

Touar:y§tt{o

Wrocław, 2021-05-21

t

cmtlJfi

Ubłrpi€Ęsn l Rca§ikuracli
"WARTA. s,A.

obśł|oI,(l|l.n!.Ę.F,]lft,,acdoYch
rVccla§ _l Po*s,alir S;asifJl ć,4
tłtP 5ź t.t]4_?0.a$?, REcr.$ łO§s1 ;?65

53-,jJ3

lliejscowość, data

L

80{ 308 30B, +48 502 308 308

wwuwańa.pllformularze-szkody
zqło§Zenie

*kody
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Santnnder

właścicielrachunku:
Data vlydruku;

ltĘDzloREK KAM|L KĘDzlFRsKl
żg21-0>ż1 gadz.14:.37

Data

Opis

Data operacji
2a2l-D5-21

PRZELEW

Data księgowania

2ł2l-ł5-ż1

KWota

illxlR

- Oi..lLlNF

_5

5,1

2,00 PLN

Z rachunku:70 1090 2486 0000 aa01 2a245415
KANillL KĘDZlERSKl UL, WROCŁAWSKA 63A 55-010 RADWANlCE

Na rachunek: 68 1 140 10'i0 0000 5431 9100 1369
Warta
TytiJł: lJN.łoWA NR:

9']

2700539374 ! 9,127c0539375

Dokument jest wydrukiem komputerowym i nie vrrymaga dodatkowych podpisów oraz stempla bankowego,
§antander Bank Polska 5.A. z siedzibą w Warszawie. !:rzv

al. Jana Pawła ll 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie
Rejonowy'm dla m. 5t. Warszawy w WarSZaWje, Xllł Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS
0000008723. NlP 896-000,56-73, REGON 930041 341, Wysokośćkapitału zakladowego 1 02'1 893 1 40 zł. Wysokość
kapitału wpłaconego "] 021 893 '140 zł.
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