Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy,
KRS 0000009831, NIP 526-025-10-49,
wysokość kapitału zakładowego: 86 352 200,- zł, kapitał wpłacony w całości.

POLISA-WNIOSEK NR RAC 0003146
Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej przedsiębiorców wykonujących
działalność gospodarczą w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
(gr. D9)
(Oferta nr 0550/MSP/W/2015 )

UBEZPIECZAJĄCY

e-Bros Rafał Kurabiowski
00-354 Warszawa, Dynasy 2 / 17
REGON: 140156794

UBEZPIECZONY

e-Bros Rafał Kurabiowski
00-354 Warszawa, Dynasy 2 / 17
REGON: 140156794

PZU S.A. niniejszym potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących
działalność gospodarczą w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
Rodzaj ubezpieczenia:
OC obowiązkowe

Polisa-Wniosek nr

RAC 0003146

OC z tytułu wykonywania określonych
czynności doradztwa podatkowego

Polisa-Wniosek nr

nie dotyczy

Polisa-Wniosek nr
Klauzula nr 40 (OC dobrowolne w
zakresie nieobjętym OC obowiązkowym)

nie dotyczy

Polisa-Wniosek nr

nie dotyczy

Klauzula nr 51 (OC dobrowolne
nadwyżkowe ponad OC obowiązkowe)
Okres ubezpieczenia

od dnia 01/01/2016

Zakres terytorialny

Rzeczpospolita Polska

do dnia 31/12/2016

Suma gwarancyjna:
OC obowiązkowe

Na jedno zdarzenie ubezpieczeniowe

10000.00 EUR

OC z tytułu wykonywania określonych
czynności doradztwa podatkowego

Na jedno i wszystkie zdarzenia ubezpieczeniowe

nie dotyczy

Klauzula nr 40

Na jedno i wszystkie zdarzenia ubezpieczeniowe

nie dotyczy

Klauzula nr 51

Na jedno i wszystkie zdarzenia ubezpieczeniowe

nie dotyczy

Rozszerzenie zakresu

Wyłączenie regresu

odstąpienie od roszczeń regresowych w przypadku rażącego niedbalstwa
Ubezpieczonego lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność

Klauzula nr 14 (Podwykonawcy)

nie dotyczy

Klauzula nr 61 (Dokumenty)

nie dotyczy
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Składka:
Składka do zapłaty

531.00 PLN, płatna w ratach w liczbie i terminach podanych poniżej:

Składka płatna na rzecz iExpert.pl SA w Warszawie, przelewem na konto nr 63 1060 0076 0000 3310 0020 0957
(Uwaga! W treści przelewu proszę wpisać TYLKO nr poliso-wniosku – to bardzo ułatwi automatyczną identyfikację)
531.00 PLN, w terminie do dnia 09/01/2016
I rata - w kwocie:
nie dotyczy
oraz kolejne raty – w kwocie:

NA PODSTAWIE ART. 815 KODEKSU CYWILNEGO
PODANIE INFORMACJI WYMAGANYCH DO ZAWARCIA UMOWY UBEZPIECZENIA JEST OBOWIĄZKOWE.
Data zawarcia poliso-wniosku

29.12.2015

Data wystawienia poliso-wniosku

30.12.2015

Klauzula informacyjna
Na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.), informuję, że Państwa dane osobowe będą
przetwarzane przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. z siedzibą 00-133 Warszawa, al. Jana Pawła II 24 w celu i zakresie realizacji umowy
ubezpieczenia. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawienia. Zapoznałam/łem się i wyrażam zgodę.
Klauzula dotycząca osób fizycznych
Nie
zgody na udostępnienie moich danych osobowych, podanych w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy obowiązkowego
[p23wyrażam
Nie wyrażam
ubezpieczenia OC przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia, w celach marketingowych PZU
Życie SA z siedzibą 00-133 Warszawa, al. Jana Pawła II 24, TFI PZU S.A. z siedzibą 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58 oraz spółki z Grupy PZU,
oferujące usługi finansowe. Powyższe dane podaję dobrowolnie. Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(a) o prawie dostępu do treści
danych oraz ich poprawienia.
Klauzula dotycząca podmiotów instytucjonalnych
[p24wyrażam
Nie wyrażam
Nie
zgody na udostępnienie innym spółkom z Grupy PZU informacji podanych w związku z zawarciem umowy ubezpieczenia w celach
marketingowych.
Do umowy ubezpieczenia zastosowanie mają:
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dn 06 listopada 2014 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców
wykonujących działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Dz. U. Z dn 19 listopada 2014 r., nr 0, poz. 1616),
- Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK z dn. 22.05.2003 r. (Dz. U. Nr 124, poz 1152 z późn. zm.),
- Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej ustalone uchwałą nr UZ/351/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. Zarządu PZU SA,
ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/421/2010 z dnia 26 listopada 2010 r oraz uchwałą nr UZ/62/2012 z dnia 27 lutego 2012 r.
Informujemy, iż podmiotem obsługującym ubezpieczenia w imieniu PZU S.A. jest iExpert.pl SA, z siedzibą w Warszawie, Al Jerozolimskie 99 lok 32,
02-001 Warszawa, NIP 5252355248, Regon 140437850, KRS 0000426530 (Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS), kapitał
zakładowy 100.000 zł.
iExpert.pl SA jest agentem ubezpieczeniowym działającym na podstawie Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. z
dnia 16 lipca 2003 r.) wykonującymi czynności agencyjne na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu
ubezpieczeń w rozumieniu Art.11 ust.2 cytowanej ustawy.

w imieniu PZU SA:

Pieczęć i podpis wystawiającego

Miejscowość, data i czytelny podpis
(imię i nazwisko) Ubezpieczającego
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