PoLI§A UBEZPIECZENIA oDPoWIEDZl^tNośd GY!,UILNEJ zAWoDoWĘl
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P

Oloes ubezpieczenla; od OI.O9.2O18 r. do 3l..O8.2O19 r.

BlURo DETEl§nill§TYczNE

Ub€zpl€cający:

Adrs §iedziby: MIctlAłA sczAilIEOcE@
E-mail: Xli§t odmólł,ił

Ubezpieony:

Adres siedzbv: MI0,|AĘ
E-mait: Klił*t odmówil
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Suma gwarancyjna jest u§talana przy ża§t6owaniu krrg Śdniegro euro ogrłosaolego pź€e NBP
po nz pieltlszy w roku, w którpn umota rńezpieczegr'a zośałazaviarta.

ltumer rdrun*u barr*ouąo d§ zapłaty

63 1020 1026 2881 0110 !T26 taża
w§e,E przela'u prodrywpisaĆ: Nr 1022465&18

Warunki ub€zpi€czenia

1. Do umowy óoł!,iądovrego ub€żpiee€rda

r

ma zaso§ovranh:
RonPonądźgtŁ MinElra Fbałxół z dnóa 19.t2.2003 r. Rołorądćnb (Dz U. z
2003 r. Nr 229 hz.2283).
2} t §tav€ z dnia 22 mara łX}3 r. o ub€lpieczsiaó
1)

o*ńa(dąń,

o§wlacglg§lll

Ęsren

1. oŚtiliad{am, ź€ płzed zawarciem ułory ub€żpiecEef,ia
&fomację ż€ do
um6^,y ubąi€aenia
maią za5t6ffir*a pźęi§y F"m pobldego.

pofinowielria
Połtatąńcnir doóOtore
1. |.D€pbczaipefiru

Ł

do

RosPorąrzdttą

Ubąb(zon§ni,t, upoadon€riu i uprałrnk anu z u,t§lry
ubgPie.lgrb, Ęącemu o6obą fizyalą prźygwuje pra}to ułod€rda r€§arm§rl
w roĘumi$*t ustawy o rozpalywarriu reldarr8qrl pfież podmloty ryrrh, fimaEołYąo
l o Rz€(zlll§,
Fimnso,/vym, t , praffo §*k orranla wyĘplenia do ful.l sĄ i{ Kó{ym
źgłasaaon z.stru€żenia dotyczące usug ś,vlad(ŻonFl pźez Pa' sĄ

Rddamaqlę §§ada 9ię W kaźd€J Jednośt€e Pzu sA obsh{uJąc€J
9. R€|dama.ja może qć złożona w forrr$e:
1} pis€rnnę' - o§ołjiścĘ albo prż3sylĘ poabwą w roasrd€nŁ,
PocrrD$re;

2}

u§bEj-td€ńniczne

r}

agml*znej

mo§

w usŁ 1,

furmularż na

ą Pa'

-

&o oobiściedo prodołt

wyq&*r

t&tdy Praso
§iłły€§oby,

o §Órej
o l&fuĘj IrFfr * t sŁ u;
e,rrE8,la adr€s rddamade@Pzu{' ltó §ype#,bjąc

ł[isl}o!t€,

M.pzu.ń

|'fu

ld€nta,

sA roąatuie rddamaciq iu&ida na nh odpotddui, b€źńędnej ffbki,
J€dnak nię ńfuiej niż W terminie 30 dni od &$a otźynalsa fetda,nacji,
z z&a€€rriaT
usŁ 5.
5. w suczególni€ d@mplikourarłdl prąpadloó, rn'lemoilhsa}ryó raźp*z§lb
rddamacii i t dzĘhnF odpovrEdz' w termtri., o lórym rnfila w t§Ł d PzU s^
prd6zuje o§obi€, łtóra zloźyła re*bmadą lńmację, w któłąj:
l} Wnśrń płzrłźyĘopóźtl€nĘ;

6.

*rcZmiersu usEnryo,rdrĘ3ó

hr}

połĄ eH(lorsczrą wll@'€

na

wtb§€* Ę q§óĘ.
7, Ktb}t$,vi, o l&iĘdn ,norYa w usŁ l, prżl'duguie pralso wnie§€nb do Rz€.mika
finB§r€go lłne§k dotyrź{ego:
r) nFu'lzgĘdntł,'a ro§Ęei w wt*e ,§zPaByTrania le*bmacł
2) nl€{rykooanla €żrmoŚd wynikając}rj . r€damacjl rozPatrzon€j zgodrtie z sołą te'

DsP I P l 1oz2ą658.18/2007/pc
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Pzu sĄ
1ą PaJ SA ukiela o#ogiedzi na ś(argę lub ,rŁknl€ ,}a plśml€, w termtnie 30 df,l od
d,b@a
ś&ałs§ez#r$a.
11, tse@iraerTxj, ubąe6.tąrxJ, upo§aź!{Efl§J i Ęra§nimgnu z ums.ry
łe.zpie@'ą będąqr§' lfi§łE}}Ęrlt€rn, przFłrj$rre pa,ro arócerria §ę o porrroc
do all*j§(iill i ggJfuq§| krł*lór (onsurnerda.
1z PaJ sA podąa Ba&orsłli Korr*9ji łładzoftJ Frta§yłąlą

Postrmuńenla doót*ore do umowy/&v ubczdcgcłrh stwiotdzdtyó

&rrzoro

Ńtnią/&

dgi

w paębaó xsrnqtraryó PaJ §A óo{ńąarrąqń,€
s&lódanb §(argl lub
zażalenla. hfołmacja w tFn zabede J€§t do§tę9r}a w r€dnosfi@dl 696niracyrnyó

nl§kilrEąhłĘ

2),A§kauF oko{cznoe' k6re rrusaą zoslać rrstalorre dla rozPatrźenia spB,y;
3) olaeśla przff|d}Ąłany terrnln rozpatrż€r& r€*ilanladl l ufid€r{. odpovrtedd,
ldóry nie mźe
60 dni od dnlaotrryrmda re§anB4i,
odpod€dź Pa' sA rE le}damaeję zo*nk
osŃie, k6ra hżkiżyła,
w po§łaci pas€rfirej hńza ponbę ilYląpa§alć90 nośnffo irfurras

pzehcyć

osoĘ w termr,ie drc§ołrrn w €dpfiYi€dd rs Ę,ddan€cję.
8. §kargę fub zaża*, ,**ęl+e
o brgj ńsła w Ust 1, składa §ę na
'dOamąh,
pBmłe za pośrc<hktrcn ddffdneJ
tsdno6dd oĘanbacyJng Pzu sA"
9. skaryi i zźdenla rcuBaryaYarts są prr€ź r€dnoGdę olgart aqdną oke§oną

1. Do owu ma}§€h &§orants do nłniE§ej umslry ubeupi€aerria / urrlol^ty
Ubeżpieczg,ia obotYią*.B€go tommdza *ę postanorrient do&tkdve
Y, brźrri€rliu:
Podmkn upfiarr{otlyrn w rórrsnl€nlu Usl8wy o pozasdo!flfi roEpawt$nh,
sporów lonsunenoet, wtrdłym dh rzu sA do
rÓżeai}.ivdrta
sponiilr, i€st Rz€Cz,ir FFE §olł{y, kB5rego adr€s śtrony hE n€towej
j€śt rEstępłrący: Wtffi ,rf.gsv.pl.
w umowle UĘąi€e€da
żawarĘ na djdzy raóun* Ub€4ti€caający ?obdfllĘzany
'_ je*d*ąańUbe*ąonemu oltlt, kiófe rt3ts Ńśoilvanh do Ęj umowy
łńezpbczatĘ m sŚtnie h& a z§odą Ube4łE§Ęo rla k*łyn bwaryrn nofuil§J,
w prżypadq, omovry
w któłej okes odtoły ulesecz*bil€j
toxpoczyna dę @*eJ Ńź tv &*U zawa§ja lm§ry
olMJ perirlrry być
óręeom Ubezdsqorgnu
obręCigl, 90 odToflą g!€żptcreniovvą,
Prźdozanleowu na e9dym no&łlQ,, wynł3ga lryred,aq ao6y t §€źpieonąą
Na łĘdrnie PzU §A UbeepieczaJ6y zobołĘanyr€lt prtedswE dowód wyt(orBrń8
teJ poy{nnośd.

@łt€go
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526-025_10_49,

Powszechny Zakład Ubezpteczeń §półka AkcyJna, sąd Rejonowy dla m.sL war§zawy, xll wy&iał Go§podarcy, KFs 9831, NIP
kapitał zakładołry: 86 352 300 rł wpłacony w caloŚci, al. Jana Par!łall 24,0&133 Warszawa, pzu.pl, infolinia: 801 1o2 róz (opłata zgoilna z bryfą operatora)
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