
FOLISA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNE,
PRZEWoŹNIKA DRoGoWEGo W RUCHU KRAtoW\lI{ / MIĘDzYNARoDou^lM
cr''RKIERS THIRD PARTY LUBIUTY IN DOMESTIC / INTERNAfiONAL TMNSrcRT
ali tot7774463

Nini€is.y dokumont ieś potwierdżenl.m zakrc6u ub€zpieeenls umowy odPowiedzialnoŚGl Gywiln.i przovroŹnlk od dnia 04.03.2017.

okrcs ub€zpie€uenia/ FŁriod of insuran€i dlfloń 04.03.2017 do/to 03.03.2ol8

Reą]est h9 cńargeś MARCIN
Adres:9WEDzM 9, 05-660 WARM
E-fiail: Klient nie po6iada

REGoN:146162880
Te|ebn| +48 696522656

vbąpieąaiąL.tl PolicyMder P.w. oPTltilA MArEwsKI MARclN
Adres siedziby/ ,4ddrc§i NIEMoJEWSKA 19, 05-660 WARKA REGoNi 146162880

E-mail: Klient odmówił Teleńon/Phone: +4a696522656

-Insutd P.W' OPTIMA
Adres siedziby/ ndresr1 NlEMo]E /sM 19, 0}660 WARKA
E-mail: K|ient nae poGiada Telefon/Phone: +48696522656

g
suma gwaBncyjna 20 000 PLN

REGoN:146162880

Ruch rnlędzynarodowy

Ruch międzyn.todovry

suma gwarancrna na jeden i Wszystkie Wypadki Ubezpieceniowe
9Jń ingld per alliutd elć?nb k ńe Lśuan@ palod

Klażllle rożtźerżarąc€ zak]€§ ub€żpleazenia

scope of covenge

Rozfri (klauzula nr 2)

9kodY w paletnó. plaEormad| i kontenerach (klauzula nr 5)

lJsunię€ie pożGtałości po szkodzie (klauzula nr 6)

Koszty podni€§ienia lub wyciagnięcia pojazdu (klauźula nr 8)

g
v
g

lu,lde ftątlg/bkh|q4n daug

klażule dodatkowa

Qynności załódunkowe i rozłódunkowe dokonywane pżez pźewoznika (klauzula nr 26)
Loadlng and unba.lng by b.nndada$ clause

Franszrźa
RuCh k.aloliry

300 UsD

20 1020 1026 2881 0110 0605 8882
W tyfuł prżelewu pm§imy wpisaći Nr 10t7774463

!J zllr'irl i zwv*łi srłaan

postanowienia dodatkowe

Qynnos€i załadunkowe i rozładunkowe dokonywane prze.
pEewoźnjka (klauzula nr 26)
LoadiĘ ad @]@dlhg by *bnfuw dŃ

(kl.ur'l. nr 26).
Ż E hoMnbm ńrcehch nle miffionyó nlnlelsł kb@ulą posbnołigl owu, §trony
post m{!.v lw€rłĆ,akreś uĘżPle@enla o odPowHżlalnoĆĆ ,a wykoywaie prlez

uĘżpleaon€go eFno&i ,ahdunku l rczłrdunku tow.ru Pod warunH€m, że

1) pódada ńonfuośd l umlejętnoĆd Wlaśdv€go łYkonanla tyó czynno&i,

ii6rłsęł uzaomrłsęł uzaoząra zataawe i rożła.lorce odPowiednle dl

były on€ nlezbędn€ do ob9fugt cżynnokl zat dmlu l rcradunłU,

Dsp l P l 101711 Ę63 Paoz l pc: 10000008861196ryBE20

Powszechny zakład Ubezpieczeń spółk Akcyjna, sąd ReJonowy dla m,st. Warszawy, xII Wydżiał Gospodarc.ry, KP§ 9831, NIP 526-025-10-49,

kapitał zakiadowy: 86 352 3oo żł wpłacony w całości, al. Jana pawła II 24, oo-133 Warszawa, pzu.pl. infolinla: 801 l02 102

lD:d§P_policy oc !rrevvoĘnilłv41_oo1/2o17"o3-o3 11|57|46/prcddppu03-3016,1486,3/FllE

sk|adka ląGzna/łemlulr: 3 44Ę63 PLN

1. a * Do Umotl ubeżpl€cenb malą asbsotvanie ogólne Mrunkl Ub€zple@nia
odpowleddalnoĆ.i cywtlneJ prrevroŹnlka łogow€go w ruó! lróloĘm. Usblon€
ućhłBĘ zaBądu FźU sA nr Uł174l2016 2 dnla l0 maja 2016 l., kóre otrryrnał€m/am

pż€d zasarclem umowy uĘżPi&enia.

* E w polu oźnaca zgodę

tr

tr

:
tr



oświad(zenia
1. &oda .a Udzielan|e lnblriaqi o polasle o$bom Vredm: lżk.
2, oŚwiad(zam. Że Prżed zawarcień umowy uĘzPied€nla ułs*al€B infum.cję, Źe do

umowy Uh€żpleQ€nia nalą zaŚosowanie prr€pisy Pr.w€ polski€o,

po§tanotvienla dodatkowe luD odmlenne
Post norłlońla dod.do{rs do Uńoviy/Ó* uh.rrpl€.2.nl, thłiedl!.iFh

r. Do owu nahlych ż*osołBnle do nldelrel uńowy uĘżpi€eenla / Unwy
ub€4ieeenb oDołiążłowĘo wpElwaltża ślę po5tano$,l€r,le.lodattore

Podmlot€m upńwnionym w tEunleniu Gtawy o PożaĘdotvYm twPaĘłanlu
spoów kon§]m€nckicĘ viłaŚdrłym db PaJ sA do pozaĘdovEqo mĘalylania
śpoów.l6t Rź€(z k Finan§o\ły, kórcgo #E śt ony lntemetow€l
j6t na*ępulący| stłw.ńgov.Pl.

2. W umołie uĘżDl€c2enla zawaltej nd clldry Bchun€( ub€4leealący zobovłązany

Fn doĘ@yĆ Uberpl€oonemu oWU, kÓ€ malą ziśbsowanle do tel umowy

i,oeraeińra, n" igmre ruu o zqodą Ubepleconego na hnvm trwalYm mśniku,
W oń/Dadku Umsr uĘzpte@nla, W łsrcj ok€s dhmny ube4ieaenlowei
reńoińa łę ńłriq nu w onlu żawarcla Umwy uĘzpleeenla, oWU półhny by'
oolirzone uŃpleeńemu pzeo óhclem 90 oóreĘ ubezPle€n|ową,
Prźelazanle owl' t§ tnvalym nośnlłu, BYmagd uon€dniq zgodY UĘ4i€(2on€go,
M Ędani€ ?zU 5A Ub€żpńcżający żcóowiążóny lest Pżedstawlć dowód Wykon€nia

Potwi€adźam deno kont kbw€!
MARCIN lllArEWsKI
E-maili Klient nie posiada
Telefon: +€ 696522656

Data żawarcia umowy: 03.03.2017 r.

!!:E+l
łtfiiEfffi

P.W. oPTI|4A lvAlEWsKI |4ARCIN

DsP I P l 101717 Ą463 l 2ao2 l pc| 10000008861 19ą/BE20

8o1 1o21o2lub (or) +4a 22 566 55 55 pzu.pl
w przypadku awarii lub wypadku (in case of accident)

212

lD|dsp_Policy @ puewo2nilvv41_oot/2o17,o3,o311|57|46/prcddpp!03-3016,t486.3/FllE

w oprrvłł l.,4ARL:|i,.j i,/ A,]EWiKl
o=-E)6o W\PKA, U] NjĘrnn]?!^/5k:l |c]

NF: 7q7:.ło lt-Ji9. RPęón:i1]€:]6=Ejao

,, qó':ó.-: : a =.ą ft -.Ąe.:>= + ć,. ;=,:

(eor roz roz pzu.pl



EGzEMPtARz DlA PzU

OŚWIADCZENIA DO POLISY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
CYWILNEJ PRzEwoŹt{IKA DRoGoWEGo w RUcHu KRAJoW\|M /
MIĘDzYNARoDoW\rM
cenaras runo peRTY ]ABI]TY IN DoMEsTlc / INTERNATI1NAL TRAN9PoRT

NJ LoL777463

Niniojśry dokunant j6śt potwi€rdrenl.m żakrc§U ub€rpl.cz€nla Umowy odpowied2lalności GyU{llnoj prż€woźnlk od dniE o4,o3,2o17,

|Jbepięqaiącatl Micyholdal P,w. oPTlMA MArEwsKI MARclN
Mres siedziby/,4dd,sl NIEMoIEWSKA 19. 05-660 WARKA

E-mait: Klieniodmówił TeleforvPhonei +,t8696522656

Ókrcs ubezpieczenia l Perid ń insuran@i odl fton o+o3.2oL7 doJto 03,03,2018

struktura pfzewożonych

Ań spożywcze - pozostnł€
|2!\4Ę!!a: !yE-
cżęś.i gmochodowe / moto{yk]owe

Wy.oby alkoholowe pomsbłe

spżęt elektronieny - telewizory, komputeł aparaty fotĘraficzne. telefony

komórkowe, audio Hi-Fi

elekfonieny - pozostały

Inne @\Naryl odrel goods
rfrhkla]aIyl Mc baftFż, ań}'I(Ą PEm}doW€
nln ńą4116ń0lłł l lDfunadoaaldansryt

ośtriadczenia
1. zooda na UdnełdnIe inbrńaq, o polisie o5oboń tĘeim: lal.
2. ńldńacló o pr.eblĘu Ubeżpi@eńB oc preł!źn,la dfuqąego Ń nEhU kńjowyr/

tl 
" 

dągu o.tańlęo rot u lioba szk& W}Ń@ny.h ldyniosh| 0 a łądM suma wypłót

2) W .iągu trr€Ch ostatnlch ht: liczĘ 9kód wypłaconvch lvYnlo9a| 0 a Ęczna suma

wYńt wyniosla| 0 PLN

1) liąbe łldkóW b-anspofu wyłff4stywaM w dzialaho*i wyno6l 3,

REGoN:146162880

Udźleł grupY towarcwe' w6 wsżyśtkich wykonywanych prżewozach

5

5%)

59h

596

5 o/o

5%

70 9b

postanowienia dodatkow€ lub odmlenne

'ośt 
nąri6i. dodattow€ do ui|owY/ów ubcrPi€e€nl. 3lwi.dlonY.h

nlnl€rt t PoliĘ
! Ń oWU malącyó żastGowanle do nlnlejszej umowy uĘjPi€aelia / umowy

uĘ?Dieenia Óbowląkow€go wFDwa&a śę poslarcWl€nle dodatkow€

podmiotem upńwnlonym w rczunieriu ustawy o poaĘdowym rorpaĘł€nlu
śpoÓB konsurencki(h, w|żś.iwYn dla PzU 5\ do poEĘdowĘo tozp.trywanla

spoów,le§t R dTlk Flnansolvy, ktÓ€go adrcs sEony internebwq

l€s m*ęE ącyl Włw.ńgov.Pl.

2) numery reiestńc rć łldków transporfu WGRXF95, WGMX95, WGRX!V95,

-' 
i] * ł.r,, ł.ap*v. ,a popn€dnl mł Wyn6i 946 0{o,o0 PLN, przeMdvwańy obót

wyrcsl 950 000.00 PLN.
a. oŚ§bd&an, że pźd żwaruem umowy Ubepieoenia użyskalem infofiację, że do

uno$l UbeżPiea€nia m.h źslDsowani€ prePisy pńwa polski€o,

2, W Utlwie uberli€@nla raMltej na oJdży raóunek Ub€żPiecalący zoDosiąźny
Fł ddEdć Udeol*ón€mu oWU, KÓE mają zasto§owanle do !4 Unńwy
iińoeizei,L, 

"" 
iX.r. t"u,a .godą uberpl&oi€o na innym bwaĘm mśn*L],

w oiłoaoru rlmąłv ulezoeenia, w lcórcl ok6 oclłony uĘżpleeenio@j
roń?óĘa slę Ńźnl€j nlż w dniu zawarda umowy ubezpEaslal owu powhny byc

dń@;e UhiżDle(?Dn€mu Dn€d obld€m 90 o(hrcną uĘzPieeeńlową,
k!;każanle owu m bwBłm nośnlĘ WYmaga Ęr.ednią źgody UĘzpl€,żonĘo,
liłaint pzu sł ubeŻaiouiący moŃąany ie* prreostawlt dołód wytonanla

DsP lP l 10 1777 4Ą6i. l 2a04 pc: 1000000886t t964/BE20

Powsze€hny zakład tlbezpie(reń spółka Akcyjna, sąd Rejonowy dla m,st. WarszawY. xll Wydział Gospodarczy, KRs 983r, NIP 526-025_10_49, 3t4
kapitał zaki.dowy: 86 35i 3o0 zł wpła€ony w całości, al. Jana pawła II 24, 00_133 Warszawa, pzu.pl, infolinia: 801 102 102

ID]dspJollcy*E !E€r/!Enil</ń1_ooł2ol7-o3-o3 r 1|57:4ąpmddppu03-3016,t{86,3/FILE

E sposób płatnoąil Pnelew



MARCIN i,1AJEW5K
Email: l0ent nie po§iada

Telefon: +4a 696522656

Data zawarcia umowyi 03.03.2017 r.

dane kontaktowe:

P.W. oPTIMA MAjEWSKI MARCIN

P\ ,/ '_, 
, MA MAi:C:\j t,iA Ji:\,,v:_, <]

o=-i::'-:ji] WARKA, Ul, N ..n.:1.i,iv,,."! l i:l

l gor roz roz lut (o]) +48 22 566 55 55 pzu,pl

\ w przypadku awańi lub Wypadku (in case of accident)ffi

DsP l P l 10|777 Ę63 l 28oz lpe 10000008861 1964/BE2o

(eor roz roz pzu.pl
4lĄ

lD:dśp lollcy_oc prrewońllvv41_o01/2o17-o3{3 11|57|46/pmddppu03-30164486,3/FllE



FIistoria rachrlnkrl

Szczegóły operacji
Data wtldrukowania dokumentul 09.03.201 7

https://e-baŃ.cui.pI/bank lłachunęk?ak:tId

NadaWca odbiorca

il;;Ł"l""*" 1o 9,154 0oo5 2oo1 oo12 9378 ooo1

Bank Bank spółdzielczy warka

NadawcaI Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
oPTlMA Marcin l\,4ajewski
NlEMoJEWSKA 19
05-660 WARKA

Nr rachunku Ma 20 1O2O 1026 288'| 0110 0605 8882

Bank PKoBP oddział 2 W Warszawie

odbiorca: PZU S,A,

Dataoperacjii 09_03_2017 ffio."uniu, 09,03,2017

Kwota operacji: 1 723,63 PLN

Nażwa operacji: rcta do 1017774463

Data wydrukowania dokumentul 09.03.201 7

VWgeneroWane elektronicznie potWierdZenie Wykonania przeleWu. Dokument sporządzony na podstaWie
art, 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz.U,Nr 140 Z 1997 roku, poz,939 z późniejszymi zmianami), Nie Wymaga

pod pisu ani stempla,

l zI 2011-03-09 08:24


