
potlsA uBEzpIEczENIA oDpowIEDzIALNoścr cvwrlng oeólnrt
Nr 1O37450656

§ otres ubezpieczenia: 0d 29,01,2021 r, do 28,01.zOżż r,

Ubezpieczający: "IHTERNATIONAL PoLIcE AssocIATIoN" sTowARZYsz§NIE
PaLIc,I) _ sExcJA PotsKA
Adr§ siedz]bY: ]ANA KocHANoWsKIrcO żĄ 60-844 P0ZNAN
E-mail: Kilent odmóurił

RFGoN] 63016l971
Telefon: Klient nie p0slac8

Ubezpieczony: "INTERNATIONAL POL]CE
Pouc]I) _ §EKclA PoLsKA
Adle5 siedż]bY: ]ANA KocHANOWSKItGo 2A, 60-844 pożNAN

E-rnajl; Klient odmóYJ ł Telefonl K]lent nie posiada

1 00o PtN

{tlumer rachunku bankowego do zapłaty składki
64 1?40 6960 3014 011c 0992 0340
W qltu{c pr?el8wu prOEimY wpignć; Nf 1037450656

STOWARZYsZENIE

cyfrilila w zwiążku z posiadanym mieniem Iub prowadżoną dżiółalnoścĘ,

Ub€zpieĘrona driałalność wfaz z PKD:

o DziałalnoŚĆ póżostałych organiZac]i czaonkorrskich, gdżie indżje] nresk]ós},fik§vrana (94.99.Z]

suma gwarancyjna nć jedęn v{ypadek ubezpięc?en]owy i wszYstkie V/ypndki ubeżpiweniowe

Fraffią% redukcyjna: 1 000 PLN

zakre§U

oc órgónizatora im$eZ nie podlegtsjątYch ol]owjąZkoYJi ube?p]ecjenla (klauzula nr l6}

E
składka łączna: 2 063,55 PLN

Jedncrazowo

REGoNi 630161971

500 000 PLN

Podtimit
5o0 000 PLN

E
i'lra runki ubezpieczenia
1. Do !*o!\ry lbezpiecenia maJą ftstq§o}vanie eqólne \!erunłi ubeżpieenia

Ńp$liedzialnqśo cyyłilnę) o9ólrej, Uśdbfrę !q|-Blatą ZaEądU FZU sA n. UZl]]]/ZOżi
z dib l grldnia 20żó r.

!
oświadczenia
1, OśYłiadcżłm, że prżed żąi.Iarrtem niniejsNj lmowY qtEYlEłĘm ogóln€ Ęarunkl

lbezpieef,ia odfr)$i€dr|ą]nosi cyyilnej oŃInej, !sŁalane u(hWałi ZażądU PżU sA
nł i]ł333l20ź0 z dnia 1 grudni€ 2020 r, o{az Dokunent z3lugia]ącY nformacF
c prgdukcie !bezpiwsio$lm,

2. !ślr]adadm. że pE€d za$afoem uB,ły ubezpłffienia uzr§kalem infq,ńacię. ż€ do
uńoł,y Ub.zpiee€nia mają zastosowanle pęepis} prdtva rĄrskiego,

p9§tanowi€nia dodattawc do łmowy/ów Ubąpi€enią świerdżónYch
niniaiszą Poli§
1, Do oWU Ę]ą./ch 6b}5Ą,Janie do nłn|elge] !rol,Jy qberPJ*enia l urc\rY

ub€zpieaenió gboBĘzks!ęgo lYpr9Hadza 3ie pstanop€ft le dodątkolYe
yJ b2mieni!:
Podmlotem Uprarrń]ónym |t roam€niu U§tavy o poża§ądoY,Ym rorpatryłaniU
§porór, konwmenakich. lriaśd9"Tń dia PZlj §A do pozn5ądo},,,e99 ro?pątrywan]ą
sporólY, jest fuffinik FinansogY, Kórego adres 9aony jnłelnętoivej
jst nasłępujący: rwrł.rf.gov-lti.

DSPlP/1037450656/3 153/pc: 1O00003 15433472/BE20

Powsżechny Zakład Ubeżple(ż€ń §półka AkcY]nB, sąd Rejonovjy dla m.§t. !!arszóy{Y, xil Wydzłał GospodalczY,
kapitsł Zskładowy] 86 35? 300 7l Bpłacotry r,{ CałOści, al. Jafla P.wld lt ż4, 00-133 war5załra, pz!.pl, infolln'a;

DSPoCoG/ i 9G12_02l2021 01 27.1 234/prodd9pUo4- 1 8ż?962 75. ]l FILE/pci 1000003 1 5433472

2. W umo\Yie Ubeąoięcż€nia ZaFarle] ną .Udry rachu§ek Ub€apieczaiący ?ót]oQiążasy

je§t dorĘgyć UbeżpiąZOnenlu oWLJ, które ro}ą &5t6o!,,anie do Ę Umowy

ubezpiczenia, na piąie |ub ua zqcdą Ubezp]e&onĘo na innYm EvałYn] nośniku,

W 9Bpadku ulrc\^,ry lbojp]eaeGid, ł/ któĘ okr€s trhrmY łbąpie€nioliej
roapgzyna s;ę Ńźniei nil p dniu uawarcia !m|,/y ubęZpi€u€nu, olvu plwinny Wć
doĘcon€ ubezpie&óP€mu pE€d objĘg€m 90 ochroną u§ężp]ffi€ni§!Ę,
PEĘkazane otrlu na tNałyń nośniku, wYma9a upEedniej ugady UbeżpĘaonĘo.
lla żądanie PZU sA Ubęzpiffiający Zobcv?ią?€nY jst pEedśa9jić doł,ł& Vrykonanla

lei póPinfioŚCi.

KR§ 9B3l, NlP 5ż6_025-10-49,
Bc1 1c2 r02 (opłata zgodna Z u2

RozsrcE€nie

4

b]

9


