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GflNERĄtl w hej*tfze Grup Ubezpie@eniowych prcwadzonym pueż lvAss. Data i godzina wyslawienia: 29.01,2019 0o:oo, wyśawiono pu ez| BożBna Wtold

Centrum Klienta: 913 913 913, centrumklienta@generali.pl

oFERTA NR 50003{55261
Numer popPedf,iej polisy wystawionej przą Generali : 50001788774

_ Niniejszym składamy ofeńę na określonych poniżej Warunkach.
E W prypadku przyjęcia tej oferty niniejszy dokument będzie stanowił potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia tj, PoLl§Ę NR 50003155261

-
: UBEzplEczENlE FlRMy

--
: Ubezpieeający: cHRzANoWsKlE WoDNE ocHoTN|czE PoGoToWE RATUNKoWE, NlP: 6281988146, REGoN: 357233207, adres: Janusza Kusocińskiego 4, 32-500 chrzanóW,

!=!= telefon: +48510211330

Ę Ubezpieuony: cHFżANoWsKlE WoDNE ocHoTNlczE PoGoToWE RATUNKoWE, NlP: 6281988146, REGoN: 357233207, adres: Janusa Kusocińskiego 4, 32ó00 chrzanów,

: telefonj+4851o21133o

--- 
oxęrs UBEzPlEczENlA od o1.o3źot9 (godz,00:00) do 29.02.2020:

--
Ę ę6p4J DaAŁALNośclvwxor.lywnNEJ pRzEz UBEZplEczoNEGo loBEJMowANEJ ocHRoNĄ

--- 
PKD Ubezpieczonego;
PKD: 93.19 Pozostała działa|nośćzwiąanaze spońem

PRZEDMIOT IZAKRE$ UBEZPIECZENLA SUMA GWARANCYJNA SKŁADKA

E UBEzPlEczENlE oDPoWlEDzlALNoŚcl GYWILNEJ 300 000,00 zł 663,00 zł

: z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialnośó kontraktowa)

o 
Zakre§ terytorialny: Unia EuroPej§ka, szwajcańa, Lichtenstein, lslandia i Noru€gia
obrót do: 100 000,00 zł
Liczba pracownjkóW: 55
Franszyza redukcyjna: 500 zł

WYKUP|EN|E FRANszrz REDUKCYJNYCHZGoDIIEZ§ 18 oWU TAK
\Ą/ykuprenie iranszyz redukcyjnych dotlcy ńzpieczenia mrenia oraz ubezpiePenia oc,

- powstłycn p@ tiaMtrium nzeepospotite; ńeiią w ramach ubezpieEmja odpóWiedzialności c}vilnej

Liczba szkód; 0

sKłjDKA l TERMINY PŁATł.łoŚcl RAZEM: 663,fi) zł

Nr rachunku bankowego: 22 't030 19447'l78 5000 3155 2615 Bank Handlowy w \^/arszawie S,A, składka płatna pzelewem na zecz Generali T.U. S.A, , ul. Postępu 158, 02€76 Warszawa,
tytułem: 50003'l 55261.

Harmonogram płatności: składka 663,00 zł płatna oo 28,02,2019.

PoaosTAŁE lNFoRMAcJE l zŁoŻoNE ośWnDczEN lA

PRZEKSZTAŁCENlE OFERTY W POLISĘ

opisanym, czyii Polisę nr 500031 5526'l . Proszę go zachować, ponieważ nie Zostaną Wysłane już żadne dodatkowe dokumenty,
2, ofeńa puestaje wiąZaó Generali TU, S.A,, jeżeli:

Term inowe opłacenie składki Iub Jej pieMszej raty w Wymaganej wysokości rozumiane będzie jako pEy]ęcie of€ny.

oferty był sprawcązdazenia szkodowego, albo zmieniły s]ę okoliczności określone We Wniosku Ubezpieczeniowym złożonym przed zawarciem umowy ubezpieczen|azdnia .. .

będzie jako odrzuceni€ oferty w całości, mimo Wczśniejsżego oświadczenia woli adresata ofeńy o jej puyjęciu.

przekazujemy ustandaryzowany dokum€nt zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym (Karta produktu),

od§tąpienia od umowy, termin 30 dni biegnie od dnia, W którym ubezpieczający będący konsumentem dowiedział się o tym prawie, odstąpienie od umowy ubezpieczenia nie ZWalnia
Ubezpieczającego z obowiązku zapłacenia składki za okres, w jakim Generali udzielało ochrony ubezpieczeniowej,

6. lnformujemy, że Generali TU, S.A, podlega nadzorowi Komi§ji Nadzoru Finansowego,
7, Prawem ryłaściwym jest prawo polskie, a językiem stoswanym W relacjach z konsumentem jest jęuyk polski.

wglądu do danych ora ich poprawiania, jak róWnież prawo odwołania Zgody,

Ubezpieczeniowych i jest z nimi zgodna,
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Adarn Malinowski
Gzłonek Zarządu

Arkadiusz wiśniewski
Członek Zarządu
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