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Polisa Hestia Biznes 903013265095
Druk jest jednocześnie wnioskiem ubezpieczeniowym
Poliso jest wznowieniem polisy o numerze 903012889870
oRYGINAŁ

U bez pi eczojq cylU b ez pi e czo ny

nozwo BIURo TURYSTYCZNE "LUBATuR" sPótKA JAWNA RoBERT LUBoMSKI, ANNA LuBoMsKA, NlP: 6251966631, REGoN:
2737t7723

odres 42-500 BĘDZIN, UL. PODWALE 2, tel.322673055

płotności

podsumowonie

Ubezpieczenie

RAZEM DO ZAPŁATY

do zopłoty słownie: dwieście 00/t00 PLN

Roty

nr konto 88 12ł0 6960 6013 9030 1326 5095
terminy i kwoty płotności 2O20-0t-76,2OOzl
Wybrony sposób płotności: przelew.

Rodzoj prowodzonej dziołolności (PKD 2007)
Lp, §ymbol Opis

1 19.72.z Dziołolność orgonizotoróW turystyki

UbezPieCZenie OdPOwiedziOlnoŚci cywilnej (dotyczy wymienionych rodzojów dziołolności)

okres ubezpieczenio Woriont . sumo gwoYoncyjno [PLN] Fronszyzo
____ __ __ __. _. __ (dlojednego i dlo wszystkich wypodków) redukclno
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Podstowo obliczenio sklodki liczbo zotrudnionych osób

Informocjo o ubezpieczeniu

Umowę ubezpieczenio zoworto no podstowie oWU Hestio Biznes o §ymbolu B-iHB-o1/18

Oświodczenie Ubezpieczojqcego
oŚwiodczom, że zopoznołem 5ię z treściq klouzuli informocyjnej odminiStrotoro, stonowiqcej zoigcznjk do polisy,
0ŚWiodczom, Że zostolo mi okozone i zopoznotem się z treŚciq pełnomocnictWo do.zoworiio'umowy ubezpieczónio w imieniu 5opockiego ToWorzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestio 5A
oroz potwierdzom, że przed zoworciem umowy otrzymołem tekst 0qólnych worunków ubezpieczeńio wrdz z klouzulomi dodotkówvmi. no oodstowie którvch umowe 70woltó óln,oroz potwierdzom,że przed zoworciem umowy otrzyinołem tóist Ogoinych Worunków ubeipieczeńiówńi ń;"6;id;a;ik-fiń]ń i&.ffi6il&iffi;;;;;;Ó;;;zoDoznołem sie z nimi i 2ookcpDtówołem ich treśćzopoznołem się z nimi i zookceptowołem ich tleść.
Oświodczom, że udzieliłem powyższych informocj
udzielenie Ubezpieczycielowi

powyższych informocji zgodnie ze swojq
ui nieprowdziwych informocji istotnych d
rciem.umowy ubezpieczenio dystrybUtor:

ie ze swojq.nojtepszg wi.dzg i oświodczom, że znone sg mi sonkcje przewidzione w oń.815 § 3 Kodeksu cywilnego zo
istotnych dlo oceny ryzyko.

oświodczom,Oświodczom, że przed zoworciem
- zbodoł iokreślił mo.ie wymogoni- zbodoł i określił mo.ie wymogonio oroz potrzeby ubezpieizeńiowe;
- Przekozol.mi wzrozumiołej formie, jo.ko ustondoryzowony dokument, wymo9one ustowowo obiektywne informocje o proponowonym produkcie ubezpieczeniowym;
- udostępnił mi dokument pelnomocnictwo udzielonego dystrybutorowi przeŹ oroz przekozoł mi ustoWowo informocje o dystrybutorze,

* od Wyrozenio zgody no powyższe nie
Wykreślenie W cołości,
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się zoworcio umowy ubezpieczenio. W zgody Ubezpieczojqce9o no treść powyższej klouzuli,
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