
Składka łączna: 1 486/14 PLN

ZWięksZone kosZty działalności W ubezpieczeniu utraty zysku

tr Zniżki i zwyżki składki
|.,J',|<D

Numer rachunku bankowego do zapłaĘ składki
70 1020 1026 2881 0110 0299 4334
W tytule prz e|ewu prosimy wpisać: Nr 1033606151

Warunki ubezpieczenia
1. Do umowy ubezpieczenia mają zastosowanie ogólne warunki kompleksowego

ubezpieczenia PZU DoMDcA, ustalone uchwałą za(ządu PzU SA nr uzl9/2016 z dnla
15 stycznia 2016 r., Ze Zmianami ustalonymi Uzl4ż6lża16 Z dnia 24 październ]ka 2016

1. ośWiadczam, że przed zaWarciem niniejszej umowy otrzymałem ogólne WarUnk]
kompleksowego ubezpieczenia PZU DoMDCA, ustalone uchwałą Zarżądu PZU 5A
|l Uzl9lż016 z dnia 15 slycznia ż076 r., ze Zmianam] ustalonymi Uzl426lżań z dn\a ż4
paźdZiernika 2016 r.

postanowienia dodatkowe lub odmienne
Postanowienia dodatkowe do umowy/óW ubezpieąenia stwierdzonych
niniejszą Polisą
t. Do oWU mających zastosowanie do niniejszej umowy Ubezpiszenia / umowy

ubezpieaenia obowiązkowego wprowadza się postanowienie dodatkowe
w brzmieniuI
Podmiotem uprawnionym W rozumieniu ustawy o pozasądo\Ąym rozpatryWaniu
sporóW konsumenckich, WłaściWym dla PzU sA do pozasądowego rozpatlywanla
sporóW, jest Rzecżnik Finansowy, którego adres strony internetowej
jest następujący: WWW.rf,goV.pl.

2. oś!v]adczam, że przed zaWarciem umowy ubezpiecenia uzyskałem informację, że do
!moWy ubezpieczenia mają zastosowanie przepisy praWa polskiego.

2. W umowie ubezpieczenia zawartej na cudry rachunek Ubezpieaający zobowiązany
jest doĘczyć Ubezpieęonemu owu, które mają zastosowanie do tej Umowy
ubezpieczenia, na piśmie lub za zgodą Ubezpieconego na innym tMałym nośniku,
W pnypadku umowy ubezpieczenia, W której okres ochrony ubezpieczeniowej
rozpocżyna się później niż W dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, oWU powinny być
doręaone Ubezpieczonemu przed objęciem go trhroną ubezpieeniową.
Przekazanie oWU na truałym nośniku, Wyma9a uprzedniej zgody Ubezpie?onąo.
Na żądanje PZU sA Ubezpieczający zobowiązany jest przedstawić dowód Wykonania
iej powinności.

Dodatkowych informacji udzieli:
Agencja UbezpieczenioWa Anna Winiarek
E-mail: awiniarek@agentpzu,p| teL: +4B 6093BBBBB

Data zawarcia umowy: 05.09.2018 r.
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Pieczęć i podpis przedstaWiciela PZU sA

801 102 102 lub (or) +48 22566 55 55 pzu.pl
w przypadku awarii lub wypadku (in case of accident)
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Podpis/pieczęć ubezpieczającego

DSP/P/103360615 1/9950/pc: 100000170913941/BE20
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