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nr pisma 
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T349311847

Szanowni Państwo

Witosa 8a
05-850 Ożarów Mazowiecki

Na podstawie informacji przekazanych przez Ubezpieczającego, wskazanych poniżej, UNIQA TU S.A. niniejszą polisą potwierdza
zawarcie umowy ubezpieczenia na następujących warunkach i zasadach:

Z zachowaniem postanowień niniejszego wniosku-polisy zakres i przedmiot ubezpieczenia zgodny z Ogólnymi Warunkami
Ubezpieczenia Małych i Średnich Przedsiębiorstw Twój Uniqalny Biznes zatwierdzonymi uchwałą Zarządu UNIQA TU S.A. z dnia
01-06-2021 r.

Okres ubezpieczenia

Od: Do:2021-08-05 2022-08-04

Dane Ubezpieczającego

Nazwa:  GOLBUD DAWID GOLCZUK Ulica, numer budynku i lokalu:  Witosa 8a

Kod pocztowy:  05-850 Miejscowość:  Ożarów Mazowiecki

REGON:  387762833 NIP:  1182217667

Telefon kontaktowy:  508792580 Adres e-mail:  kontakt.golbud@gmail.com

Dane Ubezpieczonego

Nazwa:  GOLBUD DAWID GOLCZUK Ulica, numer budynku i lokalu:  Witosa 8a

Kod pocztowy:  05-850 Miejscowość:  Ożarów Mazowiecki

REGON:  387762833 NIP:  1182217667

Telefon kontaktowy:  508792580 Adres e-mail:  kontakt.golbud@gmail.com

Informacje o prowadzonej działalności

Rodzaj prowadzonej działalności (wiodący):

43.31.Z Tynkowanie

Rodzaj prowadzonej działalności (dodatkowy):

 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę

 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian

 43.34.Z Malowanie i szklenie

 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych

 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

Forma prowadzenia działalności:  Indywidualna działalność gospodarcza Okres prowadzenia działalności:  Do 1 roku

Wysokość obrotów w ostatnim roku:  200 001 zł - 500 000 zł Liczba zatrudnionych pracowników:  Do 5 pracowników
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Przedmiot ubezpieczenia Suma gwarancyjna

Odpowiedzialność cywilna z tytułu prowadzonej działalności lub posiadania mienia 100 000 zł

Składka ubezpieczeniowa: 441 zł Franszyza redukcyjna dla każdej szkody rzeczowej wynosi: 300 zł

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej, w tym OC najemcy nieruchomości

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy (Klauzula nr 22)

Przedmiot ubezpieczenia
Limit odpowiedzialności w ramach
sumy gwarancyjnej

Odpowiedzialność cywilna pracodawcy 30 000 zł

Składka ubezpieczeniowa: 129 zł Franszyza redukcyjna dla każdej szkody rzeczowej: 500 zł

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody w rzeczach ruchomych w pieczy lub pod kontrolą, stanowiących
przedmiot obróbki (Klauzula nr 23)

Przedmiot ubezpieczenia
Limit odpowiedzialności w ramach
sumy gwarancyjnej

Odpowiedzialność cywilna za szkody w rzeczach ruchomych w pieczy lub pod kontrolą,
stanowiących przedmiot obróbki

50 000 zł

Składka ubezpieczeniowa: 204 zł Franszyza redukcyjna: 500 zł

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podwykonawców (Klauzula nr 24)

Przedmiot ubezpieczenia
Limit odpowiedzialności w ramach
sumy gwarancyjnej

Odpowiedzialność cywilna podwykonawców 50 000 zł

Składka ubezpieczeniowa: 283 zł Franszyza redukcyjna: 500 zł

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez maszyny rolnicze, leśne, samobieżne maszyny
budowlane oraz pojazdy wolnobieżne w rozumieniu ustawy o ruchu drogowym, młoty pneumatyczne, hydrauliczne, kafary
(Klauzula nr 32)

Przedmiot ubezpieczenia
Limit odpowiedzialności w ramach
sumy gwarancyjnej

Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez maszyny rolnicze, leśne,
samobieżne maszyny budowlane oraz pojazdy wolnobieżne w rozumieniu ustawy o
ruchu drogowym, młoty pneumatyczne, hydrauliczne, kafary

50 000 zł

Składka ubezpieczeniowa: 186 zł Franszyza redukcyjna: 10% odszkodowania, nie mniej niż 1000 zł

Dotychczasowy przebieg ubezpieczenia

Poprzedni Ubezpieczyciel: Brak Liczba szkód lub roszczeń w okresie ostatnich 3 lat: Brak szkód

Liczba bezszkodowych lat ubezpieczenia: 0 Zniżka: 0%

Składka

Składka ubezpieczeniowa z polisy: 1 243,00 zł Liczba rat: 1

Sposób płatności składki: Przyjęto składkę gotówką Zniżka za płatność jednorazową: -10%

Zniżka za liczbę ryzyk: 0% Zniżka za inne zawarte z nami polisy: 0%

Rachunek bankowy do wpłaty składki: 59 1030 1944 7482 2001 2553 9561

Nazwa odbiorcy: UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Adres odbiorcy: ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa 

Harmonogram płatności

Opis Kwota Termin płatności

-
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Przelew praw z umowy ubezpieczenia

Przelew praw z umowy ubezpieczenia Tak Nie X

Oświadczenia i podpisy
Oświadczam, że doręczono mi Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Oświadczam, że dane zawarte w niniejszym wniosku - polisie są prawdziwe, zgodne z moją wiedzą. Przed sporządzeniem wniosku - polisy doręczono mi Ogólne Warunki
Ubezpieczenia Małych i Średnich Przedsiębiorstw Twój Uniqalny Biznes oraz Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym, które mają zastosowanie do
umowy ubezpieczenia. Jednocześnie potwierdzam okazanie mi przez pośrednika ubezpieczeniowego i zapoznanie się z treścią pełnomocnictwa/upoważnienia do
wykonywania czynności danego rodzaju w imieniu lub na rzecz UNIQA TU S.A.

Oświadczam, że przed zawarciem umowy ubezpieczenia moje potrzeby i wymagania zostały zbadane a wybrana przeze mnie oferta ubezpieczenia im odpowiada.

Niniejsza polisa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Spory wynikające z umów ubezpieczenia rozpatrują sądy powszechne właściwe albo według przepisów o właściwości ogólnej, albo sądy właściwe dla siedziby lub miejsca
zamieszkania Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia. Powództwo o roszczenie wynikające z umowy ubezpieczenia można
wytoczyć według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania spadkobiercy Ubezpieczonego lub spadkobiercy uprawnionego z
umowy ubezpieczenia.

W przypadku, gdy umowa została zawarta na cudzy rachunek Ubezpieczający zobowiązany jest do przekazania Ubezpieczonemu Ogólnych Warunków Ubezpieczenia wraz
ze stanowiącą integralną ich część kartą informacyjną.

Informujemy, że prawem właściwym do zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia jest prawo polskie.

Data zawarcia umowy ubezpieczenia:

W imieniu i na rzecz Ubezpieczającego: W imieniu i na rzecz Ubezpieczonego: W imieniu i na rzecz Ubezpieczyciela:

Marcin Nedwidek Prezes Zarządu UNIQA TU S.A.

04-08-2021
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