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Polisa Hestia Biznes 903013064374
Druk jest jednoczeSnle wnioskiem ubezpieczeniowym
ORYGINAL

U bezpieczojqcy/Ubezpieczony

nozwo PROEKO.tp SpOtxR z o.o. spotxe KoMANDYTOWA, NIp:7312053240, REGON:365477334odres 95-050 KONSTANTYNOW L6DZKI, ut-. sRrsRzvNsKATD ,tel. 000000000000

Ptotno6ci

Podsumowonie

illililIililililil]ililtilt
903013064374

Ubezpieczenie mienio od wszystkich

RAZEM DO ZAPIATY

do zoptoty stownie: dwo tysiqce czterysto osiemdziesiqt cztery 00/100 pLN

Roty

nr konto 68L240 6960 6013 9030 1306 4374
terminy i kwoty ptotnosci 2019-07 -09, 2 484 zl
Wybrony spos6b ptotnoSci: przelew,

Rodzoj prowodzonej dziotolno$r:i (pKD 2007)

1 497 PLN

987 PLN

2 484 PLN

Lp.

1 33.12

2 28.29

3 28.94

4 43.27

5 43.22

Okres ubezpieczenio

Opis

Noprowo i

Produkcjo

Wykonywonie

przeznoczenio, gdzie i

tekstylnego, odzie2owego i

roboty budowlone,

zokwoterowonio
kowone

zokwoterowonio

cieplnych,

:ie indziei r

I

I

Sumo gworoncyjno IPLN]
i dlo wszystkich wypodk6w)

11 33.20 Instolowoniernorryn prruryrl

Ubezpieczenie odpowiedziolnoSci cywilnej (dotyczy wymienionych rodzoj6w dziolotnosci)

2079-06-26 oo:oo - 2020-06-25 24:oo

Podstowo obliczenio sklodki wortosi obrotu

Zokres ubezpieczenia rozszerzono o klouzule (treSi klouzul zgodno z zolqcznikiem nr 2 OWU HB):
Numer Nqzwo

Wlqczenie szk6d
IPLN]

1 000 000

50 000

Wlqczenie szk6d w rzeczoch ruchomych osob trzecich, z ktOryih osoby objqte

:f.::l::::rll".T_!9-'aystglv no podstowie, umowy nojmu, dzi6r2owy, 16osiirsu,

brok

1 000

br.L

001

003

004

005A

006

szkOd no osobie procownikom
Wtqczenie szk6d w rzeczoch znojdujqcych siq w pieciffid dozore; lut
kontrolq os6b objqtych ubezpieczeniem

Wlqczenie szk6d wyniktych bezpo5rednio lub poSredniu emirl; *y.i-t , frU
innej formy przedostonio sig do powietrzo, wody, gruntu jokic't.,'f ot*iet,

o07
Wtgczenie szk6d w rzeczoch stonowiqcych przedmiot ob16bki, nopro*y trb-
innych czynnoSci w romoch uslug wylioirywonych przez osoby objqte' 

---
u bezpieczeniem

200 000

100 000

Wtqczenie.szk6d poniesionych przez.producento proauktu finotnego wskuGk'
wodllwoSci produkt6w dostorczonych przez osoby objgte ubezpiecieniem

10o% wysokoSci szkody,
nie mniei ni2 1 000

Wtqczenie szkod poniesionych prz€rz u2ytkowniko moszyn lub urz qdzen
ylJ.gd_r.f9ylly:l,,noprowionych, dosrorcz.onych lub konserwowon ych przez 100/o wysokoSci szkody,

nie mniej ni2 1 000 100 000osoby objQte ubezpieczeniem, powstote wskuiek wodliwo(ii rzeczy
wytworzonych lub poddonych ogr6bce z uZyciem tych moszyn lubi

1. Ubezpieczono [okolizocjo

miejsceubezpieczenio 95-050KoNsrANTyN6wt6ozrt,uL.sREBRzyilsKATD

Ubezpieczenie mienio od wszystkich ryzyk
Okres ubezpieczenio Zokres

rozszerzono o ryzyko (ticzbo szk6d2079-06-26 - 2020-06-25

il Iilil llltililillt llltil illillill
EHMo1 0206000s)1 302

ilt lI

'zez pow6di w ostotnich 5 lotoch: 0)

slr. 1 12

1 000 000

100 0001 000

1 000

500
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Polisa Hestia Biznes 9O3O13O 6437 4
Druk jest jednoczeSnie wnioskiem ubezpieczeniowym
ORYGINAt.

sumoubezpieczeniotplNl i!Tolli#".r"n'o
Limit sumy ubezpieczenior

System ubezDieczenio . ,, [Pl-N] f:ronszyzo'-" - (dlo krodzie2y z wlomonir:m redukcyjno
i robunku)

Przedmiot ubezpieczenio

Srodki obrotowe 800 000 sumy stole 160 000 z OWU
Minimotne wymogi zobezpieczenio mienio przeri krodzier2q z wlomoniem - zgodne z og6lnymi Worunkomi Ubezpir:czenio llestio Biznes

Informocjo o ubezpieczeniu

Umowg ubezpieczenio zoworto no podstowie owu Hestio Biznes o symbolu B-iHB-01/1g
Ubezpieczono coloSe posiodonego mienio

Sumo ubezpieczenio mienio iwysokoSi odszkodowonio nie obejmuje podotku od towor6w i ustug (VAT)

Ubezpieczone mienie jest wiosnoSciq Ubezpieczojqcego

OSwiodczenie U bezpieczojqcego

9lyi:9:::1, 2e zoPoznolem,siq z treSciq klouzuli informocyjnej odministrotoro, stonowiqcej zotqcznik do potisy.
oswlodczom,2e zostoto mi okozone i zopoznotem siq z tresciq petnomocnictwo do zowortioumowy ubezjiecz6r

zopoznotem siq z nimi i zookceptowotem ich tiej;6. 
-zopoznotem sie z nimi i zookceptowotem ich tiej;c.

Oiwiodczom, ie udzielitem powyiszych informocioiwiodczom, ie udzielitem powyiszych lnformocjl zgodnie ze swojq.nojlepszq wiedzq i oSwiodczom, ie znone sq mi sonkcje przewidzione w ort. g15 E 3 Kodeksu cywilnego zoudzielenie Ubezpieczycielowi niCprowdziwych iniorriocji istotnyc['dto;c;!nyiyryto.' -- --
OSwiodczom, 2e przed zoworciem umowy ubezpieczenio-dvstrvbutor:Oswiodczom, 2e'przed zoworciem umowy uLezpieczenio'dyrtrvUiliori'-
- zbodol i okre6lit moje wymogonio oroz potrzeby ubezpieizeniowe;

_ 3:,".I"","*,lllr.#l*l"J:l"t;'S:.1:,lL.y:l:lj:,?::y:iy.l*l.T:*.yI::ggl: ,l!"*owo obiektywne informor:je o proponowonym produkcie ubezpier:zeniowym;
jo_ko ustondoryzowony dokument, wymog
:nictwo udzielonego dystrybutorowi prze,- udostgpnil mi dokument pelnomoinictwo oroz przekozot mi

* Od wyro2enio zgody no powy2sze nie
wykreSlenie w coloSci.

siq zoworcio umowy ubezpieczenio. w przypdaliL'Urdt , ,goJy

ustowowo informocje o dystryL,utorze.

Wydrukowano programem iPegaz
w wersji 4.90,4 20190610_1651

2019-06-25,L6Di
cloto i miejsce zoworcio umowy ubezpieczenio

PROEKO JP Sp. u s.s. 5$ i

95{50 Konstantyrdr[6dtki, ul. Srebi?ynska 7i

KRS: 0000638310

NtP: 7312053240; REGON 35547711it
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no treSi powy2szej

[Jbezpieczeniowe

PETNOIIOCNIK

d,ttNlp,nY(,

EHM0202060009 1 302 stt. 212


