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   POLISA-WNIOSEK NR [p01 GSZ                            [p02 Oryginał]

Obowiązkowe Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Zarządców Nieruchomości 
(gr. D8)

(Umowa nr 0459/MSP/W/2014)

[p03  nazwa ]
UBEZPIECZAJĄCY [p03 c.d. adres ]
                                                                                           [p05 REGON:   ] NIP:
 

                                     [p07 nazwa ]
UBEZPIECZONY               [p07 c.d. adres ]

                  [p09 REGON:   ] NIP:

PZU S.A. niniejszym potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej w oparciu o  Rozporządzenie Ministra 
Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządców nieruchomości z dnia 13 grudnia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., 
poz. 1616) oraz Ustawę o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK z dnia 22 maja 2003 roku (Dz.U. z 2003 r Nr 124, poz. 1152 z późn zm.) – 
zgodnie z poniższymi warunkami:

Rodzaj ubezpieczenia Ubezpieczeniem OC Zarządcy Nieruchomości jest objęta odpowiedzialność cywilna zarządcy 
nieruchomości  za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, 
w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, w związku z zarządzaniem nieruchomością. W 
przypadku gdy zarządca nieruchomości  wykonuje czynności,zarządzania nieruchomością przy 
pomocy innych osób, działających pod jego nadzorem, ubezpieczeniem OC jest objęta również 
odpowiedzialność cywilna tego zarządcy za szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem 
tych osób. PZU SA obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody wyrządzone w wyniku rażącego 
niedbalstwa Ubezpieczonego lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność, bez prawa 
dochodzenia od Ubezpieczonego lub osób, za które ponosi odpowiedzialność, zwrotu 
wypłaconego odszkodowania za takie szkody. 

Okres ubezpieczenia od dnia  [p11 ] do dnia

Zakres terytorialny Rzeczpospolita Polska

Suma gwarancyjna* Na jedno i wszystkie zdarzenia ubezpieczeniowe  [p13 EUR]

         limit  odpowiedzialności*

Odpowiedzialność rozszerzona o: PZU SA obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody 
wyrządzone w wyniku winy umyślnej osób, za które 
zarządca nieruchomości ponosi odpowiedzialność z 
zachowaniem prawa do regresu 

15.000 EUR

* Wysokość sumy gwarancyjnej/limitu odpowiedzialności ustalana jest przy zastosowaniu kursu średniego EUR ogłoszonego przez NBP  po raz 
pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia OC została zawarta            

Przychód netto w PLN osiągnięty w ostatnim roku obrotowym [p14                       ]

Składka taryfowa za ubezpieczenie obowiązkowe: [p15                       ]

ze względu na przychód netto w PLN osiągnięty w ostatnim roku obrotowym [p16                      ]
Zniżka za kontynuację ubezpieczenia: [p17                       ]
Zniżka za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia: [p18                       ]
Zwyżka za szkody w poprzednim 12-miesięcznym okresie ubezpieczenia: [p19                       ]
Zwyżka za zarządców niestowarzyszonych w PFRN  [p20                       ]
Zwyżka za nowy podmiot [p21                       ]
Zwyżka za rozłożenie płatności na raty: [p22                       ]
                         

GSZ00338

MARO ROBERT WRZESZCZ
93-458 ŁÓDŹ, MIERZEJOWA 28A
REGON: 592154180 7251591060

MARO ROBERT WRZESZCZ
93-458 ŁÓDŹ, MIERZEJOWA 28A
REGON: 592154180 7251591060

17.01.201918.01.2018

300 0001 zł - 400 000 zł

50000.00 EUR

0.90

1050.00

30%
TAK

0%

NIE
NIE

0%
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Składka:
Składka do zapłaty

Płatność składki w ratach w liczbie i terminach podanych poniżej na rzecz iExpert.pl SA w Warszawie, przelewem na 
konto nr 31 1060 0076 0000 3310 0020 4346 

(Uwaga! W treści przelewu proszę wpisać TYLKO nr poliso-wniosku – to bardzo ułatwi automatyczną identyfikację)

I rata - w kwocie:
oraz kolejne raty – w kwocie:

NA PODSTAWIE ART. 815 KODEKSU CYWILNEGO
PODANIE INFORMACJI WYMAGANYCH DO ZAWARCIA UMOWY UBEZPIECZENIA JEST OBOWIĄZKOWE.

Data zawarcia poliso-wniosku

Data wystawienia poliso-wniosku

Klauzula informacyjna
Na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.), informuję, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. z siedzibą 00-133 Warszawa, al. Jana Pawła II 24, w celu i zakresie realizacji umowy ubezpieczenia. Ma Pani/Pan prawo dostępu do
treści swoich danych osobowych oraz ich poprawienia.

Klauzula dotycząca osób fizycznych
[p28 Wyrażam zg      na udostępnienie moich danych osobowych, podanych w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
zawodowej, w celach marketingowych PZU Życie SA z siedzibą 00-133 Warszawa, al. Jana Pawła II 24, TFI PZU SA z siedzibą 00-133 Warszawa, al. Jana Pawła II 24,oraz
spółki z Grupy PZU, oferujące usługi finansowe. Powyższe dane podaję dobrowolnie. Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(a) o prawie dostępu do treści danych
oraz ich poprawienia. 

Klauzula dotycząca podmiotów instytucjonalnych
[p29 nie wyrażam      na udostępnienie innym spółkom z Grupy PZU informacji podanych w związku z zawarciem umowy ubezpieczenia w celach marketingowych.

Oświadczam, że zapoznałem się z  Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządców nieruchomości
z dnia 13 grudnia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., Nr 0, poz. 1616) oraz Ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK z dnia 22 maja 2003 roku (Dz.U. z 2003 r Nr 124,
poz. 1152 z późn zm.).

Oświadczam, że wszystkie informacje i oświadczenia podane w niniejszym poliso-wniosku są prawdziwe, kompletne i zostały przekazane do iExpert.pl w dobrej wierze
zgodnie z posiadaną przeze mnie wiedzą i stanowią podstawę do zawarcia umowy ubezpieczenia. Jestem świadomy skutków zatajenia lub podania nieprawdziwych
danych wynikających z przepisów kodeksu cywilnego.

PODMIOT OBSŁUGUJĄCY:
Informujemy, iż podmiotem odpowiedzialnym obsługującym ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Zawodowej w imieniu PZU SA jest iExpert.pl SA, z siedzibą w
Warszawie, al.  Jerozolimskie 99 lok. 32, 02-001  Warszawa, NIP 5252355248, Regon 140437850, KRS 0000426530  (Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział
Gospodarczy KRS), kapitał zakładowy 100.000 zł.

iExpert.pl SA jest agentem ubezpieczeniowym działającym na podstawie Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.)
wykonującym czynności agencyjne na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu ubezpieczeń w rozumieniu Art.11 ust.2 cytowanej
ustawy.

w imieniu PZU SA: 

Pieczęć i podpis wystawiającego  Miejscowość, data i czytelny podpis 
(imię i nazwisko) Ubezpieczającego

596.00 PLN

nie dotyczy
596.00 PLN, w terminie do dnia 15.12.2017

05/12/2017

05/12/2017

Wyrażam zgodę

Nie wyrażam zgody


