
 

Generali T.U. S.A., ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 10623. Kapitał zakładowy: 236.509.000 PLN
w pełni opłacony: NIP: 526-23-49-108. Spółka należąca do Grupy Generali, figurującej
w Rejestrze Grup Ubezpieczeniowych prowadzonym przez IVASS.

Centrum Klienta: 913 913 913, centrumklienta@generali.pl
Data i godzina wystawienia: 18.01.2022 14:59, wystawiono przez: Katarzyna

Nowak
Agent: UBEZPIECZENIOWI SADOWSKI SPÓŁKA JAWNA (9021657014)

Numer przeprowadzonej Analizy Potrzeb Klienta: 33927249

POLISA NR 50009007812 UBEZPIECZENIE FIRMY
Numer poprzedniej polisy wystawionej przez Generali: 50007090975

Ubezpieczający: BB Tomasz Zajder Paweł Kot spółka cywilna, NIP: 7511783053, REGON: 387475223, adres: Zamkowa 8, 46-200 Kluczbork, telefon: +48720127127, email: biuro@dwab.pl
Ubezpieczony: BB Tomasz Zajder Paweł Kot spółka cywilna, NIP: 7511783053, REGON: 387475223, adres: Zamkowa 8, 46-200 Kluczbork, telefon: +48720127127, email: biuro@dwab.pl

OKRES UBEZPIECZENIA od 18.02.2022 (godz. 00:00) do 17.02.2023 (godz. 23:59)

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI WYKONYWANEJ PRZEZ UBEZPIECZONEGO I OBEJMOWANEJ OCHRONĄ

PKD Ubezpieczonego:
PKD: 73.11 Działalność agencji reklamowych

MIEJSCE UBEZPIECZENIA NR 1

Miejsce ubezpieczenia: ZAMKOWA 8,46-200 Kluczbork Typ budynku: Lokal Klasa palności: PIERWSZA Rok budowy: Strefa powodziowa: 0

Zabezpieczenia przeciwpożarowe: zgodnie z OWU*, Alarm przeciwpożarowy z powiadomieniem
Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe: zgodnie z OWU*, Alarm

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA SUMA UBEZPIECZENIA SKŁADKA

UBEZPIECZENIE MIENIA OD ZDARZEŃ LOSOWYCH: WARIANT: RYZYKA NAZWANE

WARIANT: RYZYKA NAZWANE WARTOŚĆ 22,00 zł

Maszyny, urządzenia i wyposażenie Nowa wartość odtworzeniowa 20 000,00 zł 22,00 zł

Franszyza redukcyjna : 300 zł
Powódź: NIE

Zakres ubezpieczenia ryzyk nazwanych obejmuje: pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego, deszcz, silny wiatr, grad, napór śniegu lub lodu, trzęsienie ziemi, zapadanie ziemi,
osuwanie ziemi, lawinę, zalanie, dym, uderzenie pojazdu, uderzenie fali dźwiękowej, upadek drzew lub innych przedmiotów, pękanie rur, przepięcie oraz katastrofę budowlaną.

UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU

101,00 zł

Maszyny, urządzenia i wyposażenie 20 000,00 zł 101,00 zł

Franszyza redukcyjna : 300 zł

UBEZPIECZENIA DLA WSZYSTKICH LOKALIZACJI ZGODNIE Z OWU*

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA SUMA GWARANCYJNA SKŁADKA

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ 1 000 000,00 zł 279,00 zł

Zakresem ubezpieczenia objęta jest odpowiedzialność z tytułu czynów niedozwolonych (odpowiedzialność deliktowa) w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem oraz
odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa)

Zakres terytorialny: Unia Europejska, Wielka Brytania, Szwajcaria, Lichtenstein, Islandia i Norwegia
Obrót do: 200 000,00 zł
Liczba pracowników: 0
Franszyza redukcyjna : 500 zł

Zakres ubezpieczenia obejmuje Klauzulę reprezentantów, rażące niedbalstwo, odpowiedzialność cywilną w związku z organizacją imprez nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu
odpowiedzialności cywilnej, szkody spowodowane awarią urządzeń wodno-kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania, szkody powstałe po przekazaniu przedmiotu wykonanej pracy lub usługi w
użytkowanie odbiorcy, uszkodzenie podziemnych instalacji i urządzeń.

ASSISTANCE 9,00 zł

TELEFONICZNA ASYSTA PRAWNA 5,00 zł

PRZEBIEG SZKODOWY W OSTATNICH 5 LATACH
Liczba szkód: 0

SKŁADKA I TERMINY PŁATNOŚCI RAZEM 416,00 zł
Składka w wysokości 416,00 zł została opłacona.
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INFORMACJA O KLASACH PALNOŚCI

Klasa palności budynku I (pierwsza) – budynek, którego elementy konstrukcji wykonane są z materiałów niepalnych, tj. spełnione są wszystkie poniższe warunki:
a)konstrukcja budynku, w tym stropów jest wykonana z cegły, kamienia, pustaka, betonu, żelbetu oraz z konstrukcji stalowych osłoniętych (pokryte materiałem niepalnym np. obmurowane lub

otynkowane),
b)ściany wewnętrzne i zewnętrzne są wykonane z cegły, kamienia, pustaka, betonu, żelbetu,
c)elewacja budynku wykonana jest z innych elementów niż drewno,
d)pokrycie dachu jest wykonane z blachy, dachówki, eternitu, betonu, asfaltu, papy.
Dopuszcza się wykonanie stropu oddzielającego ostatnią kondygnację od dachu oraz konstrukcję dachu, z materiału palnego, pod warunkiem, że dach został pokryty materiałem niepalnym lub papą. W
przypadku ubezpieczenia lokalu dopuszcza się wykonanie stropu z materiału palnego.
Klasa palności budynku II (druga) – budynki o konstrukcji szkieletowej wykonanej z płyt warstwowych.
Klasa palności budynku III (trzecia) – budynki nie spełniające warunków klasy palności I i II.

POZOSTAŁE INFORMACJE I ZŁOŻONE OŚWIADCZENIA:

1. Integralną częścią polisy jest załącznik - klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.
2.  Zgadzam się na udostępnienie przez Generali T.U. S.A. moich danych osobowych, w tym danych objętych tajemnicą ubezpieczeniową, innym podmiotom z Grupy Generali (Generali Życie T.U.

S.A., Generali Finance Sp. z o.o., Generali Dobrowolny Fundusz Emerytalny zarządzany i reprezentowany przez Generali PTE S.A., Generali Investments TFI S.A.) oraz ich przetwarzanie przez te
podmioty w ich celach marketingowych. Dane osobowe udostępniane do dalszego przetwarzania obejmują: wszystkie informacje zawarte w formularzach, umowach, wnioskach lub ofertach, w tym
informacje o moich produktach finansowych lub ubezpieczeniowych, przedmiotach ubezpieczenia, szkodach i ich likwidacji. Dane będą przetwarzane w celu dostosowania oferty produktów finansowych
lub ubezpieczeniowych Grupy Generali do moich indywidualnych potrzeb i preferencji. Moja zgoda dotyczy zarówno danych pozyskanych przed wyrażeniem zgody (w szczególności w toku zawierania
i wykonywania poprzednich umów ubezpieczenia), jak również danych zebranych później. Wyrażona zgoda będzie podstawą do udostępniania i przetwarzania danych pozyskanych do czasu jej
odwołania. Zgodę mogę wycofać w każdym czasie w sposób opisany w Informacji o przetwarzaniu danych osobowych.

3.  Zgadzam się na prezentację w celach marketingowych produktów i usług finansowych od Generali T.U. S.A. oraz innych podmiotów z Grupy Generali za pośrednictwem środków komunikacji
elektronicznej (e-mail/SMS).

4.  Zgadzam się na prezentację w celach marketingowych produktów i usług finansowych od Generali T.U. S.A. oraz innych podmiotów z Grupy Generali poprzez kontakt telefoniczny.
5. Wyrażam zgodę, aby informacje o ubezpieczeniu na kolejny okres ubezpieczenia, a także dokumenty, pisma i informacje dotyczące tego ubezpieczenia, w tym wniosek, oferta i polisa, zostały mi

doręczone na podany adres e-mail.
6. Zapoznałem się i akceptuję Regulamin świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną w Serwisie Generali.
7. Oświadczam, że miejsce ubezpieczenia, w którym znajdują się przedmioty ubezpieczenia, objęte ochroną ubezpieczeniową od kradzieży z włamaniem i rabunku, spełnia wymogi dotyczące zabezpieczeń

antywłamaniowych, określonych w OWU.
8. Oświadczam, że przed zawarciem umowy ubezpieczenia zostały mi doręczone Ogólne Warunki Ubezpieczenia dla małych i średnich przedsiębiorstw „Generali, z myślą o firmie” wraz ze Skorowidzem,

przyjęte uchwałą Zarządu Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. obowiązujące od 19 lutego 2021 r. (dalej OWU), w sposób umożliwiający mi ich przechowywanie i odtwarzanie, z którymi się
zapoznałem, a które stanowią podstawę do zawarcia umowy ubezpieczenia.

9. Oświadczam, że doręczyłem Ubezpieczonemu OWU oraz Skorowidz przed przystąpieniem przez niego do umowy ubezpieczenia.
10. Oświadczam, że przeprowadzono analizę moich potrzeb ubezpieczeniowych (APK) i zaproponowana umowa ubezpieczenia jest z nimi zgodna.
11. Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni, a w przypadku gdy ubezpieczający jest

przedsiębiorcą - w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. Jeżeli najpóźniej w chwili zawarcia umowy Generali nie poinformowało ubezpieczającego będącego konsumentem o prawie odstąpienia od
umowy, termin 30 dni biegnie od dnia, w którym ubezpieczający będący konsumentem dowiedział się o tym prawie. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia nie zwalnia ubezpieczającego z obowiązku
zapłacenia składki za okres, w jakim Generali udzielało ochrony ubezpieczeniowej.

12. Oświadczam, że przed przekazaniem danych osobowych zostałem zapoznany z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
13. Zobowiązuję się do zapoznania z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przekazaną mi przez Generali osób, których dane osobowe przekazałem Generali w celu zawarcia

i wykonania niniejszej umowy ubezpieczenia, tj. współubezpieczonych, uposażonych, użytkowników.
14. Okres ochrony ubezpieczeniowej uwarunkowany jest opłaceniem składki zgodnie z OWU.
15. Umowa ubezpieczeniowa została zawarta w dniu 18.01.2022 na 12-miesięczny okres ubezpieczenia.
16. Oświadczam, że przed zawarciem umowy (umów) ubezpieczenia zgodnie z Ustawą oraz na podstawie OWU określonych w ww. ustępie, zapoznałem(am) się z treścią pełnomocnictwa Agenta

ubezpieczeniowego oraz zostałem(am) poinformowany(a) o charakterze jego wynagrodzenia.

* OWU – Ogólne Warunki ubezpieczenia Generali, z myślą o firmie.

Jakub Jacewicz
Członek Zarządu

Arkadiusz Wiśniewski
Członek Zarządu


