
. PousA UBEZPIECZENIA oDPowIEDzIALNośq cn^nlNEJ
PRZEWoźNIKA DRoGoWEGo w RucHU KRAlowYM / MIĘDZYNARoDoWYM
CARRIERS THIRD PARTY LIABILITY IN DOMESTTC / INTERNATIONAL TRANSPORT- 
Nr 1016828436

! okres ubezpie ąenial Period of insurance' odl fron 25.o1'2o1r9 dol to 24'o',.2o2o

l)bezpieąając,tl Poticyhotder "TARGoR-TRUGK' sP. z o'o'

^dles 
siedzibyl Aćldesś łAWY 97, 0741 1 RZEKUŃ

E-mail:a.wierzbowska@targor-truck.pl Telefon/Phone: +48297654150
REGON:551203328

Insurcd, TRUCK" SP. Z O,O.
Adres siedziby/ ,4dr',€5' ŁAWY 97, 07-411 RZEKUN
E-mail:a.wierzbowska@targor-truck.pl Telefon/Phone:+48297654150

300 000 EUR
na każdy wypadek
ubeŻpieczeniowy/

na jeden l Wszyśkle wypadkl
ubezpieczeniowe/

Fr all hurd ewnts h the
hłnaręe rdd

REGON:551203328

Ruch międzyna]odowY

500 000 EUR

s0 000 EtlR

20 000 PLN

g
Podlimiv lUdlŻlt z50 000 EUR

g
g

Strma gwaEncyjna 1 200 000 EUR

zakres ubeŹpieczenia
Scope ofcoverage

Suma gwBranryjna

Klazule ]ozśzerzające zak.€ś ubezpia\czeni.

Przewóz towarów niebezpieenych (klauzula nr 1)
DanaErolrs ads clauę (ADR)

Rozbói (klauzula nr 2)

Przewóz teków (klauzula nr 4)

Szkody w paletach, platformach i kontenerach (klauzula nr 5)
Paletle', platforms and conlŻiners clau,e

usunięcie pozostałości po szkodzie (klaUzula nr 6)

sŻkody powstałe podQas postoju poza parklngami ślzeżonyml (klauzula nr 7)

Koszty podniesienia lub wyciagnięcla pojaŻdu (klauzula nr 8)
Vel cte lifting/bkJng-art cbuse

Ruch krajowy

g

30 000 EUR

20 000 PLN

g
Podlimiv 5'',ż''ź 150 000 EUR

g
Podllmiv 5/trr'13@ 000 EUR

g

g

g

g
a

E
a

v

V

g

a
g

a
g

Rozszerzenie zakresu terytorialnego (klauŻula nr 9)
Teff ituial Extennon cta us

Klazule dodatkowe

szkody powstałe w wyniku rażącego niedbalstwa (klauzula nr 22)
ao\' nąligefte clause

Dodatkowa odpowledz|alność w Żakr€sie wańości towaru (ań. 24 cMR) (klauzula nr 25)

czynności załadunkowe i rozładunkowe dokonywane przez przewoźnika (klauzula nr 26)
L@di]v and unldding br slkot1tracto!' Clauę

V

Kabotaż na terenie Niemiec (klauzula nr 28)
Catutage @rnany clauę

Kabotaż na terenie UE z Wyłączeniem N|emiec (klauzula nr 29)
Abobge EU countriec

Franszyaa redukcyjna I tEd u cti ble

Szkody powstałe w wyniku mżąceqo niedbalstwa (klauzula nr 22)

Ruch krajolvy

5./o, nie mniei niż1 l1ot la n8n 5o0 EUR

n. Żdaż€nie 6ó0 000 El]R

5OO EUR

5%, nie mniei ni' .,'aEs ófu' 500 EUR

DsP l P l 1u6aŻ8Ą36 l 967 z l pc: 100000191743460

PowszechnyzakładLJbezpieczeńspółkaAkcyjna.sądRejonowydlam'st'Warszawy,XlIWydziałGospodarczy.KRs9831,NIP
kapitał zakiadowy| 86 352 300 zł wpłacony w całości, al. ]ana Pa},vła II 24,00 133 Warszawa, pzu'pl. infolinia| 801 102 102 (o



czynności 7aladunkowe l lo1łddunlowe dokoĄĄ^/dne pŻez
pŻ€wożnjka (klauzula nr 26)
LcBdhq apd uht@dtng by tub.o;atctoE.ta@

500 EUR
5OO EUR

O EUR

,r, a*

Kabotaż na terenie Niemiec (klauzula nr 28)
crLpage Ga@ny Ćta@
Kabotaż na tercnie UE z wyłączeniem Niemiec (klauzula nr 29)
Qrbataqe EU ĆÓuna14

56 1240 6960 3014 0110 0666 6619
(]'vt\^ulrrŻeiewu progmy wpisać: Nr 'lol6828436l k ot lransfer lhould
tndude Pottcy Number: Itr jOj682A#A

nl Uz| L /4|2016 / dnĘ 10 r'aa )0\6 l ' olóŻ 7e niĄnam, ustalonyml ;hwałą nl U.ł2 ! 5/2018 Ż dnl; 6 ip(a 20 | s t.. |to.e 
"r.'ymiłe.iam 

pzj żńałń,i-"-'łi"*y 
"t rpi*,*" '

* @ w polu oŻnacza zgodę

Postanowienia dodatkowe

z'ćchowanier' poŻostakh nie Żm€lio;ych ninElszą klauzulą
uDeŻp'egonego lub osób, za Kóre poncA on odE'owed7lahoi'

oWU, sEony poslanowiły roŻsŻerzyć Żak'es Ub€ŻpiecŻenia o 
'kody 

powstał€ wskutek raącego niedbalstwa

Dodatlowa ('powiedzialnoś. w zak€śi€ wartoś<i towaru (arŁ 24 cMR) (klauŻuta nr 25l.

c''nności załadunłowe irozładunkMe dokonPane pr2.eż ptŻwoźni*! (*lauzuló nr 26l.

iP?iił:l'sgfiHi:j::jfJ:l"#lilff'i.1łł";*'gm:*:l,x;il*"' """]*]ł''*'*t'**'"o'zp€L'enlaooopowiedaalnołŻawyłonywdnep.eŻlJ po9aod mo7|lwos(i i umĘetnoio w]asclwego wykonanid tych eynnoścl,
2) wykoĘysLał U.ądzenla zdladowae l rcŻhdowae Cdpowiónie oń a"neio to*aru, o ile był one njeŻĘdne do obslugi oynnokj aladunku i roŻładunku'
tdbotaż na teEnie ien|ie (łtauzula nr2s).
Z amoMnlem poŻostały(h nie 7m€nionych ninieF4 auzulą postanowEń oWJ J9!d'a się rc:r' Pżmmotem Ube7oieiJenla le't odmw* l/lrlnnśi cywilna Ube/pieeonego za .,iody pońzułe z tyłufu onewozu rowańw w drogowym transporle kaboużowym na lerenę Republ^]rederdlnel Niem€c wykonywaneoo zoodnie 2 RoŻDor2ąd/eni". pu"" 

'"ńr 
u ru.p"iłiąo i 

'ą"ov 
iwlj ł 

' 

oi.zpoog , 6n" z I pj;j.lńix" i5ół,' lit.,_u. o *.*lnr.n ,u*o oouępu

il:}"iflHlffx'.l'ffigi Uryp.c7onego ctanowĘcycn Jego własnos( lJb Ędqcych óżąi. oiem |ńo*v nalmu' o.i.;"il' ;ń;ffi';ł;:#j"5','nnu 
'uo 'nn., 

*o*l

3' ofhroną Ub€2piecŻenową nE jen obięta odpowrcdŻElnośt za sAody|

l? ::*1"T 1'"':l Y.ł'lel Ub€Żpieoonego |ub os/jb, Żd które pono' on odpow€d/alnoł,

" ffiTĘ5"ilł':y.?#'-#y#.Ł##".H'''l'lj,i']ii']"]i],llii3J3il];i?l".}1'fi]f" *,",omowe' Żaniś.9Żek i n€pokojÓw społe?nym, 5traj\ow, loldutÓw' aków

' iią'gg;-* - 
"'."'ie 

UberpĘr'zenid wynó$ 1 2bo oooiun na *izvst'e *vń"t -it*pi,.'.iń*" .''r*ł" w ołeśle ubeŻpiec?enld i 600 ooo EuR nd j€{en !v}pdde^
5. W zdkrege uregulowanvm nln|eiva aUŻU|a Pl mcbnowFnia maJą piefusŻeństwo pŹed postanowEniam' UmoWY uo€Żp|€aenid'6' W śpowach nie Urcgulowdnycł ninlejsza uiuzuia ilruo'p=y-.ra"ińi * 

" 
eJ p'"pi:;m' p,Jń" 

'i*"" ii"'"op""'"o"io postanowienn umowY Jbezp e'ena'/' suma gwa.ncyina wŚldŻand w pkt' 4 nln€iyei klauŻuli iest n'ezaiana w 
'lósuniu 

o.'',.v g""ń 
"E "'l".nel* umo*ie uo.,piec.nia' o,'nacza io' i" *vqa,nię'" o.',,onv

:EBi=:lff]Ji::i:::]l"Tł"s;Tip"i*'',::'":Jlf zewglęunawyczerpaniewśd'a"'i"'i'';*i""Ńń*"iii;ilń;#;il;Ę:,i",i'"j"*n","',.'"o.n,.",
3. Ninlei'e Ubę/p|eaenie @lega pldwu Republiń tederalne] NFmie(.

" i:ffi"'ł?i?5:ij""["ćTtrj1T',"#[,ló5łi]o.';dnia 22grudnia 2ooor' wsp-wie jurysdykcjiiuŻnawania ou€cŻeńĘdowych olazichwykonywania w .p.wachcrailnychi

xarrotaż n. tei€nie UE, z wyląe€niem i€miec (łlauzula nr 29).
l2nchowdn'em pozo6tdłch ni€ zrnlenbny(h ninieF/c klauŻUld poslano;ień owu UŚtŻla śe 7e,
r ' PrŻeomotem ube/pi€cenia Jeś rwn.ż odoowied7'ahoy rwlna Ube/p'eonmo Żd yiodv mwsta€ / iy1ulu pżewou towarow w drqowym lrdńsporcie ldbotaŻowyrn na teren€

;j*i'ńł:;f"-'"J""r"il:51prcqone9o (st'nowĘrych Fgo "łu-ou 
luo o.oąó.ń o"'J''ioń-' 

".o"v "ul.". 
oou**v, "łi.*-i", "'v-""ij*'n9u 'uo 'nn"; 

poaoon"'
2' PzU sA udaę|a ochrony Ub€Żo€oeniowei w ońni'ach od!.wiedli.lnoso Ub€ŻpE zorego okreilo1e] w bnwenc! cMR, z asĘeleniem postanowień owu'

- 
:'*Tiiffiti:"if"i"#Ji""ńwnie2 odpowiedzialność cłlilną Ubezpie.Żonego z tytuf oŃźnlenia W przewożie w granicach sumy gwaanq4nej, jedn.kże wysoko# odszkodowania

:'rji:i:{i.:''{.ffi:lil:"Y*:'il"i:,T"rł':'Jfrfl#l"#tr};"JT:.ń.'ff:t',:l'i""łi"J.'#kony'anena 
jegollRen'ep'ezMwy^olaw(ów.ktÓrYmLbeŻp€ooryw

iE*:,l.:r"if''i"#:l;"J'"'f*Y":-*'" "*'i..'.ni łvo' zJ * u.ołiu,i:J'"-""-l'.iilip"'i"o'"l".i.lz tytuf 
'Aod 

obięłcn tn.oną uoezpleczeniową na poo.tawle

wskazanej w umowE ube7oleeena sumv Ówłan.unej powoou;e wygaśnieiie ocirony uL'ii".,"-i.i.j 
"o".lun"i "a 

podsb{ie ninle]5'ej \laU/LJi'8' W załresie Urcgulowdnym niniEs,4 krauiuĘ ]ej poslŻnos'en'a ńaią bń*ve'isr*o p'.o poio*"'.n"ń' u.o'v uo",oi"o""iu'9' W sprdwach nie uregulowanych nlniejsą k];izirią sto5uje s'ę odńwiłnlo postanowi"il,ń;ó;;;i;"'" 
'

801 102 102 pzu.pl $ś



1'Utrata, niewykorłstanie ll]b nienależyte wykoŹysranie dokument'w (ań' 71 i 85 Plawa pnewozowąo i a.Ł 11 ust' 3 Konw€ncjl cMR):
Na podstawie 52 ust' 1 owu ocPK olaz 52 ust' 1 owu ocPM, z zŻÓowanlem pozosbłdl niezmienionych niniejsą klauaJlą postanowień owul o.lmiennie niż sbnowl 66 !sł. 1 ph. 9 oWU

{ymienionych W llślle pEesoŻowym i do t€go lisfu doląeonych albo Żłoźonych u pl2ewoźnika.
Podlimit odpowledzialności PŻU Ż Ęo ĘtUfu wynGi 50'000 PLN na jeden i wszyslłl€ Wypadki w okr€si€ ub€rpieeenia'

2. WyctanE towaru osobie nieuplawnlonej
Na podstawle 52 ust' 1 oWU ocPK oraz 52 ust' 1 oWU ocPł'4, z a€howaniem poŻostałych niezmienionych nhiejsŻą k|auzulą posbnowień oWU, odm|ennie niż sbnowi s6 Ust' 1 pkt' 12 oWU
ocP( olaz 56 ust' 1 pkt' 12 oWU ocPlY, strony postanowiły roŻsz€rzyć zakres UbeŻpieaenia o szkody powsrab w wyniku wydania towaru osobie nieUprawnionej, gdy mimo dochowania
należytej staEnności w weryfkacji plz€dłożonyth dołumentów. tadunek zostanle Wyłudzony:
a) w mielscu pŹeŻnaeenia wskażanym w dokumenbdi prŻew@owej pŹe osoĘ podalącą się za odbjolĘ l postlgującą się @roŁiorymi dokumentaml lub dokumentami użytłowanymi w
sposób n€uplawnony'

pfŻesyłki Uznaje się dŻiałanje UĘzpieconĘo spelnlalące łącaie następujące warunki:
1' w odniesieniu do osoby Wskazan€J pŹeŻ nadawcę jako odt'orG przesyłki:
a. Ub€Żpieaony dostarcŻył towar {to miejs.a wskaanąo prŻez nndawcę
b. Ubezpi€Czony wydał towar osobc dorosłej pżebywającej pod wskaanym adres€m,
c. o$ba odbierająca pokwitowała odbór podpisem lub palaĘ odblorcy'
d. W prąpadku dostawy do fmy pokwitowanie opatrŻone zo61ało pieeetta fimową'
e. w prłpadku gdy odbiorca jest osoĘ fiŻygną (nie prowadzącą dŻlałalnoki gospoda.cżej) okazała ona Ub€4iecżonemu dowjd oEoblsty lub hny dokument tożsamo*i.
2' w odni€sieniu do podwykonawcy usk]g prŻewozowych|

międ2ynarodowego trdnspońu drogowego (icencja wsŃlnolowa) a ponadto Umowę ubeŻpie(z€nia oc plzewoźnika,
b. Ubezpieaony dokonal sPawdŻenia v/iarygodnoś€i frmy w oparciu o W. dokum€nty w nasĘpujący sposób:

handlowego podlegających rejestracjl w KRs)'
_ odpisy NIP i REGoN: w inlemetNej baŻie REGoN na sfonaÓ ąjwnego Urrę{u statysĘa7n€go pod adresem www'stat.gov'pv.€9on,

z podaniem doRumenfu tożsamoki (dowod o6obisty, pasŻpoo oraz numeru reJestaMnego pojazdu,

w dokumenta€h plzewoŻu'

klauzull pomniejsza limit określony w klalzull o wypłaconą kwotę

3' 9kody wyrrądzone pŹeŻ o6oby będące w sbnie nieEzezwos. I

Na podsbwie 52 ust. 1 owu ocPK l oWU ocPl'1, Ż zaÓowaniem pozostavch nieŻmienionych niniejszą klauzulą post nowień oWU ocPK i oWU ocPM, odmie.nie niż stanowi 66 ust. 1 pkt' 6
oWU ocPX i oWU ocPlł, shony posbnowi' rozsŻerzyt ŻakĘs ube4ieeenia o szkody WyrzĘdzon€ wskutek lub podaas wykonywania FŻewozu przeŻ osoby Ędące w sbnie ni€b_zeźWoś.i

o pEedwdziałaniu na*omanii'
PzU prŻysłWuje prawo do.hodzenia, od osób odpowiedŻialnych Ża srkodę' o klir€j mowa w klauŻUli. erotu wypłaconeqo odszkodowania.
Podlimit odpowi€dzia|ności PzU z tego t]/tufu $.yn6i 200.000 PLN na j€den i Wszys*ie wypadki w ok esie Ubezpie€enla.

4. PrŻeWóŻ na podslŹwie innyÓ dokumentów nź last przewozowy

inny dokument, zawielającY co najmniej dane Uberpierzonąą numel rejesinMny poJaŻdu, ktorym pEewoŻony jeśt ładun€k o.az podpis ki€rowly.

5. Pol€€enie Żmlany umowy pŹewoŻU (ań. 12 cMą ań' 70 i 84 Plawa Prewozoweqo):
Na podstawie s2 ust' 1 owu ocPK olaŻ s2 ust. 1 oWU ocPlvl' z Żachowanlem pozosbłych nieŻmienionych niniejszą klauzulą posranowień oWU' odmiennie naż sbnowa $6 ust' 1 pk' 8 owu

Podlimit odpowi€dzialności PzU z tego b^ufu wynoŚi 50.000 PLx na jeden i wszystkie wypadkj w okresie ubeŻpi€..zenia.

6. Wypadek drcgo\ły z winy osoby t-ze€iej
1. z Żachowaniem pozostałych nie zmienlonych niniejszą k]auzulq postanowień oWU Ustala się, co nasĘpuje:

(ńWnież w rytuacji' gdy spBwca szkody pozostaje nieustalony)'
2' PzU przysłt€uj€ prawo docnodzenla, od oób odpowiedzialnylh ż6 sżkodą o ktirej mowa w k|auzuli' zwrotu wyplaconego odsŻkodowanla'
3' Podlimit odpowiedŻialnofoi PzU Ż tego tyh]fu wFosi 300.000 PLN na jeden i wsŻystxie wypadki w okresi€ uĘŻpi€@nia.

7' Klauzula podwykonawców

Bmach żawartej pże, si€bie umowy prŻewozu ź€(a wykonanie eynnołi pfzewoŻowych w całoś.l lub części:
- w sytl]adl gdy prŻewozy dokonywane Ę na podstawle dokum€nttiw pż€wozowych wystawionych na Ube2piegonegą lub
_ w prŻypadku pisemnego zle€enia Wykonania usługi prŻewozu plzez Uh:pieaoneqo swojemu podwykondwcy, który faktyanie wykon}stsł pŹewóz' ówniez M€dy gdy podwykonaw€
Wykonuje przewóz na podstawae listu pfewozowĘo Wysbwionąo na tego podwykonawcę' laki przewóz powinien bYć udokumentowany w nasĘpljący spogjb (odmiennie nż wskazano w
55 ust. 4 oWU ocPK ora2 65 

'rst. 
4 owu ocPl'4):

a) prryjęte pżez Ube4ieaone€o Żl€€enie transpońow€ (lmowa na dany prŻewóŻ)t
b) zlecenie transpońowe Wystawlone pr2eŻ Ubezpieconego dla podwykonawEy,
c) list pr2ewoŻowy wyslawiony nE dany przewoz, zawierający m'in' dane podwykonawcy'
2. PzU sĄ po wyŃcie odsŻkodowania, prŻysługuje plawo regresu do podwykonawów (pEewoźników) zgodnie Ż alt. 828 kodeksu €yw nego.

dopu'aalna pĘdkość pojaŻdu zstała pmkroaona o nle więcej niż 15 km/h' o€hrona nie dotyey odpolvl€dzialności za kary, grŻyMy. mandaty, opłaty adminjstracyjne itp'"

9. Klaurula braku ważnych Uprawnień kierowcy
NapodstawieĘ2Ust.1oWUocPKioWUocPM,częsciowoodmlennieniżwskaŻanow56ust'1Ń3oWUocPXioWUocPl"l),6kresube'pieeeniaobejmljeodpowiedzialnośćŻaszkody

wygaśniecie wamości prawa jazdy nie wynlka , ubaty Ędź odebrania uplaw.ień do prcwadzenia łDdk b"dnspońu'

10. Xlauzula bfaku waŹnych badań Ednianych
Na podslŹwie 92 ust' 1 ówU ocP( i oWU ocPl'i, czEściowo odmiennie niż Wskaano $ 56 Ust. 1 plc 5 oWU ocPK l oWU ocPl"l), zakr€s Ubezpi€czenia oĘrnuje odpowi€dzialność za sŻkody

11' osoby Ezecie w pżestszeni ładunkoweJ
Na podsówie q2 ust. 1 oWU ocPK o|aŻ 6' ust. 1 oWU ocPM' Ż Żachowaniem pozostałych nieŻm'enionych ninlelszą k]auzulą postanowień oWU, odmi€nnie niż slanowi 96 Ust' 1 pkt' 14 oWLJ

realjzacją uńowy pż;wozu, w sŻcŻ€gólności bez wiedą lub zgody ubeŻpieaonego lub oób, a którc ub€zpi€.zony ponosi odpowiedŻialność'

Żastosowanle odmienna t-ansz}"a rcdukcyjna w wysokoś.i 10% nie mniej nlż 500 EUR

801 lOZ 102 pzu.pl



12. NiercŻĘdny Wyhjr osób trŻe(ich (ań. 16 Ust. 2 clvlR)
Na podst'wie 52 Ust' r oWU ocpM, z zachowaniem pożostałyÓ njamienion}th niniej'ą k]auŻuĘ postamwień owu_oc|l, 9ony pTęnoJtjły .o'verzyć Żakres Ub€Żpieeenia o *kodypowstale w'kutek nierozsądnego wyóoru osób t'ecich, ktoryo UĘzpieony powEń d;łj. tow;;u ,godnie z art' 16 ust z. <onwtiqi clłn'Podlimit odpowledzialności PzU Ż tego h/tufu wynosl 5o'ooo EUR na lede. i ń;zystkje lvypadkj w okresió ubezpieaenia'

13'Na podstawi€ 62 !st' 1 oWU ocPK oraŻ t2 Ust. 1 oWU ocPM, Ż Żachow€niem poŻosta'ch nieŻmienionych niniejszą klauŻulą postanowień owu, odmiennie niż stanowi 56 Ust. 1 pkt. 7
Uśb|a sie podlińlt odDo*edzidlnośo w mk* 1n Doo TUp, ' 'a'nact' 'u.y 

gwa,anMnej na jeden l WsŻystfue wypadk uoezpieoeniowó w okeil" 
"J.'Jń.J""' z" 

".l"'"'"""

i€{en Wypadek ubeŻpi€c€niowy w okresie ubeŻo€cenia dl'oCPD w ruchu mlłanarcdohym o;z 5'ooo 7łna Fden wypddeł utE4ieczenowy d|a ocPDwruchu kąowym' (aldorazowawyŃ(. Ż q^Ulu alstfuenla wYpadku uĘŻpieeenowego oblętego ocnrcną w.ana'o uauluii pomnqsŻa limlt okeslony ń'ru--l' 
" 

ó'p;t"_ą i*.'ii 
_' " '' '-''

14' KlarjaJla dotyczĘca 9kód powstatyth W wyniku oŃźnlenia w pĘewoze
Na podstawie oWU, w qranicach sumy owaEncyinel do wYsokoij pzewoźneqo (dla pĘewoŻow międryńarcdowYch' i podwdnego puewdnego (dla prŻewolów lGpwycn)l o(hrcną

oraz Ań. 83.1. Prawa prewoŻowego

postanowień oWU, svony postanowlły rczszeŹyc akres ub€zprcaenia o 
'lody 

powstałe podcŻa's połoju śrcdkd transoońU ooza oalkinoóml ;tŹ.'-'j.I 
" 

Il" '
nldka t-dnspońu odĘwa się w miejs(u oświebonym lub dozorowdnym pooajs pos'to;u w-poęe nocneiw oorętie:pafl(ngow dla sańochodÓw cięŻd.owYch /lolalizowanvń prry autostrada.h lub dr@ach hrdpwvch,
- miels.a rozładunku towaru lub pr2ed b.amą odblorcy, o ile postoj łynika z bEku możliwo&i pźekazania
przesyłłiodborq na wskulęk dotaln3 na mle)s.e rozladunku po2a god7inaml plaą odbiorcy, lub pod@s
oc2efuwania w kolejce na uładunek,

- mieisca zaladunku towdru lub pŹed bramą nddawcy, o ile pG1ój wyn'ka l LŻd5L' cŻasu pracy kierowcY,
- baŻy transpońowE pPewożnlk ,
- stacji pallwl hotelu, motelu, baru/ restawacji ' na pa*lnqu prŻystosowanym dla samochodów ciężrowych

1. zgoda na udŻielanle infolńacji o polEie osobom tŹ€om| tak'
2' oświadeam, źe DEed ŻawaR iem umo* UbeŹn*7ęnia uzyskalem intonnagę, Że do Umowy ub€zpiecŻenia ma'ą Żaslosowanie pŹepisy pldwa polskeqo'3' oswiadaam, że prcd zawaĄiem Umowy ubeŻbFcenia ot!.are.iam ooiLii',ent za*'""ią.v .i"il"-ń 

" 
p,"o"'\oe ubezpleoeniowym'

ośWiadczenia

Postanowienia dodatkowe |ub odmięnne
Posbnołienia dodatłowe do umowy/(iw ubeŻpi€.z€nia śtwiedzonYch niniejszą PoliĘ
1' Dolwu mających zastosowanie do ninielszej umowy Uoezp'ecenra i umowy ubezpieczinla ońwlązrowego wpowadŻa się postdnowpnie dodatlowe w bPm*nlu:Poomoem uprawnionym w rozumienlu UstawY o DoŻaĘdo{ym rozpatrywaniu spońw lonsumerckÓ. wńściwym dla PZU si dń;ł;;"Ę;;;ń;;';'r.-,
- 

jest R2enk F'nansowy, k6re9o ddres strony intemetowej jest nasĘpujq(y: www.d'9ov.pl'

lub Ża zqodą Ubezp€aoneqo na lnnym trwafum nośniku' p.'vńoi 
" "'o'v u#p"o""iii,J ito*i"L'-*+."v,o"łi"-*jó".j .,pooy"u ,'łi,oi"i"l l'', ' o"i" ."""i" 

"."*vub€Żpieoenia. oWU powinny być dorecone Ub€7oiec2onemu przed objeciem 90 odrcną uńpieam1ową' pzeużnie orłu * w.ł"i ń"łi", *v',i'"'g;'"i'".d'.i ,g"dyUbezppcŻonego. Na ądanie PzU sA UbeŻpiecżający Żobowią'iny;ea poeosta-"it oo*r;j ńd;"i" te] Ń'"""*'

Potwierdżam dane kontaktowe:,TARGOR.TRUCK" 
SP. Z O.O.

E_mail I a.wierŻbowska@targor_truck.pl
Telefon/Phone: +48297654150

Data zawarcia umowy: 16.01.2019 r.

ośwEdc2dm, że nin,eJ'a Umowa ubeŻpEeenla spełnia
oecy4r,

"'lAl<Gł'l.

Podpis ut€zpi€czająceqo

.TARGOR.TRUCK' 
SP. Z O.O,

DSP / P / l0 16828436 I 967 2 I pc: 100000191743460

801 1O2 r02 pzu.pt

AgnEszka

Pldpis Ubezpieeając€go do polis}

wysokołi składki jaĘ j€stem skłonny/a zaplacić' zawielam ją w wynikLl mojej świadomej

Sp. z o.o.

22 566 55 55 pzu.pl
lub wypadku (in case of accident)

.Fowszechl y J.k]inł; lJŁ}łrple.Ż€ń
spolk. Aiii-rjn.

Reqion sD.zedaży l{cIi ri _iYjneJ Półno(
Ąrldżial sDl 'e{ia il :;Ul. ,' .riłei BiBlyrtok

:.,:.
15_9!U bL.r) ".'


