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oDpowlEDzlALNoścl cywlLNEJ opEnlToRATRANSPoRToWEGo

UBEZPIECZAJĄCY, UBEZPIECZONY : :
lĘBIORSTWO TRANSPORTOWE ANDRZEJ BORSK|
60-688 PozNAŃ, UL. DRWĘSK|EGo 32
Adres / siedziba
REGON . 004827788 NlP : 7810003287
Okres ubezpieczenia od dnia

do dnia

2020-01_30

:

Planowane przychody w okresie ubezpieczenia z tytułu
wykonywania usług spedycyjnych (bez podatku VAT)
Planowane pzychody w okresie ubezpieczenia z tytułu
wykonywania usług logistycznych (bez podatku VAT)
Suma ubezpieczenia na każde zdarzenie
Franszyza redukcyjna w każde.j szkodzie

2021-o1-29

:

400,000,

PLN

XXXXXXxXXX PLN

:

300.000,00

UsD

300,00

UsD

,

towaróW szybko psujacych się
5% wańościszkody, nie mniej niż 500 USD dla

Zakres terytorialny usłu9 spedycyjnych/logistycznych
Data rozpoczęcia działalności spedycyjnej

'
f

1991-02,05

:

l Przynależnośc do zrzeszeń spedytorów
lnne ubezpieczenia w TUiR "WARTA" S,A,

OCP W RUCHU M|ĘDZYNARODOWYM l KRAJOWYM

ZAKRES UBEZPIECZEN|A:

Ę

Rodzaj spedycji

usługiSPEDYCYJNE

fi

: drogowa

opracowywanie instrukcji wysyłkowych
z przewozem
zawieranie umów o przewóz i przygotowanie dokumentów związanych
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załadunek lub wyładunek przesyłki
kontrola ilościowa i wagowa przesyłek
znakowanie przesyłek
pakowanie towarów
zgłaszanie przesyłki do ubezpieczenia
zgłaszanie przesyłki do odprawy celnej
skladowanie przesyłek,.,,.
inne usługi spedycyjne

Łączna składka do zapłacenia z tytułu zawańe,j umowy ubezpieczenia
zł
ieden tys. sto dziewięódziesiąt dwa 00/100

Słownie

JEDNORAZOWO

Składka płatna

Forma płatności
;

PRzELEW

Termin płatności
Kwota "-|

,

rłon,-,o
1.192,00

DNlA 2020,02-10
SKŁADKA W kwocie 1.'192,0o zł PŁATNA PRZELEWElV] Do
0482 7788
na konto TUiR "WARTA" S,A, numer ,52'l14o 1573 91o0 0000
Tytułem : "Polisa nr 908576252860"

Rodzaj przewożonych towarów
Rodzai towaru
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wyroby tytoniowe
wyroOy alkoholowe

.p'.ę'elektronlczny
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