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ANEKS DO POLIS 998A966992
Ubezpieczający:
Gmina Wschowa
Rynek 1, 67-400 Wschowa
NIP: 9251931551; REGON 411050787

Okres obowiązywania aneksu: 01.10.2021 - 23.10.2021

Niniejszym aneksem wprowadzasię informacje do polisy ubezpieczeniowej numer 998A966992:

Wariant i zakres ubezpieczeniajest zgodny:
0 z treścią SIWZ „Ubezpieczenia majątku jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Wschowa”, ofertą

przetargową: dnia 10.12.2020 r.;

. z wnioskiem od brokera z dnia 22.09.2021r:
o z ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej;
. z OWU następstw nieszczęśliwych wypadków zatwierdzonymi Uchwałą Zarządu UNIQA TU S.A. z dnia

15.12.2020r. i SWU następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczej straży pożarnej
i młodzieżowej drużyny pożarniczej podlegającychobowiązkowi ubezpieczenia na podstawie przepisów
ustawy o ochronie przeciwpożarowej zatwierdzonymi Uchwałą ZarząduUNIQA TU S.A. z dnia 15.12.2020r.

POprzedni ubezpieczyciel: PZU SA

Umowa ubezpieczeniazawieranajest na cudzy rachunek. ubezpieczeniemobjętych jest 131 członków ochotniczych
straży pożarnych z Gminy Wschowa, koszt składki ubezpieczeniowej w całości finansuje Ubezpieczający- Gmina
Wschowa. ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa.

Ogólne i szczególne warunki ubezpieczeń zostały dostarczone do Przedstawiciela Ubezpieczającego w formie
elektronicznej 29.09.2021 r. przed datą rozpoczęciaubezpieczenia.

Ubezpieczającywypełnił obowiązek przekazaniaosobomprzystępującym do umowy ubezpieczeniaw/wOWU/SWU,
wraz z wykazem informacjiwymaganych przepisemart.17 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
oraz informacją dotyczącą procedury składania i rozpatrywania reklamacji w postaci papierowej lub za ich zgodą na
innym tmałym nośniku (w formie elektronicznej) dnia 11.10.2021 z uwagi na otrzymanie wlw OWU i SWU w dniu
06.10.2021r. od Przedstawiciela Ubezpieczającego

Pozostałezapisy umowy nie ulegają zmianie

Aneks stanowi integralną część polis 998A966992
Aneks został sporządzonyw dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. po jednym dla każdej ze stron.
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