WNIOSEK O UBEZPIECZENIE DROBIU

I Dane Ubezpieczającego
Nazwisko i Imię/Nazwa
PESEL

REGON

Adres zamieszkania:
Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Nr domu

Nr lokalu

–
Kod pocztowy

Miejscowość

Telefon

E-mail

II Dane Ubezpieczonego
Nazwisko i Imię/Nazwa
PESEL

REGON

Adres zamieszkania:
Ulica
–
Kod pocztowy

Miejscowość

Telefon
Rodzaj umowy

E-mail

krótkoterminowa

roczna

powyżej roku (w cyklu 392 dni dla kur niosek)

Szkoda z ostatniej umowy

TAK

NIE

Przerwa w ubezpieczeniu przekracza 31 dni

TAK

NIE

Kontynuacja umowy

TAK

NIE

Okres ubezpieczenia

od

–

–

Schemat płatności składki ubezpieczeniowej

do
roczna

półroczna

–

–

kwartalna

miesięczna

dwumiesięczna

Lokalizacja

III Drób w chowie fermowym
Przedmiot ubezpieczenia

kury

kaczki

gęsi

indyki

inne

Kierunek produkcji

tucz

nioski

młodzież w odchowie na nioski

inny

Zakres ograniczony (ogień i inne zdarzenie losowe)
Zakres ograniczony (choroby, wypadki i kanibalizm)
Zakres pełny (ogień i inne zdarzenie losowe, choroby, wypadki i kanibalizm)
Poszerzenie zakresu
Przerwa w dopływie prądu
Awaria urządzeń wentylacji mechanicznej lub grzewczych
Oznaczenie kurników (np. kurnik nr 1, wsad 2017-01-01)
Liczba drobiu w kurniku / na cykl – odrębnie dla każdego kurnika
Wartość jednej sztuki drobiu

zł

Suma ubezpieczenia / na cykl – odrębnie dla każdego kurnika

zł

zł

zł

zł

Liczba cykli – odrębnie dla każdego kurnika
Suma ubezpieczenia ogółem – łącznie dla wszystkich kurników i cykli
Termin wstawienia pierwszej partii drobiu

–

zł

–

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, KRS 9831, NIP 526-025-10-49,
kapitał zakładowy: 86 352 300,00 zł wpłacony w całości, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, pzu.pl, infolinia: 801 102 102 (opłata zgodna z taryfą operatora)
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IV Drób w transporcie/na wystawie
Transport
Zakres terytorialny

wystawa

transport i wystawa

na terenie RP

poza terenem RP

Opis przedmiotu ubezpieczenia (np. transport nr 1, kury w transporcie jednodniowym)
Liczba drobiu - odrębnie dla każdego transportu
Suma ubezpieczenia – odrębnie dla każdego transportu
Suma ubezpieczenia ogółem – łącznie dla wszystkich transportów

cena jednej sztuki
zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

V Informacja Administratora Danych Osobowych
Przekazano informację o administratorze danych osobowych, danych kontaktowych administratora oraz inspektora ochrony danych, celach i podstawie prawnej przetwarzania danych, okresie ich
przechowywania, odbiorcach danych oraz prawach jakie przysługują podmiotowi danych, informację o niezbędności podania danych do przygotowania oferty oraz o zautomatyzowanym podejmowaniu
decyzji. Informację udostępniono również pod adresem www.pzu.pl.

Miejscowość, data

801 102 102

Podpis ubezpieczającego

pzu.pl

Opłata zgodna z taryfą operatora

PZU SA 5H08
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