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Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeil Ergo Hestia SA
z siedzibą w Sopocie zaświadcza, że

Pan
Ryszard Januszkieńcz

u]. Słowackiego 35A, 55-120 Oborniki Śląskie
zgŁo szony pr zez lzb ę Rze czoznaw ców

Stowarzyszenia Inzynierów i Techników Pozarnictwa

objęty jest ubezpieczeniem odpowiedzialności cy.wilnej rzeczoznawców do spraw
zabezpieczen przeciwpożarolwych skupionych w Izbie Rzeczoznawców Stowarzyszenia
Inżynierów i Techników Pozarnictwa

potwierdzonym polisą o numerze g03008869365

Umowa Generalna WAUG 1003 / 2015
zawartą na okres od 8 kwietnia 20I5r. do 7 kwietnia 2016r.

z sumą gwarancyjną 1.000.000,00 PLN
na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia

i w całości opłaconą składką ubezpleczeniową w kwocie 950,00 PLN

przedmiot i zakres ubezpieczenia:
Odpowiedzialność Cywilna osób oblętych ubezpieczeniem za szkody po]egające na wystąpieniu czystych strat
frnansowl,ch wyrządzone osobom trzecim, w tym także osobom związanych umoil/ą lub innym stosunkiem prawnym
z osobami objętymi ubezpieczeniem, w związku z wykonlrwaniem czynności rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń
przeciwpożarowych : oprac owwanie ekspertyz, opinii w zakresie p. poż.
Zakres podstawowy ubezpieczenia rozszerzony o:
* klauzu]e 004,/i.z": Gzkody w mieniu ]ub na osobie wyrządzone osobom trzecim przez osoby objęte
ubezpieczeniem)

- szkody w mieniu ]ub na osobie wynikle z projektowania zabezpieczeń i urządzeń przeciwpożarowych, z
uzgadniania prolbktów budowlanych w zakresje ochrony p.poż. oraz projektów urządzeń p.poż

Podstawa ęn;lą; Oq:óln e Warunki Llbezpiecz enia Odpowiedzia]ności Cywilnej z tytułu wykonlwania zawodu
z dnia 10.08.2007r. o symbolu OC/OW0314010Sopockiego Towarzystwa Llbezpieczeń Ergo Hestja S.A.

CERTYFIKAT HESTIA
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