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Szczeg61ne wa~
klient6w

Biura Broker

Swiat

Umow~ ubezpieczenia
dodatkowych

zawarto

okreslonych

na podstawie

Og61nych Warunk6w

powyzej - stanowiqcych

integralnq

Ubezpieczenia

cz~sc umowy.

okreslonych

powyzej,

Umow~ przygotowano

z zastosowaniem

na podstawie

klauzul

oferty

A/GDSO/0297898/1.
1. Przedmiotem

ubezpieczenia

szkody wynikle z niewykonania

jest odpowiedzialnosc
lub nienalezytego

cywilna Ubezpieczajqcego

wykonania

(spedytora)

wobec zleceniodawcy

umowy spedycji, kt6rq Ubezpieczajqcy

i os6b trzecich,

ponosi zgodnie z przepisami

za
kodeksu

cywilnego.
2. Ubezpieczenie
posluguje

niniejsze pokrywa

si~ przy wykonaniu

3. Ochronq ubezpieczeniowq
nie dotyczy obowiqzk6w

odpowiedzialnosc

obj~ta jest odpowiedzialnosc

Ubezpieczajqcego,

4. Niniejsza polisa obejmuje

cywilnq spedytora

za czynnoSci przewoinik6w

i dalszych spedytor6w,

kt6rymi

zlecenia spedycji, chyba ze nie ponosi on winy w ich wyborze.

ochronq

okreslonych

cywilna za slkody

powstale

wskutek

razqcego niedbalstwa.

Postanowienie

to

w § 7 ust. 1i 2SWU.

szkody m. in. powstale

podczas realizacji zlecen spedycji towar6w

takich jak: miedi,

016w, siarczan

niklawy, siarczan miedzi, stal, aluminium.
Planowany

doch6d w okresie ubezpieczenia

Skladka podlega rozliczeniu

I

po zakonczeniu

z dzialalnosci

spedycyjnej

okresu ubezpieczenia,

II IIUWll1.1l.J.llIlllIl

260.000,00

na podstawie

PLN.
faktycznie

osiqgni~tego

dochodu.

Sopockie Toworzystwo Ubezpieczen ERGOHestia SA,81-731 Sopot, ul. Hestii 1
tel. 58 555 6000, fox 58 555 6001. Numer KRS0000024812 SQduRejonowego
Gdonsk-P6!noc w Gdonsku, VIII Wydzia! Gospodarczy Krajowego Rejestru SQdowego.
NIP 585-000-16-90. Wysokosc kapitalu zakladowego 185.980.900 zl.
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Sktadka tCjczna:
2 000,00 PLN {$'ownie:
Werunki

Dwa tysiilce

zlotych

0/100)

ptatnoSci sktadki:

Platna w 4 ratach,

z tresciq

Oswiadczam,

ie zostafo mi okazane i zapozna1em si~

Towarzystwa

Ubezpieczen Ergo Hestia SA oraz potwierdzam,

Ubezpieczenia

wraz

z klauzulami

dodatkowymi,

na podstawie

pefnomocnictVla
ie przed zawarcicm

do zawarcia

umowy ubezpieczenia

umowy otrzymafem

kt6rych umow~ zawarto

w imieniu Sopockiego

tekst Og61nych Warunk6w

oraz zapoznafem

si~

z nimi

i zaakceptowafem

ich

trest.

I

Sopockie TowiJrzystwo Ubezpicczeri
Ergo Hestia SA
Przedstawir;i"!,,tt:0
!<;ol"poraCYine
\V Gdansku
80-~47 Goansk, ul. Gnilna 22/24

,fl!. 058 555 55 00, 05e 555 55 411,tilX 058 555 55 40
(4)

M!:.ODSZY SPECJALISTA
ds. ubezpiecz~r'I

11. ).e/,.Q.'1~L
Michel Siekanski

GD50 Przedstawicielstwo
Umow~ przygotowat:

Korporacyjne

Gdansk

Michat Siekanski, nr UWR 00943
Numer Posrednika:

011516

Segment klienta: A
Polis~ wystawiono

I II IIUllllllllJIU II HI

w Gdansku dnia 23.12.2015

ERGO
HESTIA

W niniejszej umowie ubezpieczenia wprowadza si~ nast~pujqce zasady sk-ladania
i rozpatrywania reklamacji. Zmiana wynika z wejscia w iycie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.

° rozpatrywaniu

reklamacji przez podmioty rynku finansowego i

1. UbezpieczajQcy, Ubezpieczony,
moie zgtosic zastrzeienia
z poniiszych

lub Uprawniony

dotyczQce ustug swiadczonych

z umowy ubezpieczenio,

b~dQcy osobQ flzycznQ,

przez ERGOHesti~ (reklamacja),

wykorzystujQc

jeden

kanat6w kontaktu:

a. poprzez formularz
b. telefonicznie
c.

Uposaiony

° Rzeczniku Finansowym.

na stronie internetowej:

www.ergohestia.pl/kontakt

- poprzez infolini~ ERGO Hestii pod numerem:

pisemnie - na adres siedziby Sopockiego Towarzystwa

801 107 107 lub 58 555 5 555

Ubezpieczen ERGO Hestia SA,

81-731 Sopot, ul. Hestii 1
d. ustnie lub pisemnie - podczas wizyty w jednostce

Sopockiego Towarzystwa

2. Reklamacje rozpatrywone

sQ przez jednostk~

3

zostanie wystana w ciQgu 30 dni od dnia jej otrzymania.

Odpowiedi

na reklamacj~

4. OdpowiedZ na reklamacj~

orgonizacyjnQ

Ubezpieczen

ERGO Hestia SA.

powotanQ w tym celu przez ZarzQd ERGO Hestii.

zostanie udzielona:

a. na pismie lub,
b. za pomocQ innego trwatego
c. pocztQ elektronicznQ
5. Osoby wymienione

SopoCkiC Toworzystwo
Sqdu Rejonawega

lub,

na wniosek osoby zgtaszajQcej.

w ust. 1 mogQ wystQpic z wnioskiem

Ubezp,eczen

Gdansk-P6lnac

nosnika informacji

ERGO Hestia SA. 81-731

w Gdansku.

NIP 585000

0 rozpatrzenie

Sopot, ul. Hestii 1. KRS 0000024312,
16-90. Kapital

zakladawy.

aplawny

VlIl Wydziol
w calosti:

sprawy do Rzecznika Finonsowego.

Gospodorczy

185 980 900 zl.

KRS

Infolinia 801107
'aplata

za palqczenle

107*, 58 555 5 555

zgadnie

z cennikiem

opera tara

www.ergohestia.pl

