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Polisa Hestia Biznes 9o3o07472877
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Druk jest jednocześnie Wnioskiem ubeżpieczeniowym

Poliso jest Wznowieniem polisy o numerze 903005463285

oRYGINAŁ

Ubezpieczojqcy/Ubezpieczony
MJ TRANS JAROSŁAW HORACZEK, NlP 9291685294, REGON:080520243
65-344 zIELoNA GÓRA, UL. cHocHLIKA 15 , tet. 504800669, joroslow.horoczek@mj-trons,pl

nozwo

odres

płotności
podsumowonie
200 PLN

Ubezpieczenie odpowiedziolności cywilnej

65 PLN

Biznes Assistonce

do zopłoty słownie: dwieściesześćdziesiqtpięć 00/100 PLN

Roty

46!2Ąo 6960 6013 9o3oa747 2817

nr konto

terminy i kwoty

płotności2Ot4-07-Ż4,265 A

Wybrony sposób płotności:przelew.

Rodzoj prowodzonej dziołolności(PKD 2007)
Lp.

I
2
3

Symbol
7o.22.z

Pozostołe dorodztwo w zokresie prowodzenio dziololności gospodorczei

45:77.Z

sprzedoż hurtowo

Ą5.79,z

Sprzedoż hurtowo i

i

detoliczno somochodów osobowych i furgonetek
detoliczno pozostołVch poiozdów §omochodowvch,

UbezpieCzenie odpowiedziolnoŚci cywilnej

i

zorzqdzonio

z wvłoczeniem motocvkli

(dotyczywymienionych rodzojów dziołolności}

Okres ubezpieczenio

(dto

żo74-o7 -72 - 2015-07-11

§umo gworoncyjno [PLN]
jednego i dlo wszystkich wypodków)

lozszerzony

200

000

Fron§2y2o

redukcyjno
zqodno z oWU

Podstowo obliczenio skłodki liczbo zotrudnionych osób

Biznes Assistonce
2o74-o7-72 - 2o75-o7 -71

Informocjo o ubezpieczeniu
Umowę ubezpieczenio zowońo no podstowie OWU Hestio Biznes o symbolu B-iHB-01/14

Oświodczenie Ubezpieczycielo
No Podstowie oń, 24 ust, 1 ustowy z dnio
997r. o ochronie donych osobowych (t. jedn. Dz. U, Nr 1O1 z 2OO2 r., poz. 926 z pózn. zmionomi), sopockie Toworzystwo
_29.08.1
Ubezpieczeń Ergo Hestio sA z siedzibo W sopocie, przy ul. Hestii 1, informuje, że:
- jest odministrotorem Pono/i donych osobowych, które będq przez nos przetworzone w celu wywiqzonio się z umowy ubezpieczenio oroz dlo celów morketingu bezpośredniego
noszych włosnych produktów (usług),
- służy Ponu/i prowo Wglqdu do swoich donych osobowych oroz ich poprowionio, o przetwononie tych donych w celoch innych, niż wymienione powyżej cele prownie
usProwiedliwione lub stotutowe Sopockie Toworzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestio SA z siedzibq w SÓpocie olbo osób trzecicń, kiórym przełozywóne Śq ti aoni - wymogo
uzyskonio Pono/i uprzedniej zgody.

Oświodczenie Ubezpieczojqce9o

oŚWiodczom, Że zostoło mi okozone i zopoznolem się z treściq pełnomocnictwo do zoworcio umowy ubezpieczenio w imieniu Sopockiego Toworzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestio sA
oroz potwierdzom, Że przed zoworciem umowy otrzymotem tekst ogólnych Worunków Ubezpieczeńio wroz z klouzutomi dodotkówymiino podstówie którycń umowę zóworto oroz
zopoznołem się z nimi i zookceptowolem ich treść.
Oświodczom,Że
oŚwiodczoĘ
że udzieliłem pouryŻszych
swoiq nojlepszq
swojq
noilepszq wiedzg
wiedzo i oświodczom,
Oświodczom.że znone sq
Oświodczom,
Powyższych informocji zgodnie ze swojq.nojlepszq
so mi sonkcje
sonkcie przewidzione
orzewidzione w ort.
oń. 815 9§ 3t Kodek§u
Kod.k(l cywilnego
rwiln.dó zo
,d
udzielenie Ubezpiecżycielowi nieprowdzitłrych
itłrytch informocji istotnych dlo oceny ryzyko,ryzyko,

P"et,Ter.gniecl

któ,- (lsl,rgl,.
Wyrożom.zgodę no doręczonie przez STU Ergo Hestio SA wszelkich dokumentów nierbędnych do wykonywonio zowieronych umów ubezpieczenio oroz
zwiqzonej ze zgłoszeniem i likwidocjq szkod!, jok te; ze złożonq skorgq czy odwołonień, zó pośredńictvjem poczty elektioniczn"; no póóoń!
fi.rÓ'ń
*
Od wyrożenio zgoĄ no powyższe nie uzoleżnio się zoworcio umow} ubózpieczenio. W przlpodku bloku zgbdy t_ibezpieczo.1qce{o nó treśćpbwyższej
Wykreślenie W cołości,
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