
EHM010101069651410 909000387627

Data zawarcia umowy ubezpieczenia 2017-02-25

Polisa MF-O 909000387627
Ubezpieczający / Ubezpieczony
imię i nazwisko MARIUSZ GAWRON, PESEL: 78111304397, NIP: 7162245132
dane kontaktowe 24-150 NAŁĘCZÓW, UL. PARTYZANTÓW 31/13, TEL. 886181411, PRACOWNIA@PG-MG.PL
adres korespondencyjny 00-683 WARSZAWA, UL. MARSZAŁKOWSKA 87/23

Rodzaj prowadzonej działalności (w ramach umowy ubezpieczenia STU Ergo Hestia SA odpowiada wyłącznie za szkody powstałe w związku z działalnością wskazaną na polisie)
symbol PKD, opis 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Okres ubezpieczenia od 2017-02-27 00:00 do 2018-02-26 24:00
Produkt ubezpieczeniowy L.p. Przedmiot / Osoba ubezpieczona Wariant / Zakres ubezpieczenia Suma ubezpieczenia /

Suma gwarancyjna [zł] Składka [zł]

OC majątkowe 1 MARIUSZ GAWRON,
PESEL: 78111304397

OC w działalności gospodarczej i 
w życiu prywatnym 500 000 936

RAZEM DO ZAPŁATY 936
Umowę ubezpieczenia zawarto na podstawie: OWU o symbolu C-MF-PK-02/16.

Płatność
numer konta 95 1240 6960 6013 9090 0038 7627
terminy i kwoty płatności 2017‑03‑11, 936 zł
Wybrany sposób płatności: przelew.  

Oświadczenia Ubezpieczającego
Oświadczam, że:
– zostało mi okazane i zapoznałem się z treścią pełnomocnictwa do zawarcia umowy ubezpieczenia w imieniu Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia SA w Sopocie; przed zawarciem umowy otrzymałem 

Ogólne Warunki Ubezpieczeń wraz z załącznikami, na podstawie których umowę zawarto oraz zapoznałem się z nimi i zaakceptowałem ich treść; dane we wniosku elektronicznym są zgodne z prawdą i podane zostały 
według mojej najlepszej wiedzy

Wyrażam zgodę:
– wnioskuję o przesyłanie przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA w Sopocie korespondencji związanej z wykonywaniem wszystkich czynności ubezpieczeniowych za pomocą środków porozumiewania 

się na odległość na podane przeze mnie dane kontaktowe, a odpowiedzi na złożone reklamacje na wskazany w danych adres e-mail. Zobowiązuję się do aktualizacji danych;
– udzielam PROCONTACT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIP 5851009400 (tzw. Opiekunowi Klienta) pełnomocnictwa umożliwiającego wgląd do wszystkich zawartych z Sopockim Towarzystwem 

Ubezpieczeń Ergo Hestia SA z siedzibą w Sopocie przeze mnie umów ubezpieczenia oraz zgłoszonych szkód. Pełnomocnik jest zwolniony z ograniczenia wynikającego z art. 108 KC;
– zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowej od Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia SA w Sopocie, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, przy użyciu podanych przeze 

mnie danych kontaktowych;
– zgadzam się, aby moje dane osobowe przekazane Sopockiemu Towarzystwu Ubezpieczeń ERGO Hestia SA w Sopocie, mogły być udostępnione Sopockiemu Towarzystw Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia SA w Sopocie 

w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, w tym prezentacji ofert ubezpieczenia. Zgoda dotyczy również przetwarzania moich danych osobowych w przyszłości, pod warunkiem, że nie zmieni się 
cel przetwarzania;

– wyrażam zgodę na zawarcie umowy ubezpieczenia na warunkach wskazanych w ofercie przekazanej mi z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA
ul. Hestii 1, 81-731 Sopot. Numer KRS 0000024812 Sądu 
Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 
NIP 585-000-16-90. Wysokość kapitału zakładowego, 
który został opłacony w całości: 185 980 900zł.

PROCONTACT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIP 5851009400
UL. JELITKOWSKA 51, 80-342 GDAŃSK

telefon: +48585587788

JÓZEF STAŚKIEWICZ
telefon: +48585587788

Ubezpieczyciel



Informacje dla konsumenta

Umowa  ubezpieczenia  zawierana  jest  z   Sopockim  Towarzystwem  Ubezpieczeń  ERGO  Hestia  SA  z   siedzibą
w   Sopocie  (81-731)  przy  ul.   Hestii   1,  wpisanym  do  rejestru  przedsiębiorców  Krajowego  Rejestru  Sądowego
prowadzonego  przez  Sąd  Rejonowy  Gdańsk-Północ w   Gdańsku,  VIII  Wydział  Gospodarczy  Krajowego  Rejestru
Sądowego  pod  numerem:  0000024812,  działającym  na  podstawie  zezwolenia  na  wykonywanie  działalności
ubezpieczeniowej wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego (zwanym dalej: „ERGO Hestią”).

1.

Umowę  ubezpieczenia  zawiera  s ię  za  pośrednictwem  PROCONTACT  SPÓŁKA  Z  OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIP 5851009400. Agent jest wpisany do rejestru agentów, prowadzonego przez Komisję
Nadzoru Finansowego, dostępnego pod adresem https://au.knf.gov.pl/Au_online/.

2.

Istotne  właściwości  świadczenia  i   jego  przedmiot  określają  ogólne  warunki  ubezpieczenia,  a  w   przypadku
ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych – ustawa z dnia 22 maja 2003 r.
o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli
Komunikacyjnych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 392 z późn zm.).

3.

Koszty  oraz  termin  i   sposób  świadczenia  usługi  określają  ogólne  warunki  ubezpieczenia,  a  w   przypadku
ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych – ustawa z dnia 22 maja 2003 r.
o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli
Komunikacyjnych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 392 z późn zm.).

4.

Konsument,  który  zawarł na  odległość umowę  ubezpieczenia,  może  od  niej  odstąpić w ciągu  30  dni  od  dnia
poinformowania  go  o  zawarciu  umowy lub  od  dnia  potwierdzenia  informacji,  o  których  mowa w  art.  39  ust.  1
ustawy z  dnia  30  maja  2014 roku  o   prawach  konsumenta,  o   ile  jest termin  późniejszy.  Termin  uważa  s ię  za
zachowany,  jeżeli  przed  jego  upływem  wysłano  oświadczenie.  Odstąpienie  od  umowy  nie  zwalnia  Klienta
z obowiązku zapłaty składki za okres, w którym ERGO Hestia udzielała ochrony ubezpieczeniowej. Klient może złożyć
oświadczenie:

a.  korzystając z indywidualnego konta pod adresem ihestia.ergohestia.pl, lub
b.  poprzez formularz na stronie www.ergohestia.pl, lub
c.  za pośrednictwem przedstawiciela ERGO Hestii, lub
d.  pisemnie, na adres siedziby Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia, 81-731 Sopot, ul. Hestii 1.

5.

Klient, Ubezpieczony, uposażony lub uprawniony z umowy ubezpieczenia, będący osobą fizyczną, może zgłosić
zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez ERGO Hestię (reklamacja):

a.  poprzez indywidualne konto pod adresem: ihestia.ergohestia.pl;
b.  poprzez formularz na stronie internetowej: www.ergohestia.pl;
c.  pisemnie, na adres siedziby Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia, ul. Hestii 1, 81-731 Sopot;
d.  ustnie lub pisemnie podczas wizyty w jednostce Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia SA.

Reklamacje  rozpatrywane  są  przez  jednostkę  organizacyjną  powołaną  w tym  celu  przez  Zarząd  ERGO  Hestii.
Odpowiedź na  reklamację  zostanie  wysłana  w ciągu 30  dni  od  dnia  jej  otrzymania  na  piśmie  lub  za  pomocą
innego  trwałego  nośnika  informacji  lub  pocztą  elektroniczną  –  na  wniosek osoby  zgłaszającej.  W  szczególnie
skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie  reklamacji  i  udzielenie  odpowiedzi  w terminie
określonym powyżej, odpowiedź zostanie wysłana w ciągu 60 dni od dnia otrzymania. Osoby wskazane powyżej,
w niestandardowych sprawach, mogą się zwrócić do Rzecznika Klienta ERGO Hestii poprzez formularz na stronie:
www.ergohestia.pl.  Osoby  uprawnione  z   umowy  ubezpieczenia  mogą  wystąpić  z   wnioskiem  o   rozpatrzenie
sprawy do Rzecznika Finansowego.

6.

Strony umowy ubezpieczenia mogą poddać spory pod rozstrzygnięcie sądu polubownego.7.

Językiem stosowanym w relacjach przedsiębiorcy z konsumentem jest język polski.8.

Prawem  właściwym  dla  stosunków przedsiębiorcy  z konsumentem  przed  zawarciem  umowy na  odległość oraz
prawie właściwym do zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia jest prawo polskie.

9.

Spory wynikające z umowy ubezpieczenia są rozpatrywane według prawa polskiego, a roszczeń można dochodzić
przed sądem według właściwości  ogólnej  albo  przed sądem właściwym dla  miejsca  zamieszkania  lub  siedziby
Klienta, Ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia.

10.


