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Polisa nr 436000226448 '

Okres ubezpieczenia: od 04.09.2020 00:00 do 03.09,2021 23:59

Ubezpieczyciel: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA
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Warunki ubezpieczenia:
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AUToANDREAS sP. Z o,o. sP, KoM.
NlP:879,26-81-438

ut_, lEśruł 9, zŁoToRlA, 87-162 LUBlcZ GoRNy

AUToANDREAS sP. z o.o. sP, KoM.
N l P: 879-26-81-438

uL. rrś1,1n 9, ZŁoToR|A, 87_162 LUBlcz GoRNy
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Przedmiot ubezpieczenia:

Podstawa zawarcia umowy

Odpowiedzialność Cywilna Ubezpieczonego jako przewoźnika drogowego
wykonującego zarobkowy przewóz towarów na terytorium Niemiec

Standard ubezpieczenia zgodny z par.7 niemieckiego Prawa Przewozowego
[Versicherung gemóB § 7 a des Gtjterkraftverkehrsgesetzes (GUKG)] oraz z

Rozdziałem Czwartym Niemieckiego Kodeksu Handlowego obowiązującego od 1

Iipca 1998r. [Abschnitt Vier des ab 01.07.1998 in Kraft tretenden neuen
Ha ndelsgesetzbuchs (HGts)]

TERYTORlUM NIEMIEC

Zgodny z wymogami Niemieckiego Kodeksu Handlowego (Handelsgesetżbuch-
HGB) oraz niemieckiej Ustawy o towarowvm transporcie samochodowym
(Guterkraftverkehrsgesetz - GUKG

Zgodnie ż postanowieniami dodatkowymi

Najwyższa moźIiwa szkoda w transporcie

600 000,00 EUR

redukcyjna 500 EURO

7 800,00 PLN

s.lz3

l lll Sopockie Toworzystwo Ubezpieczeń ERGo Hestio sA, 81 731 sopot, ul, Hestii 1, . .'

nr KRS 0000024812 (Sqd Rejonowy Gdcńsk-Północ \ł Gdońsku VI]I Wydzioł G05podorczy KRS),
NlP: 585 000 16-90, Kopito1 zokłodowy oplocony w colości: 196 580 9O0 zt. -
SpółKo posiodo stotus duzego przedsiębiorcy w rozumieniu ustowy z dnio 8 morco"iO13 r,

o przeciwdziotoniu nodmlernym opóznieniom w tronsokcjoch hondlowych.

Miejsce ubezpieczenia:

Zakres ubezpieczenia:

System ubezpieczenia:

Podstawa ustalenia sumy ubezpieczenia

Suma gwarancyjna:

Fra nszyza :

Skła d ka:
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postanowienia dodatkowe:

Postanowienia dodatkowe do produktu(kurtaż za kabotaż 15%) Suma Gwarancylna:600.000 EUR/zdarzenie i 1.200,000,
EUR/wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia, Ochroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność cywilna
Ubczpieczonego Za prZeWoZy wykonywane pojazdami o dopuszczaInej masie całkowite.j (DMC) pow.3,5 t. ochrona
udzielana jest: 1, Zgodnie z obowiąZującYmi prżepisami prawa niemleckiego - dotyczącymi transportu drogowego, 2. Na
podstawie dokumentu przewozowego WystaWionego zgodnie Z prżepisami prawa tran5portowego,
(kurtaż za kabotaż 15%)

Suma Gwarancyjna:600.000 EUR/zdarzenie i 1.200,000, EUR/wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.
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Ochroną ubezpieczeniową objęta 1est odpowiedziaIność cywilna Ubezpieczonego za przewoży wykonywane pojazdami o
dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) pow,3,5 t.

Ochrona udzieIana jest:

1, Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa niemieckiego - dotyczącymi transportu drogowego.
2, Na podstaWie dokumentu przewozowe8o WystaWionego zgodnie z przepisami prawa transportowego.

postanowienia dodatkowe:

Umowę ubezpieczenia zawarto na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia okreś|onych powyżej, z zastosowaniem klauzuI
dodatkowych okreŚlonych powyżej-stanowiących integralną część umowy. Umowę przygotowano na podstawie oferty
A/GD50l0639]32lż,

Rozszerzenie zakresu ochrony ipostanowienia dodatkowe dla obu zakresówterytoriaInych: zgodnie zzalączonym formuIarzem klauzul
brokerskich TC Broker.

Spory wynikające z Umowy ubezpieczenia pomiędzy Ubezpieczającym, Ubezpieczonym lub innym uprawnionym z umowy ubezpieczenia,
będącym osobą fizyczną, a UbezpiecżycieIem mogą być rozpoznane w drodze pozasądowego postępowania przed Rzecznikiem Finansowym
- Al, JerozoIimskie 87,02-001 Warszawa, www.rf,gov,p|. który jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia pozasądowych postępowań w
Świet|e przepisÓw Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r, o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku
Finansowym.

Składka i sposób płatności:

Składka łączna:

7 800,00 PLN (słownie: Siedem tysięcy osiemset złotych 0/100)

Warunki płatności składki:

Platna w 4 ratach.

ubezpieczeniowo
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Terminy płatności i kwoty rat:

03.09.2020

03,tż,2oz0

04,03.2021

03.06.2021

Składka płatna na rachunek bankowy:

65 1240 6960 6013 4360 0022 6448

1 950,00 PLN

1 950,00 PLN

1 950,00 PLN

1 950,00 PLN
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Sopockie Toworzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestio 5A, 81-731 Sopot, ut. Hestii 1,. t /
nr kns oooooząsiz (Sqd Rejońowy Gdońsk Północ w Gdońsku VI]I Wydzioł Gosiloaotb}ł rns),
NIP: 585-000-16-90. kopiioł zońłodowy opłocony w cołości: 196 Ś80 gofii:\ §'
Spółko posiodo stotus duźego przedsiębiorcy w rozumieniu ustowy Z dnio § morft zot3 r.
o przeciwdziołoniu nodmiernym opóźnieniom w tronsokcjoch hondlowvc\, \\
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Oświadczenie U bezpieczającego:

OŚwiadczam, że zostoło mi okazane i zopoznałem się z treściq pełnomocnictwa do zawarcia umowy ubezpieczenia w imieniu Sopockiego
Towarzystwa Ubezpieczeń Ergo Hestia SA oraz potwierdzam, że przed zowarciem umowy otrzymałem tekst Ogólnych Warunków
Ubezpieczenia wraz z klauzulami dodotkowymi, no podstawie ktorych umowę zlworto oraz zapoznałem się z nimi i zaakceptowałem ich
treść.
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(1) Ubezpieczojqcy, ubezpieczony, uposożony lub uprawniony z umowy ubezpieczenia, poszukujqcy ochrony ubezpieczeniowej lub
zleceniodowca gworoncji ubezpieczeniowej (Klient) mogq wnieśĆ reklamacje dotyczące usług świadczonych przez ERGo Hestię lub agenta
ubezpieczeniowego, tojest: (a) dotyczqce dziołalności ubezpieczeniowej świadczonej przez ERGO Hestię oroz dotyczqce czynności
agencyjnych wykonywanych przez Agenta ERGo Hestii, w tym W zokresie niezwiqzanym z udzielanq ochronq ubezpieczeniowq -
ubezpieczycielowi w nostępujqcy sposób; poprzez formularz na stronie: www.ergohestio,pl; telefonicznie, pod numerem: 801107107 tub
585555555; pisemnie, no adres siedziby Sopockiego Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA, uL Hestii 1, 81-731 sopot; ustnie lub
pisemnie podczas wizyty w jednostce Sopockiego Towarzystwa l)bezpieczeń ERGo Hestia SA. (b) dotyczqce czynności agencyjnych
wykonywanych prZeZ Agento w zakresie niezwiqzonym z udzielonq ochronq ubezpieczeniowq, o ile Agent wykonuje czynności agencyjne na
rzecz więcej, niŻ jednego zokładu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu zgodnie z załqcznikiem do ustawy z dnia 1,7 września 2015 r. o
dzialalnoŚci ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (ubezpieczenia na życie lub ubezpieczenia majqtkowe). (2) Reklamacje wskazane w u5t. 7a.
rozpotrywone sq przez jednostkę organizacyjnq powołanq w tym celu przez Zorzqd ERGo Hestii. (3) Reklamacje wskazane W ust. 7b.
roZpotrywone sq prZez Agento, którego działalnoŚci reklamacja dotyczy i powinny być wniesione bezpośrednio temu Agentowi. W przypadku
wpływu takiej reklamacji do ERGO Hestii, ERGO Hestio przekoże reklamację niezwłocznie Agentowi, informujqc o tym jednocześnie Klienta
występujqcego z reklamocjq. (a) OdpowiedŹ na reklamację zostonie wysłana w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania na piśmie lub za
pomocq innego trwałego noŚnika informacji albo pocztq elektronicznq - no wniosek osoby zgłoszajqcej reklamację. (5) W szczególnie
skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiajqcych rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie określonym powyżej,
odpowiedŹ zostanie wyslana w terminie 60 dni od dnia jej otrzymania. O konieczności przedłużenio terminu do udzielenia odpowiedzi no
reklamację Klient zostonie poin|ormowany w podonym w punkcie 4 powyżej jO-dniowym terminie. (6) W niestandardowych sprawach Klient
może zwróciĆ się do Rzecznika Klienta ERGO Hestii poprzez formularz na stronie: www.ergohestia.pl. (7) Klient może wystqpić z wnioskiem o
rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego www.rf .gov.pl

Sopockie Toworzystwo Ubezpieczeń ERGo Hestia sA, 81-731 Sopot, ul. Hestii 1,, KRs 0000024812 (Sqd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,
Vlll Wydział Gospodarczy KRS), NlP: 585-000-16-90. Kapital zakłodowy, opłacony w całości: 196,580.90O zł. Spótka posiada status dużego
przedsiębiorcy w rozumieniu ustowy z dnia 8 morco 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
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Ubezpieczający Ubezpieczyciel

GD50 Przedstawicielstwo Korporacyjne Gdańsk

Umowę przygotował: Diana Dytkowska, nr UWR 000936

Numer Pośrednika : 0]-8149

segment klienta: A

PoIisę wystawiono w Gdańsku dnia 20,08,2020

s, 3 z 3

Sopockie Toworzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestio SA. 81 731 Sopot, Ul. Hestil 1,
nr KRS 0000024812 (Sqd Rejonowy Gdońsk Pólnoc w Gdońsku VlIl Wydzioł Gospodorczy KR5),
NIP; 585 000-16-90. Kopitot zokłodowy opłocony w cołości: .L96 580 900 zł.
Spótko posiodo stotus duźego przedsiębiorcy w rozumieniu ustowy z dnlo 8 mOrco 2013 r,

o przeciwdziołoniu ncdmiernym opóżnieniom w tronsokcjoch hondlowych.
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