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Polisa nr 436000258117

Okres ubezpieczenia: od 04.09.2021 00:00 do 03.09.2022 23:59

Ubezpieczyciel; Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA

Ubezpieczający: AUTOANDREAS SP. Z0.0" SP. KOM"

NlP:879-26-8]"-438

UL. LEśNA 9, ZŁoToRlA, 87-162 LUBlcz GÓRNY

Ubezpieczony: AUTOANDREAS SP. Z0.0. SP. KOM.

NlP:879-26-81-438

uL. LEśNA 9, ZŁoToRlA, 87-162 LUBlcz GóRNy

Warunki ubezpieczenia :

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Międzynarodowego Przewoźnika
Drogowego w Ruchu Kabotażowym na terytorium Niemiec

J02-99

Przedmiot ubezpieczenia;

Podstawa zawarcia umowy:

Miejsce ubezpieczenia :

Zakres ubezpieczenia:

Podstawa ustalenia sumy ubezpieczenia:

Suma gwarancyjna:

Franszyza:

Składka:

801 107 107-
' rllnd rFcnn, r.riłii.F4.ó!.ić

postanowienia dodatkowe:

Postanowienia dodatkowe do produktu(kurtaż za kabotaż 15%) Suma Gwarancyjna : 600.000 EUR/zdarzenie i 1.2oo.o0o.
EUR/wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Ochroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność cywilna
Ubezpieczonego Za przewozy wykonywane pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej (DMc) pow. 3,5 t. ochrona
udzielana jest: 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa niemieckiego - dotyczącymi transportu drogowego, 2. Na

Podstawie dokumentu przewozowego wystawionego zgodnie z przepisami prawa transportowego,
(kurtaż za kabotaż ].5%)

Suma Gwarancyjna : 600.000 EUR/zdarzenie i 1.200.000. EUR/wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.
Ochroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za przewozy wykonywane pojazdami o
dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) pow. 3,5 t.
Ochrona udzielana jest: 

/

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 Grjterkraftverkehrsgesetzes (G0KG)] oraz z

Rozdziałem Czwartym Niemieckiego Kodeksu Handlowego obowiązującego od 1
lipca 1998r. [Abschnitt Vier des ab 01.07.1998 in Kraft tretenden neuen
Handelsgesetzbuchs (HGB)]

TERYToRlUM NlEMlEc

Zgodny z wymogami Niemieckiego Kodeksu Handlowego (Handelsgesetzbuch-
HGB) oraz niemieckiej UstaWy o towarowym transporcie samochodowym
(6titerkrafwerkehrsgesetz - Gil KG)

Zgodnie z postanowieniami dodatkowymi

600 000,00 EUR

redukcyjna 500 EURo

7 800,00 PLN
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1. Zgodnie z obowiązu,iącymi przepisami prawa niemieckiego - dotyczącymi transportu drogowego.
2. Na podstawie dokumentu przewozowego Wystawione8o z8odnie z przepisami prawa transportowego,

klauzule dodatkowe:

Wyłączenie dotyczące koronawirusa (LMA5395)

postanowienia dodatkowe:

Umowę ubezpieczenia zawarto na podstawie ogólnych Warunków Ubezpieczenia określonych powyżej, z Zastosowaniem klauzul
dodatkowych określonych powyżej - stanowiących integralną część umowy. Umowę przygotowano na podstawie oferty
A/GD5o/o718054/7.

Rozszerzenie zakresu ochrony i postanowienia dodatkowe dla obu zakresów terytorialnych: zgodnie z załączonym formularzem klauzul
brokerskich TC Broker.

SPory wYnikające z Umowy ubezpieczenia pomiędzy Ubezpieczającym, Ubezpieczonym lub innym uprawnionym z umowy ubezpieczenia,
będącym osobą fizyczną, a Ubezpieczycielem mogą byĆ rozpoznane w drodze pozasądowego postępowania przed Rzecznikiem
Finansowym - Al. Jerozolimskie 87 , O2,0O7 Warszawa, www.rf.gov.pl. który jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia pozasądowych
PostęPowań w Świetle przepisów Ustawy z dnia 5 sierpnia 2O!5 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o
Rzeczniku Finansowym.

KaŻda ze Stron niniejszej Umowy Ubezpieczenia będzie przetwarzaĆ przekazane jej w celu zawarcia i wykonywania tej umowy dane
osobowe dotyczące osób upoważnionych do reprezentacji, wspólników, współpracowników, pracowników, osób, którymi Strony posłu8ują
się przy realizacji niniejszej Umowy Ubezpieczenia i pełnomocników drugiej Strony.

Udostępniane dane obejmują: imię i nazwisko, stanowisko służbowe, służbowy adres e-mail i służbowy numer telefonu, o ile zostaną
przekazane drugiej Stronie.

KaŻda ze Stron zobowiązuje się przetwarzaĆ dane osobowe udostępnione przez drugą Stronę w sposób zgodny z obowiązującymi
przepisami o ochronie danych osobowych, W szczególnoŚci z przepisami o8ólnego rozporządzenia o ochronie danych (RoDo),

KaŻda ze stron niniejszej Umowy Ubezpieczenia otrzymała klauzulę informacyjną, załączoną poniżej i zobowiązuje się do realizacji
obowiązku informacyjnego w terminach wskazanych w przepisach RODO wobec wszystkich osób, o których mowa powyźej poprzez
poinformowanie Ęch osób o treści klauzuli,

Treść ktauzul dodatkowych:l

KIauzule do produktów na polisie:

Wyłączenie dotyczące koronawirusa (LMAS395)

Niniejsze ubezpieczenie nie obe,jmuje:
1) Wszelkich strat, szkód, odpowiedzialności, kosztów lub wydatków bezpośrednio wynikających z zarażenia lub domniemanego
za rażenia:
a) koronawirusem (COVI D-19);

b) zespołem ostrej ciężkiej niewydolnoŚci oddechowej powodowanej koronawirusem (SARS-CoV_2); lub
c) jakąkolwiek mutacją lub odmianą SARS-CoV-2;
albo wynikających z lęku lub zagrożenia sytuacjami opisanymi w lit. a), b) lub c) powyżej;
2| ŻadnYch zobowiązań, kosztów lub wydatków poniesionych w celu identyfikacji, oczyszczenia, detoksykacji, usunięcia, monitorowania
lub badania sytuacji opisanych w lit. a), b) lub c) powyżej;
3) strat, kosztÓw lub wydatków (oraz odpowiedzialności z tego tytułu} wynikających z utraty przychodów, utraty zatrudnienia, utraty
zysku, utraty rynku, opóŹnienia lub jakiejkolwiek poŚredniej straty finansowej, niezależnie od opisu, poniesionych w wyniku którejkolwiek z
sytuacji opisanych w lit. a), b) Iub c) powyżej albo obawy lub groźby ich wystąpienia.

Wszystkie pozostałe warunki ubezpieczenia pozostają bez zmian.

Składka i sposób ptatności:

Składka łączna: 7 800,00 PLN (słownie: siedem tysięcy osiemset złotych o/loo)n

Składka płatna na rachunek bankowy: 57 uZ4O696O 6013 4360 0025 8117 l ]ll,

r JesteśmyczęściqI
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Warunki płatności składki:

Terminy płatności i kwoty rat:

płatna W 4 ratach

t4.o9,2o2l

t7.t2.2o2l

09.o3.2o22

05.06.2o2ż

1 950,00 PtN

1 950,00 PLN

1 950,00 PLN

1 950,00 PtN

Oświadczenie U bezpieczającego:

OŚwiodczam, że zostało mi okazane i zopoznołem się z treściq pełnomocnictwa do zawarcia umowy ubezpieczenia w imieniu Sopockiego
Towarzystwa Ubezpieczeń Ergo Hestia sA oraz potwierdzam, że przed zowarciem umowy otrzymołem tekst ogólnych Warunków
Ubezpieczenia wraz z klouzulomi dodatkowymi, na podstawie których umowę zawarto oraz zapoznołem się z nimi i zaakceptowałem ich
treść,

ZASADY SKŁADANlA l RoZPATRYWANlA REKLAMACJl W ERGo HEsTll

(1) Ubezpieczajqcy, ubezpieczony, uposażony lub uprawniony z umowy ubezpieczenia, poszukujqcy ochrony ubezpieczeniowej lub
z!eceniodawca gwarancji ubezpieczeniowej (KIient) mogq wnieść rekIomocje dotyczqce usług świadczonych przez ERGo Hestię lub agenta
ubezpieczeniowego, to jest: (a) dotyczqce działolności ubezpieczeniowej świadczonej przez ERGO Hestię oraz dotyczqce czynności
0gencyjnych wykonywanych przez Agento ERGo Hestii, w tym w zakresie niezwiqzanym z udzie!anq ochronq ubezpieczeniowq -
ubezpieczycielowi w następujqcy sposób; poprzez formularz na stronie: www.ergohestia.pt; telefonicznie, pod numerem: 807707707 lub
585555555; pisemnie, na adres siedziby SopockiegoTowarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA, ul. Hestii 1, 81-737 sopot; ustnie lub
pisemnie podczas wizyty w jednostce Sopockiego Towarzystwa I-,lbezpieczeń ERGO Hestia SA" (b) dotyczqce czynności agencyjnych
wykonywanych przez Agenta w zakresie niezwiqzanym z udzieIonq ochronq ubezpieczeniowq, o iIe Agent Wkonuje czynności agencyjne na
rzecz więcej, niŻ jednego zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu zgodnie z załqcznikiem do ustawy z dnia 71 Wrześnio 2075 r. o
działalnoŚci ubezpieczeniawej i reosekuracyjnej (ubezpieczenia na życie lub ubezpieczenio majqtkowe). (2) Reklamacje wskazane w u5t. 70,
rozpotrywane sq przez jednostkę organizacyjnq powołanq W tym celu przez Zarząd ERG) Hestii" (3) Reklamacje wskazane w ust. 7b.
roz|atrywane sq przez Agenta, którego działalnoŚci reklamacja dotyczy i powinny być wniesione bezpośrednio temu Agentowi, W
przypadku wpĘwu takiej reklamacji do ERGO Hestii, ERGO Hestia przekaże reklamację niezwłocznie Agentowi, informujqc o tym
jednoczeŚnie Klienta Wstępujqcego z reklamacjq. (4) odpowiedź na reklamację zostonie wysłana w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania
na piŚmie lub za pomocq innego trwałego noŚnika informacji atbo pocztq elektronicznq - na wniosek osoby zgtaszajqcej reklamację, (5) W
szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemoż!iwiajqcych rozpatrzenie rektomacji i udzietenie odpowiedzi w terminie okreśIonym
powyŻej, odpowiedŹ zostanie wysłana w terminie 60 dni od dnia jej otrzymania. O konieczności przedłużenia terminu do udzielenia
odpowiedzi na reklomację Klient zostanie poinformowany w podanym w punkcie 4 powyżej 3j-dniowm terminie, (6) W niestandardawych
sprawach Klient moŻe zwróciĆ się do Rzecznika Klienta ERG1 Hestii poprzez formularz na stronie: www.ergohestia.pI. (7) Klient może
wystqpić z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego www,rf.gov,pl

Prezes Zarzld1,1.
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PrzedstaWicielstwo Korporacyjne Gdańsk

Umowa przygotowana przez: Diana Dytkowska, nr UWR 000936

Numer Pośrednika: 0]"8149

Polisę wystawiono w Gdańsku, dnia 31,08.2021

Jesteśmy częścią
międzynorodowe.j

9rupy ERGoWWW.er§ohestia.pl
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Załączn'lk do polisy

Oświadczenie Administratora Danych Osobowych

,ię Z.dmińistratorem dłnyłh osobowych:
:].) pi§emnie, na adles Ul, H€stai !,81-731 s9pot;
2i ielefoni.Znie, pod lumęren: 80]. 107 10? lUb i§B} 5§5 55 3§.

2. Administrat§rdanlrcilosobowychwv?naczyłln§pekt.raO.hr§nlOanvch,rktórymmożnatiękontaktowaćWeW5zystkichsprawachdoączącychprżetwarżanlidańYci
osobowyłh łraz korzy§tania ż plauJ zwiążanyci! z P-rżea6,arz3n]em ćanych, Osobć. ktćrćj d6nć dcty.żą, moźe skontaktować §ię z 1n5pĘktorem ochrony Danvch:
1} pisemnie, na adres ul, llestii 1,81-731 slp.aj
2} za pośrędnićtwem 3d.e§u mailodego] iod@ergohg§tia.pl;
3) poprzez formularż kontaktcwy W sćkcj] o.hrona Danych osobowych na stlonie M.er8ah€stia.pi.

3. Admini§trator danych osobowych przetlvarza dane osobowe w ce]ach:
1J koniaktcwyćhWżwiążl(u?lagJalciemiWYkon?niemumowycomiędzyadm;nisiGto€mapodmiótśń,Wiffierił,kżó.egaćżiałaPani/Panjakoosoba!powa.nloIa

.Ja rcp.ezżn .aą| ,dspolrik, w9pćlprecownik, praccwnik, p€inomocń!k lub osoba, łlórą strcna umowy posluguje 5ię p|żY .ealjzacji umowy;
2) ar.!lWirairrych]

4, Paoatawy prawne prżeiwaEania canych osobowych:
1] p.awnie u.35acniony interes administratora danvch;
2] Wype,inienje cb§wiązkóW prłwnych adminisifator. danych;

5, Dćłe o9obowe Zo§taiy pozy§kełe od podreicru, z którym adminlstlńior zawań umowę, ł|ćregr Pani/Pan rćpl.eentuj* w na3tępującYm zakresje: imię, nazwisko, słuźbowy
numer teiefofru, służbóWY adre5 ę-ed,i,

6, Dane osobow€ ma8ą bYć przeliażYwane ?odmioiom ptetyJarlającym dane cscbo!ve na zie.enie !RGo ilest]l m.in, dasaawccm u§ilg 1T, p§dmiotom świad.zqćyfi
u5łu8i ąrchiwiza.yjne, k*n.9;arion plawnym, prowac]zącvm dziBh|$ość po.Ziewą ]ub kurierrką, audviorrm,

7, osóbY, którr'.h ii?ne oscbowę ptzetlvaruane są p€ez ER€O H89r]q, mają W zwjąZkil u p.zetw3rzaniem n§stępują.ć prawa:

1) prawo do§tępU dc ,Woich danych o5obowych;
2) prav{óżądan|ażplostceónia,U§uniĘ.ia]ubó8ran{creniaprzeżWarzsni.ichdanychosobolłych;
3] praWoWniesieniasprzeciwuwobecprzetwarżani6danychoscbowycir-!V€kimżżkr§sie,!Vjai(im5ąonepźetwaażaije;
4) prawo wnie§jćnja .kargi dO organu łacżcrczeEo żajmilJ'ą.eg+ §iĘ o.hr.ną danYch osobcwych,

8. w ceju §łorzYstania z prayJ oklealony.h W 1!i, 7 należy skoniaktc$jać 5ię z acjm;nistratcrem danych ]!b i inrpekżcrćr ochrony Dany.h,
9. Daneo5obowebędąprzechowywanedomomentuprzei§rynien]óro§zczeńat]Ąu]uumowy7aW6riej?rłdfrźłtefr,|aóreg.?e!]!l'Panrep.€.srtujelub.jóffoBentu

Wygain;ęci; obowiąrku przę?hcwywónia danych ,Vynikająceg, Z przepi§ćW p.aWa
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