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polisojest wznowieniem pollsv o numerze 903011006173.
Seqment: B

okres ubezpieczenio od 2017-06-01 00:00 do 2018-05-3t zą:oo
U

bezpreczolq cylU bezpieczony

nozwo
done

kontoktowe

LTs SPEDYCJA SPÓŁKA z oGRANIczoNĄ oDPoWIEDzIALNoścIĄ SPÓŁKA KoMANDYToWA, NIP: 8513191564, REGoN:
363659692
72-002 sToBNo 65' TEL..604 5Ż6 026, J.LUKASZCZYK@LT5-SPEDYCJA'PL

Rodzoj prowodzonej dziołolności(PKD 2007)

Produkt ubezpieczeniowy
Przedmiot

i

zokres

Woluto

OC speoytoro - bez pozycji toryfy

obowiqzuje In5tytUtoWo KlouZulo Wyłqczojqco Ryzyko SkoŹenjo Rodiooktywnego, Broń chemicznq,
oroz

200 000,00

Skłodko fPLN

EUR

i

000,00

Klouzule dodotkowe
UmoWę UbeZpieczenio ZoWorto no podstowie ogÓlnych

Worunków Ubezpieczenio o 5ymboloch: TM/oWoŻ3l1601'

Płotności
85 1240 6960 6013 9030 1212 0646

nr konto

płotności2017-06-06,1 000,00 zł

terminy i kwoty

Wybrony sposób płotności:przelew.

oświodczenie Ubezpieczycie[o
Nopodstowieort.24ust'1ustowyzdnio29.08.1997r.oochroniedonychosobowych(t.jedn.Dz.U.Nr1o1
zŻO02r.,Poz.926zpózn.zmionomi),SoPockieToWorzystwo
UbezPieczeń Ergo Hestio SA z siedzibo w 5opocie, przy ul. Hestii 1, infórmuje, że: '
_jest odministrotorem Pono/i donych osobowych, które będq przez nos przótworzone w
celu wywiqzonio się z umowy ubezpieczenlo oroz dLo celów morketingu bezpośrednlego
no5zych Włosnych produktÓw {usług),
do swoich donych osobowych oroz ich po!rowionio, o prŻetworzonie tych donych w celoch innych, niż Wymienione powyżej ceLe prownie
usprowiedliWione lub stotutowe soPockie Toworzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestio 5A z sledzibq w 5ópocie ótbo osób trzecicń, kiorym p,zekozywone śq
ń aon'u - Wymogo
uzyskonio Pono/i uprzedniej zgody.

- służyPonu/i prowo Wglqdu

oświodczenieUbezpieczojqcego
ośWiodczom, że zostoło mi okozone i zopoznołem się z treściq pełnomocnictwo do zoworcio umowy ubezpieczenio w imieniu sopockiego ToWorzystwo
Ubezpieczeń Ergo Hestio 5A
' 'oz potWierdzom,źe przed zoWorciem umowy otrzymołem tekst ogólnych WorunkóW Ubezpieczeńio wroz z klouzulomi dodotkowymi,-no podstówie których umowę zóworto oroz
zopoznołem się z nimi i zookceptowołem ich treść'
oświodczoą że udzieliłem powyższych informocji zgodnie ze swojq.nojlepszq wiedzq i oświodczom,źe znone sq mi sonkcje przewidzione w ort. 815 s 3 Kodeksu Cywilnego zo
udzielenie Ubezpieczycielowi nieprowdziwych informocji istotnycń dlo oceny ryzyko._
ośWiodczom, Źe Wyrożom zgodę by moje done'osobowe, przeł.ozone sopockióńuioworzystwu Ubezpieczeń Er9o Hestio 5A z siedzibq W sopocie, mogły być udostępnione
Sopockiemu Toworzystwu Ubezpieczeń no Zycie Ergo Hestio sA z siedzibq W sopocie oroż podmiotom wymieniónym no stronie interńetowej, pod odieseń: www'ór9ohestio'pl do
prŻetworzonio dlo celóW morketingU bezpośredniego ich włosnych produktów (usłu9).*
od wyrożenio zgody no powyższe nie uzoleźnio się zoworcio
!!_e.zPieczojqcego no treśćpowyższej klouzuli, prosimy o jej
WykreśLenie W cołoścj.
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2017-05-23, SZCZECIN
podpis przedstowicielo:
sTU ERGO HESTIA S.A.

Vwdrukowano programem iPegaz w wersji 4.80.1 2017-A4-19 1026

doto imiejsce zoworcio umowy ubezpieczenio
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