
Warunki ubezpieczenia:
Ubezpieczenie OC z Tytułu Prowadzenia Działalności M34-31
Przedmiot ubezpieczenia: odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone w związku z działalnością 

wskazaną w umowie ubezpieczenia, użytkowaniem mienia, jednakże z 
wyłączeniem szkód wyrządzonych przez produkt wprowadzony do obrotu

Działalność przyjęta do ubezpieczenia: posiadanie i użytkowanie nieruchomości ; działalność przewoźnika drogowego 
(z wyłączeniem odpowiedzialności za szkody rzeczowe związane z usługami 
przewozu zgodnie z par. 8 pkt 1 ust 5 OWU)

Podstawa zawarcia umowy: Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu 
Prowadzenia Działalności z dnia 1 sierpnia 2021 r. (kod AB-OCD-01/21)

Zakres terytorialny: Cały świat, bez USA i Kanady (dla ryzyka podróży służbowych – cały świat, w tym 
USA, Kanada.)

Zakres ubezpieczenia: zgodny z ogólnymi warunkami ubezpieczenia i postanowieniami szczególnymi 
wskazanymi w niniejszym dokumencie

Suma gwarancyjna: 1 000 000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki

Franszyza: brak; chyba że na podstawie pozostałych zapisów ustalono inną franszyzę 
redukcyjną

Składka: 1 490,00 PLN

Postanowienia dodatkowe:

Dodatkowo, w zakresie podstawowym ochrony ubezpieczyciel odpowiada za szkody:
• wyrządzone nagłą i niezamierzoną emisją substancji zanieczyszczających do środowiska,
• wyrządzone przez energię oraz szkody wyrządzone niedostarczeniem energii, 
• wyrządzone osobom bliskim,
• wyrządzone podwykonawcom,
• w wartościach pieniężnych, dokumentach, planach, zbiorach archiwalnych, dziełach sztuki,
• w środkach transportu podczas prac ładunkowych,
• wyrządzone w związku z odbywaniem podróży służbowych, udziałem w targach, konferencjach lub szkoleniach, 
• będące wynikiem awarii instalacji sanitarnych, w tym cofnięcia się cieczy w systemach kanalizacyjnych,
• w nieruchomościach osób trzecich, z których osoby objęte ubezpieczeniem korzystały na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu 
lub innego pokrewnego stosunku prawnego,

Ubezpieczający: F.H.U. "TRANS-AL" KSIĄŻEK PAWEŁ
NIP: 679-10-44-562
UL. ENERGETYKÓW 2, 32-050 SKAWINA

Ubezpieczony: F.H.U. "TRANS-AL" KSIĄŻEK PAWEŁ
NIP: 679-10-44-562
UL. ENERGETYKÓW 2, 32-050 SKAWINA

Polisa nr 436000265060
Okres ubezpieczenia: od 04.12.2021 00:00 do 03.12.2022 23:59
Ubezpieczyciel: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA
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• powstałe po wykonaniu pracy lub usługi, wynikłe z nienależytego wykonania zobowiązania,
• wyrządzone przez pojazdy mechaniczne w zakresie niepodlegającym obowiązkowemu ubezpieczeniu OC posiadacza pojazdów 
mechanicznych,
• wyrządzone w podziemnych instalacjach lub urządzeniach,
• wyrządzone podczas prac wyburzeniowych lub rozbiórkowych,
• spowodowane oddziaływaniem materiałów wybuchowych i pirotechnicznych,
• wyrządzone działaniem młotów pneumatycznych lub kafarów,
• wynikłe z organizacji imprez niepodlegających ubezpieczeniu obowiązkowemu.

Klauzule dodatkowe:
Klauzula 002 Szkody wyrządzone Pracownikom

Sublimit: 1 000 000,00 PLN     na jeden i wszystkie wypadki

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/KR50/0734027/3.

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, 02-001 Warszawa, www.rf.gov.pl. który jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia pozasądowych  postępowań w 
świetle przepisów Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku 
Finansowym.
Oświadczenie administratora danych osobowych stanowi załącznik do niniejszej polisy i jest jej integralną częścią.

Składka i sposób płatności:

Składka płatna na rachunek bankowy:

Składka łączna: 1 490,00 PLN (słownie: tysiąc czterysta dziewięćdziesiąt złotych 0/100)

97 1240 6960 6013 4360 0026 5060

Warunki płatności składki: płatna jednorazowo

08.12.2021 1 490,00 PLNTermin płatności i kwota raty:
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Ubezpieczający Ubezpieczyciel

Polisę wystawiono w Krakowie, dnia 24.11.2021 
Numer Pośrednika: 002829 

Umowa przygotowana przez: Przemysław Paluch, nr UWR 000878 
Przedstawicielstwo Korporacyjne Kraków 

Oświadczenie Ubezpieczającego:

Oświadczam, że zostało mi okazane i zapoznałem się z treścią pełnomocnictwa do zawarcia umowy ubezpieczenia w imieniu Sopockiego 
Towarzystwa Ubezpieczeń Ergo Hestia SA oraz potwierdzam, że przed zawarciem umowy otrzymałem tekst Ogólnych Warunków 
Ubezpieczenia wraz z klauzulami dodatkowymi, na podstawie których umowę zawarto oraz zapoznałem się z nimi i zaakceptowałem ich 
treść.

(1) Ubezpieczający, ubezpieczony, uposażony lub uprawniony z umowy ubezpieczenia, poszukujący ochrony ubezpieczeniowej lub 
zleceniodawca gwarancji ubezpieczeniowej (Klient) mogą wnieść reklamacje dotyczące usług świadczonych przez ERGO Hestię lub agenta 
ubezpieczeniowego, to jest: (a) dotyczące działalności ubezpieczeniowej świadczonej przez ERGO Hestię oraz dotyczące czynności 
agencyjnych wykonywanych przez Agenta ERGO Hestii, w tym w zakresie niezwiązanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową – 
ubezpieczycielowi w następujący sposób; poprzez formularz na stronie: www.ergohestia.pl; telefonicznie, pod numerem: 801107107 lub 
585555555; pisemnie, na adres siedziby Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia SA, ul. Hestii 1, 81-731 Sopot; ustnie lub 
pisemnie podczas wizyty w jednostce Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia SA. (b) dotyczące czynności agencyjnych 
wykonywanych przez Agenta w zakresie niezwiązanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową, o ile Agent wykonuje czynności agencyjne na 
rzecz więcej, niż jednego zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o 
działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (ubezpieczenia na życie lub ubezpieczenia majątkowe). (2) Reklamacje wskazane w ust. 1a. 
rozpatrywane są przez jednostkę organizacyjną powołaną w tym celu przez Zarząd ERGO Hestii. (3) Reklamacje wskazane w ust. 1b. 
rozpatrywane są przez Agenta, którego działalności reklamacja dotyczy i powinny być wniesione bezpośrednio temu Agentowi. W przypadku 
wpływu takiej reklamacji do ERGO Hestii, ERGO Hestia przekaże reklamację niezwłocznie Agentowi, informując o tym jednocześnie Klienta 
występującego z reklamacją. (4) Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania na piśmie lub za 
pomocą innego trwałego nośnika informacji albo pocztą elektroniczną - na wniosek osoby zgłaszającej reklamację. (5) W szczególnie 
skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie określonym powyżej, 
odpowiedź zostanie wysłana w terminie 60 dni od dnia jej otrzymania. O konieczności przedłużenia terminu do udzielenia odpowiedzi na 
reklamację Klient zostanie poinformowany w podanym w punkcie 4 powyżej 30-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 wystąpić z wnioskiem o 
rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego www.rf.gov.pl

ZASADY SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI W ERGO HESTII
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Załącznik do polisy

Oświadczenie Administratora Danych Osobowych
1.   Administratorem danych osobowych jest Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A. (dalej: ERGO Hestia). Osoba fizyczna, której dane dotyczą, może skontaktować
       się z administratorem danych osobowych:
       1)   pisemnie, na adres ul. Hestii 1, 81-731 Sopot;
       2)   telefonicznie, pod numerem: 801 107 107 lub (58) 555 55 55.
2.    Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych 
        osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Osoba, której dane dotyczą, może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:
       1)   pisemnie, na adres ul. Hestii 1, 81-731 Sopot;
       2)   za pośrednictwem adresu mailowego: iod@ergohestia.pl;
       3)   poprzez formularz kontaktowy w sekcji Ochrona Danych Osobowych na stronie www.ergohestia.pl.
3.    Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w następujących celach:
       1)   oceny ryzyka ubezpieczeniowego w celu przedstawienia oferty ubezpieczeniowej, zawarcia umowy ubezpieczenia lub objęcia ochroną ubezpieczeniową – w tych celach 
              oraz w celu ustalenia wysokości składki będziemy stosować profilowanie. Decyzje będą podejmowane na podstawie danych zebranych w procesie zawarcia umowy 
              ubezpieczenia lub objęcia ochroną ubezpieczeniową (w przypadku zawarcia umowy na odległość decyzje te będą podejmowane automatycznie – bez udziału człowieka). 
              Decyzje będą oparte o automatyczną ocenę ryzyka ubezpieczeniowego zawarcia z Panią/Panem umowy. Dla przykładu, im więcej szkód miało miejsce w historii 
              ubezpieczenia, tym większe może być ryzyko ubezpieczeniowe i w związku z tym składka ubezpieczeniowa może być wyższa. W przypadku przedłużenia umowy 
              ubezpieczenia na kolejny okres decyzje będą podejmowane automatycznie (bez udziału człowieka), na podstawie danych zebranych podczas zawarcia i wykonania 
              pierwotnej umowy ubezpieczenia. Pod warunkiem udzielenia odrębnej zgody, przy ocenie ryzyka ubezpieczeniowego mogą zostać również uwzględnione dane uzyskane 
              za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej oraz Krajowego Rejestru Długów;
       2)   wykonania umowy ubezpieczenia m.in. wykonania czynności ubezpieczeniowych związanych z likwidacją roszczeń. W przypadku zgłoszenia roszczenia, w celu ustalenia 
              ścieżki likwidacyjnej stosowane jest profilowanie. Decyzje o wyborze ścieżki likwidacyjnej będą podejmowane na podstawie danych zebranych w trakcie procesu 
              zgłoszenia szkody oraz danych szkodowych zawartych w bazach administratora danych osobowych. Dla przykładu, jeżeli w ostatnim roku nie zgłoszono szkody z danej 
              polisy, istnieje prawdopodobieństwo, że szkoda zostanie zlikwidowana w sposób uproszczony, a zatem bez konieczności przeprowadzenia oględzin pojazdu lub mienia 
              przez przedstawiciela ERGO Hestii;
       3)   reasekuracji ryzyk;
       4)   dochodzenia roszczeń;
       5)   marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora – w przypadku marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych będziemy stosować 
              profilowanie. Oznacza to, że na podstawie Pani/Pana danych opracujemy profil marketingowy, aby przedstawiać oferty dopasowane do Pani/Pana potrzeb;
       6)   przeciwdziałania przestępstwom ubezpieczeniowym – w zakresie niezbędnym do przeciwdziałania nadużyciom oraz wykorzystywaniu działalności ERGO Hestii dla celów
              przestępczych;
       7)   rozpatrzenia zgłoszonych reklamacji i odwołań dotyczących usług świadczonych przez ERGO Hestię, a także wniosków i zapytań skierowanych do ERGO Hestii;
       8)   wypełnienia obowiązków ciążących na Administratorze w związku z sankcjami wprowadzanymi stosownymi regulacjami Organizacji Narodów Zjednoczonych, Unii 
              Europejskiej lub Stanów Zjednoczonych Ameryki;
       9)   analitycznych i statystycznych.
4.   Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:
       1)   przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do oceny ryzyka ubezpieczeniowego, zawarcia umowy ubezpieczenia lub objęcia ochroną ubezpieczeniową, 
              wykonania umowy ubezpieczenia, reasekuracji ryzyk;
       2)   prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych, taki jak marketing bezpośredni produktów i usług własnych administratora, dochodzenie roszczeń z 
              tytułu zawartej umowy ubezpieczenia, przeciwdziałanie i ściganie przestępstw popełnianych na szkodę zakładu ubezpieczeń, zmniejszenie ryzyka ubezpieczeniowego 
              związanego z obejmowaniem ochroną i zawarciem umowy ubezpieczenia, analityka i statystyka;
       3)   wypełnienie obowiązków prawnych administratora danych (wynikających z przepisów prawa krajowego i międzynarodowego, w tym prawa Unii Europejskiej);
       4)   uzasadniony interes strony trzeciej, to jest podmiotu dominującego w grupie kapitałowej MunichRe (do której należy Administrator), jako podmiotu bezpośrednio
              zobowiązanego do stosowania sankcji Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz zapewnienia ich przestrzegania przez podmioty powiązane;
       5)   zgoda w przypadku jej dobrowolnego wyrażenia.
5.   Dane osobowe mogą być przekazywane: zakładom reasekuracji, podmiotom wykonującym działalność leczniczą, innym zakładom ubezpieczeń w przypadku udzielenia 
       odrębnej zgody w celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego oraz ustalenia prawa do świadczenia i jego wysokości, innym podmiotom w przypadku udzielenia odrębnej zgody 
       w celu marketingu bezpośredniego ich produktów i usług, innym administratorom w przypadku prawnie uzasadnionych interesów administratora danych a także 
       podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie ERGO Hestii m.in. dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, świadczenia 
       usług archiwizacyjnych, przeprowadzającym postępowanie likwidacyjne świadczeń ubezpieczeniowych, podmiotom organizującym lub wykonującym czynności związane z 
       oceną ryzyka lub prowadzonym postępowaniem likwidacyjnym świadczeń ubezpieczeniowych, agentom ubezpieczeniowym.
6.   ERGO Hestia przekaże dane osobowe do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, jeżeli okaże się to niezbędne do wykonania 
       zawartej umowy ubezpieczenia. ERGO Hestia zapewni odpowiednie zabezpieczenia tych danych. W sprawie informacji o sposobach uzyskania kopii tych zabezpieczeń lub o 
       miejscu ich udostępnienia należy się skontaktować z administratorem danych osobowych lub z Inspektorem Ochrony Danych.
7.   Osoby, których dane osobowe przetwarzane są przez ERGO Hestię, mają w związku z przetwarzaniem następujące prawa:
       1)   prawo dostępu do swoich danych osobowych;
       2)   prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania ich danych osobowych;
       3)   prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w takim zakresie, w jakim są one przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym 
              profilowania;
       4)   prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie 
              nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawo przesłania do innego administratora;
       5)   prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych;
       6)   prawo do wycofania zgody, bez wpływu na zgodność z prawem czynności podjętych przed jej wycofaniem;
       7)   w przypadku podejmowania decyzji w sposób automatyczny, prawo do otrzymania stosownych wyjaśnień co do podstaw podjętej decyzji, jej zakwestionowania oraz 
              wyrażenia własnego stanowiska lub żądania interwencji człowieka celem ponownej analizy danych oraz uzyskania indywidualnej decyzji.
8.   W celu skorzystania z praw określonych w ust. 7 należy skontaktować się z administratorem danych lub z Inspektorem Ochrony Danych.
9.   W przypadku, gdy doszło do zawarcia umowy ubezpieczenia lub objęcia ochroną ubezpieczeniową, dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia 
       roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku 
       przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy ubezpieczenia. Jeśli nie doszło do zawarcia umowy ubezpieczenia lub objęcia ochroną ubezpieczeniową, 
       dane osobowe będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń z tego tytułu. W przypadku udzielenia stosownej zgody dane osobowe będą wykorzystywane do 
       celów określonych w tej zgodzie (np. w celach marketingowych), do momentu jej wycofania. Dane będą przetwarzane dla celów analitycznych i statystycznych przez okres 
       12 lat od dnia rozwiązania umowy ubezpieczenia.
10. Podanie danych osobowych jest konieczne do dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego, do zawarcia umowy ubezpieczenia lub objęcia ochroną ubezpieczeniową i 
       wykonywania umowy ubezpieczenia. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia lub objęcia ochroną 
       ubezpieczeniową. Podanie danych osobowych w innych celach niż określone powyżej np. w celach marketingowych jest dobrowolne.
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