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Polisa nr 903013553585 oRYGINAŁ
Polisojest wznowieniem polisy o numerze 903o13ż2oo59.
segment B

okres ubezpieczenio od 202O-tL-25 00:00 do 2O2L-L1-24 zą:oo

U bez pi eczojq cylU bezp ie czony
nozwo

done kontoktowe

BAITIGO MARCIN WESOŁOWSKI, NIP: 5862144828, REGON: 3848095 70
81-391 GDYNIA, UL. ŚWIĘToJAŃsrł +: l23,TEL.691 513 032, MARcINWEsoLoWsKI@BALTIGo.pL

Rodzoj prowodzonej dziołolności (PKD żOO7)

sOPOcKlE TOWAMYSTWo UBEZP|ECZEŃ,ERGo HEsTlA, s.A.
ODDZIAŁ GBUPY nr 4578

83-110 TCZEW ul. Kilińskiego I2Dl50
tel. 58-777-56-61, 608-639-377,

602"844.194

ERGo
HEsTlA

81-731 $poL ul, Hstii 1, nr K§0000024812 (sqd RejonoryGdońsk Pdntr
Wcdońsk! VIII WydziolGospodorczy (R5), N]P:585 oo0 16,90, Kopitol
zokłodóWyoploconywcdo*i: 196 580 9mzł. spdko Fsodo śtói!ś dlzego
pżdśĘbblryW ożlmeniu U*oryż dnió 8 ńorco 2013 r,oplż{iw&don !
nodm]emym opóźńień;om W tronsokcjoch hońdLowych, lllillllllil lllll ll l lllll]l lil

903013553585
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Nie
2 52.27.z Dr'oł@ao*y

Produkt ubezpieczeniowy
przedmiot i

1 J03_00 oc spedytoro - bez

klouzule dodotkowe
Umowę ubezpieczenio zoworto no podstowie ogótnych Worunków Ubezpieczenio o symboloch: TM/oWoz3/1809.

płotności

nr konto 55 1240 6960 6013 9030 1355 3585

podpis Ubezpieczojqcego

Woluto
UsD

Skłodko
1 000,00

terminy i kwoty płotności 2020-72-02,100Q00 Zł
Wybrony sposób płotności: przelew.

Oświodczenie Ubezpieczojqce9o
oŚwiodczom, Że zopoznołem.się z treściq klouzuti informoryjnej odministrotoro, stonowiqcej zołqcznik do potisy.
oŚwiodczom, Że zostoło mi okozone i zopoznolem się z treŚciq.ńełnomocnictwo do zowortidumowy uueziieczónio w imieniu Sopockiego Toworzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestio sAoroz Potwierdzom,Że Przed zoworciem umowy otrzyńołem tókst 09ólnych Worunków Ubezpieczeńio wrdz z klouzulomi aoaoirów}mi,"n" p"aiń*i"[tJł.-ńumowę zoworto orozzopoznotem się z nimi i zookceptowołem ich tieść.
oŚwiodczom, Że udzieliłem powyŹszych informocji zgodnie ze swojq.nojlepszq wie.dzq i oświodczom, że znone sq mi sonkcje przewidzione w ort, 815 § 3 Kodeksu cywilnego zoudzielenie Ubezpieczycielowi niiprowdziwych iniorńocji istotnycń ilo;c;nyi}r}ło,'
Oświodczom, że przed zoworciem umowy ubezpieczenio dystryb-utor:
- zbodoł i określit moje wymogonio oroz potrzeby ubezpieZzeńiowe;
- Przekozoł.mi wzrozumiolej formie, jo.ko ustondoryzowony dokument, wymo9one ustowowo obiektywne informocje o proponowonym produkcie ubezpieczeniowym;- udostęPnił mi dokument Pełnomocnictwo udzietónego dystrybutorowi przeŹ ubezpieczycielo oroz 'przekor"ł ńińńóili'ustowówo'informocle o a}sir}uutorze.
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2020-t1-18, Tczew

doto i miejsce zoworcio qmowy ubezpieczenio


