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WNIOSEK O PRZYSTĄPIENIE DO UMOWY UBEZPIECZENIA WAUG 958/2014 na podstawie 

Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Biznes & Podróż (AB-BP-01/21)
 

 

 
 
 

     II. OKRES UBEZPIECZENIA  

III. WARIANT UBEZPIECZENIA I wariant  II wariant  III wariant  

 

Zakres ubezpieczenia Suma Ubezpieczenia w PLN  

Świadczenia podstawowe – system 

świadczeń proporcjonalnych 

   

 WARIANT I WARIANT II WARIANT III 

1. Śmierć w wyniku nieszczęśliwego 
wypadku 

12 000 16 000 40 000 

2. Uszczerbek na zdrowiu w wyniku 

nieszczęśliwego wypadku 

9 000 13 000 37 000 

3. Jednorazowe świadczenie w przypadku 
śmierci w wypadku komunikacyjnym 

4 000 4 000 4 000 

4. Zwrot kosztów nabycia wyrobów 
medycznych – zgodnie z OWU 

3 600 4 800 6 000 

5. Zwrot kosztów przeszkolenia 
zawodowego inwalidów 

3 600 4 800 6 000 

6. Zwrot kosztów leczenia poniesionych na 
terenie RP w wyniku NW 

2 400 3 200 8 000 

7. Assistance na terenie RP w wyniku 
następstw nieszczęśliwych wypadków 

zgodnie z OWU ERGO Hestia zapewnia następujące świadczenia na terenie Rzeczpospolitej Polski (zgodnie z 
par. 25 ust. 4 OWU B&P): 

- wizyta lekarza, 
- wizyta pielęgniarki, 
- dostarczenie do miejsca pobytu leków przepisanych przez lekarza, 

- transport z miejsca pobytu Ubezpieczonego do placówki medycznej, 
- transport z placówki medycznej do miejsca pobytu Ubezpieczonego, 
- pomoc domowa, 

- pomoc psychologiczna, 
- opieka nad dziećmi, 
- organizacja opieki nad psami i kotami Ubezpieczonego znajdującymi się w jego domu, 

- udzielenie informacji o Służbie Zdrowia, 
- powiadomienie przez Centrum Alarmowe o zaistniałym zdarzeniu rodziny oraz zakładu pracy 
Ubezpieczonego, 

- korepetycje 

8. Dziennie świadczenie szpitale z tytułu 
pobytu w szpitalu w wyniku NW na 

terenie RP – 45 PLN za dzień pobytu w 
szpitalu, płatne za każdy dzień, max. 90 
dni 

4 050 

9. Jednorazowe świadczenie z tytułu 
uciążliwości leczenia – 1% sumy 
ubezpieczenia 

120 160 400 

10. Jednorazowe świadczenie z tytułu 
uszczerbku na zdrowiu w wyniku ataku 
padaczki 

150 180 450 

11. Jednorazowe świadczenie z tytułu 
pogryzienia przez zwierzęta, pokąsania 
przez owady 

150 180 450 

12. Zryczałtowane koszty pogrzebu na 

terenie RP – assistance funeralne 

600 600 600 

 Składka roczna za osobę 16 20 45 

 Łączna ilość osób 
przystępujących do 
ubezpieczenia  

 

 Łączna składka roczna do 
zapłaty 

 

 

 Sposób opłaty składki  

jednorazowo 

 

w dwóch ratach 

 

w czterech ratach 
 
 

 

 

 

 

 

Miejscowość Data (DD:MM:RRRR) 

Pieczęć zakładu pracy Podpis Ubezpieczającego 

 

 
NIP Regon 

Adres       Nr domu Kod Miejscowość 

I. UBEZPIECZAJĄCY 

http://www.ergohestia.pl/


SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA SA, 81-731 Sopot, ul. Hestii 1. 
Numer KRS 0000024812 Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego. NIP 585-000-16-90. Wysokość kapitału zakładowego, który został opłacony 
w całości 196 580 900 zł. STU ERGO Hestia SA posiada status dużego przedsiębiorcy 

w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom 
w transakcjach handlowych. 

NNW 

str. 2/2  

Skontaktuj się z nami: 
www.ergohestia.pl 

801 107 107*, 58 555 5 555 
*opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora 

 

 

 

 OŚWIADCZENIE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH DLA OSOBY UBEZPIECZONEJ 
1. Administratorem danych osobowych jest Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA (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 osobo- 

wych 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 Ubezpieczającemu oferty, zawarcia umowy ubezpieczenia na Pana/Pani rzecz lub objęcia Pana/Pani ochroną 

ubezpieczeniową – w tych celach oraz w celu ustalenia wysokości składki stosujemy profilowanie. Decyzje są podejmowane na podstawie danych zebranych w procesie 

zawarcia umowy ubezpieczenia lub objęcia ochroną ubezpieczeniową (w przypadku zawarcia umowy na odległość decyzje te są podejmowane automatycznie – bez udziału 

człowieka). Decyzje są oparte o automatyczną ocenę ryzyka ubezpieczeniowego zawarcia na Pana/Pani rzecz 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 ubezpiecze- 

nia na kolejny okres decyzje będą podejmowane automatycznie (bez udziału człowieka), na podstawie danych zebranych podczas zawarcia i wykonania pierwotnej umowy 

ubezpieczenia; 

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 przedstawi- 

ciela ERGO Hestii; 

3) reasekuracji ryzyk; 

4) dochodzenia roszczeń; 

5) przeciwdziałania przestępstwom ubezpieczeniowym – w zakresie niezbędnym do przeciwdziałania nadużyciom oraz wykorzystywaniu działalności ERGO Hestii dla celów 

przestępczych; 

6) rozpatrzenia zgłoszonych reklamacji i odwołań dotyczących usług świadczonych przez ERGO Hestię, a także innych wniosków i zapytań skierowanych do ERGO Hestii; 

7) wypełnienia obowiązków ciążących na Administratorze w związku z sankcjami wprowadzanymi stosownymi regulacjami Organizacji Narodów Zjednoczonych, Unii 

Europejskiej lub Stanów Zjednoczonych Ameryki; 

8) 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, 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 zobowiąza- 

nego do stosowania sankcji Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz zapewnienia ich przestrzegania przez podmioty powiązane; 

5. Dane osobowe zostały pozyskane od Ubezpieczającego w związku z zawarciem umowy ubezpieczenia na Pana/Pani rzecz, w następującym zakresie: imię, nazwisko, numer 

PESEL, adres. 

6. Dane osobowe mogą być przekazywane: zakładom reasekuracji, podmiotom wykonującym działalność leczniczą, 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. 

7. 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 zabezpieczenie tych danych. W sprawie informacji o sposobach uzyskania kopii tych zabezpieczeń lub o miej- 

scu ich udostępnienia należy się skontaktować z administratorem danych osobowych lub z Inspektorem Ochrony Danych. 

8. 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) w przypadku podejmowania decyzji w sposób automatyczny, prawo do otrzymania stosownych wyjaśnień co do podstaw podjętej decyzji, jej zakwestionowania oraz wyra- 

żenia własnego stanowiska lub żądania interwencji człowieka celem ponownej analizy danych oraz uzyskania indywidualnej decyzji. 

9. W celu skorzystania z praw określonych w ust. 8 należy skontaktować się z administratorem danych lub z Inspektorem Ochrony Danych. 

10. 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 przechowy- 

wania 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. Dane będą przetwarzane dla celów analitycznych i statystycznych przez okres 12 lat od dnia rozwiązania 

umowy ubezpieczenia. 

 
 

Warunki ubezpieczenia do pobrania na stronie: https://www.ergohestia.pl 
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