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500 000 30 000 1 000 000 s 000

Okres ubezpieczenial I n su r an ce pe riod
odlfrom 2018-08-12 00:00 dol to 2018-08-28 zł:00

U bezpieczojqcy I Policy holder

ndzwo/businessnome sToWARzYszENIE PRZYJACIóŁ zEsPoŁU TAŃCA LUDoWEGo MALI GoRzoWIAcY, NIP:5991079487, REGoN:2102o8590
donekontoktowe/moilingaddress 66 400 GoRZÓW WIELK0PoLSK1, lJL. TEATRALNA 8

Produkt ubezpieczeniowyl Insurance product

Woriont UbezpiecŻenio l insurance optioh PEŁNY/ FUtt
zokres terytoriÓLny/ zone cAŁY ŚWIAT/ W)RLDWDE
fÓlmąuńarylformofągrcement KRÓTKoTERMINoWA/5HoRT-rERM

Osoby ubezpieczone i sumy ubezpieczenio/ Insured petsons and sums insured

Lp./ Imię i hoŻwisko, PESEU l:i::::'.:"'" Koszty leczenio i Assistonce / NNW / odpowiedzidthość cywilno / Bdgaż t spEęt spońoM/y/ skłddkd,/

Listo ŻeWnętrzno -
dołqczono do polisy/
Externol List - ottoched

. to policyr 
Liczbo osób
ubezpieczonych/
Number of insured

37!240 6960 6013 9030!2727480
2018-08-11, 2 550 PLN

Sport wyczynowy/
Ihe
high-performonce

2 550

persons:25

F^żFM nn 7Apł^Tv' TnTrl pPFMll'M _ 7 5Ęn

Symbole OWUI The symbol of the General Insuronce Terms ond Conditions

Umowę ubezpiecŻenio zoworto no podstowie ogóLnych Worunków Ubezpieczenio Hestio PodrÓże o symbolu: ABc-HP 01/16 z zostosowoniem kLouzul

określonych poniżej - stonowiqcych integrolnq część umowy/ The insuronce controcts hos been conc]uded on the bosis orthe Hestio Trove| GenerolTerms ond
Conditions of Insuronce with symbol: ABC-HP-01/16, using clouses specified below - constituting on integrol port of the ogreement

Płotności/ Payment
nr konld/ dccountnumber

terminyi kwoty P{otnaścil Payńeht dotes dńd ańounts

Wybldny sp05ób płotności: prŻeLeW/ Form of payment: transfel

oświodczenie Ubezpieczojqce gol Policy-holder! stotement
aświ ddcŻdń, że l I dec] dre thdt:

Anowledge.

GORZOW WLKP, 2018-08-01
dotd i miejsce Żdworcio Umowy Ubezpieczenio/

date and place ofthe insurance controd

podpis

\^łdrukowano programem jPegaz w Wersji 4 '90.3 20180614_1452 str.1i1



ERGO
HESTIA Mopo produktow ubezpieczeniowych Ergo Hestii

A
dom imieszkonie

a
somochód

-*-

podróże

q'
życie izdrowie

sĘ
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Hestio Podroże ALtimo

Aspiro

Advqnto

Hestio Rozem

Hestio t , I

pafi ot'ubeżpieezeri iowy

tl
I Mojo Firmo 

Itt
Ubezpieczenio tronsportowe

Ubezpieczenio
od powiedzioln ości
zowodowej

Ubezpieczenio moszyn

Hestio 7
ńakiet ubezpieczen igwy

Er90 7

Dom imleszkonie

Dom w budowie

Domki letniskowe

OC

AC

NNW

Zorządzoj swojq polisq w internecie 24hl7 dni w tygodniu

Zologuj się do eKonto:

WejdŹ no www.ekonto.ergohestio.pl
Zotoguj się, korzystojqc z donych no polisie
(togin i hosło umieszczone sq W prowym
górnym rogu)'

Zo pomocq eKonto:

J sprowdziszzokres wykupionej polisy i okres jej trwonio
J opłociszroty ubezpieczenio
J zgłosiszszkodę i dodosz brokujqce dokumenty
J sprow dziszstotus zgłoszonej szkody

Co zrobić, gdy przydarzy się szkodo?

Zobezpiecz miejsce, poinformuj włościwe służby:

112 - europejski numer olormowy

997 - poticjo

998 - stroż pożorno

999 - pogotowie rotunkowe

Jok zgłosić szkodę?

Internet:
eKonto: ekonto.ergohestio.pl
formulorz kontoktowy: www.ergohestio.pl

Infolinio:
801 107 107 - z telefonu stocjonornego

f trnD cenhm Pomocy Spowodowołeś wypodek drogowy i sq osoby +48 58 555 55 55 - z tetefonu komórkowego lub z zogronicy
\.fvr io-.-'koJo*ony. powożnie ronne' Skontoktuj się z nomi.



ERGO
HESTTA

*świmdcz*n i * Ad rł: i n istnntn rn ft * nyełr *sn bowych

] ' Adrn]ni5trolcrem donych Ósob0vJych jĆst 5opockie Towarzysti,vo Ubezpieczeli EfrGo Hestio S.A' osÓbo, lrtÓrej done dctv.Żq m0źc skłntoktłwłĆ siq

? udrrinistrc!toren: Conyclr osobowych:

1) pisBmnie, nc cldres uł. Hestji 1,8x_l31 50potj

ŹJ telefoniczn]e, pod nunrerem: 8L11 t07 107 luI] {58i 5:i:] 55 55.

i. Adnrinistrotor dcnycl-t osobcwych tvyznoczył ]nsprktÓl0 ochronv D0ny[h. Z któlym m0żn0 5!q kontoktcwłĆ wo lvsŻyltkiCh sprt u'lrr;ch d*tyczqryrh

7 ]nspektÓtErn othrcrry Donych:

1) piserrlnie, no łdres: Ui' Hestii:|, &1 7]]' 5spot;

?) l0 poŚredllict,',venr łldresu mcitłweq;o: iod@e rqclhesti*.pł1;

3| płprzłz fornłuLot z w sekcji Cchlonł Dr:nyclr os*l-itlwyclł nr stl onie wwv,j.e rg0hesti0.pl.

dorhodzenio roszczeń z tytułU ZoWflrtej umłrwy ubezpieczeniLl.

4' !Ąl cĆlu Ustfilenic lvysokości sklaclk! ubezpieczenicrvJej stsscvJonejeSt profri0W0nie:

i wykcnłniir poplzeilnioj Umowy ube7piec78ni{'

l1lo przykłłdtr, irn WięCej szkrid niioło miejsce v; histot ii ubezpieczenio

uberpieczeninvlo mcże byĆ wyŻszct;

4} pod vlolunkiem udzieieniir odrebnej zgridy, ptzy ocenie rvlyka Łil-r{r7pieC7B'1lowcgo nl0gq zostcc uwzqlędnione d0nr: uzyskritre l0 pośjeclniCtWBm Eiul'!

I nfor młcji Kreclyiowe! i]r07 Kroio!''/eqo Rejeślru t]ługÓVJ.

0prccowtlnio ptcrfiLu morketinqowogo ! i1opctsowonic indywiduolnć'j ofgrly.

:1. Podstnwq prowng przetwarzanio donych *sobowych:

1 vJy\Ćnonr,l ull]0r'JV lIl''clpicCŹr'l;0:

prownie uzclsoł1niony ir]teres eidministrntoi n drrtlyclr osoborvych;

osobotvych oboiviqlki wyniko-jqce z przepisów ptctwc;

4) w przypłldku Urj:'ieLe nin oriręl:r:*j zgot1y, no ceił] inne niz urskri:one pcwyŹEj, bęłlzie on* podstowil p!i]wnq prŻelwol7[]nj(:l

rjłne osobowe nragrr ŁlyĆ pr:ckozone !nnynr znkłodom uiłezpiecreri W Celil m0lketingu bezpośleł1lriegi: icll pradrlktÓw i usłtlq'

lLlir z Inspektr:renr ocllrony lictłycll'
s. osolrv, któryrh dłne osi:borve pr7ĆtwflrŻ0ne sq pr7e2 F_R0o He!]tię, ril{lj0 W 2ń/j.j7k'J 7 prŻ€t!ł0t'70njBlł l](:]stępujqce prt]Vll];

I ) prswo elostepu do swoiclr donych nsr:borrrych;

l} pr0W0 źejd6lni0 5pli]S'owrlni*, tl:;unięrił lub oqroniczenio prŻrtuJcl70ni{ ich dcinycir osobovuychl

3} pr0w0rvniesieni{]9prZeCi!łUwobeapr]etwolZłnirr dcnychosobowvch-wtckinlzłkresi*,w.jckinls0onć]plŻetwol7d]ren0płtrŻeł]Vl]']i]rh*lin']Ll

bezpośredniego, w tyrn profilowcni*;

fłrlmccie nołlcjcicyrn 
'ię 

do cdcŻVtL] mIs]lyncrtleqc or07 pr0w0 pl:_esłłnin iah do innB'Js a]dnlili]stlotcrc;

5} prowr; wnlesienjo :kolqi do i]r9onu noł1zotczego złjrnujqceqo się cchronq dnnyr:h osobłrrłych;

6} prlwodcWy.6fi]niłzi1ody,Łrezvuplływunozqrrdność7pill\ĄlemcŻynn0ścj pcd1etychplzeiljej wyccfonielł;

in'Ćiwentji cziowieko, łe!en-; pclllclwnej crnoLizy dcinych otcz uzvskutlio indyr,liidLlrlnej decy4i'

donych ur tytn celu.

Niepodanie dcrnyrh osobowych bedrie skutkcwoło brckiem m0Źliwości znwcrcicl umowy iLberpieczenio' W ;:rzypldku udzielpnio ołjrebnei zqniiy no

!]rŻetw0rŻfll]ie donych r:schr:wych w celoch rnotketinqr:wych podclnie ich jesl dobrowolne.

tyrn udlqks7e ln$i€ byĆ tyzyko llbi:zpier:zeniCiWr i W 7r'liq7k!] Z tyrt !łlodk'l


