
SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZE! ERGO HESTIA SA 
ul. Hestii 1, 81-731 Sopot. Numer KRS 0000024812 S!du Rejonowego 

Gda"sk-Pó#noc w Gda"sku, VIII Wydzia# Gospodarczy Krajowego 
Rejestru S!dowego. NIP 585-000-16-90. Wysoko$% kapita#u 

zak#adowego, który zosta# op#acony w ca#o$ci: 185.980.900 z#.

Imi! i nazwisko

PESEL Numer 
cz"onkowski / / /

II. ADRES UBEZPIECZAJ#CEGO/UBEZPIECZONEGO
Ulica Numer 

domu
Numer 
lokalu

Kod
-

Miejscowo$%

Telefon E-mail

III. UMOWA UBEZPIECZENIA

(DD:MM:RRRR)�� Proponowana data pocz&tku 12 miesi!cznego okresu ubezpieczenia oG���
�� Suma Gwarancyjna i sk"adka za 12 miesi!czny okres ubezpieczenia ��SURV]Ċ�]D]QDF]\ü�Z\EUDQ\�ZDULDQW

wariant I Suma Gwarancyjna: 100.000 EURO 3) sk!adka 19� PLN  4)

wariant II Suma Gwarancyjna: 200.000 EURO 3) sk!adka 39� PLN 4)

wariant III
Suma Gwarancyjna: 250.000 EURO 3) sk!adka 47� PLN 4)

wariant IV Suma Gwarancyjna: 300.000 EURO 3) sk!adka ��� PLN 4)

wariant V
Suma Gwarancyjna: 400.000 EURO 3) sk!adka ��� PLN 4)

�� 3U]HVáDQLH�SDSLHURZHM�ZHUVML�SROLV\�

MDN�SRGDQ\�SRZ\ĪHM

LQQ\��MDN�SRGDQ\�SRQLĪHM

Ulica Numer 
domu

Numer 
lokalu

Kod
-

Miejscowo$%

UWAGA!

IV. O'WIADCZENIA UBEZPIECZYCIELA

Na podstawie Ustawy z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. z 1997 roku, Nr 133, poz. 883), informujemy, "e Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeniowe Ergo Hestia SA  
z siedzib# w Sopocie przy ul. Hestii 1 jest administratorem Pana/i danych osobowych, pobranych zgodnie z tre$ci# art. 815 kc., które b%d# przez nas przetwarzane w celu wywi#zania si%  
z umowy ubezpieczenia. 

Jednocze$nie informujemy, i" s!u"y Panu/i prawo wgl#du do swoich danych osobowych i ich poprawiania.

V. O'WIADCZENIA UBEZPIECZAJ#CEGO

Wyra(am zgod! na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeniowe Ergo Hestia SA oraz Sopockie Towarzystwo Ubezpiecze) na *ycie  
Ergo Hestia SA, obydwa z siedzib& w Sopocie przy ul. Hestii 1, dla celów promocji (marketingu) ich produktów (us"ug) oraz produktów (us"ug) podmiotów powi&zanych  
z nimi kapita"owo.

* od wyra!enia zgody na powy!sze nie uzale!nia si" zawarcia umowy ubezpieczenia. W przypadku braku zgody Ubezpieczaj#cego na tre$% powy!szej klauzuli, prosimy o jej wykre$lenie w ca&o$ci

VI. PODPISY

Miejscowo$% Imi! i nazwisko

Data (DD:MM:RRRR) Podpis wnioskodawcy

Ubezpieczenie nadwyżkowe stanowi dodatkowy limit ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej  inżyniera budownictwa, przy zachowaniu identycznego zakresu jak w 
ubezpieczeniu obowiązkowym. Podstawą zawarcia umowy jest Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC architektów i 
inżynierów budownictwa oraz odpowiednie postanowienia Umowy Generalnej. Właściwe dokumenty dostępne są na stronie  Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa  
www.piib.org.pl w zakładce ubezpieczenia.
Okres ubezpieczenia może rozpocząć się najwcześniej od następnego dnia po przesłaniu wniosku. 
Suma ubezpieczenia obowiązkowego kumuluje się z wybraną sumą gwarancyjną ubezpieczenia nadwyżkowego.
Składka na ubezpieczenie nadwyżkowe jest składką dodatkową, niezależną od składki na ubezpieczenie obowiązkowe. 
Przesłana polisa będzie dowodem zawartej umowy ubezpieczenia. 
Ubezpieczony ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy ubezpieczenia w ciągu 30 dni 
poprzez powiadomienie Ergo Hestii na adres inzynierowie@ag.ergohestia.pl

1)

2)
3)
4)
5)

:\VWDUF]\�ZHUVMD�HOHNWURQLF]QD�SROLV\��QLH�PD�SRWU]HE\�Z\V\áNL�SRF]Wą

wariant V,
Suma Gwarancyjna: �00.000 EURO 3) sk!adka ���� PLN 4)
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I. UBEZPIECZAJ!CY/UBEZPIECZONY

Wypełniony i podpisany wniosek należy przesłać skanem lub zdjęciem na adres inzynierowie@ag.ergohestia.pl lub numer tel. 730 470 948 ϱͿ�

 W razie pytań proszę o kontakt  z agencją wyłączną Ergo Hestii,  numer telefoniczny 58 698 65 58.

Składkę ubezpieczeniową należy wpłacić na konto podane na polisie ubezpieczeniowej ( prosimy nie wpłacać skłĂdki na rachunek PIIB, OIIB ).



Sopockie Towarzystwo Ubezpiecze! Ergo Hestia SA ul. Hestii 1, 81-731 Sopot. Numer KRS 0000024812 S"du Rejonowego Gda!sk-Pó#noc w Gda!sku, VIII Wydzia# 
Gospodarczy Krajowego Rejestru S"dowego. NIP 585-000-16-90. Wysoko$% kapita#u zak#adowego, który zosta# op#acony w ca#o$ci: 196.580.900 z#. www.ergohestia.pl

1.  Administratorem danych osobowych jest Sopockie Towarzystwo Ubezpiecze! ERGO Hestia S.A. Osoba, której dane dotycz" mo#e skontaktowa$ si% 
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 wyznaczy& Inspektora Ochrony Danych, z którym mo#na si% kontaktowa$ we wszystkich sprawach dotycz"cych 
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw zwi"zanych z przetwarzaniem danych. Osoba, której dane dotycz" mo#e skontaktowa$ si% 
z Inspektorem Ochrony Danych:
1) pisemnie, na adres: ul. Hestii 1, 81-731 Sopot;
2) za po'rednictwem adresu mailowego: iod@ergohestia.pl;
3) poprzez formularz w sekcji Ochrona Danych Osobowych na stronie www.ergohestia.pl.

3.  Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego, przedstawienia oferty umowy ubezpieczenia, 
a w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia, w celu jej wykonania, reasekuracji i koasekuracji ryzyk, rozpatrywania zg&oszonych reklamacji, marketingu 
bezpo'redniego produktów i us&ug w&asnych administratora danych osobowych, prawnie uzasadnionych interesów administratora danych osobowych oraz 
dochodzenia roszcze! z tytu&u zawartej umowy ubezpieczenia.

4.  W celu ustalenia wysoko'ci sk&adki ubezpieczeniowej stosowane jest profilowanie:
1)  decyzje zwi"zane z profilowaniem b%d" podejmowane na podstawie danych zebranych w procesie zawarcia umowy ubezpieczenia, a w przypadku 

ubezpiecze! komunikacyjnych, równie# na podstawie informacji uzyskanych za po'rednictwem Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego; 
2)  w przypadku zawarcia umowy na odleg&o'$, decyzje b%d" podejmowane automatycznie (bez udzia&u cz&owieka) na podstawie danych zebranych 

w procesie zawarcia umowy ubezpieczenia oraz informacji uzyskanych za po'rednictwem Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego; 
3)  w przypadku odnowienia umowy ubezpieczenia decyzje b%d" podejmowane automatycznie na podstawie danych zebranych podczas zawarcia 

i wykonania poprzedniej umowy ubezpieczenia.
 Dla przyk&adu, im wi%cej szkód mia&o miejsce w historii ubezpieczenia, tym wi%ksze mo#e by$ ryzyko ubezpieczeniowe i w zwi"zku z tym sk&adka 
ubezpieczeniowa mo#e by$ wy#sza;

4)  pod warunkiem udzielenia odr%bnej zgody, przy ocenie ryzyka ubezpieczeniowego mog" zosta$ uwzgl%dnione dane uzyskane za po'rednictwem Biura 
Informacji Kredytowej oraz Krajowego Rejestru D&ugów.

 W przypadku marketingu bezpo'redniego produktów i us&ug w&asnych administratora danych osobowych profilowanie b%dzie stosowane w celu 
opracowania profilu marketingowego i dopasowania indywidualnej oferty.

��  Podstaw" prawn" przetwarzania danych osobowych:
�
  w celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego, zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia, reasekuracji i koasekuracji ryzyk jest niezb%dno'$ do zawarcia 

i wykonania umowy ubezpieczenia; 
�
  w celu marketingu bezpo'redniego produktów i us&ug w&asnych administratora oraz dochodzenia roszcze! z tytu&u zawartej umowy ubezpieczenia jest 

prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych;
�
  w celu rozpatrywania zg&oszonych reklamacji oraz w celu przeciwdzia&ania przest%pstwom ubezpieczeniowym s" ci"#"ce na administratorze danych 

osobowych obowi"zki wynikaj"ce z przepisów prawa;
�
  w przypadku udzielenia odr%bnej zgody, na cele inne ni# wskazane powy#ej, b%dzie ona podstawa prawn" przetwarzania.

��  Dane osobowe mog" by$ przekazywane: podmiotom przetwarzaj"cym dane osobowe na zlecenie ERGO Hestii, zak&adom reasekuracji, innym zak&adom 
ubezpiecze! na potrzeby koasekuracji oraz innym administratorom danych osobowych, je'li maj" prawnie uzasadniony interes. Za inne podmioty 
przetwarzaj"ce dane osobowe na zlecenie ERGO Hestii uwa#a si% przede wszystkim: dostawców us&ug informatycznych, podmioty przetwarzaj"ce 
dane w celu windykacji nale#no'ci, podmioty 'wiadcz"ce us&ugi archiwizacyjne, podmioty 'wiadcz"ce us&ugi w ramach pomocy Assistance, podmioty 
przeprowadzaj"ce post%powanie likwidacyjne, b"d( bior"ce w nim udzia&, oraz po'redników ubezpieczeniowych. W przypadku wyra#enia odr%bnej zgody 
dane osobowe mog" by$ przekazane innym zak&adom ubezpiecze! w celu marketingu bezpo'redniego ich produktów i us&ug.

��  ERGO Hestia przeka#e dane osobowe do odbiorców znajduj"cych si% w pa!stwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, je#eli oka#e si% to niezb%dne 
do wykonania zawartej umowy ubezpieczenia. ERGO Hestia zapewni odpowiednie zabezpieczenie tych danych. Osoba, której dane dotycz", mo#e #"da$ 
wydania kopii przekazanych danych oraz wskazania miejsca ich udost%pnienia. W tej sprawie nale#y si% skontaktowa$ z administratorem danych 
osobowych lub z Inspektorem Ochrony Danych.

�� Osoby, których dane osobowe przetwarzane s" przez ERGO Hesti%, maj" w zwi"zku z przetwarzaniem nast%puj"ce prawa:
�
 prawo dost%pu do swoich danych osobowych;
�
 prawo #"dania sprostowania, usuni%cia lub ograniczenia przetwarzania ich danych osobowych;
�
  prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w takim zakresie, w jakim s" one przetwarzane na potrzeby marketingu 

bezpo'redniego, w tym profilowania;
�
  prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie u#ywanym 

formacie nadaj"cym si% do odczytu maszynowego oraz prawo przes&ania ich do innego administratora;
�
  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmuj"cego si% ochron" danych osobowych;
�
 prawo do wycofania zgody, bez wp&ywu na zgodno'$ z prawem czynno'ci podj%tych przed jej wycofaniem;
�
  w przypadku podejmowania decyzji w sposób automatyczny, prawo do jej zakwestionowania oraz wyra#enia w&asnego stanowiska lub #"dania 

interwencji cz&owieka, celem ponownej analizy danych oraz uzyskania indywidualnej decyzji.
��  W celu skorzystania z praw okre'lonych w punkcie 8 nale#y skontaktowa$ si% z administratorem danych osobowych lub z Inspektorem Ochrony Danych.
���  W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia dane osobowe b%d" przechowywane do momentu przedawnienia roszcze! z tytu&u tej umowy lub do 

momentu wyga'ni%cia obowi"zku przechowywania danych, wynikaj"cego z przepisów prawa, w szczególno'ci obowi"zku przechowywania dokumentów 
ksi%gowych dotycz"cych umowy ubezpieczenia. Je'li nie dosz&o do zawarcia umowy ubezpieczenia, w przypadku udzielenia odr%bnej zgody, dane osobowe 
b%d" wykorzystywane do celów marketingu produktów i us&ug w&asnych administratora danych osobowych, do momentu wycofania zgody na 
przetwarzanie danych w tym celu.

���  Podanie danych osobowych jest konieczne do dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego oraz do zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia. 
Niepodanie danych osobowych b%dzie skutkowa&o brakiem mo#liwo'ci zawarcia umowy ubezpieczenia. W przypadku udzielenia odr%bnej zgody na 
przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych podanie ich jest dobrowolne. 

O'wiadczenie Administratora Danych Osobowych




