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Polisa nr 903012 604671-ORYGINAL
Pclisd jest wznowieniem polisy c numr2e 90t01208587S
Seqment E

okrers ubezpieczenio od 2018{.4-30 o0:00 do 2O]l*04'-29 tq:oo

Ubezpieczoiqcy/Ubezpieczony

no2\lvll

done kontoktowe
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"WAMAI'iO" KRZYSZTOF KOWNACKI, NIP: 845 12 68t6it 5, REGOl{r 7 903 1009,4
83-034 I RABKI WIELKIE, UL. GDANSKA 27K, WAMAKCT@C|2.PL

Rorizoj prowodzonej dziolcrlnosci (PKD 2007)

Lp. Symbol Opis

| 52.29.C Dzidlolnoi(

Produ kt ubezpieczeniowy

Przedmiot i
t J03-00 OC soedvtoro - bez

RAZE:M DO ZAPLATY

Klouzule dodotkowe
Brok ktouzul dodoIkowy.h
UmowQ ubezpieczenio 2oworto no podst,rwie Ogdlnych Worunkdw Ubezpieczenio o synrbotoch:1M/OWO23/115(11

PtotnoSci

nr kcnto 25 t24t:)5960 6013 9030 1260 4071
terminy i kwoty plotnoici 201 8-.05- 04, 1 480,00 zl
Wybrony spos6b plotnoici: przelew.

O6wiodczenie Ubezpieczycieto
Nopodstowieorl.24ust-lustowyzdnio29.0S.l99Tr.oochroniedonychosobowych(t.Jedn.Dz.U Nr10:L/)OD)1.,poz9)
Ubezpieczen Ergo Hestio SA z siedzibo vr Sopocre, przy ul. Hestii 1, ilnformuje, ze:
-JesI odministrotorem Pono/i donych oscbowych, ktore bqldq przez nos przetworzone w celu wyr,viqzonis siq z,umowy ube
n652r,rch wlosnych produktdw (ustu g),
- sluz-y Ponu/t prowo wglqdu do swoich donych osobowych oroz lch poprowionio, o pfzetwor2onie tych donvih w celoch inn)/cl-
usprowiedliwione lub stdtutowe Sopocki,: Toworzystwo Utrezpieczen Ergo Hestio 5A z siedzibq w Sopocie otbo osob trzecicir, k
uzyskEnio Pono/i uprzedniej zqody

O6tvi odczeni e Lnbezpieczojllcego
Oiwiodc2om,2e zostolo mi okozone izoFo2nolem siq z tfe!,ciq pelnomocnictwo do zowcrrcio umowy ubezpieczenio w imieni,r
oroz polwierdzom, ze przed zoworci!:m umowy otr2ymolenr tekst Ogolnyr:h Worunkow lJbezp ec:enia wroz z l(lduzulomi clo(
zopoznolem sie z nimi i zookceptowcrlenr ich tre6i

podpis tJbezpieczojqce go
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503012604671

Sklodko

OO USD

1480.OO

a pozn ), Sopockie -foworzystwo

z€nto oroz celorv nrorketinqu be2pogrednieqo

nrz po\Myr:ej cele prownie
sq re done - wymoqo

zysl.wa Ubeztrreczen Ercto Hestio SA
stowre ktorych umo\A/q zcrworto oro2

w ort. i81!; I 3 Kodek+ Cylilnego zo

ie, mogly byi udcslepni0ne
internet pod Edresem: ww erEohestio-pl do

no lr e<i powyzszej klouzuli, prosimy o jej

201 -25. Gdoisll

nllels.e umo$ly ub.'zpieczeni(l

\ rvdrukowano programem iPegaz w wersji rt 90,2 201 803 1 5_1 1 58 str. I/l


