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SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA SA 
ul. Hestii 1, 81-731 Sopot. 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: 185.980.900 zł.

Prosimy o czytelne wypełnienie niniejszego wniosku drukowanymi literami. W przypadku istnienia wariantów odpowiedzi prosimy wybrać i zakreślić właściwe pole. 

I. DANE UBEZPIECZAJĄCEGO
Nazwa firmy

NIP REGON PKD

Rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej w związku  
z którą składany jest niniejszy wniosek o ubezpieczenie

II. DANE ADREsOWE UBEZPIECZAJĄCEGO
Kraj Miejscowość Kod -

Poczta Ulica Numer 
domu

Numer 
lokalu

Telefon stacjonarny Komórkowy

Fax E-mail

III. ADREs KOREsPONDENCYJNY UBEZPIECZAJĄCEGO (PROSIMY WYPEŁNIĆ JEŻELI JEST INNY NIŻ ADRES PODANY POWYŻEJ)

Kraj Miejscowość Kod -

Poczta Ulica Numer 
domu

Numer 
lokalu

skrytka pocztowa

IV. DANE UBEZPIECZONEGO
Nazwa firmy

NIP REGON PKD

Rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej w związku  
z którą składany jest niniejszy wniosek o ubezpieczenie

V. DANE ADREsOWE UBEZPIECZONEGO
Kraj Miejscowość Kod -

Poczta Ulica Numer 
domu

Numer 
lokalu

Telefon stacjonarny Komórkowy

Fax E-mail

Rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej w związku  
z którą składany jest niniejszy wniosek o ubezpieczenie

VI. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA – UbEzPIEczAJącY zWRAcA SIę O UbEzPIEczENIE NASTęPUJącEgO ŁADUNkU, W ODNIESIENIU DO kTóREgO PONOSI ON RYzYkO UTRATY LUb USzkODzENIA 
PODczAS PRzEWOzU OkREśLONEgO W NINIEJSzYM WNIOSkU

1. nazwa ładunku

2. ładunek stanowią rzeczy:  fabrycznie nowe     używane     uszkodzone*

3. ilość i rodzaj opakowań

4. typ i numer fabryczny  
(w przypadku maszyn i urządzeń)

5. waga brutto/netto

6. prefiksy i numery kontenera 
oraz plomb

*) w przypadku rzeczy uszkodzonych należy do niniejszego wniosku dołączyć wykaz uszkodzeń
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VII. PODsTAWA OKREŚLENIA WARTOŚCI ŁADUNKU (zgODNIE z § 14 OgóLNYch WARUNkóW UbEzPIEczENIA)

1. Dla rzeczy fabrycznie nowych:
a) wartość zakupu netto
b) wartość wytworzenia
c) wartość odtworzeniowa

 
 
 

2. Dla rzeczy używanych - wartość rzeczywista  

3. Ubezpieczający wnioskuje o zwiększenie wartości określonej w punkcie 1 lub 2 o następujące pozycje (jeżeli przewóz realizowany jest w wykonaniu 
umowy sprzedaży):
a) koszt przewozu (jeżeli przewozu dokonuje przewoźnik zawodowy, a Ubezpieczający zobowiązany jest do jego opłacenia)
b) podatek od towarów i usług VAT podlegający odliczeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami
c) spodziewany zysk w wysokości do 10% (tylko jeżeli Ubezpieczającym jest sprzedający)

 Tak     Nie

 Tak     Nie

 Tak (zysk ............ %)  Nie

VIII. RODZAJ ŚRODKA TRANsPORTU

1. drogowy
2. kolejowy
3. lotniczy
4. śródlądowy

IX. WARTOŚć ŁADUNKU NA JEDNYM ŚRODKU TRANsPORTU (SUMA UbEzPIEczENIA zgODNIE z IV)

1. wartość zgodnie z IV pkt. 1 lub 2

2. wysokość kosztu napraw*

3. wartość dla rzeczy uszkodzonych (1 minus 2)

4. koszt przewozu

5. % zysku x (1+4) lub (3+4)

6. podatek VAT

7. łącznie

*) jeżeli w III pkt. 2 zakreślono pole „uszkodzone”

X. NUMERY REJEsTRACYJNE DROGOWEGO ŚRODKA TRANsPORTU I NACZEPY, NAZWA LINII LOTNICZYCH I NUMERU REJsU, NAZWA PRZEWOŹNIKA KOLEJOWEGO, NAZWA
PRZEWOŹNIKA ŚRÓDLĄDOWEGO ORAZ NAZWA ŚRÓDLĄDOWEGO ŚRODKA TRANsPORTU (zALEŻNIE OD POLA zAkREśLONEgO W PUNkcIE V)

1. przewoźnika zawodowego na podstawie umowy przewóz (transport obcy)  Tak

2. podmiot inny niż przewoźnik zawodowy (transport własny)  Tak

XI. UBEZPIECZAJĄCY ZWRACA sIĘ O UBEZPIECZENIE ŁADUNKU PODCZAs PRZEWOZU

z (należy podać miejscowość) 

do (należy podać miejscowość) 

XII. CEL PRZEWOZU

1. realizacja kontraktu sprzedaży/zakupu

2. inny (należy opisać jaki) 

XIII. DATA ROZPOCZĘCIA PRZEWOZU (DD:MM:RRRR) 

XIV. CZY PLANOWANE JEsT sKŁADOWANIE PODCZAs PRZEWOZU OBJĘTEGO UBEZPIECZENIEM NA CZAs DŁUŻsZY NIŻ 10 DNI  Tak     Nie

XV. WNIOsKOWANY ZAKREs UBEZPIECZENIA
1. Ubezpieczający wnioskuje o jeden z poniższych zakresów zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Rzeczy w Krajowym Przewozie 
Drogowym, Kolejowym, Lotniczym lub Śródlądowym (CARGO) z dnia 1 września 2006 r.
a) podstawowy (przewidziany dla transportu własnego lub obcego), zgodnie z § 5 ust. 1 ogólnych warunków ubezpieczenia
lub
b) podstawowy rozszerzony o ryzyko kradzieży według klauzuli CK/1 (przewidziane dla transportu własnego) zgodnie z § 6 ust. 1 ogólnych warunków 
ubezpieczenia
lub
c) podstawowy rozszerzony o ryzyko kradzieży według klauzuli CK/2 (przewidziane dla transportu obcego) zgodnie z § 6 ust. 2 ogólnych warunków 
ubezpieczenia
lub
d) pełny (przewidziane dla transportu obcego) zgodnie z § 5 ust. 2 ogólnych warunków ubezpieczenia
2. Ubezpieczający dodatkowo wnioskuje o
a) objęcie ubezpieczeniem ubytku, utraty lub uszkodzenia ładunku podczas operacji załadunkowych według klauzuli CK/3Z (przewidziane dla 
transportu własnego lub obcego) zgodnie z § 6 ust. 3 ogólnych warunków ubezpieczenia
lub
b) objęcie ubezpieczeniem ubytku, utraty lub uszkodzenia ładunku podczas operacji wyładunkowych według klauzuli CK/3W (dla transportu 
wΠasnego lub obcego) zgodnie z § 6 ust. 3 ogólnych warunków ubezpieczenia
lub
c) objęcie ubezpieczeniem ubytku, utraty lub uszkodzenia ładunku podczas operacji załadunkowych lub wyładunkowych według klauzuli CK/3ZW 
(dla transportu własnego lub obcego) zgodnie z § 6 ust. 3 ogólnych warunków ubezpieczenia

3. Ubezpieczający wnioskuje o zastosowanie klauzul dodatkowych lub warunków odbiegających od postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia  Tak     Nie

W przypadku zakreślenia pola Tak prosimy dokładnie określić i wpisać poniżej - pod rygorem nieważności - wnioskowane dodatkowe warunki i klauzule umowne, o których mowa w ustępie 3.
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XVI. OŚWIADCZENIA UBEZPIECZYCIELA
Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zmianami), Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń  
Ergo hestia SA z siedzibą w Sopocie, przy ul. hestii 1, informuje, że:
- jest administratorem Pana/i danych osobowych, pobranych zgodnie z treścią art. 815 kc., które będą przez nas przetwarzane w celu wywiązania się z umowy ubezpieczenia oraz dla celów 
marketingu bezpośredniego naszych własnych produktów (usług),
- służy Panu/i prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, a przetwarzanie tych danych w celach innych, niż wymienione powyżej cele prawnie usprawiedliwione lub 
statutowe Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń Ergo hestia SA z siedzibą w Sopocie albo osób trzecich, którym przekazywane są te dane - wymaga uzyskania Pana/i uprzedniej zgody.

XVII. OŚWIADCZENIA UBEZPIECZAJĄCEGO
Oświadczam, że zostało mi okazane i zapoznałem się z treścią pełnomocnictwa do zawarcia umowy ubezpieczenia w imieniu Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń Ergo hestia SA oraz 
potwierdzam, że przed zawarciem umowy otrzymałem tekst Ogólnych Warunków Ubezpieczenia wraz z klauzulami dodatkowymi, na podstawie których umowę zawarto oraz zapoznałem się  
z nimi i zaakceptowałem ich treść.

Oświadczam, że udzieliłem powyższych informacji zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i znane są mi sankcje przewidziane w art. 815 § 3 kodeksu cywilnego za udzielenie ubezpieczycielowi 
nieprawdziwych informacji istotnych dla oceny ryzyka.

Oświadczam, że wyrażam zgodę by moje dane osobowe, przekazane Sopockiemu Towarzystwu Ubezpieczeń Ergo hestia SA z siedzibą w Sopocie, mogły być udostępnione Sopockiemu 
Towarzystwu Ubezpieczeń na Życie Ergo hestia SA z siedzibą w Sopocie oraz podmiotom wymienionym na stronie internetowej, pod adresem: www.ergohestia.pl - do przetwarzania dla 
celów marketingu bezpośredniego ich własnych produktów/usług.*

*Od wyrażenia zgody na powyższe nie uzależnia się zawarcia umowy ubezpieczenia, w przypadku braku zgody Ubezpieczającego na treść powyższej klauzuli, prosimy o jej wykreślenie w całości

Miejscowość Podpis Ubezpieczającego Miejscowość Podpis przyjmującego wniosek

Data (DD:MM:RRRR) Data (DD:MM:RRRR)
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nieprawdziwych informacji istotnych dla oceny ryzyka.

Oświadczam, że wyrażam zgodę by moje dane osobowe, przekazane Sopockiemu Towarzystwu Ubezpieczeń Ergo hestia SA z siedzibą w Sopocie, mogły być udostępnione Sopockiemu 
Towarzystwu Ubezpieczeń na Życie Ergo hestia SA z siedzibą w Sopocie oraz podmiotom wymienionym na stronie internetowej, pod adresem: www.ergohestia.pl - do przetwarzania dla 
celów marketingu bezpośredniego ich własnych produktów/usług.*

*Od wyrażenia zgody na powyższe nie uzależnia się zawarcia umowy ubezpieczenia, w przypadku braku zgody Ubezpieczającego na treść powyższej klauzuli, prosimy o jej wykreślenie w całości

Miejscowość Podpis Ubezpieczającego Miejscowość Podpis przyjmującego wniosek
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