
TYLKO DLA OSÓB, KTÓRE NIE WYKUPIŁY WCZEŚNIEJ UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWEGO
WNIOSEK O ZAWARCIE DOBROWOLNEGO NADWYŻKOWEGO UBEZPIECZENIA
ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ INŻYNIERA BUDOWNICTWA
(W RAMACH OFERTY DLA CZŁONKÓW PIIB)

www.ergohestia.pl

I. INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM
Ubezpieczenie nadwyżkowe stanowi dodatkowy limit ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżyniera budownictwa, przy zachowaniu identycznego zakresu jak w ubezpieczeniu obowiązko-
wym. Podstawą zawarcia umowy jest Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC architektów i inżynierów budownictwa oraz oferta dotycząca dodatkowych 
indywidualnych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej dla inżynierów budownictwa członów Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa . Właściwe dokumenty dostępne są na stronie Polskiej Izby 
Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl w zakładce „ubezpieczenia”.

II. DANE UBEZPIECZAJĄCEGO/UBEZPIECZONEGO

Imię

Nazwisko

PESEL
              

Miejscowość Kod

Poczta Ulica Numer domu Numer lokalu

E-mail* Telefon

*podanie e-mail jest wymagane w przypadku zawierania umowy na odległość.
III. PROPONOWANA DATA ROZPOCZĘCIA 12-MIESIĘCZNEGO OKRESU UBEZPIECZENIA

Data (okres ubezpieczenia może rozpocząć się najwcześniej od następnego dnia po przesłaniu wniosku) (DD:MM:RRRR)
  

IV. WARIANT UBEZPIECZENIA (prosimy o zaznaczenie wariantu „X”)
1. Wybrana suma gwarancyjna kumuluje się z sumą gwarancyjną z ubezpieczenia obowiązkowego
2. Składka na ubezpieczenie nadwyżkowe jest składką dodatkową, niezależną od składki na ubezpieczenie obowiązkowe.
3. Proszę zaznaczyć x właściwy wariant

Wariant Suma Gwarancyjna Składka roczna
I 100 000 EUR 190 zł

II 200 000 EUR 390 zł

III 250 000 EUR 470 zł

IV 300 000 EUR 630 zł

V 400 000 EUR 980 zł

VI 500 000 EUR 1500 zł

4. Wypełniony i podpisany wniosek należy przesłać: mailem na adres inzynierowie@ubezpieczeniadlainzynierow.pl lub listem na adres STU ERGO Hestia, Agencja Wyłączna ul. Obrońców 
Wybrzeża 8/56, 81-367 Gdynia.

5. Polisa na podstawie wniosku zostanie wystawiona w ciągu 2 dni roboczych.
6. Składkę ubezpieczeniową należy wpłacić na konto podane na polisie ubezpieczeniowej (prosimy nie wpłacać składki na rachunek PIIB, OIIB).
7. W razie pytań proszę o kontakt z agencją wyłączną ERGO Hestii: tel.  +48 730 470 948, 58 698 65 58.

V. OŚWIADCZENIE UBEZPIECZAJĄCEGO
1. Oświadczam, ze przed zawarciem umowy ubezpieczenia dystrybutor: zbadał i określił moje wymagania oraz potrzeby ubezpieczeniowe, przekazał mi w zrozumiałej formie, jako ustandaryzowa-

ny dokument, wymagane ustawowo obiektywne informacje o proponowanym produkcie ubezpieczeniowym, przekazał mi wymagane ustawowo informacje o dystrybutorze.
2. Oświadczam, ze zostało mi okazane i zapoznałem się z treścią pełnomocnictwa do zawarcia umowy ubezpieczenia w imieniu Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia SA.
3. Oświadczam, że przed zawarciem umowy otrzymałem tekst oferty dotyczącej dodatkowych indywidualnych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej dla inżynierów budownictwa członów 

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wraz z Rozporządzeniem Ministra Finansów oraz zapoznałem się z tymi dokumentami i zaakceptowałem ich treść.
4. Dokumenty o których mowa w ust. 1-3 znajdują się na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl w zakładce „ubezpieczenia” oraz pod linkiem: 

https://ubezpieczeniadlainzynierow.pl/informacje-prawne/.

VI. OŚWIADCZENIE UBEZPIECZYCIELA
1. Spory wynikające z umowy ubezpieczenia pomiędzy Ubezpieczającym, Ubezpieczonym lub innym uprawnionym z umowy ubezpieczenia, będącym osobą fizyczną, a Ubezpieczycielem mogą być 

rozpoznane w drodze pozasądowego postepowania przed Rzecznikiem Finansowym - Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa, www.rf.gov.pl. który jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia 
pozasądowych postępowań w świetle przepisów Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.

2. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych na następnej stronie niniejszego wniosku stanowią integralna cześć niniejszego dokumentu.
3. Przesłanie wniosku jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zawarcie umowy ubezpieczenia. Przesłana polisa będzie dowodem zawartej umowy ubezpieczenia.
4. Ubezpieczającemu będzie przysługiwało prawo do odstąpienia od umowy ubezpieczenia w ciągu 30 dni od zawarcia umowy ubezpieczenia poprzez powiadomienie ERGO Hestii na adres: 

inzynierowie@ubezpieczeniadlainzynierow.pl.

VII. PODPISY

Miejscowość Data (DD:MM:RRRR)

   

Imię i nazwisko oraz podpis wnioskodawcy
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Sopockie Towarzystwo Ubezpieczen ERGO Hestia SA
81-731 Sopot, ul. Hestii 1, nr KRS 0000024812 (Sad Rejonowy Gdansk-Północ
w Gdansku VIII Wydział Gospodarczy KRS), NIP: 585-000-16-90. Kapitał
zakładowy opłacony w całosci: 196 580 900 zł. Spółka posiada status duzego
przedsiebiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu
nadmiernym opóznieniom w transakcjach handlowych.


