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ERGO Hestio Spolko Akcyjno z siedzibq w Sopocie, Przy ul. Hestii 1,
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viroiuniieniu ustowy i dnio 8 morco'2013r. o pr:eciwdzioloniu Ndmiernym op62nieniom w tronsokcjoch hondlowych.

922000062503

Potiso ubezpieczenio mojqtkowego ERGO Biznes nr 922000062503
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uBEzPIEczAJAcY/ uBEzPIEczoNY

Ubezpieczojqcy

l;iii: I ornes

/ Ubezpieczony:

CARGO MANAGER S.GAGAI A K.GAJASZEK SPot KA
NIP: 5060115494, REGON: 368706605
odres: 08-503 NOWODWoR, UL. ZIELONY KAT 4

UBEZPTEcZENIA

Od: 2022-03-15 16:00 do: 2023-03-74 23:59

6;

oc spedytoro

Sumo gworoncyjno:

200 000 PLN

Zokres terytoriolny:

Swiot z wytqczeniem Ironu

Sktodko:

1

OOO PLN

Umowq ubezpieczenio zowqrto no podstowie:
Og6lne worunki ubezpieczenio odpowiedziolno6ci cywilnej spedytoro o symbolu: TM/OWO23/1809

Fronszyzy
Fronszyzo redukcyjno: 200 EUR

Klouzute produktowe do zokresu ubezpieczenio
wYrAczENrE DOTYCZACE KORONAWIRUSA (LMAs3gs)
Klquzulo zokresu teryrtoriolnego
-

Tre56 klouzul

t--q

znojduje siq w Zotqczniku do polisy.

PmrNoSe
STU ERGO Hestio SA

Odbiorco:
Nr konto:

Tytul

przelewu:

Spos6b

ptotnoSci:

O6wiodczenio

U

Termin

ptotno6ci: 2022-03-22

Do

zopioty:

1 000 PLN

6960 6013 9220 0006 2503
Poliso
922000052503
',240

37

przelew

bezpieczojqcego

ubezpieczenio w imieniL
tr
oetnomocnictwo do zoworcio umowv ubr
O5wiodczom.2e zostoto mi okozone i zopoznotem sie z tre6cio
em O'g6lne Wo.runki .
Ubezpieczef ERGO Hestio SArw
w Sopoiie; przed zoworciem umowy otrzymdlem
Sopockieqo
S.gpocki
e g o Toworzvstwo
.Towo rzyst'
no podstowie kt6rych umbwe zoworto oroz zopoznotenf sie z nimi izookteptowotem ich treSe;
Ub'ezpiecZef wrozi.zolqcznikoini,
uDezpreczenw r.oz z. zo
done'we wniosku elektrbnicznym sq lgodne z prowdq i podone zostoty wedtug mojej nojtepsiej wiedzy.
Oswiodczom, 2e przed zoworciem ubezpieczenio dystrybutor zbodot i okre5tit moje wymogonio oroz potrzeby ubezpieczeniowe.
O5wiodczom.2e orzed zoworciem ubezoieczenio dvstrvbutor udosteonit mi dokument oetnomocnictwo udzietoneqo
dystrybutorowi p'rzez ubezpieczycielo oioz przekozfil nii wymogone ijstowowo informobje o dystrybutorze.
O5wiodczom,2e przed zoworciem ubezpieczenio dystrybutor przekozot mi w,zrozumiolej formie, joko ustondoryzowony dokument,
wymogone usrowowo oDreKrywne lnrormocje o proponowonym proouKcre uDezpreczenrowym.

podpis Ubezpieczojq cego, 2022-03-15, t-UKOW

"UNILINK' SP6I.KA AKCYJNA, NIP: 1 132398690
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SopckieToworrystwo Ube2pieczeil ERGO Hestio Sp6lko Atryjno
81-731 Sopot, wpisne do rdiestru Duedsk
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ii,iioao-iii'iu. ouzego przedsiqbiorcy
w rozumieniu ustowy z dnio 8 morco 2013r. o prieciwdziotoiu noJm-ieitiy,ii
opZinitiio.
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922000062503

Zolqcznik do potisy ERGO Biznes nr 922000062503 - Trest klouzut produktowych

wYrAczENrE DOTYCZACE KORONAWTRUSA (LMA5395)
Niniejsze ubezpieczenie nie obejmuje:
1' wszelkich strot, szk6d, odpowiedziolno6ci, koszt6w lub wydotk6w bezposrednio
wynikojqcych z zoro2enio lub domniemonego
zoro2enio:
o) koronowirusem (COVID-19);
b) zespotem ostrej ciq2kiej niewydolnoScioddechowej powodowonej koronowirusem (SARS-CoV-2);
lub
c) jokqkolwiek mutocjq lub odmionq SARS-CoV-2;
olbo wynikoiqcych. z lqku.lub zogro2enio sytuocjomi opisonymi w [it. o, b lub c powy2ej.
2. Zodnych zobowiqzo6, koszt6w tub wydotk6w poniesionylh w celu identyfi kocji,'ociyszczenio,
detoksykocji, usuniqcio,
monitorowonio lub bodonio sytuocji opisonych w lit. o), b):lub c) powy2ej.
3. Strot, koszt6w tub wydotk6w {oroz oapowiedzio.lnoSii i t"go iytutui wynikojqcych z utroty przychod6w,
utroty zotrudnienio,
utroty zysku, utroty rynku,-op62nienio lub jokiejkolwiek po6redniej strotyfinonsowej, niezoli2nie od opisu, poniesionyirr
w wyniku
kt6rejkolwiek z sytuocji opisonych w lit. o), b) tub c) powy2ej olbo bUowy tub gro2byich wystqpienio.
Wszystkie pozostole worunki ubezpieczenio pozostojq bez zmion.

Klouzulo zokresu terytoriolnego
Z,zoch.owoniem pozostolych, niezmienionych niniejszq klouzulq, postonowieh umowy ubezpieczenio uzgodnio
siq, 2e ochrono
ubezpieczeniowo, niezole2nie od wybronego zokresu terytoriotnego, nie bqdzie SwioJczono'w Ironie, obirodoch:
iugoriskim,
Donieckim, Chorkowskim, Kijowskim oroz Autonomicznej Repubtiie Krymu, Abchozji i potudniowej Osetiioroz po6stiuoch
lub
obszoroch, objqtych sonkcjomi lub w kt6rych oktuolnie tbczy siq konflikt zbrojny (w tym Rosji, Biolorusi i Ukroinie).
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