
UBEZPIECZAJĄCY / UBEZPIECZONY

Ubezpieczający / Ubezpieczony: BACKOFFICE OUTSOURCING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NIP: 1132867570, REGON: 146791818
adres: 04-036 WARSZAWA, UL. ALEJA STANÓW ZJEDNOCZONYCH 72/12
email: RKUTZ@BACKOFFICEOUTSOURCING.ES, tel: (+48)792095555

Rodzaj prowadzonej działalności: W ramach umowy ubezpieczenia STU ERGO Hestia SA odpowiada za szkody
powstałe w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną w ramach
wskazanych w niniejszej polisie kodów PKD:
82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności

gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

OKRES UBEZPIECZENIA
Od: 2022-10-20 00:00  do: 2023-10-19 23:59

OC działalności gospodarczej

Wariant ubezpieczenia: ryzyko prowadzenia działalności, w tym:
- ryzyko posiadania mienia,
- ryzyko wadliwości produktu,
- ryzyko wadliwie wykonanej usługi

Suma gwarancyjna: 1 000 000 PLN
Liczba zatrudnionych osób: 8
Składka: 440 PLN

Umowę ubezpieczenia zawarto na podstawie:
Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności o symbolu: AB-OCD-01/21

Franszyzy
Franszyza redukcyjna: 500 PLN

Klauzule produktowe do zakresu ubezpieczenia
Klauzula 003 Szkody w rzeczach ruchomych wziętych w najem

Limit odpowiedzialności: 50 000 PLN, na jeden i na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia
Franszyza redukcyjna: 500 PLN

Klauzula 002 Szkody wyrządzone pracownikom

Limit odpowiedzialności: 1 000 000 PLN, na jeden i na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia

Treść klauzul znajduje się w Załączniku do polisy.

Postanowienia dodatkowe do polisy
Usługi dodatkowe przyjęte do ochrony: 
• masowa obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej, wydruków masowych i mailingów, przesyłek lokalnych, 
• codziennej lub czasowej obsługi korespondencji wychodzącej i przychodzącej.
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Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie, przy ul. Hestii 1,
81-731 Sopot, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez
Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS 0000024812, NIP 585-000-16-90, o kapitale zakładowym 196.580.900 zł, który został
opłacony w całości. Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA posiada status dużego przedsiębiorcy
w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Polisa ubezpieczenia majątkowego ERGO Biznes nr 922000234650
922000234650



PŁATNOŚĆ
Odbiorca: STU ERGO Hestia SA
Nr konta: 17 1240 6960 6013 9220 0023 4650
Tytuł przelewu: Polisa 922000234650
Sposób płatności: przelew

Termin płatności: 2022‑10‑19 Do zapłaty:   440 PLN

Oświadczenia Ubezpieczającego
Zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowej od Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia SA w Sopocie, z
wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (telefon, e-mail) przy użyciu podanych przeze mnie danych
kontaktowych firmy, którą reprezentuję/moich danych osobowych (w przypadku osoby fizycznej).
Wnioskuję o przesyłanie przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA w Sopocie korespondencji związanej z
wykonywaniem wszystkich czynności ubezpieczeniowych za pomocą środków porozumiewania się na odległość (telefon, e-mail)
na podane dane kontaktowe firmy, którą reprezentuję/moje dane kontaktowe (w przypadku osoby fizycznej), a odpowiedzi na
złożone reklamacje na wskazany w danych adres e-mail. Zobowiązuję się do aktualizacji danych.
Zgadzam się, aby dane firmy, którą reprezentuję/moje dane osobowe (w przypadku osoby fizycznej) przekazane Sopockiemu
Towarzystwu Ubezpieczeń ERGO Hestia SA w Sopocie, mogły być udostępnione Sopockiemu Towarzystwu Ubezpieczeń na Życie
ERGO Hestia SA w Sopocie w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, w tym prezentacji ofert ubezpieczenia.
Wyrażam zgodę na zawarcie umowy ubezpieczenia na warunkach wskazanych w ofercie przekazanej mi z wykorzystaniem
środków porozumiewania się na odległość.
Oświadczam, że zostało mi okazane i zapoznałem się z treścią pełnomocnictwa do zawarcia umowy ubezpieczenia w imieniu
Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia SA w Sopocie; przed zawarciem umowy otrzymałem Ogólne Warunki
Ubezpieczeń wraz z załącznikami, na podstawie których umowę zawarto oraz zapoznałem się z nimi i zaakceptowałem ich treść;
dane we wniosku elektronicznym są zgodne z prawdą i podane zostały według mojej najlepszej wiedzy.
Oświadczam, że przed zawarciem ubezpieczenia dystrybutor zbadał i określił moje wymagania oraz potrzeby ubezpieczeniowe.
Oświadczam, że przed zawarciem ubezpieczenia dystrybutor udostępnił mi dokument pełnomocnictwa udzielonego
dystrybutorowi przez ubezpieczyciela oraz przekazał mi wymagane ustawowo informacje o dystrybutorze.
Oświadczam, że przed zawarciem ubezpieczenia dystrybutor przekazał mi w zrozumiałej formie, jako ustandaryzowany dokument,
wymagane ustawowo obiektywne informacje o proponowanym produkcie ubezpieczeniowym.

ŁAZARCZYK ANDRZEJ JAN, MULTIAGENCJA
UBEZPIECZENIOWA "MARCIN", NIP: 1130099285
tel: +48601216171, email: BIURO@AUMARCIN.PL
ANDRZEJ ŁAZARCZYK
tel: +48601216171, email: BIURO@AUMARCIN.PL

podpis Ubezpieczającego, 2022-10-05 Agent / Ubezpieczyciel
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PKD
Rodzaj wyłączonej działalności: W ramach umowy ubezpieczenia STU ERGO Hestia SA nie odpowiada za szkody

powstałe w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż wskazana w
niniejszej polisie, w szczególności:
78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem

pracowników
70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i

zarządzania
63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej

niesklasyfikowana
69.10.Z Działalność prawnicza
73.11.Z Działalność agencji reklamowych
69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
53.20.Z Pozostała działalność pocztowa i kurierska
47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna

działalność

ŁAZARCZYK ANDRZEJ JAN, MULTIAGENCJA UBEZPIECZENIOWA
"MARCIN", NIP: 1130099285
tel: +48601216171, email: BIURO@AUMARCIN.PL
ANDRZEJ ŁAZARCZYK
tel: +48601216171, email: BIURO@AUMARCIN.PL

podpis Ubezpieczającego, 2022-10-05 Agent / Ubezpieczyciel

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie, przy ul. Hestii 1,
81-731 Sopot, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez
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Niniejszy załącznik stanowi integralną część polisy ERGO Biznes nr 922000234650
922000234650



Załącznik do polisy ERGO Biznes nr 922000234650 - Treść klauzul produktowych
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