
 

 

DEKLARACJA PRZYST PIENIA DO GENERALNEJ UMOWY UBEZPIECZENIA 
ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIEGŁYCH S DOWYCH NR WR50/000211/16/A 

1.Ubezpieczaj cy:  Fundacja Alternova z siedzibą w Zielonej Górze,  ulica Jerzego Waszczyka 6A lokal 2; 
65-664 Zielona Góra  

2.Ubezpieczony: 
       Imię  i nazwisko 

 
Specjalizacja biegłego 

 
Adres zamieszkania 

3.Wnioskowany początek okresu ubezpieczenia (nie wcześniejszy niż data wypełnienia niniejszej  
 

   deklaracji) -  
 

4.Wnioskowana suma gwarancyjna (prosimy o zaznaczenie  X przy wybranej sumie gwarancyjnej): 

SUMA GWARANCYJNA DLA JEDNEGO I WSZYSTKICH 
WYPADKÓW W ROCZNYM OKRESIE UBEZPIECZENIA 

WNIOSKOWANA OPCJA SUMY 
GWARANCYJNEJ 

100.000 PLN  

250.000 PLN  

500.000 PLN  

1.000.000 PLN  

 
5. Szkodowość w zakresie odpowiedzialności cywilnej w okresie ostatnich 3 lat (rozumiana jako wypłacone 
odszkodowania, zgłoszone roszczenia lub okoliczności, z których mogą one wyniknąć) 
 
 

 
 
Oświadczenie Ubezpieczonego: 
Oświadczam, że udzieliłem/am  powyższych informacji zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i że znane mi są 
sankcje przewidziane w art. 815 § 3 Kodeksu Cywilnego za udzielenie Ubezpieczycielowi nieprawdziwych 
informacji istotnych dla oceny ryzyka. 
Oświadczam, że otrzymałem/am i zapoznałem/am się z Generalną Umową Ubezpieczenia 
odpowiedzialności Cywilnej biegłych sądowych nr WR50/000211/16/A oraz z Ogólnymi Warunkami 
Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu wykonywania zawodu z dnia 1-01-2016 i 
zaakceptowałem/am ich treść. 
 
 
Oświadczenie Ubezpieczyciela: 
Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 
883 z późniejszymi 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 k.c, 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 usprawiedliwiane lub statutowe naszego 
Towarzystwa albo osób trzecich, którym są przekazywane te dane – wymaga uzyskania Pana/i uprzedniej 
zgody. 
 

 

Miejscowość, data i czytelny podpis Ubezpieczonego 

Kami
Typewriter
WZÓR

Kami
Typewriter
WZÓR




