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Adres e-mail: nowakk@gmail.com
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Krzysztof Nowak

ERGO 7 i ERGO Podróż

Dane pojazdu: 
Marka/Model: Hyundai Tucson
Pojemność: 1600 cm³
Paliwo: benzyna
Skrzynia biegów: manualna
Moc: 97 kW
Rok produkcji: 2020
Nr rejestracyjny: GD54321
Nr VIN: 3FAFP72W64X107365
Data pierwszej rejestracji: 23.11.2020
Przebieg: 15 000 km
Komplet kluczy: 2
Suma ubezpieczenia: przepisz z Eurotax

Oczekiwania klienta:
• OC posiadacza pojazdu + ubezpieczenie szyb
• AC ochrona od wszystkich zdarzeń (naprawa w ASO)
• NNW KiP (najwyższa SU)
• Assistance (najwyższy pakiet)

Ogień i zdarzenia losowe

Odpowiedzialność cywilna 

ERGO Podróż

OC posiadacza pojazdu, AC, NNW KiP

NNW
Klient

Mieszkanie 
ul. Morska 8/m 12, 81-333 Gdynia

Oczekiwania klienta: 
•  klient chce ubezpieczyć mieszkanie od ognia i zdarzeń losowych 

w najwyższym wariancie
•  nie umie dokonywać napraw domowych, więc chce w razie awarii 

skorzystać z pomocy fachowca

Mieszkanie: 350 000 zł
Wyposażenie: 60 000 zł
Rzeczy osobiste: 60 000 zł

Mieszkanie: 20 000 zł
Wyposażenie: 60 000 zł
Rzeczy osobiste: 60 000 zł

Pan Krzysztof Nowak (40 lat) ma żonę Joannę (38 lat) i dwoje dzieci (14 i 16 
lat). Cała rodzina prowadzi aktywny tryb życia: 14-letni syn jest zafascynowany 
piłką nożną, a 16-letnia córka gra w badmintona. Oboje uczęszczają 
regularnie na treningi. Bardzo często w weekendy jeżdżą na dalekie wycieczki 
rowerowe. Całą rodziną uwielbiają podróże zagraniczne. Pan Krzysztof 
Nowak mieszka z rodziną w bloku 10 piętrowym na 4 piętrze w mieszkaniu 
jednokondygnacyjnym, w którym nie prowadzi działalności gospodarczej, 
o powierzchni 68 m². Nieruchomość jest o konstrukcji niepalnej, bez okien 
dachowych i nie jest przedmiotem najmu. Rodzina posiada jedno miejsce 
garażowe w parkingu podziemnym.

Koszty leczenia oraz pomoc medyczna, SU: 100 000 zł

Szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem czynności 
życia prywatnego dla wszystkich członków rodziny na kwotę 500 000 złotych. 

Klient wraz z rodziną wyjeżdża na 2 - tygodniowe wakacje w ciepłe miejsce. 
Będą aktywnie spędzali czas - jazda na rowerze, chodzenie po górach 
(do 2 000 m n.p.m.), zwiedzanie. Zabierają ze sobą rowery. Chcą mieć jak 
najwyższą ochronę, gdyż Pani Joanna ma astmę. 

Kradzież


