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Numer polisy generalnej

Zwarta w dniu Miejscowość

Początek okresu ubezpieczenia Koniec okresu ubezpieczenia

DaNe UbeZPieCZająCegO
Nazwa

Kod Poczta

Ulica Numer domu Numer lokalu

RegON NiP

DaNe UbeZPieCZONegO

Właściciel pojazdu ujawniony w dowodzie rejestracyjnym.

ZaKRes UbeZPieCZeNia
Zgodnie z zawartą umową generalną

Szczegółowo określony na certyfikatach, generowanych osobno dla każdego pojazdu.

PRZeDMiOt UbeZPieCZeNia
Pojazdy będące w posiadaniu Ubezpieczającego, zgłoszone do ubezpieczenia za pośrednictwem platformy Cumulus.Floty (https://floty.ergohestia.pl), zgodnie z ich wykazem dostępnym  
na ww. platformie.

sUMa UbeZPieCZeNia

Ujawniona na certyfikatach, generowanych osobno dla każdego pojazdu.

sKłaDKa

Ujawniona na certyfikatach, generowanych osobno dla każdego pojazdu.

teRMiN OPłaCaNia sKłaDKi

Zgodnie z wystawionymi certyfikatami - zestawienie dostępne w zakładce „Raporty płatności” systemu HBSFloty.

OŚWiaDCZeNia UbeZPieCZająCegO

Oświadczam, że zostało mi okazane i zapoznałem/am się z treścią pełnomocnictwa do zawarcia umowy ubezpieczenia w imieniu Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń Ergo Hestia SA  
oraz potwierdzam, że przed zawarciem umowy otrzymałem/am tekst Ogólnych Warunków Ubezpieczenia wraz z klauzulami dodatkowymi, na podstawie których umowę zawarto  
oraz zapoznałem/am się z nimi i zaakceptowałem/am ich treść.
Oświadczam, że udzieliłem/am powyższych informacji zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i oświadczam, że znane są mi sankcje przewidziane w art. 815 § 3 kodeksu cywilnego za udzielenie 
Ubezpieczycielowi nieprawdziwych informacji istotnych dla oceny ryzyka.

Zgodnie z ustawą z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną.*

* od wyrażenia niniejszej zgody nie uzależnia się zawarcia umowy ubezpieczenia, w razie niewyrażania zgody prosimy o jej wykreślenie w całości

Podpis Ubezpieczającego Podpis Ubezpieczyciela - stU ergo Hestia sa



§ 1
1. Informacje na temat przedmiotu ubezpieczenia, zakresu ubezpieczenia 

autocasco, ustalenia sumy ubezpieczenia i sumy gwarancyjnej, 
zabezpieczeń antykradzieżowych pojazdów, ubezpieczenia assistance, 
odszkodowań, wysokości stawek i składek oraz wszelkich zmian  
w stosunku do wskazanych OWU, zostały określone w treści Umowy 
Generalnej. 

2. Niniejsze warunki szczególne maja pierwszeństwo przed zapisami 
Umowy Generalnej, w kwestiach określonych niniejszymi warunkami.

OKRes UbeZPieCZeNia

§ 2
1. Okres ubezpieczenia:

a) w przypadku ubezpieczenia OC - 12 miesięcy od dnia wskazanego  
w polisie jako początek okresu ubezpieczenia,

b) w przypadku pozostałych ryzyk - od dnia wskazanego w polisie jako 
początek okresu ubezpieczenia , przez:
i. czas trwania niniejszej Polisy Generalnej - w przypadku 

wyrównania okresu ubezpieczenia do dnia ekspiracji niniejszej 
Polisy Generalnej,

ii. okres 12 miesięcy,
2. Początek okresu ubezpieczenia ustala się jako datę i godzinę wskazaną 

we wniosku lub zgłoszeniu do ubezpieczenia przekazanego:
a) Za pośrednictwem systemu Cumulus.Floty,
b) Do reprezentanta Ergo Hestii, 

 przy czym nie może ona być wcześniejsza aniżeli data i godzina 
rozpoczęcia wprowadzania danych do tegoż wniosku w Cumulus.Floty, 
lub data i godzina otrzymania zgłoszenia do reprezentanta Ergo Hestii.

3. Wyrównanie okresu ubezpieczenia będzie realizowane zgodnie  
z procedurą wskazaną w Umowie Generalnej.

POtWieRDZeNie ZaWaRCia UbeZPieCZeNia POjaZDU

§ 3
1. Ergo Hestia i Ubezpieczający, zgodnie ustalają, że potwierdzeniem 

przyjęcia pojazdów do ubezpieczenia w ramach niniejszej polisy, będą 
certyfikaty generowane elektronicznie z platformy Cumulus.Floty. 

2. Zgłoszenie pojazdu do ubezpieczenia przez Użytkownika systemu 
będzie odbywało się za pośrednictwem platformy Cumulus.Floty  
na dedykowanej i predefiniowanej stronie: https://floty.ergohestia.pl

3. Użytkownik systemu, zgłaszając do ubezpieczenia pojazd, wypełni 
wniosek o ubezpieczenie w module „Rejestracja wniosku” w części 
dotyczącej dodania nowego pojazdu do niniejszej Polisy Generalnej, 
przez podanie lub wybranie predefiniowanych informacji:
a) właściciel pojazdu - Ubezpieczony (dokładna nazwa podmiotu, adres, 

NIP i REGON; w przypadku osoby fizycznej PESEL),
b) dane pojazdu (marka, model, typ, rodzaj z dowodu rejestracyjnego, 

numer VIN, numer rejestracyjny, rok produkcji, data I rejestracji, 
pojemność silnika, ładowność, zabezpieczenia, klucze oraz ich ilość  
i ilość sterowników rozbrajających zabezpieczenia),

c) suma ubezpieczenia w ryzykach nieobowiązkowych,
d) okres wnioskowanej ochrony ubezpieczeniowej, oraz dokona wyboru:

i. opcjonalnych rozszerzeń lub zawężeń zakresu ubezpieczenia,
ii. ryzyk komunikacyjnych, ochroną od których dany pojazd  

ma być objęty.

4. Wydruk certyfikatów, o których mowa w ust. 1 będzie dokonywany  
na dedykowanym papierze.

5. Certyfikaty, o których mowa w ust. 1 mogą być zaopatrzone  
w nadrukowany podpis reprezentanta Ergo Hestii, tzw. Faksymile  
lub na życzenie Ubezpieczającego mogą być zaopatrzone w oryginalny 
podpis i pieczęć przedstawiciela Ergo Hestii, z zastrzeżeniem  
ust. 6 poniżej.

6. W przypadku sygnowania certyfikatów oryginalnymi podpisami 
reprezentanta Ergo Hestii, nie będzie możliwy wydruk certyfikatu  
z systemu Cumulus.Floty przez Ubezpieczającego lub jego 
reprezentanta. Certyfikaty będą dostarczane przez reprezentanta 
Ergo Hestii zgodnie z odrębnie ustaloną pomiędzy zainteresowanymi 
procedurą.

7. Certyfikaty, o których mowa w ust. 1 nie wymagają podpisu 
Ubezpieczającego.

8. Wszystkie czynności opisane w niniejszym ustępie, które dotyczą 
Ubezpieczającego, mogą być wykonane przez uprawomocnionego 
przez niego Brokera.

sKłaDKa

§ 4
1. Składka przypisana z niniejszej Polisy Generalnej jest sumą składek 

przypisanych z wygenerowanych certyfikatów, o których mowa  
w § 3 ust. 1 niniejszych warunków szczególnych.

2. Kalendarz płatności składki w ramach niniejszej polisy jest określony  
dla każdego certyfikatu oddzielnie.

3. Składka jest płatna zgodnie z indywidualnym kalendarzem płatności,  
na rachunek wskazany w certyfikacie.

4. Zestawienie dat płatności składek wraz z kwotami, numerami 
certyfikatów oraz listą ryzyk jest dostępne na platformie Cumulus.Floty 
w module „Panel raportowy” po uprzednim wygenerowaniu raportu.

5. W przypadku zawarcia polisy generalnej z wyrównaniem okresów 
ubezpieczenia w ryzykach nieobowiązkowych, rozłożenie płatności 
składki na raty (ilość rat, składka przypadająca na poszczególne raty)  
w przypadku rozpoczęcia okresu ubezpieczenia danego pojazdu  
po dniu rozpoczęcia obowiązywania niniejszej Polisy Generalnej będzie 
uzależnione od okresu, jaki pozostał do końca obowiązywania niniejszej 
polisy. Ilość rat zostanie ustalona jako ilość pozostałych w ramach 
okresu ubezpieczenia terminów płatności, określonych w kalendarzu 
płatności. Wysokość składki w poszczególnych ratach zostanie ustalona 
jako iloraz składki i ilości przyjętych rat.

6. Pozostałe postanowienia dotyczące składki zostały zawarte w treści 
Umowy Generalnej.

§ 5
Wszelkie zmiany strony będą uzgadniały w formie pisemnej, pod rygorem 
nieważności.

Warunki szczególne Polisy Generalnej

Podpis Ubezpieczającego   Podpis Ubezpieczyciela - stU ergo Hestia sa
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