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Jan Kowalski 

ERGO 7

Dane pojazdu: 
Marka/Model: TOYOTA AURIS
Pojemność: 1598 cm³
Paliwo: benzyna
Skrzynia biegów: manualna
Moc: 97 kW
Rok produkcji: 2018
Nr rejestracyjny: GD463RW
Nr VIN: SB1ME3JEX0E114416
Data pierwszej rejestracji: 24.08.2018
Przebieg: 126 000 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)
• dane klienta i pojazdu są hipotetyczne z generatora na potrzeby ćwiczeń

Ogień i zdarzenia losowe

Kradzież

Odpowiedzialność cywilna 

OC posiadacza pojazdu, AC, NNW KiP

NNW

Klient

Dom 
ul. B. Prusa 18, 80-209 Chwaszczyno
 
Dom: 800 000 zł
Wyposażenie: 70 000 zł 
Rzeczy osobiste: 45 000 zł
Architektura ogrodu: 20 000 zł
 
Oczekiwania klienta: 
•  klientka najbardziej obawia się zniszczeń wyrządzonych przez dzieci i psa 

oraz zalania
•  rozszerzenie o powódź (brak szkód)
•  cesja na dom

Pan Jan Kowalski i troje dzieci (7, 10 i 12 lat). W zeszłym roku Pan Jan z żoną 
wybudowali dom  kilka kilometrów od miasta. Oboje jeżdżą samochodami 
do pracy oraz zawożą dzieci do szkoły i zajęcia dodatkowe. Mają też psa. 
Ich ogromną pasją jest ogród. Mimo, że tylko rok mieszkają w nowym miejscu 
ich ogród jest cały zagospodarowany. Pan Jan Kowalski mieszka z rodziną 
w domu wolnostojącym, jednopiętrowym, w którym nie prowadzi działalności 
gospodarczej, o powierzchni 130 m². Nieruchomość jest o konstrukcji 
niepalnej, o skośnym dachu z oknami dachowymi, bez piwnicy i nie jest 
przedmiotem najmu.

Dom: 80 000 zł 
Wyposażenie: 50 000 zł 
Rzeczy osobiste: 40 000 zł 
Architektura ogrodu  20 000 zł

Oczekiwania klienta: 
klientka obawia się strat, które mogą powstać w ogrodzie

Szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem czynności 
życia prywatnego

Koszty leczenia oraz pomoc medyczna, SU: 100 000 zł


