HANZA CONSULTING Sp. z o.o.
HANZA CONSULTING Sp. z o.o. 00-003 Warszawa, ul. Jasna 15 tel. (022) 828-27-36, fax (022) 826-33-02
www.hanzaconsulting.pl e-mail: hanza@hanzaconsulting.pl ·

WNIOSEK
O ZAWARCIE UMOWY OBOWIĄZKOWEGO UBEZPIECZENIA
ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OSOBY SPORZĄDZAJĄCEJ ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI
ENERGETYCZNEJ
Ubezpieczony:
Imię i nazwisko: ……………………………………………… PESEL: …………………………………………….
Adres:…………………………………………………….……………………………………………………………
Telefon / faks: ……………………………………….. E-mail: ……………………………………………………...
NIP……………………………………………………REGON……………………………………………………...
Forma prawna……………………………………..., Obrót firmy za ostatnie 12 miesięcy………………………….
Zwracam się z wnioskiem o obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osoby sporządzającej świadectwa
charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość technicznoużytkową za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony
ubezpieczeniowej, w związku ze sporządzaniem świadectwa charakterystyki energetycznej.
Wariant I
(ubezpieczyciel zachowuje prawo do regresu w przypadku szkód
w wyniku rażącego niedbalstwa)

 25.000 EUR – składka roczna 85 PLN
 50.000 EUR – składka roczna 115 PLN
 100.000 EUR – składka roczna 160 PLN

Wariant II
(ubezpieczyciel rezygnuje z prawa do regresu w przypadku szkód
w wyniku rażącego niedbalstwa)

 25.000 EUR – składka roczna 110 PLN
 50.000 EUR – składka roczna 165 PLN
 100.000 EUR – składka roczna 225 PLN

(równowartość w PLN przy zastosowaniu kursu średniego Euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa
ubezpieczenia OC została zawarta) na jedno zdarzenie w okresie ubezpieczenia
SZKODOWOŚĆ

Liczba i łączna kwota roszczeń w ostatnich 3 latach ………………...
Liczba i łączna wartość wypłaconych odszkodowań w ostatnich 3 latach, bez względu na posiadane
ubezpieczenie………………...
Łączna liczba zdarzeń znanych Ubezpieczającemu, z których mogą wystąpić roszczenia w okresie ubezpieczenia
………………….
Okres ubezpieczenia od………………......................................
Polisę, potwierdzającą przystąpienie do ubezpieczenia proszę przysłać na adres:
....................................................................................................................................................... .................................
UWAGA
Wypełniony i podpisany wniosek, prosimy o przesłanie faksem na numer (22) 827-98-11
lub drogą e- mailową (po zeskanowaniu) na adres;

konrad.lutoslawski@hanzaconsulting.pl
PO OTRZYMANIU WNIOSKU, ZOSTANIE WYGENEROWANA POLISA WRAZ Z NUMEREM KONTA.
NASTEPNIE PROSIMY O ODESŁANIE PODPISANEJ KOPII POLISY

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Hanza Consulting Sp. z o. o. z siedziba w Warszawie, ul. Jasna 15, 00-003 Warszawa, w celu i zakresie realizacji
umowy ubezpieczenia zawartej na podstawie niniejszego wniosku.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Hanza Consulting Sp. z o. o. ul. Jasna 15, 00-003 Warszawa do celów marketingowych, zgodnie z Ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926, z późn. zmianami).

Miejscowość, data:

Podpis:

KRS 0000295100, Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Kapitał zakładowy wpłacony: 650.000,00 PLN, NIP: 525-241-51-34, REGON 191839830

Sądowego.

