
ERGo

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA
z siedzlbą w Sopocie zaśwtadcza, że

Pan
Ryszard Januszkiewicz

ul. Słowackiego 35A, 55-120 Oborniki Śląskie

zgło szony pr zez lzbę Rze czoznawców
Stowarzyszenia Inzynierów i TechnikOw Pozarnictwa

objęty jest ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawców do spraw

zabezpieczeń przeciwpozarowych skupionych w Izbie Rzeczoznawców Stowarzyszenia
lnzynierów i TechnikOw Pozarnictwa

potwierdzonym polisą o numerze 903012049468
Umowa Generalna WAUG1 196 / 2017

za\\lŁIfta_ na okres od B kwietnia 2017r. do 11 stycznia 2018r.

z sumą glł,aranc;-jn:l_ 1.000.000,00 PLN
na jeden i wszystkie rłypadki lv okresie ubezpieczenia

i w całości opłaconą składką ubezpieczeniową w kwocie 698,00 PLN

PruecJmiot i zakres ubezpicczenia:
Odpow.iedzialność Cyviltla osób oblętych ubezpieczeniem za szkody po]e1ające na wystąpieniu czystych
stl,tl.t fillansow.vch wyrządzone osobom trzecinl, w t.yltl także osobonl związanych un]ową lub innytn

slosunkiem prawnJ.m z osobani objętymi ubezpieczeniem, w zńązku z vyJi6111:wanien cz.l,nności

rzeczozllćtrycy do sprav, zabezpieczcń przeciwpożarowych: opl,acou.ywanie ekspert_v-z, opinll' rr zakresic
o,, h t i,n! p rl ec iwpnz:l t,o tl ej,

Zakre s p o d s t awo u, y u b e z p i e c, z el l i a [o z -\, z e]-z o n y o :

- k]auzu]e 001/j,z,: (szkod.r w nienju ]ub na ostlbje wrrzrldzone osobom trzecńn przez osoby objęte
ubezpieczell jen)

szkodv u, nielliu ]ub na osobje wlrnikle z projaktovanta zabezpieczeń j urządzeń 1lrzec:iw1:lożarołłvch, z
uzgadniania projcktów buc/onJanych w, zakresie c;chrony przeciwpożal,clv,ej clraz projektów Lltzątlzeń
prz e c i u,, p o ż a1,o wych.

- k]auzuje 002./i.z,: (szkot/.l. w.u,za,dzone osobom trzecin przez podu,.vkonawcóły ubezpieczaja_cega),
podstava uhczpieczcnia: ogó]ne lĄ/arunki Llbezpieczellia odpou iedzialności cyw,ilnej z t.vluJu

wykonywanitl zawodu Sopockiego Tou,arz.r,stwa Libezpieczeń ERGO IIestia S.A. z dnia 01,01.20]6r, cl

symholu OC,/OW03ll601

Warszawa, 07 .a4. 20L7 r.
,,Spory. w_t.-nikające z LJmorły ubezpieczetlia pomięclzr. Llbezpieczaja_cl.n, L,]bezpieczcln,vm lub innl-n upralvnit)n_v*ln z unlo\N
ubezpiecze.niir, będąr:yrn osobą fiz_vczna,, a L,]b,.zpiecz.vcielem moga, b}.i: rozpoznane rr, drodze poztlsąclorvegrl postępclli,trnia przed

RzeczIiikiem Finirnsowy-m - A1..Jerozolinskie 87, 02 001 \Ąiarszalva, ułłłv.rf.gor,.pl. który, jest poclnioten uprirrł,nionl.n clo

prorvadzeniir pozastldolłvch postepo\\,.rń tv ślvietle przepisów L]staulr z dniil 5 sierpnia 2015 r, o rozpirtrylvaniu reklanacji przez
poclnriot1. rynku tinansorvego i o Rzeczniku Pinatlsorł,vm."

sopockie Toworzystwo Ubezpieczeń ERGo Hestio 5A,81-731 sopot, Hestii 1. KRs ooooo24812, VIII Wydzioł Gospodorczy KRs sqdu Rejonowego www.ergohestio.pl
Gdońsk-Północ w Gdońsku. NIP 585-000-16-90. Kopitoł zokłodowy, opłocony W cołości: 185 980 900 zł. 8o1 1o7 1o7*, 58 555 5 555

"opłoto żo połqczenie z9odnie z cennikiem operotoro
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