
Skontaktuj się z nami:

www.ergohestia.pl
801 107 107*, 58 555 5 555

*opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora

SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA SA
ul. Hestii 1, 81-731 Sopot, Numer KRS 0000024812

Sądu Rejonowego Gdańsk Północ w Gdańsku,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

NIP 585-000-16-90. Wysokość kapitału zakładowego,
który został opłacony w całości: 196.580.900 zł.

CERTYFIKAT NR 430001693394 POTWIERDZAJĄCY OBJĘCIE OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ
W RAMACH UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ NADWYŻKOWEJ KANCELARII PRAWNEJ ZAWARTEJ NA PODSTAWIE ZAŁĄCZNIKA NR 5  DO 
UMOWY GENERALNEJ NR TO50/000408/17/A

DANE UBEZPIECZAJĄCEGO
NAZWA ADRES NIP REGON

DURAJ & RECK I PARTNERZY KANCELARIA 
ADWOKACKA Gliwicka 5

Katowice 40-079            

6342698194 241056821

FORMA PRAWNA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI TELEFON E-MAIL

Spółka partnerska biuro@durajreck.com

DANE UBEZPIECZONEGO
NAZWA ADRES NIP REGON

DURAJ & RECK I PARTNERZY 
KANCELARIA ADWOKACKA Gliwicka 5

Katowice 40-079            

6342698194 241056821

FORMA PRAWNA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI TELEFON

Spółka partnerska

OKRES UBEZPIECZENIA 19-02-2021 - 18-02-2022

Podstawa ubezpieczenia: OWU OC z tytułu wykonywania zawodu z dnia 24-09-2018
Zakres ubezpieczenia: zgodnie z powyższym oraz zgodnie z Umową Generalną nr TO50/000408/17/A
Suma gwarancyjna na zdarzenie w 
okresie ubezpieczenia: 10 000 000 zł

Czasowy zakres ochrony Trigger act committed

Składka w wysokości XXXXXX zł płatna na konto nr: 88 1030 1508 0000 0005 0260 8738

Składka płatna jednorazowo, rata w wysokości XXXXXX zł płatna w terminie do 2021-02-28

KLAUZULE INFORMACYJNE
Ubezpieczający przed  zawarciem umowy ubezpieczenia otrzymał  treść Umowy Generalnej   nr TO50/000408/17/A oraz treść Ogólnych Warunków Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu 
wykonywania zawodu z dnia 24-09-2018. Ponadto treść Umowy Generalnej   nr TO50/000408/17/A oraz Ogólnych Warunków Ubezpieczenia  w niej przywołanych jest dostępna na stronie internetowej 
Naczelnej Rady Adwokackiej, Izb Adwokackich oraz na platformie internetowej  dedykowanej adwokatom www.adwokat.marsh-zawodowe.pl   

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych:  Informujemy, że Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A. z siedzibą w Sopocie, przy ul. Hestii 1 (Ubezpieczyciel), jest 
administratorem Pana/i danych osobowych podanych w związku z przystąpieniem do umowy ubezpieczenia. Dane te przetwarzane będą wyłącznie w celu wywiązania się z umowy ubezpieczenia oraz dla 
wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów Ubezpieczyciela (marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług oraz dochodzenia roszczeń z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia). Dane 
pobierane są na podstawie: art. 23 ust. 1 pkt 3 i pkt 5 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 922) i art. 815 Kodeksu cywilnego.

Służy Panu/i prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, a przetwarzanie tych danych w celach innych, niż wymienione powyżej wymaga uzyskania Pana/i uprzedniej zgody.

1. Ubezpieczony, Ubezpieczający lub uprawniony z umowy ubezpieczenia może zgłosić zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Ubezpieczyciela (reklamacja):
1) poprzez formularz na stronie internetowej: www.ergohestia.pl;   
2) telefonicznie, pod numerem: 801 107 107 lub 58 555 5 555;  
3) pisemnie, na adres siedziby Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń  ERGO Hestia SA, ul. Hestii 1, 81-731 Sopot;
4) ustnie lub pisemnie podczas wizyty w jednostce Ubezpieczyciela
2. Reklamacje rozpatrywane są przez jednostkę organizacyjną powołaną w tym celu  przez Zarząd Ubezpieczyciela.
3. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w ciągu 30 dni od dnia jej otrzymania na piśmie lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji lub pocztą elektroniczną – na wniosek osoby 
zgłaszającej. 
4. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie określonym powyżej, odpowiedź zostanie wysłana w ciągu 60 dni od dnia 
otrzymania  
5. Osoby wskazane w ust 1, w niestandardowych sprawach, mogą się zwrócić do Rzecznika Klienta Ubezpieczyciela  poprzez formularz na stronie: www.ergohestia.pl
6. Osoby wskazane w ust. 1, będące osobą fizyczną, mogą wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego.



Oświadczenie Administratora Danych Osobowych
1. Administratorem danych osobowych jest Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A. Osoba, której dane dotyczą może 

skontaktować się z administratorem danych osobowych:
1)   pisemnie, na adres ul. Hestii 1, 81-731 Sopot;
2)   telefonicznie, pod numerem: 801 107 107 lub (58) 555 55 55.

2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach 
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Osoba, której dane 
dotyczą może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:
1)   pisemnie, na adres: ul. Hestii 1, 81-731 Sopot;
2)   za pośrednictwem adresu mailowego: iod@ergohestia.pl;
3)   poprzez formularz w sekcji Ochrona Danych Osobowych na stronie www.ergohestia.pl.

3. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego, przedstawienia oferty umowy 
ubezpieczenia, a w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia, w celu jej wykonania, reasekuracji i koasekuracji ryzyk, rozpatrywania 
zgłoszonych reklamacji, marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora danych osobowych, prawnie uzasadnionych 
interesów administratora danych osobowych oraz dochodzenia roszczeń z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia.

4. W celu ustalenia wysokości składki ubezpieczeniowej stosowane jest profilowanie:
1)   decyzje związane z profilowaniem będą podejmowane na podstawie danych zebranych w procesie zawarcia umowy
      ubezpieczenia, a w przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych, również na podstawie informacji uzyskanych za pośrednictwem 
      Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego;

2)   w przypadku zawarcia umowy na odległość, decyzje będą podejmowane automatycznie (bez udziału człowieka) na podstawie
      danych zebranych w procesie zawarcia umowy ubezpieczenia oraz informacji uzyskanych za pośrednictwem 
      Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego;

3)   w przypadku odnowienia umowy ubezpieczenia decyzje będą podejmowane automatycznie na podstawie danych zebranych
      podczas zawarcia i wykonania poprzedniej umowy ubezpieczenia. Dla przykładu, im więcej szkód miało miejsce w historii 
      ubezpieczenia, tym większe może być ryzyko ubezpieczeniowe i w związku z tym składka ubezpieczeniowa może być wyższa;
4)   pod warunkiem udzielenia odrębnej zgody, przy ocenie ryzyka ubezpieczeniowego mogą zostać uwzględnione dane uzyskane 
      za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej oraz Krajowego Rejestru Długów.
      W przypadku marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora danych osobowych profilowanie będzie
      stosowane w celu opracowania profilu marketingowego i dopasowania indywidualnej oferty.

5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych:
1)   w celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego, zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia, reasekuracji i koasekuracji ryzyk jest
      niezbędność do zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia;
2)   w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora oraz dochodzenia roszczeń z tytułu zawartej 
      umowy ubezpieczenia jest prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych;
3)   w celu rozpatrywania zgłoszonych reklamacji oraz w celu przeciwdziałania przestępstwom ubezpieczeniowym są ciążące na 
      administratorze danych osobowych obowiązki wynikające z przepisów prawa;
4)   w przypadku udzielenia odrębnej zgody, na cele inne niż wskazane powyżej, będzie ona podstawa prawną przetwarzania.

6. Dane osobowe mogą być przekazywane: podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie ERGO Hestii, zakładom reasekuracji, innym 
zakładom ubezpieczeń na potrzeby koasekuracji oraz innym administratorom danych osobowych, jeśli mają prawnie uzasadniony interes. Za 
inne podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie ERGO Hestii uważa się przede wszystkim: dostawców usług informatycznych, 
podmioty przetwarzające dane w celu windykacji należności, podmioty świadczące usługi archiwizacyjne, podmioty świadczące usługi w 
ramach pomocy Assistance, podmioty przeprowadzające postępowanie likwidacyjne, bądź biorące w nim udział, oraz pośredników 
ubezpieczeniowych. W przypadku wyrażenia odrębnej zgody dane osobowe mogą być przekazane innym zakładom ubezpieczeń w celu 
marketingu bezpośredniego ich produktów i usług.

7. ERGO Hestia przekaże dane osobowe do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, jeżeli okaże 
się to niezbędne do wykonania zawartej umowy ubezpieczenia. ERGO Hestia zapewni odpowiednie zabezpieczenie tych danych. Osoba, której 
dane dotyczą, może żądać wydania kopii przekazanych danych oraz wskazania miejsca ich udostępnienia. W tej sprawie należy się 
skontaktować z administratorem danych osobowych lub z Inspektorem Ochrony Danych.

8. Osoby, których dane osobowe przetwarzane są przez ERGO Hestię, mają w związku z przetwarzaniem następujące prawa:
1)   prawo dostępu do swoich danych osobowych;
2)   prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania ich danych osobowych;
3)   prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w takim zakresie, w jakim są one przetwarzane na 
      potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania;
4)   prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych w ustrukturyzowanym, 
      powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawo przesłania ich do innego administratora;
5)   prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych;
6)   prawo do wycofania zgody, bez wpływu na zgodność z prawem czynności podjętych przed jej wycofaniem;
7)   w przypadku podejmowania decyzji w sposób automatyczny, prawo do jej zakwestionowania oraz wyrażenia własnego 
      stanowiska lub żądania interwencji człowieka, celem ponownej analizy danych oraz uzyskania indywidualnej decyzji.

9. W celu skorzystania z praw określonych w punkcie 8 należy skontaktować się z administratorem danych osobowych lub z Inspektorem Ochrony 
Danych.

10. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu tej umowy lub 
do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych, wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania 
dokumentów księgowych dotyczących umowy ubezpieczenia. Jeśli nie doszło do zawarcia umowy ubezpieczenia, w przypadku udzielenia 
odrębnej zgody, dane osobowe będą wykorzystywane do celów marketingu produktów i usług własnych administratora danych osobowych, do 
momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych w tym celu.

11. Podanie danych osobowych jest konieczne do dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego oraz do zawarcia i wykonywania umowy 
ubezpieczenia. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia. W przypadku 
udzielenia odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych podanie ich jest dobrowolne.

Skontaktuj się z nami:
www.ergohestia.pl

801 107 107*, 58 555 5 555
* opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora



KLAUZULA REKLAMACYJNA

1. Ubezpieczający, Ubezpieczony, uposażony lub uprawniony z umowy ubezpieczenia, osoba, która dochodzi roszczeń na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze 
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, a także poszukujący ochrony ubezpieczeniowej lub zleceniodawca gwarancji ubezpieczeniowej mogą 
wnieść reklamacje dotyczące usług świadczonych przez ERGO Hestię lub agenta ubezpieczeniowego.

2. Zasady wnoszenia reklamacji na usługi świadczone przez ERGO Hestię oraz agenta wyłącznego ERGO Hestii, to jest działającego wyłącznie 
w imieniu lub na rzecz jednego ubezpieczyciela.
1) Reklamację można złożyć w następujący sposób:

a) poprzez formularz na stronie: www.ergohestia.pl;
b) telefonicznie, pod numerem: 801 107 107 lub 58 555 5 555;
c) pisemnie, na adres siedziby Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia SA, ul. Hestii 1,  81-731 Sopot;
d) ustnie lub pisemnie podczas wizyty w jednostce Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia SA.

2) Reklamacje rozpatrywane są przez jednostkę organizacyjną powołaną w tym celu przez Zarząd ERGO Hestii.
3) Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania na piśmie lub za pomocą innego trwałego nośnika 
informacji albo pocztą elektroniczną – na wniosek osoby, która zgłasza reklamację. 
4) W szczególnie skomplikowanych przypadkach, które uniemożliwiają rozpatrzenie reklamacji i udzielenie 
odpowiedzi w terminie określonym powyżej, odpowiedź zostanie wysłana w terminie 60 dni od dnia jej otrzymania. O konieczności przedłużenia 
terminu do udzielenia odpowiedzi na reklamację osoba składająca reklamację zostanie poinformowana w 30-dniowym terminie. 
5) W niestandardowych sprawach osoby wymienione w ust. 1 mogą zwrócić się do Rzecznika Klienta ERGO Hestii poprzez formularz na 
stronie: www.ergohestia.pl.
6) Osoba fizyczna składająca reklamację może wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego www.rf.gov.pl. 

3. Zasady wnoszenia reklamacji na usługi świadczone przez tzw. multiagenta, to jest agenta, który  działa w imieniu lub na rzecz ERGO Hestii 
oraz innych ubezpieczycieli – w zakresie niezwiązanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową.
1) Reklamacje w zakresie niezwiązanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową należy składać bezpośrednio 
agentowi, który świadczył usługi w zakresie dystrybucji ubezpieczeń. Reklamacje rozpatrywane są bezpośrednio przez tego agenta. W 
przypadku wpływu takiej reklamacji do ERGO Hestii, ERGO Hestia przekaże reklamację niezwłocznie agentowi, informując o tym jednocześnie 
osobę występującą z reklamacją.

Skontaktuj się z nami:
www.ergohestia.pl

801 107 107*, 58 555 5 555
* opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora
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