
SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE ERGO HESTIA SA,  
ul. Hestii 1, 81-731 Sopot. Numer KRS 0000024807 Sądu Rejonowego  

Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego  
Rejestru Sądowego. NIP 585-12-45-589. Wysokość kapitału  

zakładowego który został opłacony w całości: 64.000.000 zł.

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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Prosimy o czytelne wypełnienie niniejszego wniosku drukowanymi literami. 

I. DANE POŚREDNIKA UBEZPIECZENIOWEGO (WYPEŁNIA POŚREDNIK UBEZPIECZENIOWY)

Dane pośrednika z adresem, adresem poczty  
elektronicznej oraz numerem telefonu i faxu

Numer umowy  
agencyjnej

II. DANE UBEZPIECZAJĄCEGO

Pełna nazwa  
ubezpieczającego

Rodzaj prowadzonej  
działalności

PKD NIP REGON

DANE IDENTYFIKACYJNE OSÓB REPREZENTUJĄCYCH UBEZPIECZAJĄCEGO (WEDŁUG KRS LUB WPISU DO EWIDENCJI)

1.

Imię  
i nazwisko

Numer PESEL* lub data urodzenia - w przypadku  
gdy nie nadano numeru PESEL

Państwo urodzenia*

2.

Imię  
i nazwisko

Numer PESEL* lub data urodzenia - w przypadku  
gdy nie nadano numeru PESEL

Państwo urodzenia*

III. DANE ADRESOWE UBEZPIECZAJĄCEGO

Miejscowość Kod
-

Telefon

Poczta Ulica Numer  
domu

Numer  
lokalu

IV. WARUNKI UBEZPIECZENIA

Wnioskujemy o zawarcie umowy ubezpieczenia na warunkach oferty numer

Typ  
ubezpieczenia 

Grupowe Ubezpieczenie na Życie Pracowników  
i ich Rodzin Hestia Rodzina

Wnioskowana data rozpoczęcia  
ochrony ubezpieczeniowej (DD:MM:RRRR)

Wysokość składki  
za osobę

Wysokość sumy  
ubezpieczenia

Częstotliwość  
opłacania składki

Składka opłacana  
do dnia (DD:MM:RRRR)

Indywidualna kontynuacja  
ubezpieczenia w ramach pakietu  podstawowego    rozszerzonego    maksymalnego 

Sposób wyliczania składki  
na indywidualnej kontynuacji  od sumy ubezpieczenia z ubezpieczenia grupowego   od składki z ubezpieczenia grupowego

Udział pracodawcy  
w składce

Udział pracownika  
w składce

Liczba osób zgłaszanych  
do ubezpieczenia

Liczba osób  
zatrudnionych

Numer rachunku bankowego do wpłaty pierwszej składki:  
Bank Pekao SA. 78 1240 1053 1111 0010 3349 5845

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY  
GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

* Informacje niezbędne w celu realizacji przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finasowaniu terroryzmu (AML).
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V. OŚWIADCZENIE O WSKAZANIU NUMERU KONTA BANKOWEGO ORAZ ADRESU E-MAIL

Ja niżej podpisany/a, w imieniu Ubezpieczającego, wskazuję do wzajemnych rozliczeń poniższy numer rachunku bankowego oraz poniższy adres e-mail  
do wzajemnej korespondencji, w tym do odbierania elektronicznej wersji potwierdzeń objęcia ochroną ubezpieczeniową.

Nazwa banku

Numer rachunku bankowego 

Adres e-mail

VI. OŚWIADCZENIE SKŁADANE PRZEZ OSOBĘ REPREZENTUJĄCĄ UBEZPIECZAJĄCEGO O OBOWIĄZYWANIU U UBEZPIECZAJĄCEGO  
UMÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

Ja niżej podpisany/a, w imieniu Ubezpieczającego oświadczam, iż pracownicy, w liczbie:  osób, wskazani imiennie na liście stanowiącej załącznik do niniejszego 
wniosku, byli objęci umową grupowego ubezpieczenia na życie w innym towarzystwie ubezpieczeń na życie z sumą ubezpieczenia  
w wysokości:  zł oraz z zakresem ochrony ubezpieczeniowej, którego kopię załączam do niniejszego wniosku.

VII. OŚWIADCZENIE SKŁADANE PRZEZ OSOBĘ REPREZENTUJĄCĄ UBEZPIECZAJĄCEGO

Ja niżej podpisany/a, upoważniony do działania w imieniu Ubezpieczającego, oświadczam, że wszystkie dane zawarte w niniejszym wniosku o zawarcie umowy grupowego ubezpieczenia są prawdziwe  
i kompletne oraz że zostały przekazane Sopockiemu Towarzystwu Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia SA (dalej ERGO Hestia) w dobrej wierze, zgodnie z posiadaną przeze mnie wiedzą.

Wyrażam zgodę, aby wszystkie oświadczenia złożone w niniejszym wniosku oraz we wszystkich innych dokumentach dostarczonych do siedziby ERGO Hestii stanowiły podstawę do zawarcia umowy 
grupowego ubezpieczenia na życie pomiędzy reprezentowanym przeze mnie Ubezpieczającym, a ERGO Hestią. Oświadczam, że otrzymałem/am Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie 
Pracowników i ich Rodzin Hestia Rodzina (kod: HR 01/15) wraz z Zasadami oceny, ustalania i orzekania trwałego uszczerbku na zdrowiu oraz  
(proszę zaznaczyć „x” potwierdzający otrzymanie dodatkowych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia):

 Ogólne Warunki Dodatkowego Grupowego Ubezpieczenia Medical Assistance (kod: MAS 01/12),
 Ogólne Warunki Dodatkowego Grupowego Ubezpieczenia MediPlan (kod: MED 01/15),
 Ogólne Warunki Dodatkowego Grupowego Ubezpieczenia Ryzyk Związanych z Wykonywaniem Zawodu Nauczyciela (kod: NAU 01/10),
 Ogólne Warunki Dodatkowego Grupowego Ubezpieczenia Best Doctors® - Organizacja i Leczenie za Granicą (kod: BD 01/15),

na podstawie których zawarta zostanie z ERGO Hestią umowa ubezpieczenia - zgodnie z niniejszym wnioskiem o zawarcie umowy grupowego ubezpieczenia na życie oraz że zapoznałem/am się  
z ww. Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia.

Oświadczam, że doręczyłem osobom zainteresowanym przystąpieniem ww. Ogólne Warunki Ubezpieczenia przed wyrażeniem przez nich zgody na objęcie ochroną lub przed wyrażeniem zgody  
na finansowanie kosztu składki oraz przekazałem informacje o:
• zakładzie ubezpieczeń oraz adresie jego siedziby, 
• charakterze wynagrodzenia, otrzymywanego przez ubezpieczającego w związku z proponowanym przystąpieniem do umowy ubezpieczenia grupowego**,
• możliwości złożenia reklamacji, wniesienia skargi oraz pozasądowym rozwiązywaniu sporów.

** dotyczy umów ubezpieczenia, w których ubezpieczający lub osoba działająca w jego imieniu lub na jego rzecz, otrzymuje wynagrodzenie lub inne korzyści w związku z oferowaniem możliwości skorzystania z ochrony ubezpieczeniowej 
lub czynnościami związanymi z wykonywaniem umowy ubezpieczenia.

Zobowiązuję się do przekazania Ubezpieczonym zmian ww. Ogólnych Warunków Ubezpieczenia oraz zmian dotyczących umowy grupowego ubezpieczenia na życie, przed wyrażeniem  
zgody na dokonanie takich zmian.

Oświadczam, że przed zawarciem umowy grupowego ubezpieczenia na życie pośrednik - dystrybutor ubezpieczeń:
• zbadał i określił moje wymagania oraz potrzeby ubezpieczeniowe,
• przekazał mi wymagane ustawą o dystrybucji ubezpieczeń z dnia 15.12.2017r. dalej „ustawa o dystrybucji” obiektywne informacje o produkcie ubezpieczeniowym (treść oferty oraz OWU),
• przekazał mi wymagane ustawą o dystrybucji informacje o dystrybutorze.

Oświadczam, że będę przekazywał Ubezpieczycielowi wypełnione i podpisane przez osoby zainteresowane przystąpieniem deklaracje zgody na objęcie grupowym ubezpieczeniem na życie  
z potwierdzeniem doręczenia osobom zainteresowanym przystąpieniem  Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (oraz ewentualne zmiany tych deklaracji na druku zmian) oraz dokumenty  
potwierdzające doręczenie Ubezpieczonym zmian Ogólnych Warunków Ubezpieczenia jak również zmian dotyczących umowy grupowego ubezpieczenia na życie.

VIII. ZAŁĄCZNIKI

1. Kopia wpisu (rejestracji) do odpowiedniej ewidencji lub kopia pełnomocnictwa dla osoby reprezentującej Ubezpieczającego (w przypadku gdy Ubezpieczający działa przez pełnomocnika)

2. Podpisana oferta grupowego ubezpieczenia na życie

3. Lista osób przystępujących do umowy

4. Wniosek o rozpoczęcie korzystania z sytemu do obsługi grupowego ubezpieczenia na życie Cumulus.Grupa

5. Kopia zakresu ochrony ubezpieczeniowej oraz lista osób, które były dotychczas objęte ochroną w innym towarzystwie ubezpieczeń na życie

IX. IDENTYFIKACJA ORAZ PODPIS OSOBY  UPOWAŻNIONEJ DO DZIAŁANIA W IMIENIU UBEZPIECZAJĄCEGO 

Imię  
i nazwisko

Numer PESEL* lub data urodzenia - w przypadku  
gdy nie nadano numeru PESEL

Obywatelstwo*

Miejscowość Data (DD:MM:RRRR) Podpis

X. OŚWIADCZENIA POŚREDNIKA - DYSTRYBUTORA UBEZPIECZEŃ
Oświadczam, że przed złożeniem niniejszego wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia grupowego:
• przeprowadziłem badanie potrzeb oraz wymagań ubezpieczeniowych Ubezpieczającego, 
• przekazałem Ubezpieczającemu wymagane ustawą o dystrybucji, obiektywne informacje o proponowanym produkcie ubezpieczeniowym, 
• przekazałem Ubezpieczającemu wymagane ustawą o dystrybucji informacje o dystrybutorze, 
• przekazałem Ubezpieczającemu Ogólne Warunki Ubezpieczenia do proponowanego produktu ubezpieczeniowego.

Imię i nazwisko Miejscowość Data (DD:MM:RRRR) Podpis

Skontaktuj się z nami:
www.ergohestia.pl 

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

* Informacje niezbędne w celu realizacji przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finasowaniu terroryzmu (AML).


