Hestia 7

Najbardziej rodzinne
ubezpieczenie:
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Domu lub mieszkania
OC w życiu prywatnym
Kosztów ochrony prawnej
Następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)
Assistance
• SOS
• Home
• Medical
• Car
OC samochodu
AC samochodu
NNW kierowcy i pasażerów
Szyb samochodowych

Hestia 7

Najbardziej rodzinne
ubezpieczenie
•
•
•

Ogólne Warunki Ubezpieczenia
Wskazówki, co zrobić, gdy przydarzy się szkoda
eKonto ubezpieczeniowe - internetowy serwis
likwidacji szkód
• Twoje prawa i obowiązki przy sprzedaży
lub kupnie samochodu

Szeroki zakres produktów ubezpieczeniowych
- dla klienta indywidualnego:
•
•
•
•
•
•

Ubezpieczenia zdrowia i życia - Aspira, Altima
Ubezpieczenia inwestycyjno-rentowe - Advanta
Ubezpieczenie na czas podróży za granicę - Hestia Podróże
Ubezpieczenie domu w budowie
Ubezpieczenie domków letniskowych
Ubezpieczenie dla ludzi aktywnych - Forteo

- dla przedsiębiorców:
Pakiet ubezpieczeń dla małych firm - Moja Firma
Pakiet ubezpieczeń dla przedsiębiorstwa - Hestia Biznes
Grupowe ubezpieczenie na życie - Hestia Rodzina
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
Ubezpieczenie mienia w przewozie krajowym (Cargo)
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu: lekarza, farmaceuty, innych osób świadczących usługi
o charakterze medycznym, architektów, nauczycieli, instruktorów i wychowawców
• Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika
•
•
•
•
•
•

Zarządzaj polisami
i likwiduj szkody przez internet.

Załóż eKonto ubezpieczeniowe teraz!

Wejdź na www.ergohestia.pl, aktywuj eKonto ubezpieczeniowe, bądź on-line.

Koniec okresu ubezpieczenia majątkowego

Grupa Ergo Hestia
81-731 Sopot, ul. Hestii 1

KS002/1309

dzień

• wejdź na www.ekonto.ergohestia.pl
• podaj numer polisy i pesel
• aktywuj swoje bezpłatne eKonto

miesiąc

rok

Koniec okresu ubezpieczenia komunikacyjnego

dzień

miesiąc

rok

Twoje prawa i obowiązki przy sprzedaży lub kupnie samochodu
Sprzedajesz samochód?
1.

Pamiętaj o właściwie wypełnionej
umowie sprzedaży!

2.

  Zrób ksero umowy sprzedaży, dołącz krótkie pismo przewodnie
(zawierające numer polisy) i wyślij pod adres: STU Ergo Hestia SA,
ulica Hestii 1, 81-731 Sopot.
Umowę możesz także przekazać agentowi naszego Towarzystwa lub
przesłać w formie skanu e-mailem pod adres: poczta@ergohestia.pl.
Możesz również skorzystać z eKonta ubezpieczeniowego
(www.ergohestia.pl).

Prawidłowo wypełniona umowa musi zawierać datę
sprzedaży oraz pełne dane kupującego i sprzedającego
- imię, nazwisko lub nazwę firmy, PESEL lub NIP firmy,
dokładny adres.

3.

Pamiętaj, że Nabywca ma prawo
kontynuować ubezpieczenie

Pamiętaj, że po sprzedaży pojazdu masz 14 dni,
aby poinformować Ubezpieczyciela o jego zbyciu!

4.

Zgodnie z artykułem 31 ustawy z 22 maja 2003 roku
o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
(Dz. U. Nr 124, poz. 1152 z 2003 roku, z późniejszymi zmianami) nabywca ma prawo kontynuować zawartą umowę ubezpieczenia
i dlatego należy przekazać mu ważną polisę OC. Jeżeli nabywca nie
jest zainteresowany kontynuacją ubezpieczenia, może
w dowolnym terminie (od daty nabycia auta) złożyć pisemną
rezygnację z umowy ubezpieczenia.

Zwrot składki otrzymasz w razie złożonego przez
Nabywcę wypowiedzenia

Zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia przysługuje
jedynie w przypadku złożonego - przez nabywcę - wypowiedzenia.
W razie wypowiedzenia zwrot składki przesyłany jest przekazem
pocztowym pod wskazany adres zamieszkania lub przelewem na
wskazany numer konta bankowego.

Kupujesz samochód?
1.

Jeżeli chcesz kontynuować polisę…

Jeżeli jesteś zainteresowany kontynuacją umowy skontaktuj się z agentem STU Ergo Hestia.

2.

Jeżeli nie chcesz kontynuować polisy…

Jeżeli nie jesteś zainteresowany kontynuacją ubezpieczenia, prześlij pod
adres: STU Ergo Hestia SA, ulica Hestii 1, 81-731 Sopot - wypowiedzenie
umowy (podając numer polisy). Wypowiedzenie możesz także złożyć
bezpośrednio u agenta naszego Towarzystwa. Pamiętaj, że możesz
wypowiedzieć umowę ubezpieczenia w dowolnym terminie.

