Poznań, dnia ________________

Deklaracja ubezpieczeniowa

Ja, niżej podpisany/na ______________________________, na podstawie § 9 ust. 2
Regulaminu najmu powierzchni magazynowych spółki LUVENA S.A. niniejszym
oświadczam, że wyrażam wolę objęcia ochroną ubezpieczeniową na podstawie umowy
________________________________________ zawartej pomiędzy spółką LUVENA S.A. a
spółką Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A., do której stosuje się Ogólne
Warunki Ubezpieczenia kompleksowego przedsiębiorstw od wszystkich ryzyk z dnia
24.09.2018 (MP/OW095/1809), rzeczy ruchomych stanowiących moją własność,
przechowywanych w przedmiocie najmu.
Deklaruję następujący wariant umowy ubezpieczenia*: 10.000 zł na jedno i wszystkie
zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia / 20.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w
rocznym okresie ubezpieczenia.
W związku z powyższym zobowiązuje się do zapłaty na rzecz LUVENA S.A. wraz z
czynszem najmu stawki ubezpieczeniowej we właściwej wysokości. Przyjmuję do
wiadomości, że rzeczy ruchome zostaną objęte ochroną ubezpieczeniową jedynie po
terminowym uiszczeniu wraz z czynszem najmu stosownej kwoty stawki ubezpieczeniowej.
Oświadczam, że zapoznałem się z:
1. dokumentem „UBEZPIECZENIE RZECZY WNIESIONYCH DO PRZEDMIOTU
NAJMU Informacja dla Najemców”,
2. Ogólnymi Warunkami Ubezpieczeniami kompleksowego przedsiębiorstw od
wszystkich ryzyk z dnia 24.09.2018 (MP/OW095/1809),
3. klauzulą informacyjną LUVENA S.A. dotyczącą przetwarzania danych osobowych
oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie przez LUVENA S.A. moich danych
osobowych, w tym udostępnienie ich spółce Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń
Ergo Hestia S.A. w celu zawarcia wyżej wymienionej umowy ubezpieczenia.

________________________
(podpis)

* niepotrzebne skreślić

UBEZPIECZENIE RZECZY WNIESIONYCH DO PRZEDMIOTU NAJMU
Informacja dla Najemców

UBEZPIECZYCIEL:

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie, ul. Hestii 1,
81–731 Sopot, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy GdańskPółnoc w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000024812, NIP: 585-000-16-90, kapitał zakładowy: 196.580.900,00 zł, kapitał w całości wpłacony
UBEZPIECZAJĄCY:
LUVENA Spółka Akcyjna, z siedzibą w Luboniu, ul. Romana Maya 1, 62-030 Luboń, wpisaną do
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Nowego Miasta i Wilda w Poznaniu
pod numerem KRS 0000303985, NIP: 777-23-37-097, kapitał zakładowy spółki: 499.214,21 zł, kapitał
wpłacony w całości.
UBEZPIECZENI:
Najemcy pomieszczeń magazynowych, którzy zawrą umowę najmu z opcją ubezpieczenia i zdecydują
się zwrócić Wynajmującemu poniesiony koszt ubezpieczenia
ZAKRES UBEZPIECZENIA:
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu
ubezpieczonego mienia, będące następstwem zdarzenia o charakterze losowym i niepewnym, które
wystąpiło nagle, nieprzewidzianie i niezależnie od woli Ubezpieczającego i zaistniało w miejscu i
okresie ubezpieczenia, z zastrzeżeniem postanowień §7 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.
SUMA UBEZPIECZENIA:
Istnieje możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia w 2 wariantach:
- 10.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia,
- 20.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.
Wybrany przez najemcę limit odpowiedzialności stanowi górną granicę odpowiedzialności
ubezpieczyciela niezależnie od wartości składowanego przez Najemcę mienia.
SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA:
Suma
ubezpieczenia
10.000 zł
20.000 zł

Składka
miesięczna
7,50 zł
11,50 zł

Składka roczna
90,00 zł
138,00 zł
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WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI:
Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte: ADR, dzieła sztuki, antyki, wartości pieniężne, biżuteria,
fajerwerki, materiały wybuchowe oraz łatwopalne a także inne rodzaje mienia wskazane w Ogólnych
Warunkach ubezpieczenia.
Ochrona ubezpieczeniowa nie przysługuje w razie złamania Regulaminu najmu przez Najemcę.
Zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkód wyłączonych z odpowiedzialności Ubezpieczyciela na
podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.
FRANSZYZA REDUKCYJNA:
500,00 zł dla każdej szkody na każdy schowek
OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA:
Ogólne Warunki Ubezpieczenia kompleksowego przedsiębiorstw od wszystkich ryzyk z dnia
24.09.2018 (MP/OW095/1809)
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UBEZPIECZENIE RZECZY WNIESIONYCH DO PRZEDMIOTU NAJMU
Zasady rozliczeń pomiędzy STU Ergo Hestia SA a LUVENA SA
1. LUVENA SA jest zobowiązana prowadzić wykaz najemców, którzy zdecydowali się skorzystać z
opcji ubezpieczeniowej i zwracać w ramach czynszu najmu poniesiony przez LUVENA SA koszt
ubezpieczenia. Wykaz najemców powinien zawierać wskazanie wariantu sumy
ubezpieczenia, na którą zdecydował się każdy z najemców i być przesyłany Ubezpieczycielowi
po zakończeniu każdego miesiąca w terminie do 10 dnia kolejnego miesiąca.
2. Prowadzony przez LUVENA SA wykaz najemców, o którym mowa w pkt 1 będzie podstawą do
ustalenia uprawnień do wypłaty odszkodowania za szkody w mieniu wniesionym do
Przedmiotu Najmu oraz podstawą rozliczeń ze STU Ergo Hestia dotyczących przekazywania
składki ubezpieczeniowej za udzielanie ochrony ubezpieczeniowej.
3. Składka ubezpieczeniowa będzie opłacana przez LUVENA SA kwartalnie z dołu do 20 dnia
miesiąca następującego po każdym zakończonym półroczu roku kalendarzowego na
podstawie prowadzonego wykazy najemców, o którym mowa w pkt 1.
4. Rozliczenie polisy nastąpi w ciągu 60 dni od zakończenia rocznego okresu ubezpieczenia na
podstawie wykazu najemców, o którym mowa w pkt 1.
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