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UBEZPIECZENIE DLA WARSZTATÓW SAMOCHODOWYCH WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z NEXUS  
 
We współpracy Nexus Automotive Central Europa z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A. w 
odpowiedzi na Państwa potrzeby proponujemy możliwość przygotowania indywidualnej oferty ubezpieczenia 
dla warsztatów samochodowych.  
 
Uczestnicy programu przy spełnieniu określonych warunków mogą otrzymać do 30 % zniżki na ubezpieczenie 
oferowane w programie.  
 
Kto może się ubezpieczyć ?  
 
Warsztaty, których wartość mienia we wszystkich lokalizacjach nie przekracza 15 mln zł, liczba posiadanych 
przez Klienta pojazdów nie jest większa niż 20 sztuk oraz suma gwarancyjna w ramach ubezpieczenia oc 
działalności gospodarczej nie jest większa niż 2 mln zł.  
Każda oferta jest przygotowywana indywidualnie dla Klienta w oparciu o przekazane informacje w formularzu 
do ubezpieczenia oraz ustaleniach z Pośrednikiem tak aby odpowiadała realnym potrzebom każdego Klienta.   
 
Co ubezpieczamy w programie ? 
 
Oferujemy ubezpieczenie: 

• budynków warsztatów, 

• maszyn, wyposażenia oraz części samochodowych,  

• nakładów inwestycyjnych poniesionych w wynajmowanych budynkach,  

• sprzętu elektronicznego, 

• odpowiedzialności cywilnej warsztatu oraz oc z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. 
 

Od czego możemy się ubezpieczyć ?  
 
Budynki i mienie ruchome możemy ubezpieczyć od ognia i innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem, 
rabunku czy wandalizmu.  
Sprzęt elektroniczny od bezpośredniego jakiegokolwiek następstwa zdarzenia losowego nie wyłączonego z 
odpowiedzialności, w szczególności zalanie, pożar i inne zdarzenia losowe, rabunek, kradzież z włamaniem, 
przepięcie. 
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej chroni przed potencjalnymi roszczeniami klientów w przypadku 
powstania szkody w mieniu lub na osobie. 
Przy odpowiednim rozszerzeniu i spełnieniu określonych warunków wynikających z Ogólnych Warunków 
Ubezpieczeń świadczymy ochronę również a przypadku powstania szkód wynikających z przeprowadzanych 
jazd próbnych samochodami Klientów czy kradzieży pojazdów znajdujących się na terenie zamkniętym. 
  
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
Jak można się ubezpieczyć ?  
 
Wszystkich zainteresowanych ubezpieczeniem zapraszamy do kontaktu z Pośrednikiem wyznaczonym do 
obsługi ubezpieczenia z ramienia Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A.  
Agent ubezpieczeniowy przedstawi szczegóły dotyczące ubezpieczenia i na podstawie zebranych informacji 
przedstawi ofertę.  
Po zapoznaniu się z propozycją ubezpieczenia oraz uzyskaniu wszystkich niezbędnych danych zostanie 
wystawiona polisa.  
 
 
 
Przedstawiciel do obsługi ubezpieczeń: 
Tomasz Domian 
e-mail: polisa@td-u.pl 
tel.: 536 555 825 
 
 
Jaki jest koszt ubezpieczenia ?  
 
Składka ubezpieczeniowa jest ustalana na podstawie przekazanych przez Klienta informacji oraz deklarowanej 
sumy ubezpieczenia dla poszczególnych składników ubezpieczenia. 
Każdy zainteresowany Klient otrzyma indywidualną ofertę, która będzie odpowiadała potrzebom.   
 

Co jeszcze trzeba wiedzieć o programie ? 

W ramach Państwa współpracy istnieje możliwość finansowania ubezpieczenia w ramach programu 

NexusPlatform.  

Po szczegóły zapraszamy do przedstawicieli dystrybutorów NEXUS . 
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