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Aneks do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ERGO 1 (kod: C-E1-01/19)
obowiązujących od dnia 16 grudnia 2019 r., dalej zwanych „OWU”,
oferowanych przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA

§1
Niniejszym Aneksem wprowadza się w OWU niżej wymienione zmiany:
1) § 12 pkt 1) OWU otrzymuje następujące brzmienie:
„1) Holowanie pojazdu – obejmuje organizację i pokrycie kosztów holowania na terytorium Polski,
1 raz w okresie ubezpieczenia do miejsca wskazanego przez Ubezpieczonego lub kierowcę pojazdu
maksymalnie na dystansie do 150 km w przypadku:
a) zderzenia pojazdów (wypadku);
b) nagłego zetknięcia się pojazdu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami z zewnątrz pojazdu;
c) wandalizmu;
d) zderzenia się sprzętu sportowego przewożonego na bagażniku zewnętrznym z przedmiotami
z zewnątrz pojazdu;
e) pożaru, wybuchu, zatopienia oraz nagłego działania sił przyrody;
f) nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego z zewnątrz pojazdu;
g) kradzieży pojazdu lub jego części;
h) awarii pojazdu;
i)

unieruchomienia pojazdu.

Jeżeli do bezpiecznego kontunuowania podróży do miejsca docelowego lub najbliższego warsztatu
wystarczające jest usprawnienie pojazdu na miejscu, usługa ta jest realizowana zamiast
holowania pojazdu.
Holowane w następstwie zderzenia się pojazdów (wypadku) mogą być zarówno pojazd ubezpieczony
oraz pojazdy, które uczestniczyły w zderzeniu jeżeli zostały uszkodzone w sposób uniemożliwiający
bezpieczne kontynuowanie jazdy.
Pojęcie awarii pojazdu oznacza wadliwe funkcjonowanie pojazdu, które zostało wywołane
uszkodzeniami mechanicznymi, elektrycznymi, elektronicznymi lub hydraulicznymi, uniemożliwiające
bezpieczne kontynuowanie podróży pojazdem ubezpieczonym do miejsca docelowego lub warsztatu.
Awarią nie jest konieczność uzupełnienia materiałów eksploatacyjnych, wykonanie bieżących napraw
wynikających z eksploatacji pojazdu oraz konieczność dostawy i montażu akcesoriów.
Pojęcie unieruchomienia pojazdu oznacza stan pojazdu uniemożliwiający jego użytkowanie na skutek:
a) rozładowania akumulatora;
b) utraty, uszkodzenia lub zatrzaśnięcia wewnątrz pojazdu kluczy lub innych urządzeń służących do
otwarcia lub uruchomienia pojazdu;
c) braku powietrza w oponie;
d) braku lub niewłaściwego paliwa w zbiorniku pojazdu, jak również zamarznięcia paliwa
w zbiorniku pojazdu;
e) utknięcia (tj. wjechania bez możliwości samodzielnego wyjazdu) na poboczu drogi publicznej.”
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2) Do § 15 OWU po ust. 4 dodaje się kolejno ust. 5-7 w następującym brzmieniu:
„ 5. Ubezpieczenie nie obejmuje:
1) kosztów zakupu części zamiennych i materiałów niezbędnych do usunięcia awarii lub
uszkodzeń pojazdu;
2) skutków awarii pojazdu lub unieruchomień pojazdu wynikających z nieusunięcia ich przyczyny
przez Ubezpieczonego po uprzednim skorzystaniu z usługi z nią związanej, zorganizowanej przez
ERGO Hestię.
6. Jeżeli Centrum Alarmowe nie mogło zapewnić Ubezpieczonemu organizacji usługi holowania
objętej zakresem ubezpieczenia lub ze względu na stan zdrowia Ubezpieczonego nie było możliwe
poinformowanie Centrum Alarmowego, ERGO Hestia zwróci na podstawie rachunków lub faktur
poniesione przez Ubezpieczonego koszty w zakresie i do wysokości:
1) 150 zł (brutto), jeżeli holowanie odbywa się w odległości do 25 km od miejsca zdarzenia, nie
więcej jednak niż do limitu kilometrów;
34

2) 2,30 zł (brutto) za kilometr oraz 40 zł (brutto) za załadunek i rozładunek pojazdu, jeżeli holowanie
odbywa się na odległość większą niż 25 km od miejsca zdarzenia, nie więcej jednak niż do
limitu kilometrów.
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§2
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