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Aneks do Ogólnych Warunków Ubezpieczeń komunikacyjnych 
ERGO Hestia Lite CI-EHLITE-K-01/20

§ 1
Niniejszym Aneksem wprowadza się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń komunikacyjnych ERGO Hestia Lite  
CI-EHLITE-K-01/20 (dalej zwanych: „OWU”) następujące zmiany:

1) Postanowienia § 1 OWU otrzymują następujące brzmienie:

„§ 1

1. W niniejszym dokumencie Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA z siedzibą w Sopocie (dalej: 
„ERGO Hestia”) opisało warunki, na jakich Klient i ERGO Hestia zawierają umowę ubezpieczenia. Dokument wiąże 
również ubezpieczane osoby, jeżeli nie są one jednocześnie stroną umowy ubezpieczenia (Klientem).

2. Administratorem danych osobowych jest ERGO Hestia. Osoba fizyczna, której dane dotyczą, może skontaktować 
się z administratorem danych osobowych:

1) pisemnie, na adres: ul. Hestii 1, 81-731 Sopot;

2) telefonicznie, pod numerem: 58 555 60 00.

3. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować 
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych 
z przetwarzaniem danych. Osoba, której dane dotyczą może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:

1) pisemnie, na adres ul. Hestii 1, 81-731 Sopot;

2) za pośrednictwem adresu mailowego: iod@ergohestia.pl;

3) poprzez formularz kontaktowy w sekcji Ochrona Danych Osobowych na stronie www.ergohestia.pl.

4. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w następujących celach:

1) oceny ryzyka ubezpieczeniowego w sposób zautomatyzowany w celu przedstawienia oferty, zawarcia 
umowy ubezpieczenia na Pani/Pana rzecz albo na rzecz osoby trzeciej, lub objęcia Pani/Pana ochroną 
ubezpieczeniową – w tych celach oraz w celu ustalenia wysokości składki będziemy stosować profilowanie. 

 Dla przykładu:

a) im więcej szkód miało miejsce w historii ubezpieczenia, tym większe może być ryzyko ubezpieczeniowe 
i w związku z tym składka ubezpieczeniowa może być wyższa,

b) w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia za pośrednictwem aplikacji monitorującej styl jazdy 
samochodem, im większa jest dynamika jazdy osoby, tym większe może być ryzyko ubezpieczeniowe 
i w związku z tym składka ubezpieczeniowa może być wyższa.

 Decyzje związane z profilowaniem będą podejmowane na podstawie danych zebranych w procesie 
tworzenia oferty ubezpieczenia i zawarcia umowy oraz informacji uzyskanych za pośrednictwem: 
Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, Bazy Danych Ubezpieczeniowych, Centralnej Ewidencji 
Pojazdów, Centralnej Ewidencji Kierowców, Głównego Urzędu Statystycznego, DateWise, CatNet, Aon 
Benfield, Google Maps, OpenStreetMap, Biura Informacji Kredytowej i/lub Krajowego Rejestru Długów 
(w przypadku udzielenia odrębnej zgody). Pozyskiwane dane z baz wskazanych powyżej będą adekwatne 
do oceny danego ryzyka.

 Decyzje będą podejmowane automatycznie – bez udziału człowieka w przypadku zawarcia umowy 
ubezpieczenia na odległość oraz na kolejny okres na podstawie danych i informacji zebranych podczas 
zawarcia i wykonania pierwotnej umowy ubezpieczenia.

2) weryfikacji i zapewnienia poprawności danych identyfikacyjnych, w przypadku:

a) danych osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, dane pozyskiwane są 
z Głównego Urzędu Statystycznego w zakresie: NIP, Regon, PKD, adres rejestrowy siedziby działalności, 
forma prowadzonej działalności i data jej rozpoczęcia;

b) ubezpieczenia pojazdów, dane pozyskiwane są z Centralnej Ewidencji Pojazdów, w zakresie danych 
pojazdu, jego właścicieli, posiadaczy i użytkowników.

3) wykonania umowy ubezpieczenia, m.in. wykonania czynności ubezpieczeniowych związanych z likwidacją 
roszczeń. W przypadku zgłoszenia roszczenia, w celu ustalenia ścieżki likwidacyjnej, stosowane jest 
profilowanie. Decyzje o wyborze ścieżki likwidacyjnej będą podejmowane na podstawie danych zebranych 
w trakcie procesu zgłoszenia szkody oraz danych szkodowych zawartych w bazach administratora 
danych osobowych. Dla przykładu, jeżeli w ostatnim roku nie zgłoszono szkody z danej polisy, istnieje 
prawdopodobieństwo, że szkoda zostanie zlikwidowana w sposób uproszczony, a zatem bez konieczności 
przeprowadzenia oględzin pojazdu lub mienia przez przedstawiciela ERGO Hestii;

4) reasekuracji ryzyk;

5) dochodzenia roszczeń;
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6) marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora – w przypadku marketingu 
bezpośredniego produktów i usług własnych będziemy stosować profilowanie. Oznacza to, że na podstawie 
Pani/Pana danych opracujemy profil marketingowy, aby przedstawiać oferty dopasowane do Pani/
Pana potrzeb;

7) przeciwdziałania przestępstwom ubezpieczeniowym – w zakresie niezbędnym do przeciwdziałania 
nadużyciom oraz wykorzystywaniu działalności ERGO Hestii dla celów przestępczyc h;

8) rozpatrzenia zgłoszonych reklamacji i odwołań dotyczących usług świadczonych przez ERGO Hestię, a także 
wniosków i zapytań skierowanych do ERGO Hestii;

9) wypełnienia obowiązków ciążących na Administratorze w związku z sankcjami, wprowadzanymi stosownymi 
regulacjami Organizacji Narodów Zjednoczonych, Unii Europejskiej lub Stanów Zjednoczonych Ameryki;

10) analitycznych i statystycznych.

5. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:

1) przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do oceny ryzyka ubezpieczeniowego, zawarcia umowy 
ubezpieczenia lub objęcia ochroną ubezpieczeniową, wykonania umowy ubezpieczenia, reasekuracji ryzyk;

2) prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych, taki jak marketing bezpośredni 
produktów i usług własnych administratora, dochodzenie roszczeń z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia, 
przeciwdziałanie i ściganie przestępstw popełnianych na szkodę zakładu ubezpieczeń, zmniejszenie ryzyka 
ubezpieczeniowego związanego z obejmowaniem ochroną i zawarciem umowy ubezpieczenia, analityka 
i statystyka;

3) wypełnienie obowiązków prawnych administratora danych (wynikających z przepisów prawa krajowego 
i międzynarodowego, w tym prawa Unii Europejskiej);

4) uzasadniony interes strony trzeciej, to jest podmiotu dominującego w grupie kapitałowej MunichRe  
(do której należy Administrator ), jako podmiotu bezpośrednio zobowiązanego do stosowania sankcji Stanów 
Zjednoczonych Ameryki oraz zapewnienia ich przestrzegania przez podmioty powiązane;

5) zgoda w przypadku jej dobrowolnego wyrażenia.

6. Dane osobowe mogą być przekazywane: zakładom reasekuracji, podmiotom wykonującym działalność 
leczniczą, innym zakładom ubezpieczeń w przypadku udzielenia odrębnej zgody, innym podmiotom 
w przypadku udzielenia odrębnej zgody, innym administratorom w przypadku prawnie uzasadnionych interesów 
administratora danych, a także podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie ERGO Hestii m.in. 
dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, świadczenia usług 
archiwizacyjnych, przeprowadzającym postępowanie likwidacyjne agentom ubezpieczeniowym.

7. Administrator przekaże Pani/Pana dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej EOG) tylko wtedy, 
gdy będzie to konieczne oraz zapewni odpowiedni stopień ich ochrony.

 Dane będą przekazywane do państwa trzeciego, w stosunku do którego na podstawie decyzji Komisji 
Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych lub z wykorzystaniem typowych klauzul 
umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską.

 Odbiorcami danych w państwach trzecich mogą być organy państwowe wyznaczone prawnie do gromadzenia 
danych o zdarzeniu lub prowadzące postępowanie związane ze zgłoszonym zdarzeniem na terenie tego 
państwa, lub podmioty świadczące na terenie tego państwa usługi assistance lub inne usługi w celu 
pomocy osobie poszkodowanej lub ograniczenia skutków szkody. Przekazanie danych jednak będzie miało 
miejsce wyłącznie pod warunkiem, że będzie to niezbędne do wykonania umowy między osobą, której 
dane dotyczą, a administratorem, wykonania umowy zawartej w interesie osoby, której dane dotyczą, 
(pomiędzy administratorem a inną osobą fizyczną lub prawną), ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń. 
Z zachowaniem zasad ochrony danych opisanych powyżej, Administrator może zlecać wykonanie określonych 
usług bądź zadań informatycznych usługodawcom mającym siedzibę poza EOG. Może Pani/Pan zażądać 
dalszych informacji o sposobach uzyskania kopii zabezpieczeń lub o miejscu ich udostępnienia.

8. Osoby, których dane osobowe przetwarzane są przez ERGO Hestię, mają w związku z przetwarzaniem 
następujące prawa:

1) prawo dostępu do swoich danych osobowych;

2) prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania ich danych osobowych;

3) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w takim zakresie, w jakim są one 
przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania;

4) prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, 
w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz 
prawo przesłania do innego administratora;

5) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych;

6) prawo do wycofania zgody, bez wpływu na zgodność z prawem czynności podjętych przed jej wycofaniem;

7) w przypadku zautomatyzowanego podejmowania decyzji, prawo do otrzymania stosownych wyjaśnień co 
do podstaw podjętej decyzji, do jej zakwestionowania, do wyrażenia własnego stanowiska lub do uzyskania 
interwencji człowieka (tj. przeanalizowania danych i podjęcia decyzji przez człowieka).
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9. W celu skorzystania z praw określonych w ust. 8 należy skontaktować się z administratorem danych lub 
z Inspektorem Ochrony Danych.

10. W przypadku, gdy doszło do zawarcia umowy ubezpieczenia lub objęcia ochroną ubezpieczeniową, dane 
osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia lub do 
momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych, wynikającego z przepisów prawa, w szczególności 
obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy ubezpieczenia. Jeśli nie doszło do 
zawarcia umowy ubezpieczenia lub objęcia ochroną ubezpieczeniową, dane osobowe będą przechowywane 
do czasu przedawnienia roszczeń z tego tytułu. W przypadku udzielenia stosownej zgody, dane osobowe będą 
wykorzystywane do celów określonych w tej zgodzie (np. w celach marketingowych), do momentu jej wycofania. 
Dane będą przetwarzane dla celów analitycznych i statystycznych przez okres 12 lat od dnia rozwiązania 
umowy ubezpieczenia.

11. Podanie danych osobowych jest konieczne do dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego, do zawarcia 
umowy ubezpieczenia lub objęcia ochroną ubezpieczeniową i wykonywania umowy ubezpieczenia. Niepodanie 
danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia lub objęcia ochroną 
ubezpieczeniową.

12. Dodatkowa informacja dla ubezpieczonego: Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane od Ubezpieczającego 
w związku z przedstawieniem oferty zawarcia umowy ubezpieczenia i zawarciem umowy ubezpieczenia na 
Pani/Pana rzecz, w następującym zakresie: imię, nazwisko, numer PESEL. Jeśli Ubezpieczający zawiera umowę 
ubezpieczenia na cudzy rachunek, zobowiązuje się do przekazania oświadczenia Administratora Danych 
Osobowych Ubezpieczonemu.”;

2) Definicja szkody całkowitej, zawarta w § 2 (str. 10) OWU otrzymuje następujące brzmienie:

„Szkoda całkowita: 

1) W wariancie Ubezpieczenia Autocasco kosztorysowym– kradzież pojazdu lub szkoda, której koszty naprawy 
przekraczają 70 % wartości rynkowej pojazdu w dniu powstania szkody, przy czym koszty naprawy wyliczane są 
według określonych w kwotach brutto, czyli uwzględniających VAT): 

1/ cen części alternatywnych; 

2/ wymiaru koniecznej robocizny, wynikającej z norm określonych przez producenta pojazdu; 

3/ stawki roboczogodziny – 65 zł. 

 Jeżeli części alternatywne nie występują na rynku polskim, stosuje się cenę części oryginalnej pomniejszoną 
o jej zużycie eksploatacyjne, liczone zgodnie z tabelą zawartą w § 32 ust. 2;

2) W wariancie Ubezpieczenia Autocasco Sieć Partnerska– dla której koszty naprawy przekraczają 70 % wartości 
rynkowej pojazdu w dniu powstania szkody (a dla pojazdów z przyjętą stałą suma ubezpieczenia 70 % przyjętej 
stałej sumy ubezpieczenia), przy czym koszty naprawy wyliczane są według określonych w kwotach brutto (to 
jest uwzględniających VAT): 

1/ cen części alternatywnych;

2/ wymiaru koniecznej robocizny, wynikającej z norm określonych przez producenta pojazdu; 

3/ stawki roboczogodziny – 110 zł.

 Jeżeli części alternatywne nie występują na rynku polskim, stosuje się cenę części oryginalnej;

3) W wariancie Ubezpieczenia Autocasco ASO -szkoda, dla której koszty naprawy przekraczają 70 % wartości 
rynkowej pojazdu w dniu powstania szkody (a dla pojazdów z przyjętą stałą suma ubezpieczenia 70 % przyjętej 
stałej sumy ubezpieczenia), przy czym koszty naprawy wyliczane są według określonych w kwotach brutto, (to 
jest uwzględniających VAT): 

1/ cen części oryginalnych producenta pojazdu;

2/ wymiaru koniecznej robocizny, wynikającej z norm określonych przez producenta pojazdu;.

3/ średniej arytmetycznej cen roboczogodziny w autoryzowanych przez producenta pojazdu zakładach 
naprawczych (ASO) działających na terenie województwa miejsca zamieszkania ubezpieczonego.”.

3) wyłączenie odpowiedzialności, wskazane w § 6 pkt 2, otrzymuje następujące brzmienie:

„2) w wyniku kradzieży pojazdu lub jego części, jeżeli: 

a) w chwili kradzieży pojazd nie był zabezpieczony w sposób przewidziany jego konstrukcją chyba, że został on 
utracony wskutek rozboju; 

b) nie były uruchomione wszystkie, wymagane zgodnie z § 26, urządzenia zabezpieczające przed kradzieżą; 

c) klucze lub urządzenia służące do otwarcia i uruchomienia pojazdu lub dokumenty pojazdu nie były 
zabezpieczone poza pojazdem przed dostępem osób niepowołanych, o ile pozostaje to w adekwatnym związku 
przyczynowym ze szkodą, chyba że zostały one utracone wskutek rozboju;
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d) nie przedstawiono ERGO Hestii: 

1/ dokumentów, na podstawie których pojazd był dopuszczony do ruchu, 

2/ wszystkich urządzeń służących do otwarcia i uruchomienia pojazdu zadeklarowanych podczas zawarcia 
umowy ubezpieczenia, 

3/ wszystkich urządzeń uruchamiających urządzenia zabezpieczające przed kradzieżą, o ile pozostaje to 
w adekwatnym związku przyczynowym ze szkodą, chyba że pojazd został utracony wskutek rozboju. 

 Wyłączenia a)–d) nie mają zastosowania, jeżeli niedopełnienie obowiązków nie pozostaje w adekwatnym 
związku przyczynowym ze szkodą lub pojazd został utracony wskutek rabunku.”.

§ 2
1. Pozostałe postanowienia OWU nie ulegają zmianie.

2. Postanowienia niniejszego Aneksu obowiązują i mają zastosowanie do umów ubezpieczenia, zawieranych od dnia 
29 listopada 2021 r. 
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