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Na sukces przedsięwzięcia budowlanego składa się wiele czynników. Jednym 
z nich jest właściwe wykonanie prac z zakresu projektowania oraz późniejsza 
obsługa inżynierska procesu budowlanego.  Profesjonalne wykonywanie tych 
czynności wymaga posiadania szerokiej wiedzy oraz doświadczenia, dlatego 
w wielu przypadkach prace te realizowane są przez wyspecjalizowane firmy 
projektowo-inżynierskie.
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Przykładowe zagrożenia

Przedsiębiorca, działający w branży projektowo-inżynierskiej, musi liczyć się z ryzykiem negatywnych 
konsekwencji, wynikających z uchybień w wykonywanych czynnościach zawodowych, na przykład: 

• uszkodzenie lub zniszczenie obiektów budowlanych, znajdujących się w otoczeniu 
obiektu projektowanego, na skutek błędnie wyznaczonych stref oddziaływania obiektu 
projektowanego

• spowodowanie katastrofy budowlanej w wyniku błędnie przyjętych założeń konstrukcyjnych 
przy projektowaniu obiektu budowlanego

• konieczność poniesienia kosztów przebudowy obiektu budowlanego z uwagi na niezgodne 
z obowiązującymi normami rozwiązania projektowe

• konieczność poniesienia kosztów przebudowy obiektu budowlanego z uwagi na 
dopuszczenie do użycia nieodpowiednich materiałów budowlanych przez osoby 
odpowiedzialne za nadzór inwestorski
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Dla kogo? W jakim celu?
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Odpowiadając na specyficzne potrzeby branży, 
ERGO Hestia przygotowała ubezpieczenie 
odpowiedzialności cywilnej, dedykowane 
firmom projektującym obiekty budowlane lub 
prowadzącym szeroko rozumiany nadzór nad 
wykonaniem prac budowlanych lub montażowych.

Ubezpieczenie oparte jest o Warunki 
Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
za szkody będące skutkiem uchybień 
w czynnościach zawodowych z zakresu 
projektowania oraz obsługi inżynierskiej procesu 
budowlanego - Architekci & Inżynierowie.

Przygotowane rozwiązania ubezpieczeniowe 
mają na celu ochronę naszych klientów, 
w przypadku konieczności wypłaty osobom 
trzecim odszkodowania za szkody powstałe 
na skutek uchybień w wykonywanych i przyjętych 
do ubezpieczenia czynnościach zawodowych. 

Dodatkowo, w przypadku zgłoszenia roszczeń 
odszkodowawczych objętych ochroną 
ubezpieczeniową, Ubezpieczyciel udziela wsparcia 
w postaci: 

• eksperckiej oceny danego zdarzenia pod kątem 
okoliczności faktycznych i prawnych

• w przypadku skierowania sprawy na drogę 
sądową: pokrycia kosztów obrony, a także 
innych kosztów związanych z toczącym się 
postępowaniem



Zakres ochrony

Przygotowane propozycje dostosowaliśmy do 
specyfiki firm zajmujących się projektowaniem 
lub pracami inżynierskimi, oferując ochronę 
między innymi: 

 opartą na triggerze act committed 
(ochrona dla szkód wynikłych z uchybień 
zaistniałych w okresie ubezpieczenia)

 obejmującą skutki własnych 
uchybień ubezpieczonego, jak 
również odpowiedzialność cywilną 
ubezpieczonego za skutki uchybień 
jego podwykonawców

 dla szkód na osobie, w mieniu oraz 
czystych strat finansowych

 dla szkód polegających na konieczności 
poniesienia kosztów przebudowy 
obiektu zaprojektowanego lub 
wykonanego pod nadzorem 
ubezpieczonego

 dla następstw przekroczenia terminów 
lub przekroczenia kosztów będących 
konsekwencją objętej ochroną 
ubezpieczeniową szkody

Oferowany zakres ochrony może 
zostać standardowo rozszerzony o: 

 szkody powstałe poza 
terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej, z wyłączeniem 
szkód powstałych na terenie 
Stanów Zjednoczonych 
Ameryki Północnej oraz 
Kanady

 koszty przeprojektowania

 szkody w dokumentach

 ryzyko projektowania 
technologicznego

 dodatkowe ubezpieczenie 
OC za szkody powstałe 
w związku z działalnością 
towarzyszącą wykonywanej 
działalności zawodowej oraz 
posiadanym mieniem

Aby uzyskać więcej informacji oraz poznać szczegółowy zakres ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia  
Architekci & Inżynierowie, zachęcamy do kontaktu z jednym z naszych underwriterów, których lista,  
wraz z danymi kontaktowymi, dostępna jest na naszej stronie internetowej: www.ergohestia.pl

www.ergohestia.pl


