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Projektant wnętrz to zawód wymagający znajomości wielu dziedzin, 
m.in. prawa budowlanego, technologii użytkowych i aktualnych 
trendów. Wiąże się to z koniecznością nieustannego rozwoju 
zawodowego, a w tych warunkach łatwo o popełnienie kosztownego 
w skutkach błędu. Jak się przed tym chronić? Wykupując dobre 
ubezpieczenie autorstwa uznanego na rynku Ubezpieczyciela.
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Projektant wnętrz pełni bardzo istotną rolę w procesie budowlanym.  
Jako profesjonalny doradca inwestora podczas aranżacji wnętrza: 

organizuje proces planowania i optymalnego wykorzystania przestrzeni

 czuwa nad harmonią stylu i funkcjonalnością całości

 doradza przy wyborze oświetlenia, kolorów i wyposażenia

tworzy projekt i realizuje nadzór autorski, kontrolując jakość i prawidłowość 
prac wykonawczych

www.ergohestia.pl

Pakiet Ubezpieczeń  
„ERGO Hestia Projektantom wnętrz”



www.ergohestia.pl

Chronimy projektantów wnętrz
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Specjalnie dla projektantów 
wnętrz ERGO Hestia przygotowała 
Pakiet Ubezpieczeń „ERGO 
Hestia Projektantom 
wnętrz”. Jego głównym 
elementem jest ubezpieczenie 
odpowiedzialności cywilnej, 
związanej z wykonywaniem 
przez Ubezpieczonego czynności 
zawodowych.

Zaliczamy do nich 
projektowanie:

• wnętrz i nadzór autorski

• elementów wyposażenia 
wnętrz

• zieleni (landscaping)

Ubezpieczenie chroni projektantów 
wnętrz, gdy trzeba wypłacić 
osobom trzecim odszkodowanie 
za uchybienia popełnione podczas 
realizacji projektu. W takiej sytuacji 
ERGO Hestia płaci odszkodowanie 
za Ubezpieczonego, a dodatkowo 
udziela wsparcia w postaci:

• eksperckiej oceny zdarzenia 
pod względem okoliczności 
faktycznych i prawnych

• pokrycia kosztów 
obrony i toczącego się 
postępowania (w przypadku 
skierowania sprawy na 
drogę sądową)

Każdy projektant wnętrz może 
dodatkowo zwiększyć swoją 
ochronę, dokupując w bardzo 
korzystnych cenach ubezpieczenia:

• NNW

• sprzętu elektronicznego, 
będącego wyposażeniem 
pracowni

• odpowiedzialności cywilnej 
związanej z posiadaniem 
mienia oraz prowadzeniem 
biura z włączeniem ryzyka 
OC pracodawcy



Od czego chroni ubezpieczenie OC?

Zakres ubezpieczenia OC już w standardzie 
obejmuje ochronę dla:

 szkód wynikających z błędów popełnionych 
przez projektantów w okresie ubezpieczenia, 
niezależnie od tego kiedy powstanie szkoda 
i kiedy zostanie zgłoszone roszczenie 
z tego tytułu (z zastrzeżeniem terminów 
przedawnienia roszczeń)

 skutków uchybień własnych Ubezpieczonego 
i błędów jego podwykonawców

 szkód w mieniu, na osobie oraz czystych 
strat finansowych

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

 następstw przekroczenia kosztów lub 
terminów, o ile doszło do nich wskutek 
objętej ochroną ubezpieczeniową szkody

To nie wszystko! Dodatkowo rozszerzamy zakres 
ochrony projektantów wnętrz o m.in.:

 szkody powstałe poza terytorium Polski 
(z wyłączeniem obszarów USA i Kanady)

 koszty przeprojektowania wnętrza

 szkody w dokumentach powierzonych 
Ubezpieczonemu

 kary umowne, do zapłacenia których 
zobowiązane były osoby trzecie 
(w następstwie objętej zakresem 
ubezpieczenia szkody wynikłej z błędu 
Ubezpieczonego)

 czyste straty finansowe poniesione przez 
osoby trzecie w następstwie naruszenia 
ich praw autorskich

 czyste straty finansowe poniesione przez 
osoby trzecie w następstwie błędnego 
zamówienia przez Ubezpieczonego 
przedmiotów wyposażenia wnętrz

Aby uzyskać więcej informacji na temat zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz innych ubezpieczeń 
oferowanych w ramach Programu Ubezpieczeniowego przygotowanego przez ERGO Hestię dla projektantów wnętrz prosimy 
o kontakt na adres: wojciech.manka@ergohestia.pl lub jacek.maniura@ergohestia.pl

Zainteresowała Cię oferta ERGO Hestii? Uzyskaj więcej informacji na temat zakresu ubezpieczenia 
Pakietu Ubezpieczeń „ERGO Hestia Projektantom wnętrz”!

www.ergohestia.pl


