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Ubezpieczenie  
pod cesję dla banku

Ogień i zdarzenia  
losowe

zakres podstawowy

Ogień i zdarzenia  
losowe

zakres rozszerzony

Ogień i zdarzenia  
losowe
All risk

zdarzenia losowe    

usunięcie pozostałości po szkodzie    

powołanie rzeczoznawców    

przepięcie   

rozmrożenie   

koszty poszukiwania przyczyny szkody   

inne zdarzenia niewyłączone z zakresu 
ubezpieczenia, np. szkody spowodowane 
nieumyślnie przez ubezpieczonego, jego osoby 
bliskie, szkody wyrządzone przez zwierzęta

 

Poniższe tabele przedstawiają możliwy zakres ochrony uzależniony od wariantu:

Kradzież
zakres podstawowy

Kradzież
zakres rozszerzony

Kradzież
All risk

kradzież z włamaniem    

wymiana zabezpieczeń    

rabunek    

wandalizm   

kradzież zwykła (dotyczy architektury 
ogrodu, kosiarki znajdującej się w ogrodzie 
i zewnętrznych części składowych domu lub 
mieszkania)

 

Masz kredyt i potrzebujesz polisy pod cesję 
dla banku?
Chcesz chronić również mienie wewnątrz 
nieruchomości, w razie jego zniszczenia, 
czy kradzieży?

Zabezpiecz swoje potrzeby, wybierając jeden z trzech dostępnych 
wariantów ubezpieczenia w ramach pakietu ERGO 7, w którym 
oferujemy ubezpieczenie mienia od ognia i zdarzeń losowych, jak 
również od kradzieży. 

Biorąc kredyt na zakup nieruchomości pamiętaj, że ubezpieczenie 
jest obowiązkowe, a cesja na bank niezbędna. Spełniając ten wymóg, 
możesz dodatkowo ubezpieczyć znajdujące się wewnątrz mieszkania 
lub domu rzeczy osobiste (np. odzież, sprzęt fotograficzny, telefon 
komórkowy), wyposażenie (np. meble, sprzęt AGD/RTV) i architekturę 
ogrodu (np. rośliny, doniczki, grill).

Wariant I ( ) to proste i podstawowe zabezpieczenie nieruchomości 
przede wszystkim pod cesję. To również korzystny cenowo wariant dla 
klienta, który oczekuje podstawowego zakresu ochrony, obejmującego 
m.in. pożar czy zalanie, jak również kradzież z włamaniem i rabunek. 

Wariant II ( ) obejmuje dodatkowo przepięcia niespowodowane 
wyładowaniami atmosferycznymi, ryzyko rozmrożenia oraz koszty 
poszukiwania przyczyny szkody. W ryzyku kradzieży uwzględnia 
również wandalizm. Jest on odpowiedni dla klienta, szukającego 
optymalnej ochrony.

Wariant III ( ), najbardziej elastyczny, umożliwiający kompleksową 
ochronę - ubezpieczenie w formie All risk, czyli od wszystkich ryzyk 
niewyłączonych z zakresu, obejmujący m. in. szkody własne, czyli 
spowodowane przez klienta czy jego osoby bliskie, jak również szkody 
wyrządzone przez zwierzęta. Ten wariant dodatkowo chroni Twoje 
mienie, np. kosiarkę lub architekturę ogrodu od kradzieży zwykłej, czyli 
dokonanej bez włamania.
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Ubezpieczenie nieruchomości na wypadek zdarzeń losowych to jedynie częściowa ochrona spłaty kredytu np. w przypadku zniszczenia 
mieszkania w razie pożaru. Czy myślałeś o zabezpieczeniu swoich bliskich na wypadek, gdyby nagle Ciebie zabrakło, a kredyt 
wymagałby spłaty?

ERGO 4 to idealna opcja dla osób myślących o zabezpieczeniu spłaty swojego kredytu na wypadek śmierci. W ubezpieczeniu życia stworzyliśmy specjalne rozwiązania dla osób posiadających 
kredyt aby prosto i przy bardzo korzystnej składce zagwarantować spłatę zobowiązań w razie niespodziewanych zdarzeń. Możesz zapewnić sobie sumę ubezpieczenia sięgającą nawet 
10 milionów złotych. Dzięki rozszerzeniu ochrony o ubezpieczenie niezdolności do pracy środki finansowe zostaną wypłacone również w sytuacji, kiedy ze względów zdrowotnych nie będziesz 
mógł pracować. Dzięki takiej ochronie będziesz mógł pokryć wszystkie zobowiązania i zagwarantować bliskim pełną stabilizację finansową.

Czy wiesz, że?
Ubezpieczając się w produkcie ERGO 4 otrzymasz dostęp do internetowego konta klienta, w którym możesz m.in. wygodnie opłacić składki.

ERGO 4
Ochrona spłaty kredytu 
w ERGO 4

ERGO 4 w ubezpieczeniu niezdolność do pracy gwarantuje Ci:
• wysokie sumy ubezpieczenia – do 4 mln zł

•  jednorazowe świadczenie, którego wysokość dopasowuje się do zmieniającej się kwoty 
kredytu lub wypłatę stałej comiesięcznej renty

• ochronę trwają do 65 roku życia

•  możliwość rozszerzenia ochrony o wysokie wypłaty w razie złamań kości i poważnego 
uszkodzenia ciała wskutek wypadku

•  możliwość uzyskania świadczenia niezależnie od decyzji ZUS o całkowitej niezdolności 
do pracy

• natychmiastowe rozpoczęcie ochrony 24 h/dobę, na całym świecie

• możliwość natychmiastowego wystawienia polisy przez agenta

ERGO 4 w ubezpieczeniu życia gwarantuje Ci:
•  możliwość elastycznego dopasowania zakresu ubezpieczenia do Twoich  

indywidualnych potrzeb

•  wybór stałej lub malejącej sumy ubezpieczenia, z możliwością dopasowania 
poziomu ochrony do zmieniającej się kwoty kredytu

•  możliwość natychmiastowego wystawienia polisy przez agenta wraz z cesją 
na bank w związku z kredytem

•  ochronę od 18. do 100. urodzin z niezmienną wysokością składki

•  natychmiastowe rozpoczęcie ochrony 24 h/dobę, na całym świecie

•  sumę ubezpieczenia w wysokości nawet 10 milionów złotych
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Wariant I Wariant II Wariant III

Zgon wskutek nieszczęśliwego wypadku

Zgon z każdej przyczyny

Maksymalna suma ubezpieczenia 500 000 zł 10 000 000 zł 10 000 000 zł

Obniżająca się suma ubezpieczenia

Możliwość zachowania stałej sumy 
ubezpieczenia przez zdefiniowany czas

zawsze 
stała suma 

ubezpieczenia

Możliwość corocznej indeksacji składki i sumy 
ubezpieczenia

Możliwość objęcia ochroną ubezpieczniową 
skutków wykonywania zawodów 
podwyższonego ryzyka

+

Możliwość objęcia ochroną ubezpieczeniową 
przy niestandardowym poziomie ryzyka, na 
podstawie indywidualnej decyzji ERGO Hestii

Minimalny wiek objęcia ochroną 
ubezpieczeniową 18 lat 18 lat 18 lat

Maksymalny wiek objęcia ochroną 
ubezpieczeniową 67 lat 70 lat 70 lat

Maksymalny wiek obowiązywania ochrony 
ubezpieczeniowej 70 lat 100 lat 100 lat

Wariant I Wariant II Wariant III

Trwałe inwalidztwo wskutek nieszczęśliwego 
wypadku

Złamanie kości wskutek nieszczęśliwego wypadku

Całkowita niezdolność do pracy wskutek 
nieszczęśliwego wypadku

Całkowita niezdolność do pracy z dowolnej 
przyczyny

Dodatkowe świadczenie z tytułu czasowej 
niezdolności do pracy

Forma wypłaty świadczenia jednorazowo jednorazowo renta miesięczna

Maksymalna suma ubezpieczenia 500 000 zł 1 000 000 zł 4 000 000 zł

Obniżająca się suma ubezpieczenia

Możliwość objęcia ochroną ubezpieczniową 
skutków wykonywania zawodów 
podwyższonego ryzyka

+

Możliwość objęcia ochroną ubezpieczeniową 
przy niestandardowym poziomie ryzyka, na 
podstawie indywidualnej decyzji ERGO Hestii

Minimalny wiek objęcia ochroną 
ubezpieczeniową 18 lat 18 lat 18 lat

Maksymalny wiek objęcia ochroną 
ubezpieczeniową 67 lat 59 lat 59 lat

Maksymalny wiek obowiązywania ochrony 
ubezpieczeniowej 70 lat 65 lat 65 lat

usługa poza zakresem ubezpieczenia

objęcie zakresem ubezpieczenia za opłatą dodatkowej składki+

usługa w zakresie ubezpieczenia

ERGO 4 w ubezpieczeniu niezdolność do pracyERGO 4 w ubezpieczeniu życia


