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szczególne – typ M
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Pełnomocnictwo szczególne – typ M
obowiązujące od 14.07.2020 r. (dalej: „Pełnomocnictwo”)

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie, przy ul. Hestii 1,
81-731 Sopot, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS 0000024812; NIP 585-000-16-90, o kapitale zakładowym 196.580.900 zł, który został opłacony w całości,
posiadające status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu
nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, (dalej: „Spółka” lub „ERGO Hestia”), udziela:

1
pełnomocnictwa do:
1. wykonywania czynności dystrybucyjnych zakładu ubezpieczeń, to jest zawierania w imieniu i na rzecz
Spółki, na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, umów ubezpieczenia:
a) w zakresie ubezpieczeń II działu załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, wymienionych w rozdziale 2 w Tabeli ubezpieczeń i limitów sum
ubezpieczenia lub sum gwarancyjnych (dalej: „Tabela”);
b) w granicach limitów sum ubezpieczenia lub sum gwarancyjnych oraz klauzul i zastrzeżeń zawartych
w Tabeli lub w Załączniku nr 1 do Pełnomocnictwa;
c) na podstawie obowiązujących w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia Ogólnych Warunków
Ubezpieczeń (dalej: „OWU”);
2. przedstawiania oferty i zawierania umów ubezpieczeń komunikacyjnych z dwunastomiesięcznym okresem
ubezpieczenia z ubezpieczającym będącym przedsiębiorcą, posiadającym nie więcej, niż 15 (piętnaście)
pojazdów; warunek nie dotyczy ubezpieczeń krótkoterminowych zawieranych przez przedsiębiorców
prowadzących działalność polegającą na pośredniczeniu w kupnie i sprzedaży pojazdów mechanicznych;
3. odraczania terminu płatności składki ubezpieczeniowej, nie dłużej niż do 14 (czternastu) dni, z wyłączeniem
możliwości odroczenia terminu płatności należności wcześniej prolongowanych przez Spółkę; odraczanie
terminu dla pakietu ERGO Podróż, Moja Podróż oraz Hestia Podróże nie może przekroczyć dnia rozpoczęcia
okresu ochrony ubezpieczeniowej wynikającej z umowy uezpieczenia;
4. przyjmowania i potwierdzania przyjęcia do wiadomości zawiadomienia klientów o dokonaniu przelewu praw
z wierzytelności o odszkodowanie z umowy ubezpieczenia;
5. zastosowania każdorazowo zniżki w wysokości 50 % (pięćdziesiąt procent) w składce ubezpieczeniowej,
należnej z tytułu umowy ubezpieczenia pod warunkiem, że stroną umowy ubezpieczenia – jako
ubezpieczający i jednocześnie ubezpieczony, współubezpieczony, właściciel bądź współwłaściciel mienia
stanowiącego przedmiot umowy ubezpieczenia – jest:
a) agent ubezpieczający bądź agent oferujący ubezpieczenia uzupełniające, współpracujący ze
Spółką, którego umowa agencyjna jest aktywna i nie znajduje się w okresie wypowiedzenia (dalej:
„Agent aktywny”),
b) osoba fizyczna wykonująca czynności agencyjne z upoważnienia Agenta aktywnego,
c) członkowie zarządu oraz rady nadzorczej, a także wspólnicy w przypadku, gdy Agent aktywny działa
w formie spółki kapitałowej lub spółki osobowej albo spółki cywilnej;
przy czym zniżka w składce dotyczy wyłącznie wskazanych poniżej umów ubezpieczenia, zawieranych
z wykorzystaniem następujących systemów sprzedażowych Spółki:
a) produkty ubezpieczeniowe segmentu C – za pośrednictwem systemu iHestia,
b) produkty ubezpieczeniowe segmentów C i M – za pośrednictwem systemu Jupiter,
c) produkty ubezpieczeniowe segmentów C i B z ograniczeniem do działalności gospodarczej
prowadzonej przez ubezpieczającego w ramach PKD 66.22 – za pośrednictwem innego systemu Spółki,

a Pełnomocnik zobowiązany jest oznaczyć w danym systemie sprzedażowym zawieraną umowę kodem zniżki:
„EH50” oraz zapewnić otworzenie przez ubezpieczającego konta ubezpieczeniowego w systemie iHestia lub
w systemie Jupiter, jeśli któryś z nich jest wykorzystywany do zawarcia danej umowy ubezpieczenia.
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Tabela
PAKIET

SYMBOL
PRODUKTU

H1

H04

GRUPA
UBEZPIECZEŃ
8

NAZWA UBEZPIECZENIA
Mienie od ognia i zdarzeń losowych

LIMIT SUMY
UBEZPIECZENIA LUB
SUMY GWARANCYJNEJ
10 000 000 zł

Zastrzeżenie:
W tym mienie ruchome oraz stałe elementy mieszkania do 3 000 000 zł.
H1

I06

9

Mienie od kradzieży

H1

M09

13

Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym

H1

A04

1

Następstwa nieszczęśliwych wypadków

H7

H04

8

Mienie od ognia i zdarzeń losowych

2 000 000 zł
50 000 zł
15 000 zł
10 000 000 zł

Zastrzeżenia:
W tym:
1. Mienie ruchome oraz stałe elementy mieszkania do 3 000 000 zł,
2. Dzieła sztuki, antyki i zbiory kolekcjonerskie do 300 000 zł.
H7

I06

9

Mienie od kradzieży

2 000 000 zł

W tym dzieła sztuki, antyki i zbiory kolekcjonerskie do 300 000 zł.
H7

I23

9

Oszklenia od stłuczenia

100 000 zł

H7

M09

13

Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym

200 000 zł

H7

R01

17

Ochrona prawna

H7

A04

1

Następstwa nieszczęśliwych wypadków

E1

H04

8

Mienie od ognia i zdarzeń losowych

10 000 zł
50 000 zł
10 000 000 zł

Zastrzeżenie:
W tym wyposażenie i rzeczy osobiste do 3 000 000 zł.
E1

M09

13

Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym

E7
nE7

H04

8

Mienie od ognia i zdarzeń losowych

100 000 zł
10 000 000 zł

Zastrzeżenia:
W tym:
1. Wyposażenie i rzeczy osobiste do 3 000 000 zł,
2. Antyki, dzieła sztuki, kolekcje do 300 000 zł,
3. Architektura ogrodu do 500 000 zł.
nE7

H03

8

Domki letniskowe od ognia i zdarzeń losowych

500 000 zł

Zastrzeżenia:
W tym:
1. Wyposażenie i rzeczy osobiste w domkach letniskowych do 200 000 zł,
2. Architektura ogrodu do 100 000 zł.
nE7

H10

8

Domy w budowie od ognia i zdarzeń losowych

5 000 000 zł

Zastrzeżenia:
W tym:
1. Wyposażenie i rzeczy osobiste w domach w budowie do 1 000 000 zł.
2. Architektura ogrodu do 200 000 zł.
nE7

I06

9

Mienie od kradzieży

2 000 000 zł

Zastrzeżenia:
W tym:
1. Antyki, dzieła sztuki, kolekcje do 300 000 zł,
2. Architektura ogrodu do 100 000 zł.
nE7

I05

9

Domki letniskowe od kradzieży

200 000 zł

nE7

I24

9

Domy w budowie od kradzieży

1 000 000 zł

nE7

I45

9

Bagaż

20 000 zł

Zastrzeżenie: Możliwość podwyższenia sumy ubezpieczenia, wskazanej w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń pozakomunikacyjnych
ERGO 7, pod warunkiem umieszczenia na polisie klauzuli o następującej treści:
„Klauzula Bagaż: Górną granicą odpowiedzialności ERGO Hestii za szkody jest suma ubezpieczenia w wysokości .............. ” *
* należy wpisać wybraną sumę ubezpieczenia z opcji wskazanych poniżej:
SU 10 000 zł – składka 100 zł,
SU 15 000 zł – składka 150 zł,
SU 20 000 zł – składka 200 zł.
nE7

M09

13

Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym

2 000 000 zł

6

nE7
nMF

M37

13

Odpowiedzialność cywilna najemcy

100 000 zł

nE7

A04

1

Następstwa nieszczęśliwych wypadków

500 000 zł

H7
nE7
nMF

S21

18

SOS Assistance

H7
E7
nE7

S22

18

Home Assistance

5000 zł

H7
nE7

S23

18

Medical Assistance

5000 zł

nMF

S37

18

Dom i Firma Assistance

nMF

H04

8

Mienie od ognia i zdarzeń losowych

15 000 zł

5000 zł
10 000 000 zł

Zastrzeżenia:
W tym:
1. Wyposażenie, rzeczy osobiste, środki obrotowe i mienie osób trzecich do 3 000 000 zł,
2. Antyki, dzieła sztuki, kolekcje do 300 000 zł,
3. Architektura posesji do 500 000 zł,
4. Wartości pieniężne do 50 000 zł.
nMF

I06

9

Mienie od kradzieży

2 000 000 zł

13

Odpowiedzialność cywilna posiadacza nieruchomości

1 000 000 zł

13

Odpowiedzialność cywilna w działalności gospodarczej i
w życiu prywatnym

2 000 000 zł

Zastrzeżenia:
W tym:
1. Antyki, dzieła sztuki, kolekcje do 300 000 zł,
2. Architektura posesji do 100 000 zł,
3. Wartości pieniężne do 50 000 zł.
nMF
nMF

M70
M71

Zastrzeżenia:
Składka w zakresie szkód wynikających z wykonywania czynności życia prywatnego stanowi 30% wartości składki za Ubezpieczenie
Odpowiedzialności Cywilnej w Życiu Prywatnym i Zawodowym w Wariancie III, nie więcej niż 200 zł.
nMF

M12

13

Obowiązkowe OC lekarzy

350 000 euro

Zastrzeżenia:
1. Suma gwarancyjna na jedno zdarzenie to 75 000 euro.
2. Limity sum gwarancyjnych zgodnie z właściwym rozporządzeniem Ministra Finansów.
nMF

M17

13

Obowiązkowe OC rzeczoznawców majątkowych i pośredników w obrocie nieruchomościami

25 000 euro

Zastrzeżenie:
Limity sum gwarancyjnych zgodnie z właściwym rozporządzeniem Ministra Finansów.
nMF

M17

13

Obowiązkowe OC zarządców nieruchomości

50 000 euro

Zastrzeżenie:
Limity sum gwarancyjnych zgodnie z właściwym rozporządzeniem Ministra Finansów.
nMF

M20

13

Obowiązkowe OC architektów, projektantów i inżynierów
budowlanych

50 000 euro

Zastrzeżenia:
1. Suma gwarancyjna na jedno zdarzenie.
2. Limity sum gwarancyjnych zgodnie z właściwym rozporządzeniem Ministra Finansów.
nMF

A04

1

Następstwa nieszczęśliwych wypadków

500 000 zł

nMF

B02

2

Podróż

100 000 zł

nMF

I47

9

Bagaż i Cargo

20 000 zł

Zastrzeżenie: Możliwość podwyższenia sumy ubezpieczenia, wskazanej w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń komunikacyjnych Moja
Firma, pod warunkiem umieszczenia na polisie klauzuli o następującej treści:
„Klauzula Bagaż i Cargo: Górną granicą odpowiedzialności ERGO Hestii za szkody jest suma ubezpieczenia w wysokości .............. ” *
* należy wpisać wybraną sumę ubezpieczenia z opcji wskazanych poniżej:
SU 15 000 zł – składka 150 zł,
SU 20 000 zł – składka 200 zł.
iHB

G01

7

Mienie w transporcie krajowym (cargo)

500 000 zł

Zastrzeżenia:
1. Możliwość ubezpieczania używanego mienia po uprzednim wykonaniu dokumentacji fotograficznej.
2. Brak możliwości ubezpieczania uszkodzonego mienia.
iHB

H40

8

Mienie od ognia i innych zdarzeń losowych

10 000 000 zł

Z zastrzeżeniami znajdującymi się w Załączniku nr 1 do Pełnomocnictwa.
iHB

I40

9

Mienie od kradzieży z włamaniem i rabunku

Z zastrzeżeniami znajdującymi się w Załączniku nr 1 do Pełnomocnictwa.

2 000 000 zł

7

iHB

I41

9

Mienie od wandalizmu

100 000 zł

Zastrzeżenia:
1. Możliwość włączenia klauzuli utraty dokumentów niezbędnych do refundacji leków (treść klauzuli oraz warunki znajdują się w Załączniku nr 1 do Pełnomocnictwa).
2. Możliwość zawarcia ubezpieczenia z osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej, a posiadającą budynek/lokal przeznaczony do zarobkowego wynajmu i/lub w którym jest prowadzona działalność gospodarcza.
iHB

I42

9

Szyby i inne przedmioty od stłuczenia lub pęknięcia

200 000 zł

Zastrzeżenie:
Możliwość zawarcia ubezpieczenia z osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej, a posiadającą budynek/lokal przeznaczony do zarobkowego wynajmu i/lub w którym jest prowadzona działalność gospodarcza.
iHB

M40

13

Odpowiedzialność cywilna z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania mienia

1 000 000 zł

Z zastrzeżeniami znajdującymi się w Załączniku nr 1 do Pełnomocnictwa.
iHB

T40

9

Sprzęt elektroniczny

2 000 000 zł

Z zastrzeżeniami znajdującymi się w Załączniku nr 1 do Pełnomocnictwa.
iHB

T41

9

Mienie od wszystkich ryzyk

10 000 000 zł

Z zastrzeżeniami znajdującymi się w Załączniku nr 1 do Pełnomocnictwa.
iHB

S40

18

Biznes Assistance

iHB

A40

1

Następstwa nieszczęśliwych wypadków

8.800 zł
150 000 zł

Zastrzeżenia:
1. Możliwość zawierania ubezpieczenia z osobami fizycznymi w formie grupowej z limitem 50 000 zł na osobę; grupa nie mniejsza niż 5
osób.
2. Możliwość zawierania ubezpieczenia na okres krótkoterminowy.
nE7T
nMFT

A01

1

Następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy
i pasażerów

60 000 zł

H7T
H1T
HBK
E1T
NIEPAKIETOWE

A01

1

Następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy
i pasażerów

30 000 zł

nMFT

B02

2

Podróż

100 000 zł

NIEPAKIETOWE

C01

3

Autocasco

400 000 zł

HBK
NIEPAKIETOWE

C02

3

Autocasco

400 000 zł

Zastrzeżenia:
1. Możliwość rozszerzenia ubezpieczenia AC o ryzyko kradzieży w przypadku motocykli, quadów, motorowerów i skuterów do SU 50 000 zł.
2. Możliwość przyjęcia do ubezpieczenia samochodów osobowych typu kabriolet.
3. Możliwość przyjęcia do ubezpieczenia pojazdu w ramach AC w wariancie kosztorysowym wraz z rozszerzeniem o ryzyko kradzieży
pojazdów pod warunkiem:
a) ubezpieczany pojazd jest maksymalnie w 15 roku eksploatacji – dotyczy nowego ubezpieczenia;
b) ubezpieczany pojazd jest powyżej 15 roku eksploatacji i w ostatnich 12 miesiącach nie miał szkody – dotyczy kontynuacji ubezpieczenia.
4. Możliwość kontynuacji lub przyjęcia do nowego ubezpieczenia AC pojazdu będącego w 10, 11 i 12 roku eksploatacji w wariancie ASO
pod warunkiem, że w ostatnich 12 miesiącach Klient nie miał żadnej szkody z AC lub w przypadku przerwy w ubezpieczeniu ostatnia
12-miesięczna polisa AC była bezszkodowa.
5. Dla Klienta segmentu B bez historii ubezpieczenia w ERGO Hestii wprowadzającego nowo nabyty pojazd (kupiony w ciągu 3 miesięcy
przed zgłoszeniem do ubezpieczenia) możliwość zastosowania klasy Bonus Malus na podstawie przebiegu ubezpieczenia posiadacza
pojazdu po numerze Regon (Ubezpieczającego) zgodnie z tabelą poniżej.
Okres ubezpieczenia

Szkody w ostatnich 2 latach

2 lata i więcej

1 rok

0

-3 (-60%)

-1 (-20%)

1

-1 (-20%)

2 (200%)

2

2 (200%)

3 (400%)

3 i więcej szkód

3 (400%)

3 (400%)

Historię ubezpieczenia należy ustalić na podstawie oświadczenia Klienta stanowiącego integralną część polisy oraz weryfikację przebiegu ubezpieczenia dla ryzyka AC.
6. Możliwość zastosowania zniżki za bezszkodową kontynuację ubezpieczenia w ERGO Hestii w sytuacji, gdy przerwa pomiędzy datą
końca okresu ubezpieczenia poprzedniej umowy a datą początku okresu ubezpieczenia kolejnej umowy nie przekracza 30 dni.
H7T
H1T

C02

3

Autocasco

400 000 zł

Zastrzeżenia:
1. Możliwość rozszerzenia ubezpieczenia AC o ryzyko kradzieży w przypadku motocykli, quadów, motorowerów i skuterów do SU 50 000 zł.
2. Możliwość przyjęcia do ubezpieczenia samochodów osobowych typu kabriolet.
3. Możliwość zastosowania zniżki za bezszkodową kontynuację ubezpieczenia w ERGO Hestii w sytuacji, gdy przerwa pomiędzy datą
końca okresu ubezpieczenia poprzedniej umowy a datą początku okresu ubezpieczenia kolejnej umowy nie przekracza 30 dni.
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nE7T
nMFT

C02

3

Autocasco

400 000 zł

HBK
NIEPAKIETOWE

C03

3

Autocasco – Kradzież

400 000 zł

Zastrzeżenia:
1. Możliwość rozszerzenia ubezpieczenia AC o ryzyko kradzieży w przypadku motocykli, quadów, motorowerów i skuterów do SU 50 000 zł.
2. Możliwość przyjęcia do ubezpieczenia samochodów osobowych typu kabriolet.
3. Możliwość przyjęcia do ubezpieczenia pojazdu w ramach AC w wariancie kosztorysowym wraz z rozszerzeniem o ryzyko kradzieży
pojazdów pod warunkiem:
a) ubezpieczany pojazd jest maksymalnie w 15 roku eksploatacji – dotyczy nowego ubezpieczenia,
b) ubezpieczany pojazd jest powyżej 15 roku eksploatacji i w ostatnich 12 miesiącach nie miał szkody – dotyczy kontynuacji ubezpieczenia.
4. Możliwość kontynuacji lub przyjęcia do nowego ubezpieczenia AC pojazdu będącego w 10, 11 i 12 roku eksploatacji w wariancie ASO
pod warunkiem, że w ostatnich 12 miesiącach Klient nie miał żadnej szkody z AC lub w przypadku przerwy w ubezpieczeniu ostatnia
12-miesięczna polisa AC była bezszkodowa.
H7T
H1T

C03

3

Autocasco – Kradzież

400 000 zł

Zastrzeżenia:
1. Możliwość rozszerzenia ubezpieczenia AC o ryzyko kradzieży w przypadku motocykli, quadów, motorowerów i skuterów do SU 50 000 zł.
2. Możliwość przyjęcia do ubezpieczenia samochodów osobowych typu kabriolet.
nE7T
nMFT

C03

3

Autocasco – Kradzież

H7T
H1T
HBK
NIEPAKIETOWE

C04

3

Autocasco – Wyposażenie Dodatkowe

20 000 zł

H7T
H1T
HBK
NIEPAKIETOWE

C11

3

Autocasco – Stała Suma Ubezpieczenia

400 000 zł

H7T
H1T
HBK
nE7T
nMFT
NIEPAKIETOWE

C12

3

Autocasco – Ochrona Utraty Zniżki

400 000 zł

NIEPAKIETOWE

C21

3

Kompleksowe ubezpieczenie pojazdów mechanicznych
od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia (Autocasco)

400 000 zł

NIEPAKIETOWE

C22

3

Kompleksowe ubezpieczenie pojazdów mechanicznych
od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia (Autocasco)
– Kradzież

400 000 zł

H7T
H1T
HBK
NIEPAKIETOWE

I43

9

Autocasco – Bagaż

400 000 zł

5000 zł

Zastrzeżenie:
Możliwość wykupienia ryzyka do 30 dni od daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczenia AC.
nE7T

I45

9

Bagaż

20 000 zł

Zastrzeżenie: Możliwość podwyższenia sumy ubezpieczenia, wskazanej w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń komunikacyjnych ERGO 7,
pod warunkiem umieszczenia na polisie klauzuli o następującej treści:
„Klauzula Bagaż: Górną granicą odpowiedzialności ERGO Hestii za szkody jest suma ubezpieczenia w wysokości ..............” *
* należy wpisać wybraną sumę ubezpieczenia z opcji wskazanych poniżej:
SU 10 000 zł – składka 100 zł,
SU 15 000 zł – składka 150 zł,
SU 20 000 zł – składka 200 zł.
nMFT

I47

9

Bagaż i Cargo

20 000 zł

Zastrzeżenie: Możliwość podwyższenia sumy ubezpieczenia, wskazanej w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń komunikacyjnych Moja
Firma, pod warunkiem umieszczenia na polisie klauzuli o następującej treści:
„Klauzula Bagaż i Cargo: Górną granicą odpowiedzialności ERGO Hestii za szkody jest suma ubezpieczenia w wysokości .............. ” *
* należy wpisać wybraną sumę ubezpieczenia z opcji wskazanych poniżej:
SU 15 000 zł – składka 150 zł,
SU 20 000 zł – składka 200 zł.
nE7T
nMFT

R01

17

Ochrona Prawna

20 000 zł

9

NIEPAKIETOWE

J04

10

suma gwarancyjna
ustawowa

OC posiadacza pojazdu

Zastrzeżenia:
1. Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
2. Możliwość akceptacji ubezpieczenia dla obcokrajowca, bez stosowania zwyżki składki.
a) brak szkód w ostatnim roku w ryzyku OC
b) nowa polisa zawarta będzie na okres 12 miesięcy.
3. Możliwość rozkładania składki na nie więcej niż 4 raty (dotyczy segmentu B) pod warunkiem wysokości jednej raty nie mniej niż 400 zł.
NIEPAKIETOWE

J05

10

suma gwarancyjna
ustawowa

Zielona Karta

Zastrzeżenie:
Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
H7T
H1T
HBK
NIEPAKIETOWE

J07

10

suma gwarancyjna
ustawowa

OC posiadacza pojazdu

Zastrzeżenia:
1. Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
2. Możliwość zastosowania zniżki za bezszkodową kontynuację ubezpieczenia w ERGO Hestii w sytuacji, gdy przerwa pomiędzy datą
końca okresu ubezpieczenia poprzedniej umowy a datą początku okresu ubezpieczenia kolejnej umowy nie przekracza 30 dni.
3. Możliwość rozkładania składki na nie więcej niż 4 raty (dotyczy segmentu B) pod warunkiem wysokości jednej raty nie mniejszej niż 400 zł.
4. Dla Klienta segmentu B bez historii ubezpieczenia w ERGO Hestii wprowadzającego nowo nabyty pojazd (kupiony w ciągu 3 miesięcy
przed zgłoszeniem do ubezpieczenia) możliwość zastosowania klasy Bonus Malus na podstawie przebiegu ubezpieczenia posiadacza
pojazdu po numerze Regon (Ubezpieczającego) zgodnie z tabelą poniżej.
Okres ubezpieczenia

Szkody w ostatnich 2 latach

2 lata i więcej

1 rok

0

-3 (-60%)

-1 (-20%)

1

-1 (-20%)

2 (200%)

2

2 (200%)

3 (400%)

3 i więcej szkód

3 (400%)

3 (400%)

Historię ubezpieczenia należy ustalić na podstawie oświadczenia Klienta stanowiącego integralną część polisy oraz weryfikację przebiegu ubezpieczenia dla ryzyka OC.
nE7T
E1T
nMFT
sOCT

J07

10

OC posiadacza pojazdu

suma gwarancyjna
ustawowa

Zastrzeżenie:
Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
H7T
H1T
HBK
sOCT NIEPAKIETOWE

J08

10

Zielona Karta

suma gwarancyjna
ustawowa

Zastrzeżenie:
Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
NIEPAKIETOWE

J09

10

OC graniczne

suma gwarancyjna
ustawowa

Zastrzeżenie:
Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
H7T
H1T
HBK
nE7T
E1T
nMFT NIEPAKIETOWE

J12

10

OC posiadacza pojazdu – Ochrona Utraty Zniżki

suma gwarancyjna
ustawowa

Zastrzeżenie:
Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
NIEPAKIETOWE

P18

16

Ubezpieczenie strat finansowych wskutek kradzieży lub
całkowitego zniszczenia pojazdu

200 000 zł

NIEPAKIETOWE

R03

17

Ochrona prawna posiadaczy pojazdów mechanicznych
– wariant podstawowy

50 000 zł

NIEPAKIETOWE

R04

17

Ochrona prawna posiadaczy pojazdów mechanicznych
– wariant rozszerzony

50 000 zł

10

H7T
H1T
HBK
NIEPAKIETOWE

S03

18

Koszty udzielenia natychmiastowej pomocy „Hestia Car
Assistance”

5 000 zł

Zastrzeżenie:
Możliwość wykupienia ryzyka do 30 dni od daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczenia OC.
H7T
H1T
HBK
NIEPAKIETOWE

S04

18

Koszty udzielenia natychmiastowej pomocy „Hestia Car
Assistance”

15 000 zł

Zastrzeżenie:
Możliwość wykupienia ryzyka do 30 dni od daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczenia OC lub ubezpieczenia AC.
H7T
H1T
HBK
NIEPAKIETOWE

S16

18

Szyby samochodowe

5000 zł

Zastrzeżenie:
Możliwość wykupienia ryzyka do 30 dni od daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczenia OC lub AC.
E1T
nE7T
nMFT

S16

18

Szyby samochodowe

5000 zł
5000 zł

NIEPAKIETOWE

S24

18

Koszty pomocy „Hestia Car Assistance” – wariant minimalny

NIEPAKIETOWE

S25

18

Koszty udzielenia natychmiastowej pomocy „Hestia Car
Assistance” – wariant podstawowy

15 000 zł

NIEPAKIETOWE

S26

18

Koszty udzielenia natychmiastowej pomocy „Hestia Car
Assistance” – wariant rozszerzony

15 000 zł

E1T
nE7T
nMFT

S32

18

Telefoniczny Asystent Prawny

nE7T
nMFT

S34

18

Car Assistance – Wypadek

10 000 zł

nE7T
nMFT

S35

18

Car Assistance – Awaria

10 000 zł

nE7T
nMFT

S36

18

Car Assistance – Kradzież

2000 zł

E1T
nE7T
nMFT

S41

18

Car Assistance – Holowanie pojazdu

2000 zł

E1T
nE7T
nMFT

S42

18

Car Assistance – Pojazd zastępczy

3000 zł

NIEPAKIETOWE

H07

9

Obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w
skład gospodarstwa rolnego

sMD

H04

8

Mienie od ognia i zdarzeń losowych [Mój Dom Solo]

HP

A09

1

Następstwa nieszczęśliwych wypadków

HP

M09

13

Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym

HP

B02

2

Koszty leczenia

HP

I10

9

Bagaż

ES

A22

1

Rehabilitacja

ES

A17

1

Następstwa nieszczęśliwych wypadków

ES

M09

13

Odpowiedzialność cywilna

ES

S30

18

Sport Assistance

ES

I45

9

Bagaż

ES

I28

9

Sprzęt sportowy

ES

P23

16

Karnety i kursy

ES

B02

2

Podróż

EP

B02

2

Pomoc medyczna i koszty leczenia

EP

A09

1

Następstwa nieszczęśliwych wypadków w podróży

EP

M09

13

Odpowiedzialność cywilna

EP

I10

9

Bagaż

2000 zł

2 000 000 zł
10 000 000 zł
30 000 zł
1 000 000 zł
500 000 zł
5000 zł
50 000 zł
200 000 zł
1 000 000 zł
15 000 zł
5000 zł
25 000 zł
1000 zł
100 000 zł
1 000 000 zł
60 000 zł
1 000 000 zł
10 000 zł

11

EP

I28

9

Sprzęt sportowy

25 000 zł

EP

P23

16

Karnety i kursy

1 000 zł

EP

A21

1

Wypadek w podróży

13

Odpowiedzialność cywilna rolników z tytułu prowadzenia
gospodarstwa rolnego

NIEPAKIETOWE

M05

50 000 zł
suma gwarancyjna
ustawowa

Zastrzeżenie:
Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
MDir

H04

8

Mienie od ognia i zdarzeń losowych

10 000 000 zł

Zastrzeżenie:
W tym wyposażenie i rzeczy osobiste do 3 000 000 zł.
MDir

I06

9

Mienie od kradzieży

MDir

M09

13

Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym

2 000 000 zł
200 000 zł

MDir

H10

8

Domy w budowie od ognia i zdarzeń losowych

5 000 000 zł

Zastrzeżenia:
W tym wyposażenie i rzeczy osobiste w domu w budowie do 1 000 000 zł.
MDir

I24

9

Domy w budowie od kradzieży

MDir

S21

18

SOS Assistance

1 000 000 zł
5 000 zł

MDir

S22

18

Home Assistance

5 000 zł

MDir

S23

18

Medical Assistance

5 000 zł

KDir

A01

1

Następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów

KDir

C02

3

Autocasco

400 000 zł

KDir

C03

3

Autocasco - Kradzież

400 000 zł

KDir

C05

3

Minicasco

150 000 zł

KDir

C12

3

Autocasco - Ochrona Utraty Zniżki

400 000 zł

KDir

J07

10

OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

25 000 zł

6 260 000 euro

Limit sumy gwarancyjnej w przypadku szkód na osobie wynosi 5 210 000 euro, a w przypadku szkód w mieniu limit wynosi 1 050 000 euro.
KDir

J08

10

Zielona Karta

6 260 000 euro

Limit sumy gwarancyjnej w przypadku szkód na osobie wynosi 5 210 000 euro, a w przypadku szkód w mieniu limit wynosi
1 050 000 euro.
KDir

J12

10

OC posiadaczy pojazdów mechanicznych – Ochrona
Utraty Zniżki

6 260 000 euro

Limit sumy gwarancyjnej w przypadku szkód na osobie wynosi 5 210 000 euro, a w przypadku szkód w mieniu limit wynosi
1 050 000 euro.
KDir

S03

18

Holowanie

5 000 zł

KDir

S04

18

Assistance Pojazdu

KDir

S16

18

Szyby

5 000 zł

KDir

S32

18

Telefoniczny Asystent Prawny

2 000 zł

KDir

S46

18

Wymiana opon

2 000 zł

PDir

A09

1

Następstwa nieszczęśliwych wypadków

PDir

M09

13

Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym

200 000 zł

PDir

B02

2

Koszty leczenia i Assistance

800 000 zl

PDir

I10

9

Bagaż

15 000 zł

10 000 zł

5 000 zł

12

3

Zakres umocowania opisany w Pełnomocnictwie może być wykonywany przez Pełnomocnika z poniższymi
zastrzeżeniami:
1. Pełnomocnik nie jest upoważniony do zawierania umów ubezpieczenia, odbiegających od postanowień
rozdziału 1 ust. 1 pkt c) Pełnomocnictwa, tj. umów na warunkach odbiegających od OWU oraz
przekraczających limity sum ubezpieczenia lub sum gwarancyjnych i nieuwzględniających zastrzeżeń
określonych w Tabeli zamieszczonej w rozdziale 2 Pełnomocnictwa lub w Załączniku nr 1 do
Pełnomocnictwa, chyba że na zawarcie takiej umowy uprzednio uzyska pisemną zgodę Zarządu Spółki
albo upoważnionego przez Zarząd Spółkę pracownika, przy czym za zachowanie formy pisemnej uznaje
się również przesłanie akceptacji pocztą elektroniczną na adres mailowy Pełnomocnika;
2. Odstępstwa od OWU, o których mowa powyżej powinny zostać umieszczone w treści polisy, załącznika
do polisy lub w aneksie do polisy wraz z pisemnym potwierdzeniem przez ubezpieczającego,
że zapoznał się ze zmianami przed zawarciem umowy ubezpieczenia; postanowienia potwierdzające
zmiany nie mogą stać w sprzeczności z aktami legislacji wewnętrznej obowiązującymi w Spółce;
3. Pełnomocnik nie jest upoważniony do stosowania jakichkolwiek zniżek składek ubezpieczeniowych
w stosunku do obowiązujących stawek taryfowych (za wyjątkiem wskazanych w rozdziale 1 ust. 5 powyżej
oraz w rozdziale 2 w Tabeli powyżej lub Załączniku nr 1 do Pełnomocnictwa), chyba że Pełnomocnikowi
zostały przekazane przez Spółkę zasady, na jakich zgodnie z wewnętrznymi regulacjami Spółki możliwe
jest stosowanie tych zniżek.

4
1. Pełnomocnictwo niniejsze obowiązuje od dnia 13 lipca 2020 roku do czasu jego odwołania lub
zastąpienia nowym.
2. Pomimo braku odwołania, Pełnomocnictwo wygasa z chwilą rozwiązania stosunku pracy łączącego
pełnomocnicka ze Spółką,
3. Pomimo braku odwołania, Pełnomocnictwo wygasa z chwilą niespełnienia przez pracownika wymogów
formalnych określonych w art. 19 ust. 1 Ustawy o dystrybucji ubezpieczeń (dalej: „Ustawa”), lub
niezrealizowania przez pracownika obowiązku doskonalenia zawodowego, o którym mowa
w art. 12 Ustawy.
4. Udzielenie pełnomocnictwa Pełnomocnikowi oraz jego ważność potwierdzone zostają przez Spółkę
w dokumencie „Certyfikat”, który to dokument – wraz z wydrukiem aktualnego pełnomocnictwa
typ M – Pełnomocnik zobowiązany jest okazywać Klientom na ich żądanie.

5

Pełnomocnictwo niniejsze nie upoważnia do udzielania dalszych pełnomocnictw.
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Załącznik nr 1
do Pełnomocnictwa dystrybucyjneo typ M dla Pełnomocnika
Zastrzeżenia do ubezpieczeń pakietu Hestia Biznes
H40 Mienie od ognia i innych zdarzeń losowych
1. Pełnomocnik ma prawo zawrzeć umowę ubezpieczenia z SU powyżej 10 000 000 zł, ale nie wyższą niż
15 000 000 zł, pod warunkiem uprzedniego uzyskania dla jej zawarcia akceptacji upełnomocnionego
pracownika ERGO Hestii.
2. Możliwość zawarcia ubezpieczenia z osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej,
a posiadającą budynek/lokal przeznaczony do zarobkowego wynajmu i/lub w którym jest prowadzona
działalność gospodarcza.
3. Możliwość włączenia klauzuli transferu, pod warunkiem sporządzenia na piśmie, podpisania przez strony
oraz w pełnym brzmieniu dołączenia do umowy:
a) maksymalny limit: 300 000 zł;
b) franszyza redukcyjna: określona zgodnie z umową;
c) składka za klauzulę minimum: 50 zł.
Treść klauzuli:
Klauzula transferu do ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych klauzulą warunków ubezpieczenia, ustala się, że ERGO Hestia
ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu we wszystkich wymienionych we
wniosku o ubezpieczenie lokalizacjach, w których Ubezpieczający prowadzi działalność do limitu sumy
ubezpieczenia................. zł (do uzupełnienia zgodnie z posiadanym pełnomocnictwem), chyba że łączna
suma ubezpieczenia we wszystkich wymienionych lokalizacjach jest niższa od wyżej wymienionego
limitu – wtedy odpowiedzialność ograniczona jest do tej łącznej sumy ubezpieczenia we wszystkich
wskazanych lokalizacjach.

pieczęć i podpis ubezpieczającego

pieczęć i podpis ubezpieczyciela

4. Możliwość ubezpieczenia mienia na wolnym powietrzu od szkód powstałych w wyniku powodzi (o ile
zakres rozszerzono o powódź), zalania, gradu, huraganu z zachowaniem warunków:
a) limit 200 000 zł;
b) franszyza redukcyjna: 10% wysokości szkody, nie mniej niż 400 zł.
5. Możliwość ubezpieczania lokali (tylko lokali) wg wartości rynkowej.
6. Możliwość dwukrotnego podniesienia limitów w klauzulach dostępnych w OWU HB na następujących warunkach:
a) w przypadku klauzul: rzeczoznawców, ryzyk budowlanych oraz terroryzmu, strajków, zamieszek
i rozruchów należy podwyższyć składkę dwukrotnie;
b) w przypadku pozostałych klauzul stawki zgodne z taryfą HB od ustalonego w umowie limitu.
7. Możliwość podwyższenia limitu określonego w par. 15 ust. 3 pkt 2) do 20 000 zł, ze składką dodatkową 200 zł.
I40 Mienie od kradzieży z włamaniem i rabunku
1. Możliwość akceptacji zabezpieczeń przeciwkradzieżowych do sumy ubezpieczenia:
a) dla wartości pieniężnych:100 000 zł;
b) dla innego mienia: 200 000 zł;
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c) zamieszczenie szczegółowego opisu zabezpieczeń przeciwkradzieżowych na polisie;
d) zakaz akceptacji ubezpieczenia mienia w przypadku braku jakichkolwiek zabezpieczeń
przeciwkradzieżowych.
2. Możliwość włączenia klauzuli transferu, pod warunkiem sporządzenia na piśmie, podpisania przez strony
oraz w pełnym brzmieniu dołączenia do umowy:
a) maksymalny limit: 150 000 zł;
b) franszyza redukcyjna: określona zgodnie z umową;
c) składka za klauzulę minimum: 50 zł.
Treść klauzuli:
Klauzula transferu do ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku
Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych klauzulą warunków ubezpieczenia, ustala się, że ERGO Hestia
ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu we wszystkich wymienionych we
wniosku o ubezpieczenie lokalizacjach, w których Ubezpieczający prowadzi działalność do limitu sumy
ubezpieczenia ............... zł (do uzupełnienia zgodnie z posiadanym pełnomocnictwem), chyba że łączna
suma ubezpieczenia we wszystkich wymienionych lokalizacjach jest niższa od wyżej wymienionego
limitu – wtedy odpowiedzialność ograniczona jest do tej łącznej sumy ubezpieczenia we wszystkich
wskazanych lokalizacjach.

pieczęć i podpis ubezpieczającego

pieczęć i podpis ubezpieczyciela

3. W klauzuli maszyn i urządzeń przenośnych poza miejscem ubezpieczenia, możliwość odstąpienia od
załączenia wykazu sprzętu znajdującego się poza miejscem ubezpieczenia do limitu 25 000 zł.
M40 OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania mienia
1. Suma gwarancyjna może stanowić równowartość w walucie obcej (liczona wg średniego kursu NBP z dnia
zawarcia umowy ubezpieczenia).
2. Możliwość zawarcia ubezpieczenia z osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej
a posiadającą budynek/lokal przeznaczony do zarobkowego wynajmu i/lub w którym prowadzona jest
działalność gospodarcza.
3. Możliwość kontynuacji ubezpieczenia po szkodzie, o ile wystąpiła tylko jedna szkoda w wysokości nie
wyższej niż 3000 zł w ciągu 12 miesięcy z zastosowaniem minimum 20% zwyżki od składki taryfowej,
nie mniej niż 200 zł.
4. Możliwość podniesienia limitów w klauzulach dostępnych w OWU HB na poniższych warunkach,
z zastrzeżeniem poniżej:
a) 003 – do 300 000 zł, zwyżka w wysokości 40% od składki podstawowej tj. bez klauzul dodatkowych,
nie mniej niż 200 zł;
b) 005A – do 200 000 zł, zwyżka w wysokości 20% od składki podstawowej tj. bez klauzul dodatkowych,
nie mniej niż 500 zł;
c) 005B – do 200 000 zł, składka za jedno miejsce parkingowe 120 zł;
d) 005C – do 200 000 zł, zwyżka w wysokości 50% od składki podstawowej tj. bez klauzul dodatkowych,
nie mniej niż 500 zł;
e) 006 – do 400 000 zł, zwyżka w wysokości 50% od składki podstawowej tj. bez klauzul dodatkowych,
nie mniej niż 500 zł;
f)

007 – do 400 000 zł, zwyżka w wysokości 50% od składki podstawowej tj. bez klauzul dodatkowych,
nie mniej niż 300 zł;
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g) 008 – do 200 000 zł, zwyżka w wysokości 50% od składki podstawowej tj. bez klauzul dodatkowych,
nie mniej niż 500 zł;
h) 009 – do 300 000 zł, zwyżka w wysokości 70% od składki podstawowej tj. bez klauzul dodatkowych nie
mniej niż 500 zł;
i)

010 – do 300 000 zł, zwyżka w wysokości 40% od składki podstawowej tj. bez klauzul dodatkowych,
nie mniej niż 300 zł;

j)

011 – do 400 000 zł, zwyżka w wysokości 20% od składki podstawowej tj. bez klauzul dodatkowych,
nie mniej niż 200 zł;

k) 012 – do 200 000 zł, zwyżka w wysokości 40% od składki podstawowej tj. bez klauzul dodatkowych nie
mniej niż 200 zł.
W przypadku podwyższenia limitów w klauzulach franszyza redukcyjna zgodna z OWU.
5. Możliwość zmniejszenia franszyzy redukcyjnej zgodnej z OWU w klauzuli „Włączenie szkód powstałych
wskutek cofnięcia się cieczy w systemach kanalizacyjnych (klauzula 012) na:
a) 10% wysokości szkody, nie mniej niż 500 zł. Składka dodatkowa: 100 zł.
b) 500 zł. Składka dodatkowa: 150 zł.
T40 Sprzęt elektroniczny
1. Możliwość przyjmowania do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego nie starszego niż 10 lat.
2. Możliwość ubezpieczenia sprzętu elektronicznego wykorzystywanego wyłącznie na własny użytek przez
Ubezpieczającego co oznacza, brak możliwości ubezpieczenia sprzętu będącego w posiadaniu lub
użytkowanego przez osoby trzecie.
3. Możliwość ubezpieczenia telefonów komórkowych i/lub aparatów fotograficznych wyłącznie pod
warunkiem jednoczesnego ubezpieczenia majątku (poza ubezpieczeniami komunikacyjnymi)
w segmencie B z łączną składką minimum 1000 zł.
4. Możliwość akceptacji zabezpieczeń przeciwkradzieżowych do sumy ubezpieczenia 200 000 zł pod
następującymi warunkami:
a) zamieszczenie szczegółowego opisu zabezpieczeń przeciwkradzieżowych na polisie;
b) zakaz akceptacji ubezpieczenia mienia w przypadku braku jakichkolwiek zabezpieczeń
przeciwkradzieżowych.
5. Możliwość przyjmowania do ubezpieczenia telebimów, monitorów LCD poza lokalem na następujących
warunkach:
a) SU do 200 000 zł;
b) stawka: minimum 2%;
c) franszyza redukcyjna 10% wysokości szkody, nie mniej niż 1000 zł lub wyższa (brak możliwości
zastosowania zniżki taryf za wprowadzenie franszyzy redukcyjnej);
d) ekran przystosowany do użytkowania na zewnątrz;
e) ryzyko kradzieży – wyłączone.
T41 Mienie od wszystkich ryzyk
1. Pełnomocnik ma prawo zawrzeć umowę ubezpieczenia z SU powyżej 10 000 000 zł ale nie wyższą niż
15 000 000 zł, pod warunkiem uprzedniego uzyskania dla jej zawarcia akceptacji upełnomocnionego
pracownika ERGO Hestii.
2. Limit na ryzyko kradzieży: 2 000 000 zł.
3. Możliwość akceptacji zabezpieczeń przeciwkradzieżowych do sumy ubezpieczenia:
a) dla wartości pieniężnych: 100 000 zł;
b) dla innego mienia: 200 000 zł;
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c) zamieszczenie szczegółowego opisu zabezpieczeń przeciwkradzieżowych na polisie;
d) zakaz akceptacji ubezpieczenia mienia w przypadku braku jakichkolwiek zabezpieczeń
przeciwkradzieżowych.
4. W klauzuli maszyn i urządzeń przenośnych poza miejscem ubezpieczenia, możliwość odstąpienia od
załączenia wykazu sprzętu znajdującego się poza miejscem ubezpieczenia do limitu 25 000 zł.
5. Możliwość włączenia klauzuli transferu, pod warunkiem sporządzenia na piśmie, podpisania przez strony
oraz w pełnym brzmieniu dołączenia do umowy:
a) maksymalny limit: 150 000 zł;
b) franszyza redukcyjna: określona zgodnie z umową;
c) składka dodatkowa minimum: 50 zł.
Treść klauzuli:
Klauzula transferu do ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych klauzulą warunków ubezpieczenia, ustala się, że ERGO Hestia
ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu we wszystkich wymienionych we
wniosku o ubezpieczenie lokalizacjach, w których Ubezpieczający prowadzi działalność do limitu sumy
ubezpieczenia ……… zł (do uzupełnienia zgodnie z posiadanym pełnomocnictwem), chyba że łączna
suma ubezpieczenia we wszystkich wymienionych lokalizacjach jest niższa od wyżej wymienionego
limitu – wtedy odpowiedzialność ograniczona jest do tej łącznej sumy ubezpieczenia we wszystkich
wskazanych lokalizacjach.

pieczęć i podpis ubezpieczającego

pieczęć i podpis ubezpieczyciela

6. Możliwość podwyższenia limitu określonego w par. 67 ust. 3 pkt 2) do 20 000 zł, ze składką
dodatkową 300 zł.

