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Pełnomocnictwo do czynności dystrybucyjnych typu C 

obowiązujące od 14.10.2021 r. (dalej: „Pełnomocnictwo”)

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie, 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: „ERGO Hestia”) udziela Agentowi 
pełnomocnictwa w zakresie i granicach wynikających z niniejszego dokumentu 

1 
Umocowanie Agenta
Niniejsze Pełnomocnictwo stanowi umocowanie Agenta do:

1.  Wykonywania na rzecz ERGO Hestii działalności agencyjnej, w tym do zawierania w imieniu i na 
rzecz ERGO Hestii, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, umów ubezpieczenia i umów o gwarancje 
ubezpieczeniowe:

 a)  w zakresie ubezpieczeń II działu załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności 
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, wymienionych w Tabelach nr 1–3 ubezpieczeń i limitów sum 
ubezpieczenia lub sum gwarancyjnych;

 b)  w granicach limitów sum ubezpieczenia lub sum gwarancyjnych oraz klauzul i zastrzeżeń zawartych 
w Tabeli nr 2 i Tabeli nr 3, z zastrzeżeniem pkt 2 poniżej;

 c)  na podstawie obowiązujących w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia Ogólnych Warunków 
Ubezpieczeń lub Ogólnych Warunków Umów o Gwarancje Ubezpieczeniowe (dalej: „OWU”), 
z zastosowaniem obowiązujących aktów legislacji wewnętrznej w tym m.in. Instrukcji, Wytycznych 
produktowy i Pism Okólnych, do limitów określonych w systemie sprzedażowym udostępnionym 
Agentowi przez ERGO Hestię; 

2.  Zawierania umowy ubezpieczenia i umowy o gwarancje ubezpieczeniowe wyłącznie z wykorzystaniem 
systemów informatycznych przygotowanych lub autoryzowanych przez ERGO Hestię;

3.  Przedstawienia oferty i zawierania umowy ubezpieczeń komunikacyjnych z dwunastomiesięcznym okresem 
ubezpieczenia dla Ubezpieczającego będącego 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;

4.  Odraczania terminu płatności składki ubezpieczeniowej, nie dłużej niż do 14 (czternastu) dni, z wyłączeniem 
możliwości odroczenia terminu płatności należności wcześniej prolongowanych przez ERGO Hestię. Dla 
umów ubezpieczenia odnawianych możliwe jest odroczenie terminu płatności na 14 dzień po rozpoczęciu 
ochrony, bez względu na datę zatwierdzenia polisy w systemie ERGO Hestii. Odraczanie terminu dla pakietu 
Hestia Podróże lub ERGO Podróż nie może przekroczyć dnia rozpoczęcia okresu ochrony ubezpieczeniowej 
wskazanego w treści polisy; 

5.  Przyjmowania i potwierdzania przyjęcia do wiadomości zawiadomienia o dokonaniu przelewu wierzytelności 
o odszkodowanie z umowy ubezpieczenia.
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2 
Postanowienia szczegółowe 
Zakres umocowania opisany w niniejszym Pełnomocnictwie może być wykonywany przez Agenta z poniższymi 
zastrzeżeniami:

1.  Postanowienia odbiegające od zapisów OWU powinny zostać umieszczone w treści polisy, załącznika do 
polisy lub aneksie do polisy. 

2.  Agent nie jest upoważniony do zawierania umów ubezpieczenia na warunkach odbiegających od OWU 
oraz przekraczających limity sum ubezpieczenia lub sum gwarancyjnych i nieuwzględniających zastrzeżeń 
określonych w Tabeli nr 2 i Tabeli nr 3, chyba że na zawarcie takiej umowy uprzednio uzyska pisemną zgodę 
Zarządu ERGO Hestii albo upoważnionego przez Zarząd ERGO Hestii pracownika, przy czym za zachowanie 
formy pisemnej uznaje się również przesłanie akceptacji pocztą elektroniczną na adres mailowy Agenta 
wskazany w treści zawartej przez ERGO Hestię z Agentem umowy o świadczenie usług pośrednictwa 
ubezpieczeniowego lub uzyskanie zgody w systemie sprzedażowym.

3.  Agent nie jest upoważniony do stosowania jakichkolwiek zniżek składek ubezpieczeniowych w stosunku do 
obowiązujących stawek taryfowych, chyba że zostały mu przekazane przez ERGO Hestię zasady, na jakich 
zgodnie z wewnętrznymi regulacjami ERGO Hestii możliwe jest stosowanie tych zniżek. Agent wykonuje 
czynności agencyjne wchodzące w zakres Pełnomocnictwa wyłącznie przy pomocy osób fizycznych 
spełniających wymogi ustawowe i posiadających pisemne upoważnienie Agenta do działania w jego 
imieniu. Upoważnienie podpisują osoby prawidłowo umocowane do reprezentowania Agenta.

4.  Agent będący przedsiębiorcą indywidualnym wykonuje czynności agencyjne wchodzące w zakres 
Pełnomocnictwa osobiście lub przy pomocy osób fizycznych spełniających wymogi ustawowe 
i posiadających pisemne upoważnienie Agenta do działania w jego imieniu.

5.  Agent jest zwolniony z ograniczenia wynikającego z art. 108 Kodeksu cywilnego (Pełnomocnik nie może być 
drugą stroną czynności prawnej, której dokonuje w imieniu mocodawcy, chyba że co innego wynika z treści 
Pełnomocnictwa albo że ze względu na treść czynności prawnej wyłączona jest możliwość naruszenia 
interesów mocodawcy) w zakresie, w którym Agent występuje w roli Opiekuna Klienta, zgodnie z Umową 
o świadczenie usług pośrednictwa ubezpieczeniowego, łączącą Agenta z ERGO Hestią.

6.  Agent, jak i upoważnione przez niego osoby fizyczne wykonujące czynności agencyjne, są ponadto 
zwolnione z ograniczenia wynikającego z art. 108 Kodeksu cywilnego, w ten sposób, że zgodnie 
z wolą ERGO Hestii osoby te mogą być drugą stroną umowy ubezpieczenia zawartej z ERGO Hestią. 
Postanowienia zawarte w zdaniu poprzedzającym nie dotyczą umów ubezpieczenia, w których Agentowi 
(jako Ubezpieczającemu/Ubezpieczonemu) przysługiwałaby zniżka dla pośrednika w wysokości 20% lub 
50 % należnej składki ubezpieczeniowej (wysokość należnej zniżki jest zależna od spełnienia warunków 
określonych w odrębnych wytycznych). Umowy z powyższą zniżką składki mogą być zawierane z Agentem 
(na rzecz Agenta) lub z upoważnionymi przez niego osobami fizycznymi wykonującymi czynności 
agencyjne (na rzecz tych osób) – wyłącznie przez upoważnionego pracownika ERGO Hestii (Agent nie może 
występować przy zawieraniu tych umów jako pełnomocnik ERGO Hestii).

3
Limit sumy ubezpieczenia lub sumy gwarancyjnej

Ustawowa 
grupa 
ubezpieczeń

Nazwa grupy ustawowej Limit sumy ubezpieczenia 
lub sumy gwarancyjnej

1 Ubezpieczenia wypadku, w tym wypadku przy pracy i choroby zawodowej 200 000 zł

2 Ubezpieczenia choroby 1 000 000 zł

3 Ubezpieczenia casco pojazdów lądowych, z wyjątkiem pojazdów szynowych 400 000 zł

8 Ubezpieczenia szkód spowodowanych żywiołami 5 000 000 zł

Tabela nr 1
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9 Ubezpieczenia pozostałych szkód rzeczowych (jeżeli nie zostały ujęte w grupie 3, 4, 5, 6 
lub 7)

1 000 000 zł

10 Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wszelkiego rodzaju, wynikającej z posiadania 
i użytkowania pojazdów lądowych z napędem własnym, łącznie z ubezpieczeniem 
odpowiedzialności przewoźnika

6 260 000 euro

13 Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
ogólnej) nieujętej w grupach 10–12

6 260 000 euro

16 Ubezpieczenia różnych ryzyk finansowych 200 000 zł

17 Ubezpieczenia ochrony prawnej 50 000 zł

18 Ubezpieczenia świadczenia pomocy na korzyść osób, które popadły w trudności w czasie 
podróży lub podczas nieobecności w miejscu zamieszkania

15 000 zł

Ustawowa 
grupa 
ubezpieczeń

Nazwa grupy ustawowej Limit sumy ubezpieczenia 
lub sumy gwarancyjnej

Pakiet Symbol Ustawowa Grupa 
ubezpieczeń

Nazwa ubezpieczenia Limit sumy ubezpieczenia 
lub sumy gwarancyjnej

nE7 H04 8 Mienie od ognia i zdarzeń losowych 5 000 000 zł

W tym:
1) Wyposażenie i rzeczy osobiste do 1 000 000 zł,
2) Antyki, dzieła sztuki, kolekcje do 50 000 zł,
3) Architektura ogrodu do 100 000 zł.

nE7 H03 8 Domki letniskowe od ognia i zdarzeń losowych 100 000 zł

W tym:
1) Wyposażenie i rzeczy osobiste w domkach letniskowych do 10 000 zł,
2) Architektura ogrodu do 10 000 zł.

nE7 H10 8 Domy w budowie od ognia i zdarzeń losowych 1 000 000 zł

W tym:
1) Wyposażenie i rzeczy osobiste w domach w budowie do 100 000 zł,
2) Architektura ogrodu do 20 000 zł.

nE7 I06 9 Mienie od kradzieży 1 000 000 zł

W tym:
1) Antyki, dzieła sztuki, kolekcje do 50 000 zł,
2) Architektura ogrodu do 50 000 zł.

nE7 I05 9 Domki letniskowe od kradzieży 50 000 zł

nE7 I24 9 Domy w budowie od kradzieży 200 000 zł

nE7 I45 9 Bagaż 5 000 zł

nE7 A04 1 Następstwa nieszczęśliwych wypadków 100 000 zł

nE7 M09 13 Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym 2 000 000 zł

nE7 M37 13 Odpowiedzialność cywilna najemcy 100 000 zł

nE7 S21 18 SOS Assistance 15 000 zł

nE7 S22 18 Home Assistance 5 000 zł

nE7 S23 18 Medical Assistance 5 000 zł

nE7T J07, J12 10 OC posiadacza pojazdu 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.

nE7T C02, C03, C12 3 Autocasco 400 000 zł

nE7T A01 1 Następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy 
i pasażerów

60 000 zł

nE7T I45 9 Bagaż 5 000 zł

nE7T R01 17 Ochrona prawna 20 000 zł

nE7T S16 18 Szyby 5 000 zł

nE7T S32 18 Telefoniczny Asystent Prawny 2 000 zł

nE7T S34 18 Car Assistance – Wypadek 10 000 zł

nE7T S35 18 Car Assistance – Awaria 10 000 zł

nE7T S36 18 Car Assistance – Kradzież (AC) 2 000 zł

nE7T S41 18 Car Assistance – Holowanie pojazdu (OC ppm) 2 000 zł

Tabela nr 2 – Ubezpieczenia dla Klienta detalicznego
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nE7T S42 18 Car Assistance – Pojazd zastępczy (OC ppm) 3 000 zł

nMF H04 8 Mienie od ognia i zdarzeń losowych 5 000 000 zł

W tym:
1) Wyposażenie, rzeczy osobiste, środki obrotowe i mienie osób trzecich do 1 000 000 zł,
2) Antyki, dzieła sztuki, kolekcje do 50 000 zł,
3) Architektura posesji do 100 000 zł,
4) Wartości pieniężne do 50 000 zł.

nMF I06 9 Mienie od kradzieży 1 000 000 zł

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

nMF I47 9 Bagaż i cargo 10 000 zł

nMF A04 1 Następstwa nieszczęśliwych wypadków 100 000 zł

nMF B02 2 Podróż 100 000 zł

nMF M70 13 Odpowiedzialność cywilna posiadacza nieruchomości 1 000 000 zł

nMF M71 13 Odpowiedzialność cywilna w działalności 
gospodarczej i w życiu prywatnym

2 000 000 zł

Zastrzeżenie:
Składka za ubezpieczenie 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 M37 13 Odpowiedzialność cywilna najemcy 100 000 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 S21 18 SOS Assistance 15 000 zł

nMF S37 18 Dom i Firma Assistance 5 000 zł

nMFT J07, J12 10 OC posiadacza pojazdu 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.

nMFT C02, C03, C12 3 Autocasco 400 000 zł

nMFT A01 1 Następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy 
i pasażerów

60 000 zł

nMFT I47 9 Bagaż i cargo 10 000 zł

nMFT B02 2 Podróż 100 000 zł

nMFT R01 17 Ochrona prawna 20 000 zł

nMFT S16 18 Szyby 5 000 zł

nMFT S32 18 Telefoniczny Asystent Prawny 2 000 zł

nMFT S34 18 Car Assistance – Wypadek 10 000 zł

nMFT S35 18 Car Assistance – Awaria 10 000 zł

nMFT S36 18 Car Assistance – Kradzież (AC) 2 000 zł

nMFT S41 18 Car Assistance – Holowanie pojazdu (OC ppm) 2 000 zł

nMFT S42 18 Car Assistance – Pojazd zastępczy (OC ppm) 3 000 zł

Pakiet Symbol Ustawowa Grupa 
ubezpieczeń

Nazwa ubezpieczenia Limit sumy ubezpieczenia 
lub sumy gwarancyjnej
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E1 H04 8 Mienie od ognia i zdarzeń losowych 5 000 000 zł

W tym: Wyposażenie i rzeczy osobiste do 1 000 000 zł

E1 M09 13 Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym 100 000 zł

E1T J07, J12 10 OC posiadacza pojazdu 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.

E1T A01 1 Następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy 
i pasażerów

30 000 zł

E1T S16 18 Szyby 5 000 zł

E1T S32 18 Telefoniczny Asystent Prawny 2 000 zł

E1T S41 18 Car Assistance – Holowanie pojazdu (OC ppm) 2 000 zł

E1T S42 18 Car Assistance – Pojazd zastępczy (OC ppm) 3 000 zł

H7 H04 8 Mienie od ognia i zdarzeń losowych 5 000 000 zł

W tym:
1) Mienie ruchome oraz stałe elementy mieszkania do 1 000 000 zł,
2) Dzieła sztuki, antyki i zbiory kolekcjonerskie do 50 000 zł.

H7 I06 9 Mienie od kradzieży 1 000 000 zł

W tym dzieła sztuki, antyki i zbiory kolekcjonerskie do 50 000 zł.

H7 I23 9 Oszklenia od stłuczenia 20 000 zł

H7 M09 13 Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym 200 000 zł

H7 R01 17 Ochrona prawna 10 000 zł

H7 A04 1 Następstwa nieszczęśliwych wypadków 50 000 zł

H7 S21 18 SOS Assistance 15 000 zł

H7 S22 18 Home Assistance 5 000 zł

H7 S23 18 Medical Assistance 5 000 zł

H7T J07 J12 10 OC posiadacza pojazdu 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.

H7T 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.

H7T C02, C03, C12 3 Autocasco 400 000 zł

H7T C11 3 Autocasco – Stała Suma Ubezpieczenia 400 000 zł

H7T C04 3 Autocasco– Wyposażenie dodatkowe 20 000 zł

H7T I43 9 Autocasco– Bagaż 5 000 zł

H7T A01 1 Następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy 
i pasażerów

30 000 zł

H7T S03 18 Hestia Car Assistance 5 000 zł

H7T S04 18 Hestia Car Assistance 15 000 zł

H7T S16 18 Szyby 5 000 zł

H1 H04 8 Mienie od ognia i zdarzeń losowych 5 000 000 zł

W tym mienie ruchome oraz stałe elementy mieszkania do 3 000 000 zł

H1 I06 9 Mienie od kradzieży 1 000 000 zł

H1 M09 13 Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym 50 000 zł

H1 A04 1 Następstwa nieszczęśliwych wypadków 15 000 zł

H1T J07, J12 10 OC posiadacza pojazdu 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.

H1T 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.

H1T C02, C03, C12 3 Autocasco 400 000 zł

H1T C11 3 Autocasco – Stała Suma Ubezpieczenia 400 000 zł

H1T C04 3 Autocasco– Wyposażenie dodatkowe 20 000 zł

Pakiet Symbol Ustawowa Grupa 
ubezpieczeń

Nazwa ubezpieczenia Limit sumy ubezpieczenia 
lub sumy gwarancyjnej
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H1T I43 9 Autocasco– Bagaż 5 000 zł

H1T A01 1 Następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy 
i pasażerów

30 000 zł

H1T S03 18 Hestia Car Assistance 5 000 zł

H1T S04 18 Hestia Car Assistance 15 000 zł

H1T S16 18 Szyby 5 000 zł

sOCT J07 10 OC posiadacza pojazdu 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.

sOCT 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.

Niepakietowe J09 10 OC graniczne 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.

Niepakietowe H07 8 Obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących 
w skład gospodarstwa rolnego

400 000 zł

Niepakietowe M05 13 Odpowiedzialność cywilna rolników z tytułu 
prowadzenia gospodarstwa rolnego

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.

ES A22 1 Rehabilitacja 50 000 zł

ES A17 1 Następstwa nieszczęśliwych wypadków 200 000 zł

ES M09 13 Odpowiedzialność cywilna 1 000 000 zł

ES S30 18 Sport Assistance 15 000 zł

ES I45 9 Bagaż 5 000 zł

ES I28 9 Sprzęt sportowy 25 000 zł

ES P23 16 Karnety i kursy 1 000 zł

ES B02 2 Podróż 100 000 zł

EP B02 2 Pomoc medyczna i koszty leczenia 1 000 000 zł

EP A09 1 Następstwa nieszczęśliwych wypadków w podróży 60 000 zł

EP M09 13 Odpowiedzialność cywilna 1 000 000 zł

EP I10 9 Bagaż 10 000 zł

EP I28 9 Sprzęt sportowy 25 000 zł

EP P23 16 Karnety i kursy 1 000 zł

EP A21 1 Wypadek w podróży 50 000 zł

sMD H04 8 Mienie od ognia i zdarzeń losowych [Mój Dom Solo] 2 000 000 zł

sOCZ M12 13 Obowiązkowe OC lekarzy 350 000 euro

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

sOCZ M17 13 Obowiązkowe OC rzeczoznawców majątkowych 
i pośredników w obrocie nieruchomościami

25 000 euro

Limity sum gwarancyjnych zgodnie z właściwym rozporządzeniem Ministra Finansów.

sOCZ M17 13 Obowiązkowe OC zarządców nieruchomości 50 000 euro

Limity sum gwarancyjnych zgodnie z właściwym rozporządzeniem Ministra Finansów.

sOCZ M20 13 Obowiązkowe OC architektów, projektantów 
i inżynierów
budowlanych

50 000 euro

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

Pakiet Symbol Ustawowa Grupa 
ubezpieczeń

Nazwa ubezpieczenia Limit sumy ubezpieczenia 
lub sumy gwarancyjnej
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Pakiet Symbol Ustawowa Grupa 
ubezpieczeń

Nazwa ubezpieczenia Limit sumy ubezpieczenia 
lub sumy gwarancyjnej

Niepakietowe A01 1 Następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy 
i pasażerów

30 000 zł

Niepakietowe C01 3 Autocasco 200 000 zł 

Niepakietowe C02 3 Autocasco 400 000zł

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.

  

Szkody w ostatnich 2 latach Okres ubezpieczenia

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.

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.

Niepakietowe C04 3 Autocasco – Wyposażenie Dodatkowe 20 000 zł

Zastrzeżenie: Możliwość zastosowania stawki takiej samej jak dla ubezpieczenia Autocasco – dotyczy wyłącznie segmentu B.

Niepakietowe C11 3 Autocasco – Stała Suma Ubezpieczenia  400 000 zł

Niepakietowe C12 3 Autocasco – Ochrona Utraty Zniżki  400 000 zł

Niepakietowe C21, C22 3 Autocasco 200 000 zł

Niepakietowe H07 8 Obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących 
w skład gospodarstwa rolnego

400 000 zł 

Niepakietowe I43 9 Autocasco – Bagaż 5 000 zł

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

Niepakietowe J04 10 OC posiadacza pojazdu 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. 

Niepakietowe J05 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.

Niepakietowe J07 10 OC posiadacza pojazdu 6 260 000 euro

Tabela nr 3 – Ubezpieczenia dla Klienta biznesowego
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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. 
Zastrzeżenia: 
1.  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. 
2.  Możliwość rozkładania składki na nie więcej niż 4 raty (dotyczy segmentu B) pod warunkiem wysokości jednej raty nie mniejszej niż 

400 zł.
3.  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.

  

Szkody w ostatnich 2 latach Okres ubezpieczenia

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.

Niepakietowe 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.

Niepakietowe J09 10 OC graniczne 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.

Niepakietowe J12 10 OC posiadacza pojazdu – 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.

Niepakietowe M05 13 Odpowiedzialność cywilna rolników z tytułu prowadzenia 
gospodarstwa rolnego

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.

Niepakietowe 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. 

Niepakietowe 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.

Niepakietowe P18 16 Ubezpieczenie strat finansowych wskutek kradzieży lub 
całkowitego zniszczenia pojazdu

200 000 zł

Niepakietowe R03 17 Ubezpieczenie ochrony prawnej posiadaczy pojazdów 
mechanicznych – wariant podstawowy

50 000 zł

Niepakietowe R04 17 Ubezpieczenie ochrony prawnej posiadaczy pojazdów 
mechanicznych – wariant rozszerzony

50 000 zł

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

Niepakietowe S04 18 Hestia Car Assistance AC 15 000 zł 

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

Niepakietowe S16 18 Szyby 5 000 zł

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

Niepakietowe S24 18 Koszty pomocy „Hestia Car Assistance” – wariant 
minimalny

5 000 zł 

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 

Pakiet Symbol Ustawowa Grupa 
ubezpieczeń

Nazwa ubezpieczenia Limit sumy ubezpieczenia 
lub sumy gwarancyjnej
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iHB A40 1 Następstwa nieszczęśliwych wypadków 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.
3.  Możliwość zawierania ubezpieczeń w zakresie działalności wyłączonych z taryfikacji zgodnie z poniższymi warunkami:
  a)  możliwość taryfikacji po PKD 82.11Z.;
  b)  PKD: 30.1–30.4, 33.15–33.17 z wyłączeniem prób i testów;
  c)  pełnomocnictwo nie dotyczy PKD: 93.21Z, 90.01Z, 93.11Z, 85.51Z, 93.12Z, 05 – 09, 19, 24.46 oraz 35

HBK A01 1 Następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy 
i pasażerów

30 000 zł

HBK 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.

  

Szkody w ostatnich 2 latach Okres ubezpieczenia

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.

HBK C03 03 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.

HBK C04 03 Autocasco – Wyposażenie Dodatkowe 20 000 zł

Zastrzeżenie: Możliwość zastosowania stawki takiej samej jak dla ubezpieczenia Autocasco – dotyczy wyłącznie segmentu B.

HBK C11 03 Autocasco – Stała Suma Ubezpieczenia  400 000 zł

HBK C12 03 Autocasco – Ochrona Utraty Zniżki  400 000 zł

HBK I43 09 Autocasco – Bagaż 5 000 zł

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

Pakiet Symbol Ustawowa Grupa 
ubezpieczeń

Nazwa ubezpieczenia Limit sumy ubezpieczenia 
lub sumy gwarancyjnej
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HBK J07 10 OC posiadacza pojazdu 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. 
Zastrzeżenia: 
1.  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. 
2.  Możliwość rozkładania składki na nie więcej niż 4 raty (dotyczy segmentu B) pod warunkiem wysokości jednej raty nie mniejszej niż 

400 zł. 
3.  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.

  

Szkody w ostatnich 2 latach Okres ubezpieczenia

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.

HBK 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.

HBK J12 10 OC posiadacza pojazdu – 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.

HBK 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.

HBK S04 18 Hestia Car Assistance AC 15 000 zł 

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

HBK S16 18 Szyby 5 000 zł

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

HP A09 1 Następstwa nieszczęśliwych wypadków 30 000 zł

HP B02 2 Koszty leczenia 500 000 zł

HP I10 9 Bagaż 5 000 zł

HP M09 13 Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym 1 000 000 zł

4   
Postanowienia końcowe
1. Pełnomocnictwo nie upoważnia do udzielania dalszych pełnomocnictw.

2. Pełnomocnictwo obowiązuje do czasu jego odwołania.

3.  Udzielenie pełnomocnictwa Agentowi oraz jego ważność potwierdzane zostają przez ERGO Hestię 
w dokumencie: „Certyfikat potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa do wykonywania czynności 
pośrednictwa ubezpieczeniowego”, który to dokument – wraz z wydrukiem aktualnego Pełnomocnictwa 
– Agent jest zobowiązany udostępnić Klientom przy pierwszej czynności należącej do zakresu 
działalności agencyjnej, a także okazać je Klientowi na każde żądanie – zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami.

Pakiet Symbol Ustawowa Grupa 
ubezpieczeń

Nazwa ubezpieczenia Limit sumy ubezpieczenia 
lub sumy gwarancyjnej


