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Pełnomocnictwo do czynności dystrybucyjnych typu A
obowiązujące od 14.07.2020 r. (dalej: „Pełnomocnictwo”)

1
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 o kapitale zakładowym 196 580 900 zł, który został opłacony w całości, NIP 585-000-16-90
(dalej: „ERGO Hestia”), upoważnia Agenta w ramach Pełnomocnictwa 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 pkt. 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 lub Ogólnych Warunków Umów o Gwarancje Ubezpieczeniowe (dalej: „OWU”).
2. Przedstawiania oferty i zawierania umów ubezpieczeń komunikacyjnych z dwunastomiesięcznym
okresem ubezpieczenia, dla Ubezpieczającego będącego przedsiębiorcą, posiadającym nie więcej
niż 20 (dwadzieścia) 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
ERGO Hestię. Odraczanie terminu dla pakietu Hestia Podróże oraz ERGO Podróż nie może przekroczyć dnia
rozpoczęcia okresu ochrony ubezpieczeniowej na polisie.
4. Przyjmowania i potwierdzania przyjęcia do wiadomości zawiadomienia o dokonaniu przelewu praw
z wierzytelności o odszkodowanie z umowy ubezpieczenia.
5. Zawierania umów ustanawiających zabezpieczenia wierzytelności ERGO Hestii z tytułu umów o gwarancje
ubezpieczeniowe oraz do przyjmowania weksli zabezpieczających wierzytelności ERGO Hestii z tytułu
umów o gwarancje ubezpieczeniowe wraz z deklaracjami wekslowymi.
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Tabela ubezpieczeń i limitów sum ubezpieczenia lub sum gwarancyjnych
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

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

nE7

M09

13

Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym

nE7

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
nE7

S22

18

Home Assistance

5000 zł
2 000 000 zł

nMF
15 000 zł

5000 zł

5

H7
nE7

S23

18

Medical Assistance

nMF

S37

18

Dom i Firma Assistance

nMF

H04

8

Mienie od ognia i zdarzeń losowych

5000 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

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

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 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

Obowiązkowe OC zarządców nieruchomości

50 000 euro

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

M17

13

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

iHB

G01

7

Mienie w transporcie krajowym (cargo)

10 000 zł
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

2 000 000 zł

Z zastrzeżeniami znajdującymi się w Załączniku nr 1 do Pełnomocnictwa.
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
Z zastrzeżeniami znajdującymi się w Załączniku nr 1 do Pełnomocnictwa.
Za zgodą uprawnionego pracownika STU ERGO Hestia możliwość ubezpieczenia do sumy gwarancyjnej 2 000 000 zł.
iHB

T40

9

Sprzęt elektroniczny

Z zastrzeżeniami znajdującymi się w Załączniku nr 1 do Pełnomocnictwa.

1 000 000 zł

2 000 000 zł

6

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

8800 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.
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.
nE7T

A01

1

Następstwa nieszczęśliwych wypadków
kierowcy i pasażerów

A01

1

Następstwa nieszczęśliwych wypadków
kierowcy i pasażerów

nMFT

B02

2

Podróż

100 000 zł

NIEPAKIETOWE

C01

3

Autocasco

400 000 zł

HBK
NIEPAKIETOWE

C02

3

Autocasco

400 000 zł

nMFT
H7T
H1T
HBK
E1T
NIEPAKIETOWE

60 000 zł
30 000 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.
H1T
C02
3
Autocasco
400 000 zł
H7T
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.
nE7T
nMFT

C02

3

Autocasco

400 000 zł

HBK
C03
3
Autocasco – Kradzież
400 000 zł
NIEPAKIETOWE
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.
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H1T
C03
3
Autocasco – Kradzież
400 000 zł
H7T
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.
H7T
C04
3
Autocasco – Wyposażenie Dodatkowe
H1T
HBK
NIEPAKIETOWE
Zastrzeżenie:
Możliwość zastosowania stawki takiej samej jak dla ubezpieczenia Autocasco – dotyczy wyłącznie segmentu B.

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
I43
9
Autocasco – Bagaż
H1T
HBK
NIEPAKIETOWE
Zastrzeżenie:
Możliwość wykupienia ryzyka do 30 dni od daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczenia AC.

5000 zł

nE7T

I45

9

Bagaż

nMFT

I47

9

Bagaż i Cargo

10 000 zł

5000 zł

nE7T
nMFT

R01

17

Ochrona Prawna

20 000 zł

NIEPAKIETOWE

J04

10

OC posiadacza pojazdu

6 260 000 euro

Zastrzeżenia:
1. 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.
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

Zielona Karta

6 260 000 euro

Zastrzeżenie:
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
J07
10
OC posiadacza pojazdu
6 260 000 euro
H1T
HBK
NIEPAKIETOWE
Zastrzeżenia:
1. 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.
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.
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.
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nE7T
J07
10
OC posiadacza pojazdu
6 260 000 euro
E1T
nMFT
sOCT
Zastrzeżenie:
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
H1T
HBK
sOCT
NIEPAKIETOWE
Zastrzeżenie:
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

Zastrzeżenie:
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
H1T
HBK
nE7T
E1T
nMFT
NIEPAKIETOWE

J12

10

OC posiadacza pojazdu – Ochrona Utraty Zniżki

6 260 000 euro

Zastrzeżenie:
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

P18

16

Ubezpieczenie strat finansowych wskutek kradzieży
lub całkowitego zniszczenia pojazdu

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

H7T

S03

18

Koszty udzielenia natychmiastowej pomocy „Hestia Car
Assistance”

5 000 zł

H1T
HBK
NIEPAKIETOWE

200 000 zł

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

S04

18

H1T
HBK
NIEPAKIETOWE

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

5 000 zł

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

S16

18

Szyby

5 000 zł

NIEPAKIETOWE

S24

18

Koszty pomocy „Hestia Car Assistance” – wariant minimalny

5 000 zł

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

15 000 zł
15 000 zł

NIEPAKIETOWE

S25

18

NIEPAKIETOWE

S26

18

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

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

2 000 zł

9

nE7T
nMFT

S36

18

Car Assistance – Kradzież

2 000 zł

E1T
nE7T
nMFT

S41

18

Car Assistance – Holowanie pojazdu

2 000 zł

E1T
nE7T
nMFT

S42

18

Car Assistance – Pojazd zastępczy

3 000 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

2 000 000 zł
10 000 000 zł
30 000 zł

HP

M09

13

Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym

HP

B02

2

Koszty leczenia

1 000 000 zł

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

10 000 zł

EP

I28

9

Sprzęt sportowy

25 000 zł

EP

P23

16

Karnety i kursy

EP

A21

1

Wypadek w podróży

NIEPAKIETOWE

G02

7

Mienie w transporcie międzynarodowym (cargo)

500 000 zł
5000 zł
50 000 zł
200 000 zł
1 000 000 zł
15 000 zł
5 000 zł
25 000 zł
1000 zł
100 000 zł
1 000 000 zł
60 000 zł
1 000 000 zł

1 000 zł
50 000 zł
500 000 zł

Zastrzeżenia:
1. Klauzule Instytutu Ubezpieczycieli Londyńskich.
2. Obowiązek wykreślenia klauzuli o prawie i praktyce angielskiej oraz obowiązek wprowadzenia do umowy ubezpieczenia zapisu: „Niniejsze ubezpieczenie podlega prawu i jurysdykcji polskiej”.
3. Suma ubezpieczenia może stanowić równowartość w walucie obcej (liczona wg średniego kursu NBP z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia).
4. Brak możliwości ubezpieczenia uszkodzonego oraz używanego mienia.
NIEPAKIETOWE

J01

10

Odpowiedzialność cywilna przewoźnika drogowego
w ruchu krajowym

NIEPAKIETOWE

J02

10

Odpowiedzialność cywilna przewoźnika drogowego w ruchu międzynarodowym

NIEPAKIETOWE

J03

10

Odpowiedzialność cywilna spedytora

350 000 euro
Zastrzeżenia:
1. Suma gwarancyjna w walucie polskiej lub równowartość w walucie obcej (liczona wg średniego kursu NBP z dnia zawarcia umowy
ubezpieczenia).
2. Brak możliwości zawarcia ubezpieczenia (w tym wznowień) w przypadku wypłaconych odszkodowań i/lub zgłoszonych roszczeń
z tytułu OCPD.
350 000 euro
Zastrzeżenia:
1. Suma gwarancyjna w walucie polskiej lub równowartość w walucie obcej (liczona wg średniego kursu NBP z dnia zawarcia umowy
ubezpieczenia).
2. Brak możliwości zawarcia ubezpieczenia (w tym wznowień) w przypadku wypłaconych odszkodowań i/lub zgłoszonych roszczeń
z tytułu OCPD.
350 000 euro

Zastrzeżenia:
1. Suma gwarancyjna w walucie polskiej lub równowartość w walucie obcej (liczona wg średniego kursu NBP z dnia zawarcia umowy
ubezpieczenia).
2. Brak możliwości zawarcia ubezpieczenia (w tym wznowień) w przypadku wypłaconych odszkodowań i/lub zgłoszonych roszczeń
z tytułu OCS.
NIEPAKIETOWE

M05

13

Odpowiedzialność cywilna rolników z tytułu prowadzenia
gospodarstwa rolnego

6 260 000 euro
Zastrzeżenie:
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.
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NIEPAKIETOWE

M07

13

Zastrzeżenia:
Dla sumy gwarancyjnej:
1. od 100 001 zł do 200 000 zł – zwyżka 200%,
2. od 200 001 zł do 300 000 zł – zwyżka 300%,
3. od 300 001 zł do 400 000 zł – zwyżka 400%,
4. od 400 001 zł do 500 000 zł – zwyżka 500%.
NIEPAKIETOWE

M08

13

Odpowiedzialność cywilna nauczycieli, instruktorów
i wychowawców

500 000 zł

Odpowiedzialność cywilna lekarzy, farmaceutów i innych
osób świadczących usługi o charakterze medycznym

500 000 zł

500 000 zł

Zastrzeżenia:
1. Możliwość włączenia klauzuli szkód wynikłych z przeniesienia chorób zakaźnych, zakażeń oraz spowodowanych przez wirus HIV (treść
klauzuli znajduje się w Załączniku nr 1 do Pełnomocnictwa):
a) maksymalny limit 200 000 zł,
b) składka nie mniej niż 50 zł.
2. Przy sumie gwarancyjnej powyżej 100 000 zł składkę dla grupy II ustala się na poziomie stawek grupy I.
3. Możliwość zawierania ubezpieczenia krótkoterminowego, jednak ze składką nie mniejszą niż 100 zł.
NIEPAKIETOWE

M15

13

Odpowiedzialność cywilna architektów i projektantów

NIEPAKIETOWE

M17

13

Odpowiedzialność cywilna innych grup zawodowych

NIEPAKIETOWE
sOCZ

M12

13

Obowiązkowe OC lekarzy

500 000 zł
350 000 euro

Zastrzeżenia:
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

Obowiązkowe OC zarządców nieruchomości

50 000 euro

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

M17

13

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

M20

13

sOCZ

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

T06

9

Maszyny i sprzęt budowlany (CPM)

2 000 000 zł

Zastrzeżenie:
Z zastrzeżeniami znajdującymi się w Załączniku nr 1 do Pełnomocnictwa.
NIEPAKIETOWE

I04

9

Maszyny i urządzenia elektryczne od szkód elektrycznych

1 000 000 zł

NIEPAKIETOWE

T05

9

Maszyny i urządzenia od uszkodzeń

1 000 000 zł

Zastrzeżenia:
1. Możliwość zawarcia ubezpieczenia wyłącznie przy jednoczesnym posiadaniu ubezpieczenia maszyn(y) od ognia i innych zdarzeń losowych lub od wszystkich ryzyk z okresem ubezpieczenia nie dłuższym niż mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.
2. Możliwość ubezpieczenia maszyn i urządzeń wykorzystywanego wyłącznie na własny użytek przez Ubezpieczającego co oznacza, brak
możliwości ubezpieczenia maszyn i urządzeń będących w posiadaniu lub użytkowanego przez osoby trzecie.
NIEPAKIETOWE

Q1-Q10
Q20
Q21
Q22

15

Gwarancje zapłaty należności celno-podatkowych
Gwarancje zapłaty wadium
Gwarancje należytego wykonania kontraktu
Gwarancje usunięcia wad i usterek

100 000 zł

Zastrzeżenia:
1. Limit sumy gwarancyjnej oznacza maksymalną sumę kwot wszystkich rodzajów gwarancji obowiązujących w danym momencie,
udzielonych przez ERGO Hestię na wniosek jednego Zobowiązanego lub firmy bądź firm powiązanych z nim osobowo, organizacyjnie
lub kapitałowo, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 2.
2. Gwarancje w granicach limitu gwarancyjnego, określonego dla gwarancji wadium mogą być wystawiane pomimo pełnego wykorzystania limitów gwarancyjnych dla pozostałych rodzajów gwarancji.
3. Powiązanie osobowe, organizacyjne i kapitałowe o których mowa w pkt.1 istnieje, gdy między firmami lub osobami pełniącymi w nich
funkcje zarządzające, nadzorcze lub kontrolne, zachodzą powiązania o charakterze rodzinnym bądź kapitałowym. Powiązanie to
istnieje także, gdy którakolwiek z wymienionych osób łączy funkcje zarządzające, nadzorcze, lub kontrolne u Zobowiązanego i w firmie
lub w firmach powiązanych. Przez powiązania rodzinne rozumie się małżeństwo oraz pokrewieństwo lub powinowactwo do drugiego
stopnia. Przez powiązania kapitałowe, rozumie się sytuację w której Zobowiązany lub osoby pełniące u niego funkcje zarządzające,
nadzorcze lub kontrolne, posiadają lub dysponują, bezpośrednio, prawem głosu wynoszącym co najmniej 20% wszystkich praw głosu
w organie stanowiącym firmy powiązanej lub sytuację w której firma powiązana lub osoby pełniące w niej funkcje zarządzające,
nadzorcze lub kontrolne posiadają lub dysponują, bezpośrednio, prawem głosu wynoszącym co najmniej 20% wszystkich praw głosu
w organie stanowiącym Zobowiązanego.
4. Okres obowiązywania gwarancji zapłaty należności celno-podatkowych i gwarancji wadium nie może przekraczać 12 miesięcy.
5. Okres obowiązywania gwarancji należytego wykonania kontraktu i gwarancji usunięcia wad i usterek nie może przekroczyć 48 miesięcy
a w przypadku gwarancji, której treść obejmuje jednocześnie należyte wykonanie kontraktu oraz usunięcie wad i usterek 60 miesięcy.
6. Treść gwarancji – zgodna z wzorami stanowiącymi Załączniki nr 2–5 do Pełnomocnictwa. Wszelkie odstępstwa wymagają uzyskania
zgody upoważnionego przez Zarząd ERGO Hestii pracownika.
7. Możliwość stosowania zniżki w wysokości do 40% składek obliczonych wg obowiązującej taryfy.
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3

Postanowienia szczegółowe
Zakres umocowania opisany w Pełnomocnictwie może być wykonywany przez Agenta z poniższymi zastrzeżeniami:
1. Zmiany OWU powinny zostać umieszczone w treści polisy, załącznika do polisy lub 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 ERGO Hestii.
2. Agent nie jest upoważniony do zawierania umów ubezpieczenia oraz umów o gwarancje
ubezpieczeniowe, odbiegających od postanowień pkt. 1 Pełnomocnictwa, tj. umów na warunkach
odbiegających od OWU oraz przekraczających limity sum ubezpieczenia lub sum gwarancyjnych
i nieuwzględniających zastrzeżeń określonych w Tabeli zamieszczonej w pkt. 2 Pełnomocnictwa lub
w Załączniku nr 1 do Pełnomocnictwa, 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.
3. Agent nie jest upoważniony do stosowania jakichkolwiek zniżek składek ubezpieczeniowych w stosunku
do obowiązujących stawek taryfowych (za wyjątkiem wskazanych w Tabeli w pkt. 2 Pełnomocnictwa
lub w Załączniku nr 1 do Pełnomocnictwa), 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 (tj. 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, o której
mowa w Umowie o świadczenie usług pośrednictwa ubezpieczeniowego, łączącej 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.

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 dokument pełnomocnictwa zgodnie z wymogami ustawowymi
przy pierwszej czynności należącej do zakresu działalności agencyjnej, a także okazać je Klientowi na
każde żądanie.
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Załącznik nr 1 do Pełnomocnictwa typu A dla Agenta
Zastrzeżenia do ubezpieczeń pakietu Hestia Biznes
Wspólne dla: H40 Mienie od ognia i innych zdarzeń losowych, I40 Mienie od kradzieży z włamaniem
i rabunku, I41 Mienie od wandalizmu, T41 Mienie od wszystkich ryzyk
1. Możliwość włączenia klauzuli utraty dokumentów niezbędnych do refundacji leków, pod warunkiem
sporządzenia na piśmie, podpisania przez strony oraz w pełnym brzmieniu dołączenia do umowy:
a) maksymalny limit: 100 000 zł;
b) franszyza redukcyjna: 400 zł lub wyższa;
c) składka dodatkowa minimum: 50 zł.
Treść klauzuli:
Klauzula utraty dokumentów niezbędnych do refundacji leków
1. Z zastrzeżeniem OWU Hestia Biznes i innych postanowień lub załączników do umowy uzgodniono,
że na podstawie klauzuli zakres ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, mienia
od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz mienia od wandalizmu zostaje rozszerzony o ryzyko
utraty, zniszczenia lub uszkodzenia dokumentów (recept), niezbędnych do refundacji leków przez
powołany ustawą organ nadzorujący refundację, na skutek zdarzeń objętych zakresem ubezpieczenia
uniemożliwiających refundację.
2. Ubezpieczający zobowiązany jest do:
a) bieżącej archiwizacji w formie elektronicznej dokumentów (recept) będących przedmiotem
ubezpieczenia;
b) przechowywania danych komputerowych, na podstawie których dokonywana jest refundacja leków,
przez co najmniej 5 lat.
3. W przypadku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia w wyniku zdarzeń objętych ubezpieczeniem, zarówno
dokumentów (recept), jak i danych komputerowych lub utraty, zniszczenia lub uszkodzenia w wyniku tych
zdarzeń dokumentów (recept) przed ich elektroniczną archiwizacją, wysokość odszkodowania zostanie
ustalona na podstawie średnich wielkości refundacji z sześciu miesięcy poprzedzających dzień szkody
(potwierdzone przez powołany ustawą organ nadzorujący refundację).
4. ERGO Hestia nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niespełnienia przez Ubezpieczającego wymogów
określonych w pkt. 2.
5. Limit odpowiedzialności ERGO Hestii za szkody powstałe wskutek zdarzeń objętych klauzulą wynosi
…………. zł (do uzupełnienia zgodnie z posiadanym pełnomocnictwem) na jedno i wszystkie zdarzenia
w okresie ubezpieczenia.
6. Dla szkód określonych w pkt. 1 wprowadza się franszyzę redukcyjną w wysokości 400 zł.
7. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób określony w pkt. 1 Ubezpieczający zobowiązany jest
zapłacić dodatkową składkę w wysokości ustalonej w umowie.

pieczęć i podpis ubezpieczającego

pieczęć i podpis Przedstawiciela ERGO Hestii

Wspólne dla: H40 Mienie od ognia i innych zdarzeń losowych, T41 Mienie od wszystkich ryzyk
1. Możliwość bezszkodowej kontynuacji ubezpieczenia w ERGO Hestii budynku z płyty warstwowej na
następujących warunkach:
a) bezszkodowa kontynuacja Agenta (Agent zawierał poprzednią polisę z Klientem);
b) na ubiegłorocznej polisie została wydana zgoda ULD;
c) łączna SU do 10 000 000 zł;
d) zastosowanie warunków ubiegłorocznych;
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e) możliwość modyfikacji (wzrostu/obniżenia) SU do 5% – składka dodatkowa naliczona proporcjonalnie;
f)

brak możliwości stosowania zniżki dodatkowej.

2. Możliwość bezszkodowej kontynuacji ubezpieczenia w ERGO Hestii branż i działalności wyłączonych na
następujących warunkach:
a) bezszkodowa kontynuacja Agenta (Agent zawierał poprzednią polisę z Klientem);
b) na ubiegłorocznej polisie została wydana zgoda ULD;
c) łączna SU do 10 000 000 zł;
d) zastosowanie warunków ubiegłorocznych;
e) możliwość modyfikacji (wzrostu/obniżenia) SU do 5% – składka dodatkowa naliczona proporcjonalnie;
f)

brak możliwości stosowania zniżki dodatkowej.

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 taryfikacji PKD 46.73.Z dla Klientów nie zajmujących się hurtową sprzedażą drewna, na
następujących warunkach:
a)

w odstępstwach należy zaznaczyć, że Klient nie zajmuje się hurtową sprzedażą drewna;

b)

brak szkód za okres minimum ostatnich 3 lat oraz brak szkód powodziowych za okres ostatnich 5 lat;

c)

brak możliwości stosowania zniżki dodatkowej nie wynikającej z taryfy.

4. Możliwość ubezpieczenia używanych pojazdów mechanicznych stanowiących środki obrotowe
podlegające rejestracji lub mienia osób trzecich przyjętego w celu wykonania usługi lub sprzedaży, do
sumy ubezpieczenia 500 000 zł, na następujących warunkach:
a) stawki zgodne z obowiązującą taryfą, bez możliwości zastosowania zniżki dodatkowej poza taryfowej;
b) maksymalny limit na ryzyko powodzi, gradu, huraganu oraz zalania: 100 000 zł;
c) franszyza redukcyjna: 10% wysokości szkody, nie mniej niż 1000 zł lub wyższa (brak możliwości,
zastosowania zniżki taryf za wprowadzenie franszyzy redukcyjnej);
d) brak możliwości ubezpieczenia wandalizmu;
e) brak możliwości stosowania odstępstw od zabezpieczeń przeciwkradzieżowych;
f)

możliwość uchylenia ust.3, par. 148 OWU HB, dotyczącego obowiązku wykonania dokumentacji
fotograficznej pojazdów mechanicznych podlegających rejestracji.

5. 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.
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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 Przedstawiciela ERGO Hestii

6. Możliwość rozszerzenia klauzuli maszyn i urządzeń przenośnych poza miejscem ubezpieczenia o środki
obrotowe pod warunkiem, że wartość środków obrotowych nie przekracza 50 000 zł.
7. 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.
8. 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.
9. Możliwość ubezpieczania lokali (tylko lokali) wg wartości rynkowej.
10. Możliwość taryfikacji PKD 13 dla Klientów zajmujących się drobnymi usługami krawieckimi, na
następujących warunkach:
a) w odstępstwach należy wymienić faktycznie prowadzoną przez Klienta działalność polegającą na
wykonywaniu drobnych usług krawieckich;
b) brak szkód pożarowych za okres minimum ostatnich 3 lat oraz brak szkód powodziowych za okres
ostatnich 5 lat;
c) brak możliwości stosowania zniżki dodatkowej nie wynikającej z taryfy.
11. Możliwość taryfikacji PKD 46.42.Z dla Klientów niezajmujących się hurtową sprzedażą obuwia, na
następujących warunkach:
a) w odstępstwach należy zaznaczyć, że Klient nie zajmuje się hurtową sprzedażą obuwia;
b) brak szkód pożarowych za okres minimum ostatnich 3 lat oraz brak szkód powodziowych za okres
ostatnich 5 lat;
c) brak możliwości stosowania zniżki dodatkowej nie wynikającej z taryfy.
12. 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.
13. Możliwość podwyższenia limitu określonego w par. 15 ust. 3 pkt 2) do 20 000 zł, ze składką dodatkową
200 zł.
14. Możliwość ubezpieczenia kiosków, kiosków drewnianych oraz mienia się w nich znajdującego, na
następujących warunkach:
a) nie dotyczy domków letniskowych;
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b) Klient posiada aktywne ubezpieczenie majątku (nie dotyczy ryzyk OC, NNW) w pakiecie HB lub zawiera
ubezpieczenie jednocześnie z ubezpieczeniem kiosku (na jednej polisie);
c) SU do 100 000 zł oraz mienie się w nim znajdujące (łączna SU wraz z mieniem się w nim znajdującym);
d) limit na ryzyko powodzi, gradobicia, huraganu oraz zalania: do 20 % SU (na polisie w odstępstwach
należy wprowadzić limit w złotych);
e) franszyza redukcyjna: 10% wysokości szkody, nie mniej niż 1000 zł (zapis należy wprowadzić
w odstępstwach);
f)

stawka: 1% SU;

g) brak możliwości stosowania zniżki dodatkowej;
h) SU 100 000 zł dotyczy łącznie wszystkich polis Klienta, SU z wszystkich polis kumulują się
15. Możliwość zawarcia nowego w EH ubezpieczenia budynku z płyty warstwowej, na następujących warunkach:
a) hale magazynowe, hurtowe z płyt warstwowych oraz mienie w nich się znajdujące, centra handlowe
oraz mienie w nich się znajdujące;
b) nie dotyczy hal w których odbywa się produkcja oraz działalności z załącznika nr 1 do wytycznych
Hestia Biznes;
c) nie dotyczy hal z płyt warstwowych, których wypełnienie stanowi styropian;
d) instalacje elektryczne przechodzące przez ściany z płyt wielowarstwowych są zabezpieczone
w rurkach/peszlach;
e) wypełnienie płyty warstwowej: pianka PIR, pianka PUR, wełna mineralna;
f)

obiekt posiada aktualną Książkę Obiektu Budowlanego (KOB) zgodnie z wymaganiami prawa
budowlanego;

g) obiekt posiada aktualne badania instalacji elektrycznej i odgromowej;
h) firma posiada aktualną i prawidłowo sporządzoną Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego;
i)

łączna SU do 3 000 000 zł;

j)

franszyza redukcyjna: 10% wysokości szkody, nie mniej niż 1000 zł (zapis należy wprowadzić
w odstępstwach);

k) brak szkód pożarowych w ciągu minimum 3 lat oraz brak szkód powodziowych w ciągu ostatnich 5 lat;
l)

stawka 0,15 % SU;

m) brak możliwości stosowania zniżki dodatkowej.
16. Możliwość włączenia klauzuli utraty czynszu, pod warunkiem sporządzenia na piśmie, podpisania przez
strony oraz w pełnym brzmieniu dołączenia do umowy:
a) limit 100 000 zł składka 500 zł;
b) limit 200 000 zł składka 900 zł.
Treść klauzuli:
Klauzula utraty czynszu
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia i Ogólnych
Warunków Ubezpieczenia Hestia Biznes ustala się, że na wniosek Ubezpieczającego ochroną ubezpieczeniową
może zostać objęta utrata czynszu.
1. Utrata czynszu z tytułu wynajmu budynku/lokalu albo jego części –występuje, gdy na skutek zdarzenia
objętego ochroną w zakresie pełnym ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,
określonym w umowie ubezpieczenia, z zastrzeżeniem postanowień § 8 oraz § 139 OWU Hestia Biznes,
najemca jest uprawniony według prawa lub umowy najmu do częściowego lub całkowitego zaniechania
zapłaty czynszu.
2. Odszkodowanie obejmuje utratę czynszu, o którym mowa w pkt 1, jednak najwyżej do dnia, w którym
budynek lub lokal znowu nadają się do użytku.
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3. Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są koszty powstałe w wyniku:
a) decyzji właściwych organów administracji lokalnej lub państwowej, które uniemożliwiają lub opóźniają
odtworzenie zniszczonego mienia;
b) innowacji i ulepszeń wprowadzonych w trakcie odbudowy zniszczonego mienia;
c) braku kapitału niezbędnego do odtworzenia zniszczonego mienia we właściwym czasie;
d) odkażania, zniszczenia lub zepsucia surowców, półfabrykatów lub gotowych produktów.
4. Maksymalny okres odszkodowawczy wynosi 12 miesięcy od dnia zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego
zgodnie z przyjętym zakresem ubezpieczenia, które spowodowało utratę czynszu.
5. W ubezpieczeniu utraty czynszu w przypadku niedoubezpieczenia jest stosowana zasada proporcji,
zgodnie z definicją w OWU Hestia Biznes.
6. Franszyza redukcyjna wynosi 50% czynszu należnego za 1 miesiąc.
I40 Mienie od kradzieży z włamaniem i rabunku
1. Wartości pieniężne w pracowniach i sklepach jubilerskich pod warunkiem spełnienia minimalnych
wymogów w zakresie zabezpieczeń przeciwkradzieżowych zawartych w OWU HB – do sumy
ubezpieczenia:
a) kradzież z włamaniem: 200 000 zł, franszyza redukcyjna w każdej szkodzie: 10% wysokości szkody, nie
mniej niż 1000 zł lub wyższa;
b) rabunek z lokalu: 200 000 zł, franszyza redukcyjna w każdej szkodzie: 10% wysokości szkody, nie mniej
niż 1000 zł lub wyższa.
Kalkulacja składki: stawki (zgodne z taryfą HB) dla wartości pieniężnych pomnożone przez współczynnik 2,5.
2. Możliwość akceptacji zabezpieczeń przeciwkradzieżowych do sumy ubezpieczenia:
a) dla wartości pieniężnych:100 000 zł;
b) dla innego mienia: 200 000 zł;
c) zamieszczenie szczegółowego opisu zabezpieczeń przeciwkradzieżowych na polisie;
d) zakaz akceptacji ubezpieczenia mienia w przypadku braku jakichkolwiek zabezpieczeń
przeciwkradzieżowych.
3. Możliwość ubezpieczenia używanych pojazdów mechanicznych stanowiących środki obrotowe
podlegające rejestracji lub mienie osób trzecich przyjęte w celu wykonania usługi lub sprzedaży, do sumy
ubezpieczenia 200 000 zł, na następujących warunkach:
a) stawki zgodne z obowiązującą taryfą, bez możliwości zastosowania zniżki dodatkowej poza taryfowej;
b) franszyza redukcyjna: 10% wysokości szkody, nie mniej niż 1000 zł lub wyższa (brak możliwości
zastosowania zniżki taryf za wprowadzenie franszyzy redukcyjnej);
c) brak możliwości ubezpieczenia wandalizmu;
d) brak możliwości stosowania odstępstw od zabezpieczeń przeciwkradzieżowych;
e) możliwość uchylenia ust.3, par. 148 OWU HB, dotyczącego obowiązku wykonania dokumentacji
fotograficznej pojazdów mechanicznych podlegających rejestracji.
4. 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.
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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 Przedstawiciela ERGO Hestii

5. Możliwość rozszerzenia klauzuli maszyn i urządzeń przenośnych poza miejscem ubezpieczenia o środki
obrotowe pod warunkiem, że wartość środków obrotowych nie przekracza 50 000 zł.
6. 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 zawierania ubezpieczenia w zakresie działalności wyłączonych z taryfikacji zgodnie
z poniższymi warunkami:
a) wariant podstawowy z zastrzeżeniem obowiązku wprowadzenia zapisu na polisie: „Zakres
ubezpieczenia obejmuje posiadanie i użytkowanie nieruchomości oraz stacjonarnych maszyn,
urządzeń i instalacji wszelkiego typu. Wyłączono OC z tytułu prowadzonej działalności”.
SUMA GWARANCYJNA

SKŁADKA

do 200 000 zł

200 zł

300 000 zł

300 zł

400 000 zł

400 zł

500 000 zł

700 zł

1 000 000 zł

1000 zł

b) możliwość włączenia klauzuli 004 z limitem 100 000 zł, składka za pracownika (definicja pracownika
zgodnie z OWU HB) nie mniej 50 zł;
c) pełnomocnictwo nie dotyczy PKD: 93.21Z, 85.52Z, 90 01Z, 93.11Z, 85.51Z, 93.12Z, 05-09, 19, 24.46,
30.1 – 30.4, 33.15 – 33.17 oraz 35;
d) pozostałe warunki zgodne z OWU i taryfą HB.
4. 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.
5. Możliwość zawierania ubezpieczenia dla organizatorów imprez kulturalnych i sportowych na otwartym
terenie do 1000 uczestników, w zamkniętym pomieszczeniu do 500 osób:
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SUMA GWARANCYJNA

SKŁADKA ZA GODZINĘ

100 000 zł

50 zł

200 000 zł

60 zł

300 000 zł

80 zł

400 000 zł

90 zł

500 000 zł

100 zł

1 000 000 zł*

200 zł

* Pełnomocnik ma prawo zawrzeć umowę ubezpieczenia z SG od 500 001 do 1 000 000 zł, pod warunkiem
uprzedniego uzyskania do jej zawarcia akceptacji upełnomocnionego pracownika ERGO Hestii.
Zastrzeżenia:
a) konieczność wprowadzenia w umowie ubezpieczenia zapisu: zakres nie obejmuje imprez
podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu oraz szkód spowodowanych przez pokaz sztucznych
ogni, fajerwerków, pokazów pirotechnicznych;
b) składka płatna jednorazowo przed rozpoczęciem imprezy;
c) pozostałe warunki zgodne z OWU i taryfą HB.
6. 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 300 000 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 500 000 zł, zwyżka w wysokości 50% od składki podstawowej tj. bez klauzul dodatkowych,
nie mniej niż 500 zł;
f)

007 – do 500 000 zł, zwyżka w wysokości 50% od składki podstawowej tj. bez klauzul dodatkowych,
nie mniej niż 400 zł;

g) 008 – do 300 000 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 300 000 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.
7. Możliwość wprowadzenia klauzuli czystych strat finansowych (ewakuacyjna/blokada dostępu), pod
warunkiem sporządzenia na piśmie, podpisania przez strony oraz w pełnym brzmieniu dołączenia do
umowy:
a) limit 50 000 zł składka 600 zł;
b) limit 100 000 zł składka 950 zł;
c) franszyza redukcyjna dla każdego z limitów 3000 zł.
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Treść klauzuli:
Klauzula czystych strat finansowych (ewakuacyjna/braku dostępu):
1. Na potrzeby klauzuli zmienia się § 4 pkt 87) b) OWU Hestia Biznes, który otrzymuje brzmienie: „za
wypadek uważa się śmierć, doznanie rozstroju zdrowia, uszczerbek na zdrowiu, uszkodzenie lub
zniszczenie mienia, a także wystąpienie czystej straty finansowej”.
2. Na potrzeby klauzuli zmienia się § 4 pkt 39) OWU Hestia Biznes, który otrzymuje brzmienie: „za
poszkodowanego uważa się osobę trzecią, która poniosła szkodę na osobie, w mieniu lub czystą stratę
finansową, a w przypadku rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o klauzulę 004, za poszkodowanych
w zakresie wyżej wymienionych klauzul uważa się również osoby objęte ubezpieczeniem i ich
podwykonawców oraz pracowników”.
3. Na potrzeby klauzuli skreśla się § 73 pkt 4) OWU Hestia Biznes.
4. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych klauzulą postanowień OWU Hestia Biznes i/lub umowy
ubezpieczenia strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o czyste straty finansowe poniesione
przez osoby trzecie i powstałe na skutek nagłego i niespodziewanego:
a) zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego, za które ponosi odpowiedzialność ubezpieczający lub
wskutek prowadzonej akcji ratunkowej w okolicznościach takiego zagrożenia;
b) zdarzenia w toku wykonywanej działalności wskutek braku dostępu do użytkowanych przez te osoby
lokalizacji.
5. Przez czyste straty finansowe rozumie się zgodnie z § 4 pkt 5) OWU Hestia Biznes szkody niewynikające ze
szkód w mieniu i na osobie.
6. Z zachowaniem pozostałych wyłączeń określonych w §§ 72, 73 i 75 OWU Hestia Biznes ubezpieczenie nie
obejmuje czystych strat finansowych:
a) związanych z działalnością polegającą na doradztwie, planowaniu, kierowaniu pracami budowlanymi
lub montażowymi, kontroli lub wycenie;
b) związanych z niedotrzymaniem terminów, przekroczeniem kosztorysów i kalkulacji wstępnych;
c) związanych z poleceniami, wskazówkami lub poradami udzielanymi powiązanym kapitałowo lub
gospodarczo podmiotom;
d) powodowanych stałymi emisjami hałasu, zapachu, wstrząsami lub innymi oddziaływaniami
niemającymi charakteru zdarzeń nagłych i niespodziewanych;
e) związanych z utratą rzeczy wszelkiego rodzaju;
f)

związanych z niedostarczeniem energii;

g) związanych z koniecznością zapłaty kar umownych;
h) wynikających ze zdarzeń planowanych, które można było przewidzieć w związku z normalną
działalnością Ubezpieczonego.
		

pieczęć i podpis ubezpieczającego

pieczęć i podpis Przedstawiciela ERGO Hestii

8. Możliwość wprowadzenia klauzuli czystych strat finansowych (wielobranżowa), pod warunkiem
sporządzenia na piśmie, podpisania przez strony oraz w pełnym brzmieniu dołączenia do umowy:
a) limit 100 000 zł składka 1500 zł;
b) franszyza redukcyjna 5000 zł.
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Treść klauzuli:
Klauzula czystych strat finansowych (wielobranżowa):
1. Na potrzeby niniejszej klauzuli zmienia się § 4 pkt 86 OWU Hestia Biznes, który otrzymuje brzmienie: „za
wypadek uważa się śmierć, doznanie rozstroju zdrowia, uszczerbek na zdrowiu, uszkodzenie lub zniszczenie
mienia, a także wystąpienie czystej straty finansowej”.
2. Na potrzeby niniejszej klauzuli zmienia się § 4 pkt 39 OWU Hestia Biznes, który otrzymuje brzmienie: „za poszkodowanego
uważa się osobę trzecią, która poniosła szkodę na osobie, w mieniu lub czystą stratę finansową”.
3. Na potrzeby niniejszej klauzuli skreśla się § 73 pkt 4 OWU Hestia Biznes.
4. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i/lub umowy
ubezpieczenia strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o czyste straty finansowe poniesione
przez osoby trzecie powstałe w związku z posiadaniem przez Ubezpieczającego mienia, prowadzeniem
działalności gospodarczej i wprowadzeniem produktów do obrotu.
5. Przez czyste straty finansowe rozumie się zgodnie z § 4 pkt. 5 OWU Hestia Biznes szkody niewynikające ze
szkód w mieniu lub na osobie.
6. Z zachowaniem pozostałych wyłączeń określonych w § 72 – 76 OWU Hestia Biznes ubezpieczenie nie obejmuje
czystych strat finansowych:
a) związanych z działalnością polegającą na projektowaniu, doradztwie, planowaniu, kontroli lub wycenie;
b) związanych z działalnością dotyczącą obrotu gotówkowego, udzielania kredytów, zawierania umów
ubezpieczenia i pozostałą działalnością bankową lub ubezpieczeniową, a także z działalnością
leasingową lub pokrewną, obrotem i administracją gruntami, wszelką działalnością związaną
z realizacją płatności lub doradztwem finansowym albo prowadzeniem kasy;
c) związanych z niedotrzymaniem terminów, przekroczeniem kosztorysów i kalkulacji wstępnych;
d) związanych z poleceniami, wskazówkami lub poradami udzielanymi powiązanym kapitałowo lub
gospodarczo podmiotom;
e) związanych z działalnością dotyczącą przetwarzania danych, racjonalizacją, automatyzacją,
udzielaniem informacji, emisją reklam, tłumaczeniem, pośrednictwem lub organizacją podróży;
f)

związanych z błędami w oprogramowaniu, błędną instalacją oprogramowania;

g) związanych z utratą rzeczy wszelkiego rodzaju;
h) związanych z niedostarczeniem energii;
i)

związanych z koniecznością zapłaty kar umownych;

j)

za szkody polegające na konieczności poniesienia kosztów na przebudowę i naprawę części lub całości
przedmiotu umowy;

k) poniesionych przez producentów finalnych;
l)

poniesionych na przebudowę i naprawę produktu;

m) pokrywanych na podstawie gwarancji i rękojmi za wady;
n) związanych z odpowiedzialnością ponoszoną na podstawie przepisów stanowiących transpozycję
Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 (…..), o.powstałych
w związku ze sprawowaniem funkcji członka władz spółki kapitałowej.

pieczęć i podpis ubezpieczającego

pieczęć i podpis Przedstawiciela ERGO Hestii

7. Możliwość włączenia klauzuli wspólnot, pod warunkiem sporządzenia na piśmie, podpisania przez strony
oraz w pełnym brzmieniu dołączenia do umowy:
a) limit do wysokości sumy gwarancyjnej;
b) zwyżka składki 20%;
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Treść klauzuli:
Klauzula dla wspólnot mieszkaniowych
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych
we wniosku i w OWU, strony postanowiły, że ERGO Hestia z dniem ............... obejmuje ochroną szkody
wyrządzone osobom trzecim przez Ubezpieczonego, jak i przez osoby, którym Ubezpieczony powierzył
zarząd nieruchomością. W przypadku zarządzających nieruchomością rozszerzenie dotyczy tylko wypadków
powstałych wskutek zarządzania nieruchomością Ubezpieczonego.
		

pieczęć i podpis ubezpieczającego

pieczęć i podpis Przedstawiciela ERGO Hestii

8. 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. Dla wspólnot mieszkaniowych
bez składki dodatkowej;
b) 500 zł. Składka dodatkowa: 150 zł. Dla wspólnot mieszkaniowych bez składki dodatkowej.
9. Możliwość zawierania ubezpieczenia w zakresie usług leśnych, wycinki drzew, pozyskiwania drewna, na
następujących warunkach:
a) Suma Gwarancyjna do 200 000 zł;
b) brak szkód w ostatnich 2 latach;
c) franszyza redukcyjna 10% wysokości szkody, nie mniej niż 600 zł;
d) klauzula 004 – maksymalny limit 50 000 zł;
e) składka zgodnie z taryfą, nie mniej niż 500 zł;
f)

brak możliwości stosowania zniżki dodatkowej.

10. Możliwość zawierania ubezpieczenia w zakresie sprzątania, na następujących warunkach:
a) nie dotyczy wszelkiego odśnieżania (w tym dachów), koszenia trawników, zagospodarowania terenów zieleni;
b) Suma Gwarancyjna do 200 000 zł;
c) brak szkód w ostatnich 2 latach;
d) franszyza redukcyjna, co najmniej zgodna z OWU;
e) składka zgodnie z taryfą, nie mniej niż 400 zł;
f)

brak możliwości stosowania zniżki dodatkowej.

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.
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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.
T03-99 ubezpieczenie cybernetyczne CyberM
1. Pełnomocnik ma prawo zawrzeć umowę ubezpieczenia z limitem odpowiedzialności do 1 000 000 PLN
pod warunkiem uzyskania pozytywnych odpowiedzi na poniższe:
Ocena ryzyka
Czy w Państwa firmie:
1.
2.
3.
4.

R
Ó

obrót za ostatni zamknięty rok kalendarzowy był mniejszy niż 15 000 000 PLN?

na wszystkich komupterach i serwerach są zainstalowane i regularnie aktualizowane

Z

licencjonowane zabezpieczenia antywirusowe?

kopia zapasowa danych wykonywana jest przynajmniej raz w tygodniu?

korzysta się jedynie ze wspieranych przez producenta systemów komputerowych, które są

W

regularnie aktualizowane, nie później niż miesiąc od daty dostępności aktualizacji?

5.

używa się zapór sieciowych (firewall)?

6.

potwierdza się, że w ostatnich 3 latach nie było incydentów cybernetycznych?

7.

hasła używane do logowania w systemach komputerowych mają minimum 8 znaków,
w tym przynajmniej jeden znak specjalny oraz jedną wielką literę?

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

Zawarcie polisy możliwe wyłącznie w przypadku odpowiedzi „TAK” na wszystkie z powyższych pytań. W przypadku odpowiedzi
„NIE” na którekolwiek z pytań, oferta może być przedstawiona wyłącznie po konsultacji z Underwriterem z przedstawicielstwa.

2. Możliwość zawarcia ubezpieczenia cybernetycznego CyberM zgodnie z poniższymi warunkami:
Matryca składki

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia (PLN)

CYBER M*

100 000

200 000

500 000

1 000 000

do 2 min

400

600

1000

1500

Obrót roczny

do 5 min

-

900

1300

1900

(PLN)

do 8 min

-

-

1600

2100

do 15 min

-

-

1800

2900

(PLN)

3. Niniejsze pełnomocnictwo nie dotyczy PKD z odpowiednich grup, klas albo podklas: 05, 06, 07, 08.99, 09,
18.11, 18.13, 18.2, 19, 20.11, 20.13, 20.14, 20.51, 21.1, 21.2, 24.46, 25.4, 26.1, 26.2, 26.3, 26.4, 26.6, 28.11,
28.92, 30.1, 30.2, 30.3, 30.4, 32.11, 35, 36, 37, 38.12, 38.22, 42.1, 42.2, 42.9, 43.13, 46.12, 46.14, 46.51,
47.41, 47.42, 47.73, 47.74, 47.91, 49.1, 49.2, 49.31, 49.39, 49.41, 49.5, 50.1, 50.2, 50.3, 50.4, 51.1, 51.2,
52.10.A, 52.2, 53.1, 53.2, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 69.1, 69.2, 70.1, 70.2, 71.2, 72, 73, 74.3, 74.9,
77.33, 77.34, 77.35, 77.4, 80.2, 80.3, 81.1, 82.2, 82.91, 82.99, 84.11, 84.12, 84.2, 84.3, 85.1, 85.2, 85.31,
85.32, 85.41.A, 85.42, 86, 87, 88.1, 88.91, 91.01.B, 92, 93.29, 94, 95.1, 99.
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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 akceptacji umocowanego 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;
c) zamieszczenie szczegółowego opisu zabezpieczeń przeciwkradzieżowych na polisie;
d) zakaz akceptacji ubezpieczenia mienia w przypadku braku jakichkolwiek zabezpieczeń
przeciwkradzieżowych.
4. Możliwość rozszerzenia klauzuli maszyn i urządzeń przenośnych poza miejscem ubezpieczenie o środki
obrotowe pod warunkiem, że wartość środków obrotowych nie przekracza 50 000 zł.
5. 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.
6. 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 Przedstawiciela ERGO Hestii

7. Możliwość podwyższenia limitu określonego w par. 67 ust. 3 pkt 2) do 20 000 zł, ze składką dodatkową
300 zł.
8. Możliwość zawarcia nowego w ERGO Hestii ubezpieczenia budynku z płyty warstwowej, na następujących
warunkach:
a) hale magazynowe, hurtowe z płyt warstwowych oraz mienie w nich się znajdujące, centra handlowe
oraz mienie w nich się znajdujące;
b) nie dotyczy hal, w których odbywa się produkcja oraz działalności z załącznika nr 1 do wytycznych
Hestia Biznes;
c) nie dotyczy hal z płyt warstwowych, których wypełnienie stanowi styropian;
d) instalacje elektryczne przechodzące przez ściany z płyt wielowarstwowych są zabezpieczone
w rurkach/peszlach;
e) wypełnienie płyty warstwowej: pianka PIR, pianka PUR, wełna mineralna;
f)

obiekt posiada aktualną Książkę Obiektu Budowlanego (KOB) zgodnie z wymaganiami prawa
budowlanego;

g) obiekt posiada aktualne badania instalacji elektrycznej i odgromowej;
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h) firma posiada aktualną i prawidłowo sporządzoną Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego;
i)

łączna SU do 3 000 000 zł;

j)

franszyza redukcyjna: 10% wysokości szkody, nie mniej niż 1000 zł (zapis należy wprowadzić
w odstępstwach);

k) brak szkód pożarowych w ciągu minimum 3 lat oraz brak szkód powodziowych w ciągu ostatnich 5 lat;
l)

stawka 0,18 % SU (Stawka 0,18 % nie obejmuje limitu sumy ubezpieczenia od kradzieży. Składkę za
wprowadzenie limitu ubezpieczenia od kradzieży należy obliczyć zgodnie z taryfą);

m) brak możliwości stosowania zniżki dodatkowej.
Zastrzeżenia do ubezpieczeń niepakietowych
T06 Maszyny i sprzęt budowlany CPM
1. Możliwość włączenia klauzuli 401, pod warunkiem sporządzenia na piśmie, podpisania przez strony oraz
w pełnym brzmieniu dołączenia do umowy:
a) limitu w wysokości 300 000 zł na jeden środek transportu;
b) franszyzy redukcyjnej 10% wysokości szkody, nie mniej niż 1000 zł i składki dodatkowej 1‰ sumy
ubezpieczenia.
Treść klauzuli:
Klauzula nr 401 – transport lądowy (dotyczy CPM)
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia i OWU ustala się,
że ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona o szkody w mieniu transportowanym na miejsce budowy
drogą lądową na terytorium Polski, z zastrzeżeniem, że maksymalne odszkodowanie na podstawie klauzuli
nie przekroczy…………………… zł (do uzupełnienia zgodnie z posiadanym pełnomocnictwem) na jeden pojazd
(transport).

pieczęć i podpis ubezpieczającego

pieczęć i podpis Przedstawiciela ERGO Hestii

2. Możliwość włączenia klauzuli 402, pod warunkiem sporządzenia na piśmie, podpisania przez strony oraz
w pełnym brzmieniu dołączenia do umowy:
a) limit w wysokości 200 000 zł na jedno zdarzenie;
c) franszyza redukcyjna 10% wysokości szkody, nie mniej niż 1000 zł i składki dodatkowej 1‰ sumy
ubezpieczenia.
Treść klauzuli:
Klauzula nr 402 – ubezpieczenie maszyn budowlanych w trakcie samoczynnego przemieszczania poza
miejscem ubezpieczenia (dotyczy CPM)
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia i OWU ustala się,
że ERGO Hestia pokryje szkody w maszynach przystosowanych do samoczynnego poruszania się po drogach
publicznych, z zastrzeżeniem postanowień ustępów 1–8 klauzuli.
1. Ochroną ubezpieczeniową na mocy klauzuli objęte są następujące rodzaje maszyn:
a) maszyny i urządzenia zainstalowane na podwoziach samochodowych: pompy do betonu,
betonomieszarki z wyłączeniem samych podwozi samochodowych do zabudowy;
b) ładowarki kołowe, koparki przeładunkowe.
W przypadku wymienionym w ppkt. a) za maszynę uznaje się całość urządzenia zainstalowanego na
podwoziu samochodowym (z wyłączeniem samego podwozia do zabudowy) łącznie z elementami
mocującymi maszynę do podwozia, wszelkimi urządzeniami sterującymi maszyną (panele sterujące) oraz
akcesoriami do tych maszyn.
W przypadku wątpliwości o przynależności danego elementu do maszyny bądź do podwozia decyduje fakt,
czy dany element wyprodukował bądź zamontował producent podwozia, czy też maszyny (jeśli są różni).
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W przypadku kiedy producent podwozia jest ten sam, co i maszyny, jeśli dany element nie jest elementem
standardowym podwozia do zabudowy, to uznaje się, że należy do maszyny.
W przypadku wymienionym w ppkt. b) za maszynę uznaje się całość urządzenia wraz z wszelkimi
urządzeniami sterującymi maszyną (panele sterujące) oraz akcesoriami do tych maszyn.
2. ERGO Hestia ponosi odpowiedzialność za szkody w ubezpieczonych maszynach podczas ich przemieszczania
się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej powstałe bezpośrednio na skutek następujących zdarzeń:
a) wypadku – za który uważa się nagłe działanie siły mechanicznej w momencie zetknięcia się
przedmiotu ubezpieczenia z osobami, przedmiotami lub zwierzętami;
b) rabunku – za który uważa się zabór przedmiotu ubezpieczenia w celu przywłaszczenia z
zastosowaniem przemocy fizycznej na osobie kierującej maszyną lub groźby jej natychmiastowego
użycia albo doprowadzenie tej osoby do stanu nieprzytomności lub bezbronności;
c) pożaru – za który uważa się działanie ognia, który przedostał się poza palenisko lub powstał bez
paleniska i mógł rozprzestrzenić się o własnej sile;
d) uderzenia pioruna – za które uważa się bezpośrednie wyładowanie elektryczności atmosferycznej na
ubezpieczone mienie;
e) wybuchu – za który uważa się gwałtowną zmianę stanu równowagi układu z jednoczesnym
wyzwoleniem się gazów, pyłów lub pary, wywołanym ich właściwością rozprzestrzeniania się;
w odniesieniu do naczyń ciśnieniowych i innych tego rodzaju zbiorników warunkiem uznania
zdarzenia za wybuch jest, aby ściany tych naczyń i zbiorników uległy rozdarciu w takich rozmiarach,
iż wskutek ujścia gazów, pyłów, pary lub cieczy nastąpiło nagłe wyrównanie ciśnień; za wybuch uważa
się również implozję, polegającą na gwałtownym uszkodzeniu zbiornika lub aparatu próżniowego
ciśnieniem zewnętrznym;
f)

upadku statku powietrznego – za który uważa się katastrofę bądź przymusowe lądowanie załogowego
statku powietrznego oraz upadek jego części lub ładunku;

g) zatopienia – za które uważa się zanurzenie ubezpieczonej maszyny w cieczy. Przez zatopienie nie
uważa się zassania cieczy przez pracujący silnik pojazdu, na którego podwoziu zainstalowana jest
ubezpieczona maszyna.
3. Poruszanie się po drodze publicznej musi mieć związek z koniecznością przemieszczania się pomiędzy
terenami budów na terenie RP, na których Ubezpieczający wykonuje prace budowlane.
4. Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody powstałe wskutek wypadku maszyny, jeśli:
a) został on spowodowany złym stanem technicznym maszyny;
b) kierujący znajdował się w stanie nietrzeźwości;
c) kierujący znajdował się pod wpływem środków odurzających;
d) kierujący prowadził maszynę bez wymaganych uprawnień.
5. Ubezpieczający zobowiązany jest:
a) w przypadku szkód powstałych wskutek wypadku, kradzieży z włamaniem lub rabunku niezwłocznie
zawiadomić o tym zdarzeniu policję;
b) sporządzić komisyjny protokół szkody uwzględniający wszystkie istotne dla sprawy okoliczności i dowody;
c) dostarczyć ERGO Hestii następujące dokumenty: protokół szkody, uprawnienia kierującego maszyną,
kopię zawiadomienia policji.
6. Klauzula ma zastosowanie do następujących maszyn wymienionych w ofercie/polisie/załączniku.
7. Limit odpowiedzialności ERGO Hestii z tytułu klauzuli wynosi ............. zł (do uzupełnienia zgodnie
z posiadanym pełnomocnictwem) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
8. Franszyza redukcyjna – .............. % (do uzupełnienia zgodnie z posiadanym pełnomocnictwem) wartości
odszkodowania, nie mniej niż ............. zł (do uzupełnienia zgodnie z posiadanym pełnomocnictwem).
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9. Możliwość ubezpieczenia maszyn i sprzętu budowlanego powyżej 4 roku eksploatacji (maksymalnie do
10 lat), pod warunkiem włączenia klauzuli wartości rzeczywistej, sporządzonej na piśmie, podpisanej przez
strony oraz w pełnym brzmieniu dołączonej do umowy.
Treść klauzuli:
Klauzula wartości rzeczywistej
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia i OWU ustala
się, że w przypadku gdy suma ubezpieczenia odpowiada kosztom zastąpienia ubezpieczonego sprzętu lub
maszyn przez nowy sprzęt lub maszyny tego samego rodzaju, typu, mocy i wydajności z uwzględnieniem
stopnia faktycznego zużycia oraz z uwzględnieniem kosztów transportu, montażu i demontażu oraz opłat
celnych i innych tego typu należności, z wyłączeniem kosztów transportu ekspresowego i lotniczego, rozmiar
szkody ustala się na podstawie cen z dnia ustalenia odszkodowania w następujący sposób:
a) w przypadku wymiany sprzętu lub maszyny (strata całkowita) – według kosztów zakupu nowej
maszyny tego samego rodzaju, typu, mocy i wydajności, z uwzględnieniem stopnia faktycznego
zużycia do dnia szkody oraz kosztów transportu i montażu;
b) jeżeli sprzęt lub maszyna nadaje się do naprawy (strata częściowa) – według kosztów remontu lub
naprawy, z uwzględnieniem kosztów transportu, demontażu i montażu, potwierdzonych rachunkiem
wykonawcy lub kalkulacją poszkodowanego, który usunął szkodę własnymi siłami, z uwzględnieniem
stopnia faktycznego zużycia do dnia szkody.
W przypadku, gdy w dniu wystąpienia szkody zadeklarowana suma ubezpieczenia jest niższa niż koszty
wymienione wyżej, mają zastosowanie postanowienia § 24 OWU Sprzętu i Maszyn Budowlanych.
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10. Możliwość ubezpieczenia maszyn i sprzętu budowlanego wykorzystywanego wyłącznie na własny
użytek przez Ubezpieczającego co oznacza, brak możliwości ubezpieczenia maszyn i sprzętu będącego
w posiadaniu lub użytkowanego przez osoby trzecie.
M08 OC lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym
Treść klauzuli:
Klauzula włączenia szkód wynikłych z przeniesienia chorób zakaźnych, zakażeń oraz spowodowane przez
wirus HIV
1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych
we wniosku i w OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o szkody wynikłe z przeniesienia
chorób zakaźnych, zakażeń oraz spowodowane przez wirus HIV.
2. Ochrona nie obejmuje szkód wynikłych z nieprzestrzegania wymogów higieniczno-sanitarnych lub
procedur w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym i zakażeniem, przewidzianych przepisami prawa
w zakresie działalności prowadzonej przez osoby objęte ubezpieczeniem.
3. Odpowiedzialność ERGO Hestii za szkody, o których mowa w pkt. 1 ograniczona jest do wysokości limitu
ustalonego w umowie ubezpieczenia.
4. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób określony w pkt. 1 Ubezpieczający zobowiązany jest
zapłacić dodatkową składkę określoną w umowie ubezpieczenia.
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