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Obawiasz się kosztów związanych ze szkodami, które Ty lub Twoi bliscy wyrządzą osobom trzecim?
Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym, dostępne w ramach pakietu ERGO 7, zabezpiecza osoby objęte ochroną ubezpieczeniową przed 
konsekwencjami szkód wyrządzonych w związku z wykonywaniem tzw. czynności życia prywatnego (czyli czynności pozazawodowych). 

Najważniejsze atuty ubezpieczenia OC 
w życiu prywatnym:

•  wysoka suma gwarancyjna – 
w Wariancie III aż 2 mln zł,

•  odpowiedzialność za zalanie 
niezależne od winy ubezpieczonego – 
w każdym z wariantów ubezpieczenia, 
bez konieczności opłacania 
dodatkowej składki,

•  odpowiedzialność również za mienie 
wynajmowane i wypożyczone, 

•  odpowiedzialność ERGO Hestii 
w związku z posiadaniem zwierząt 
domowych, w tym koni oraz psów bez 
względu na ich rasę,

•  ochrona na całym świecie,

•  ochrona sprzętu powierzonego przez 
pracodawcę.

Poniższa tabela przedstawia możliwy zakres ochrony uzależniony od wariantu:

Odpowiedzialność cywilna
w życiu prywatnym

OC w życiu prywatnym
SG 200 000 zł

OC w życiu prywatnym
SG 500 000 zł

OC w życiu prywatnym
SG 2 000 000 zł

szkody wyrządzone w związku z użytkowaniem lub posiadaniem domu, 
mieszkania, domku letniskowego, budynku gospodarczego lub architektury 
ogrodu (w tym wynajmowanego)

   

szkody powstałe wskutek zalania niezależnie od winy ubezpieczonego    

szkody wyrządzone w związku z posiadaniem lub użytkowaniem mienia 
(w tym wynajmowanego)

   

szkody wyrządzone w związku z opieką nad niepełnoletnimi dziećmi    

szkody powstałe w związku z posiadaniem zwierząt domowych    

pozostałe szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem 
czynności życia prywatnego

   

szkody wynikające z uprawiania sportów rekreacyjnych i podwyższonego 
ryzyka, użytkowanie sprzętu pływającego, użytkowanie urządzeń UTO 

   

zakres terytorialny cały świat cały świat cały świat
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Pokrycie kosztów szkód wyrządzonych przez dzieci osobom trzecim, ochrona na wypadek szkód wyrządzonych w związku z Twoim 
aktywnym trybem życia – to tylko kilka ze zdarzeń objętych ochroną w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej. Ale czy zastanawiałeś 
się nad sytuacją, gdy w wyniku nagłego zdarzenia stałoby się coś poważnego Twoim dzieciom lub Tobie samemu? 

Uszkodzenie ciała NW i Uszkodzenie ciała dziecka NW to optymalna propozycja dla osób chcących się zabezpieczyć na wypadek wystąpienia nagłych zdarzeń. Zapewnia wypłatę świadczeń 
zarówno w przypadku złamań kości, jak i innych poważnych urazów. Ochrona koncentruje się na poważnych uszkodzeniach ciała, skutkujących wysokimi kosztami leczenia i rehabilitacji. ERGO 4 
zapewnia wysoką sumę ubezpieczenia za niewysoką składkę. Niezdolność do pracy - ma na celu pomoc finansową na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń spowodowanych nieszczęśliwym 
wypadkiem bądź chorobą, skutkujących całkowitą niezdolnością do pracy klienta. 

ERGO 4
Ochrona w razie nieszczęśliwych 
wypadków w ERGO 4

ERGO 4 w ubezpieczeniu Uszkodzenie ciała NW i Niezdolność do pracy gwarantuje Ci:
• wysokie sumy ubezpieczenia – do 4 mln zł

• zróżnicowaną formę wypłaty świadczenia: 

 –  jednorazowe świadczenie  w ubezpieczeniu Uszkodzenie ciała NW i Niezdolność do 
pracy

 – comiesięczną rentę w ubezpieczeniu Niezdolność do pracy w Wariancie III 

•  ochronę trwającą aż do 70. roku życia dla Uszkodzenia ciała NW oraz 65. roku życia dla 
niezdolności do pracy

•  wysokie jednorazowe świadczenia w razie złamań kości i poważnego uszkodzenia ciała 
wskutek wypadku

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

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

• możliwość natychmiastowego wystawienia polisy przez agenta

ERGO 4 w ubezpieczeniu Uszkodzenie ciała dziecka NW gwarantuje Ci:
•  finansowe wsparcie na wypadek wystąpienia złamań albo poważnego 

trwałego inwalidztwa wskutek nieszczęśliwego wypadku

•  sumę ubezpieczenia w wysokości nawet 200 tys. złotych

•  wypłatę świadczenia w wysokości procentu sumy ubezpieczenia przy 
uszkodzeniu ciała

Czy wiesz, że?
Ubezpieczając się w produkcie ERGO 4 masz możliwość zgłaszania roszczeń, kontaktu ze swoim opiekunem i zarządzania polisą w elektronicznym koncie klienta.
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Wariant I Wariant II Wariant III

Trwałe inwalidztwo wskutek nieszczęśliwego 
wypadku

Złamanie kości wskutek nieszczęśliwego wypadku

20 zachorowań: nowotwór złośliwy (oraz wypłata 
10% sumy ubezpieczenia w razie wystąpienia 
nowotworu in-situ, nowotworu złośliwego prostaty 
lub raka brodawkowatego tarczycy, które osiągnęły 
T1N0M0 wg klasyfikacji TNM), przeszczepienie 
narządu, niewydolność nerek, uraz wielonarządowy, 
utrata wzroku, oparzenia, śpiączka, utrata słuchu, 
zapalenie mózgu, choroba Heinego–Medina, 
cukrzyca typu I, zarażenie wirusem HIV w wyniku 
transfuzji krwi, łagodny guz mózgu, utrata kończyn, 
paraliż, niedokrwistość aplastyczna, bakteryje 
zapalenie opon mózgowych, posocznica (sepsa), 
ciężki uraz głowy, neuroborelioza

Karencja na zdarzenie niewynikające z NW, 
trwająca 3 miesiące od rozpoczęcia ochrony 
ubezpieczeniowej

Maksymalna suma ubezpieczenia 200 000 zł 200 000 zł 200 000 zł

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

Minimalny wiek objęcia ochroną ubezpieczeniową 3 miesiące 3 miesiące 3 miesiące

Maksymalny wiek objęcia ochroną ubezpieczeniową 17 lat 17 lat 17 lat

Maksymalny wiek obowiązywania ochrony 
ubezpieczeniowej 25 lat 25 lat 25 lat

Wariant I Wariant II Wariant III

Trwałe inwalidztwo wskutek nieszczęśliwego 
wypadku

Złamanie kości wskutek nieszczęśliwego wypadku

Całkowita niezdolność do pracy wskutek 
nieszczęśliwego wypadku

Całkowita niezdolność do pracy z dowolnej 
przyczyny

Dodatkowe świadczenie z tytułu czasowej 
niezdolności do pracy

Forma wypłaty świadczenia jednorazowo jednorazowo renta miesięczna

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

Obniżająca się suma ubezpieczenia

Możliwość objęcia ochroną ubezpieczniową 
skutków wykonywania zawodów 
podwyższonego ryzyka

+

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

Minimalny wiek objęcia ochroną 
ubezpieczeniową 18 lat 18 lat 18 lat

Maksymalny wiek objęcia ochroną 
ubezpieczeniową 67 lat 59 lat 59 lat

Maksymalny wiek obowiązywania ochrony 
ubezpieczeniowej 70 lat 65 lat 65 lat

usługa poza zakresem ubezpieczenia

objęcie zakresem ubezpieczenia za opłatą dodatkowej składki+

usługa w zakresie ubezpieczenia

ERGO 4 w ubezpieczeniu Uszkodzenie ciała NW i Niezdolność do pracyERGO 4 w ubezpieczeniu Uszkodzenie ciała dziecka NW


