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Podstawowe informacje
o ubezpieczeniu OC
z tytułu wykonywania
działalności

Przedmiot
ochrony

•

Ubezpieczenie obejmuje:
•

wypłatę odszkodowania należnego osobie trzeciej,

•

ocenę stanu faktycznego i zasadności zgłoszonych przez osobę
trzecią roszczeń,

•

pokrycie kosztów pomocy prawnej,

w sytuacji, gdy ubezpieczony ponosi odpowiedzialność cywilną
za wyrządzoną osobie trzeciej szkodę, powstałą w związku
z działalnością wskazaną w umowie ubezpieczenia.

Kompleksowa ochrona w zakresie
podstawowym od szkód:
•

na osobie i w mieniu,

•

dochodzonych w reżimie odpowiedzialności deliktowej,
reżimie odpowiedzialności kontraktowej, w tym tzw. zbieg
odpowiedzialności,

•

mających postać strat rzeczywistych, utraconych korzyści
oraz tzw. regresowych kar umownych,

•

wyrządzonych na skutek niedbalstwa, rażącego niedbalstwa
oraz winy umyślnej pracowników ubezpieczonego (włączona
tzw. klauzula reprezentantów),

•

wyrządzonych wzajemnie pomiędzy ubezpieczonymi,

•

związanych z posiadaniem rzeczy, prowadzeniem działalności,
w tym szkód wyrządzonych wadliwością wykonanej usługi
i przez produkt wprowadzony do obrotu,

z tytułu własnych uchybień ubezpieczonego, jak również
uchybień innych podmiotów, za które ubezpieczony ponosi
ustawową odpowiedzialność cywilną (np. podwykonawcy,
dalsi podwykonawcy).

Zakres
terytorialny
Cały świat, bez USA i Kanady (dla ryzyka podróży służbowych –
cały świat, w tym USA, Kanada.)
Jurysdykcja światowa (ochrona przed roszczeniami rozpatrywanymi
według prawa polskiego i zagranicznego, przed sądem polskim
i zagranicznym).

Adresaci
(ubezpieczeni)
Podmioty polskie lub ich zagraniczne podmioty zależne, podmioty
zagraniczne prowadzące działalność w Polsce, w szczególności:
•

przedsiębiorcy z szerokiego wachlarza branż: produkcyjnej,
budowlanej, usługowej,

•

podmioty instytucjonalne nieprowadzące działalności
gospodarczej (lub dla których działalność gospodarcza jest tylko
działalnością poboczną), np. szkoły, stowarzyszenia, fundacje,
wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe,

•

jednostki samorządu terytorialnego, spółki komunalne.

Dokument ten zawiera podstawowe informacje o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej oferowanym przez STU ERGO Hestia SA na bazie wzorca umownego:
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu Prowadzenia Działalności – symbol: (AB-OCD-01/21), dalej w skrócie: OWU.
Dokument zawiera tylko wybrane i ogólne informacje o ubezpieczeniu dystrybuowanym przez STU ERGO Hestia SA.
Dokument nie zawiera pełnej treści wzorca umownego.
Treść każdej umowy ubezpieczenia wynika wyłącznie z pełnej treści OWU oraz postanowień szczególnych znajdujących się w dokumencie potwierdzającym
jej zawarcie (np. z polisy).
W razie jakichkolwiek wątpliwości lub potrzeby przedyskutowania zakresu udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, prosimy o kontakt z pośrednikiem
ubezpieczeniowym lub pracownikiem STU ERGO Hestia SA składającym daną ofertę zawarcia umowy ubezpieczenia na bazie przywołanego wzorca umownego.

Dodatkowo, w zakresie podstawowym
ochrony ubezpieczyciel odpowiada
za szkody:
•

wyrządzone nagłą i niezamierzoną emisją substancji
zanieczyszczających do środowiska,

•

wyrządzone przez energię oraz szkody wyrządzone
niedostarczeniem energii,

•

wyrządzone osobom bliskim,

•

wyrządzone podwykonawcom,

•

w wartościach pieniężnych, dokumentach, planach, zbiorach
archiwalnych, dziełach sztuki,

•

w środkach transportu podczas prac ładunkowych,

•

wyrządzone w związku z odbywaniem podróży służbowych,
udziałem w targach, konferencjach lub szkoleniach,

•

będące wynikiem awarii instalacji sanitarnych, w tym
cofnięcia się cieczy w systemach kanalizacyjnych,

•

w nieruchomościach osób trzecich, z których osoby objęte
ubezpieczeniem korzystały na podstawie umowy najmu,
dzierżawy, leasingu lub innego pokrewnego stosunku prawnego,

•

powstałe po wykonaniu pracy lub usługi, wynikłe
z nienależytego wykonania zobowiązania,

•

wyrządzone przez pojazdy mechaniczne w zakresie
niepodlegającym obowiązkowemu ubezpieczeniu OC
posiadacza pojazdów mechanicznych,

Możliwość rozszerzenia ochrony
(w oparciu o klauzule dodatkowe zawarte
w OWU) o szkody:
•

powstałe na terytorium USA lub Kanady,

•

wyrządzone pracownikom: na osobie wynikłe z wypadków
przy pracy, szkody w mieniu, w tym w pojazdach
mechanicznych pracowników, czyste straty finansowe
wynikłe z naruszenia przepisów o ochronie danych
osobowych,

•

w rzeczach ruchomych wziętych w najem,

•

w rzeczach podlegających obróbce lub naprawie,

•

w rzeczach przechowywanych pod dozorem lub ochroną,

•

czyste straty finansowe (w tzw. formule all risk),

•

czyste straty finansowe spowodowane wadliwością produktu
(kompleksowe ujęcie dla ryzyka: połączenia lub zmieszania,
dalszej obróbki, montażu i demontażu, wady etykiety
lub opakowania),

•

czyste straty finansowe poniesione na skutek wad wyrobów
wytworzonych z użyciem wadliwych maszyn lub urządzeń
(tzw. klauzula maszynowa),

•

czyste straty finansowe będące skutkiem naruszenia dóbr
osobistych,

•

czyste straty finansowe będące skutkiem wady treści
reklamy.

•

wyrządzone w podziemnych instalacjach lub urządzeniach,

•

wyrządzone podczas prac wyburzeniowych
lub rozbiórkowych,

•

spowodowane oddziaływaniem materiałów wybuchowych
i pirotechnicznych,

•

wyrządzone działaniem młotów pneumatycznych lub kafarów,

• ryzyko product recall,

•

wynikłe z organizacji imprez niepodlegających ubezpieczeniu
obowiązkowemu.

•

Możliwość dalszego rozszerzenia zakresu
ochrony w oparciu o indywidualne
negocjacje, między innymi o:

Limity
odpowiedzialności
•

możliwe jest uzyskanie ochrony ubezpieczeniowej
do wysokości 100 milionów PLN (suma gwarancyjna jest
określana każdorazowo w umowie ubezpieczenia),

•

pokrywanie kosztów pomocy prawnej ponad limit
odpowiedzialności odszkodowawczej, do 50% jego wysokości.

szkody powstałe w wyniku zniszczenia lub uszkodzenia
budynków lub budowli na skutek wibracji, osłabienia
elementów nośnych, osunięcia się ziemi lub osiadania gruntu
bądź osłabienia nośności gruntu

Długość okresu
ochrony
•

możliwość zawierania umów na okres do 36 miesięcy,

•

możliwość zawierania umów dla ryzyka kontraktów
budowlanych do 120 miesięcy.

DLACZEGO ERGO HESTIA?
30 lat

200 tys.

25 tys.

doświadczenia
w ubezpieczaniach OC klientów
korporacyjnych

klientów nam zaufało

szkód likwidowanych rocznie
z ubezpieczeń OC działalności
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