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Ubezpieczenia 
na miar$ potrzeb. 
Umo#liwiamy 
indywidualn" konfiguracj$ 
zakresu ubezpieczenia.

Opiekun Klienta. 
Zapewniamy 
kompleksow" obs%ug$ 
u!jednego Agenta.

iHestia.  
Udost$pniamy portal 
do samodzielnego 
zarz"dzania polisami.

Zaufanie 
najwi$kszych 
na%rynku. 
Chronimy spó%ki kluczowe 
dla polskiej gospodarki.

Prawie 30 lat 
do"wiadczenia. 
Przewidujemy sytuacje, 
które mog" zdarzy& si$ 
naszym Klientom.

Otwarty dialog  
z%Klientem. 
Rozmawiamy z!Klientami 
przez internetowe 
Forum!Idei.

Zarz&dzanie 
skargami.  
S%uchamy naszych 
Klientów i!prowadzimy 
analiz$ skarg i!reklamacji.

Rzecznik Klienta 
ERGO%Hestii. 
Nawi"zujemy relacje 
z!Klientami, badamy 
problemy i!szukamy 
rozwi"za'.

Dlaczego ERGO!Hestia?
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Dlaczego ERGO Podró" to dobry wybór? 
 • otrzymujesz pe#n$ ochron% ca#ej rodziny podczas podró"y zagranicznej
 • organizacja bezgotówkowej pomocy medycznej przez Centrum Alarmowe
 • ochrona podczas podró"y prywatnych i s#u"bowych
 • mo"liwo&' ubezpieczenia wyjazdów indywidualnych oraz wycieczek grupowych
 • szeroki zakres &wiadcze( assistance
 • trzy warianty ubezpieczenia do wyboru

Co ubezpieczasz w%ERGO Podró!?
 • zdrowie i "ycie, tak"e osób bliskich 
 • odpowiedzialno&' cywiln$ za szkody wyrz$dzone osobom trzecim (OC)
 • baga", np. odzie" i inne przedmioty osobiste, wózki dzieci%ce, sprz%t fotograficzny 
 • sprz%t sportowy

Od czego ubezpieczasz si$ w%ERGO Podró!?

Pomoc Medyczna i Koszty Leczenia
Ubezpieczenie obejmuje:

 • niezb%dn$ i natychmiastow$ pomoc w przypadku nag#ego zachorowania lub nieszcz%&liwego 
wypadku, np. leczenie szpitalne, ambulatoryjne, stomatologiczne, konsultacje medyczne oraz 
ca#odobow$ pomoc Centrum Alarmowego
 • transport z miejsca wypadku do placówki medycznej po zako(czeniu leczenia do miejsca 

zakwaterowania oraz transport powrotny do miejsca zamieszkania

Ubezpieczenie obejmuje równie" pokrycie kosztów ratownictwa w%górach i%na morzu, czyli 
poszukiwania prowadzone przez wyspecjalizowane s#u"by ratownictwa oraz pomoc medyczn& 
na miejscu wypadku –!do wysoko&ci sumy ubezpieczenia.

Suma ubezpieczenie to nawet 1 mln z'.

Podró! Assistance
Ubezpieczenie obejmuje:

 • Assistance opieku(czy, w tym opiek% nad dzie'mi oraz osobami niesamodzielnymi podczas 
podró"y, a tak"e b%d$cymi w Polsce, telekonferencj% z osobami bliskimi, dos#anie niezb%dnych 
przedmiotów osobistych
 • pomoc w t#umaczeniu, w sytuacji gdy nieznajomo&' j%zyka uniemo"liwia kontakt z lekarzem lub 

innym pracownikiem placówki medycznej
 • zabezpieczenie nieruchomo&ci w Polsce w przypadku zdarzenia losowego lub kradzie"y 

z!w#amaniem

W!przypadku awarii lub opó)nienia &rodka transportu oraz zdarze( losowych mo"esz 
przed'u!y# ochron$ o%48 godzin –!bez konieczno&ci op#acania dodatkowej sk#adki. 

W sytuacji nieprzewidzianej konieczno&ci przerwania podró"y, np. w!razie nag#ego 
zachorowania lub nieszcz%&liwego wypadku osoby bliskiej lub w#amania do mieszkania, 
mo"esz liczy' na organizacj$ i%pokrycie kosztów powrotu do domu. 
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Od Nast$pstw Nieszcz$"liwych Wypadków (NNW)
Ubezpieczenie obejmuje:

 • trwa#y uszczerbek na zdrowiu lub &mier' w!wyniku nieszcz%&liwego wypadku
 • organizacj% i!pokrycie kosztów rehabilitacji w!Polsce, np. wizyt% w!poradni rehabilitacyjnej, 

wypo"yczenie sprz%tu rehabilitacyjnego
 • organizacj% pomocy domowej lub opieki nad dzieckiem 

System "wiadcze( progresywnych –!100%!uszczerbku na zdrowiu –!wyp#ata 200%!sumy 
ubezpieczenia.

Od Odpowiedzialno"ci Cywilnej (OC)
Ubezpieczenie obejmuje:

 • czynno&ci "ycia prywatnego –!odpowiedzialno&' za szkody zwi$zane z!posiadaniem 
i!u"ytkowaniem mienia, w!tym tak"e wypo"yczonego, np. uszkodzenie sprz%tu sportowego, 
uszkodzenie mienia w!hotelu
 • odpowiedzialno&' w!sytuacji wyrz$dzenia szkody innym osobom, np. podczas uprawiania sportu 

lub szkody wyrz$dzone przez dzieci 
 • OC instruktora –!odpowiedzialno&' za szkody wyrz$dzone osobom trzecim przez Ubezpieczonego, 

wynikaj$ce z!uchybie( w!wykonywaniu czynno&ci zawodowych instruktora sportu

Suma ubezpieczenia to nawet 1 mln z'.

Od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia baga!u (Baga!)
Ubezpieczenie obejmuje:

 • utrat%, uszkodzenie lub zniszczenie przedmiotów osobistych, takich jak telefon, tablet czy klucze
 • ochron% równie" dla baga"u przewo"onego wewn$trz pojazdu oraz w baga"nikach zewn%trznych 
 • pokrycie kosztów zakupu artyku#ów pierwszej potrzeby w!przypadku opó)nienia dostarczenia 

baga"u
 • pomoc w!przypadku utraty &rodków p#atniczych lub niezb%dnych dokumentów

Ubezpieczenie obejmuje równie" organizacj% i!pokrycie kosztów dos'ania utraconych 
przedmiotów osobistych.

Jakie masz dodatkowe mo!liwo"ci ochrony w%ERGO Podró!?
W!ramach ERGO Podró" dost%pne s$ ubezpieczenia dodatkowe:

Sprz$t Sportowy –!mo"esz ubezpieczy' sprz%t sportowy od zdarze( losowych, rabunku lub kradzie"y.

Karnety i%Kursy –!otrzymasz zwrot kosztów karnetów lub kursów sportowych niewykorzystanych 
z!powodu nag#ego zachorowania lub nieszcz%&liwego wypadku.

Wypadek w%Podró!y –!&wiadczenie przys#uguj$ce bliskim w!razie Twojej &mierci w!wyniku wypadku 
komunikacyjnego, lotniczego lub wodnego.
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W!ramach ERGO Podró" dost%pne s$ rozszerzenia:

Praca fizyczna –!mo"esz rozszerzy' ochron% o!nast%pstwa wypadków zwi$zanych z!wykonywaniem 
pracy, za któr$ otrzymujesz wynagrodzenie.

Terroryzm –!otrzymujesz ochron% w przypadku nast%pstw niespodziewanej wojny lub aktów terroru 
na terytorium krajów niebezpiecznych.

Choroby przewlek'e –!mo"esz rozszerzy' ochron% o!nast%pstwa choroby przewlek#ej.

Sport –!otrzymujesz ochron% od nast%pstw nieszcz%&liwych wypadków zwi$zanych z!uprawianiem 
ryzykownych dyscyplin sportowych.

Sport wyczynowy –!otrzymujesz ochron% od nast%pstw nieszcz%&liwych wypadków zwi$zanych 
z!uprawianiem ekstremalnych dyscyplin sportowych.

Wa!ne! 
Ogólne Warunki Ubezpiecze( dost%pne s$ równie" na stronie www. ergohestia. pl. 
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Czym jest iHestia?
iHestia to nowoczesny portal dost%pny dla Klientów oraz Agentów reprezentuj$cych ERGO Hesti%. To Twoje 
osobiste konto z informacjami o zawartych umowach, p#atno&ciach i zg#oszonych szkodach.

 • Mo"esz samodzielnie zarz$dza' swoimi polisami oraz zg#asza' szkod%, loguj$c si% na stronie  
ihestia.ergohestia.pl

 • Je"eli potrzebujesz pomocy Opiekuna Klienta, skontaktuj si% z Agentem. Otrzymasz profesjonalne wsparcie, 
a Twoja sprawa zostanie zrealizowana w trakcie wizyty lub podczas rozmowy telefonicznej

Jakie czynno"ci mo!esz wykona# w iHestii samodzielnie  
lub przy wsparciu Agenta?

Zg'oszenie szkody
Zg#o& szkod%.  
Otrzymasz czytelne podsumowanie oraz dost%p do informacji o przebiegu likwidacji. 
Mo"esz zg#osi' szkod% tak"e telefonicznie pod numerem: +48 58 550 7 012.

Konfiguracja ochrony lub zakup ubezpieczenia
Skonfiguruj w#asny zakres ochrony i!prze&lij go do Agenta, który przygotuje ofert%.  
Mo"esz zaakceptowa' polis% na odleg#o&'.

Obs'uga zawartej umowy
Aktualizuj swoje dane osobowe lub dane przedmiotu ubezpieczenia. 
Skontaktuj si% z!Agentem, by rozszerzy' ochron% ubezpieczeniow$.

Zg#o& zakup lub sprzeda" pojazdu lub!nieruchomo&ci.  
Rozlicz zawarte umowy ubezpieczenia i!op#acone sk#adki.

Op#a' sk#adk% lub jej rat%.  
Mo"esz op#aci' nale"no&' za jedn$ lub kilka polis #$cznie.

Pobierz dokumenty w!wersji cyfrowej lub do wydruku. 
Do pobrania dost%pne s$ polisy, potwierdzenie op#acenia sk#adki, OWU oraz dokumenty dotycz$ce 
zg#oszonych szkód.

Wa!ne! 
Mo"esz skontaktowa' si% z ERGO Hesti$ tak"e poprzez formularze dost%pne na stronie www.ergohestia.pl. 
Dopilnujemy, by Twoje pytanie trafi#o do w#a&ciwego odbiorcy. 

Konfiguracja
polisy

Zg#oszenie
szkody

Edycja polisy

Zmiana 
w#a&ciciela

P#atno&ci

Dokumenty
do pobrania
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§ 1
1. W niniejszym dokumencie Sopockie Towarzystwo Ubezpiecze( ERGO!Hestia SA z!siedzib$ w!Sopocie (dalej: 

„ERGO!Hestia”) opisa#o warunki, na jakich Klient i!ERGO!Hestia zawiera umow% ubezpieczenia. Dokument 
wi$"e równie" ubezpieczane osoby, je"eli nie s$ one jednocze&nie stron$ umowy ubezpieczenia 
(Klientem).

2. Administratorem danych osobowych jest ERGO!Hestia. Osoba fizyczna, której dane dotycz$, mo"e 
skontaktowa' si% z!administratorem danych osobowych:

1) pisemnie, na adres ul. Hestii 1, 81-731 Sopot;

2) telefonicznie, pod numerem: 801 107 107 lub 58 555 5 555.

3. Administrator danych osobowych wyznaczy# Inspektora Ochrony Danych, z!którym mo"na si% 
kontaktowa' we wszystkich sprawach dotycz$cych przetwarzania danych osobowych oraz korzystania 
z!praw zwi$zanych z!przetwarzaniem danych. Osoba, której dane dotycz$, mo"e skontaktowa' si% 
z!Inspektorem Ochrony Danych:

1) pisemnie, na adres: ul. Hestii 1, 81-731 Sopot;

2) za po&rednictwem adresu mailowego: iod@ergohestia.pl;

3) poprzez formularz w!sekcji Ochrona Danych Osobowych na stronie www.ergohestia.pl.

4. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w!nast%puj$cych celach:

1) oceny ryzyka ubezpieczeniowego w!celu przedstawienia oferty ubezpieczeniowej, zawarcia umowy 
ubezpieczenia lub obj%cia ochron$ ubezpieczeniow$!– w!tych celach oraz w!celu ustalenia wysoko&ci 
sk#adki b%dziemy stosowa' profilowanie. Decyzje b%d$ podejmowane na podstawie danych zebranych 
w!procesie zawarcia umowy ubezpieczenia lub obj%cia ochron$ ubezpieczeniow$ (w!przypadku 
zawarcia umowy na odleg#o&' decyzje te b%d$ podejmowane automatycznie!– bez udzia#u cz#owieka). 
Decyzje b%d$ oparte o!automatyczn$ ocen% ryzyka ubezpieczeniowego zawarcia z!Pani$/Panem 
umowy. Dla przyk#adu, im wi%cej szkód mia#o miejsce w!historii ubezpieczenia, tym wi%ksze mo"e by' 
ryzyko ubezpieczeniowe i!w zwi$zku z!tym sk#adka ubezpieczeniowa mo"e by' wy"sza. W!przypadku 
przed#u"enia umowy ubezpieczenia na kolejny okres decyzje b%d$ podejmowane automatycznie (bez 
udzia#u cz#owieka), na podstawie danych zebranych podczas zawarcia i!wykonania pierwotnej umowy 
ubezpieczenia. Pod warunkiem udzielenia odr%bnej zgody, przy ocenie ryzyka ubezpieczeniowego 
mog$ zosta' równie" uwzgl%dnione dane uzyskane za po&rednictwem Biura Informacji Kredytowej 
oraz Krajowego Rejestru D#ugów;

2) wykonania umowy ubezpieczenia m.in. wykonania czynno&ci ubezpieczeniowych zwi$zanych 
z!likwidacj$ roszcze(. W!przypadku zg#oszenia roszczenia, w!celu ustalenia &cie"ki likwidacyjnej 
stosowane jest profilowanie. Decyzje o!wyborze &cie"ki likwidacyjnej b%d$ podejmowane na 
podstawie danych zebranych w!trakcie procesu zg#oszenia szkody oraz danych szkodowych 
zawartych w!bazach administratora danych osobowych. Dla przyk#adu, je"eli w!ostatnim roku nie 
zg#oszono szkody z!danej polisy, istnieje prawdopodobie(stwo, "e szkoda zostanie zlikwidowana 
w!sposób uproszczony, a!zatem bez konieczno&ci przeprowadzenia ogl%dzin pojazdu lub mienia przez 
przedstawiciela ERGO!Hestii; 

3) reasekuracji ryzyk; 

4) dochodzenia roszcze(;

5) marketingu bezpo&redniego produktów i!us#ug w#asnych administratora!– w!przypadku marketingu 
bezpo&redniego produktów i!us#ug w#asnych b%dziemy stosowa' profilowanie. Oznacza to, "e na 
podstawie Pani/Pana danych opracujemy profil marketingowy, aby przedstawia' oferty dopasowane 
do Pani/Pana potrzeb;

6) przeciwdzia#ania przest%pstwom ubezpieczeniowym!– w!zakresie niezb%dnym do przeciwdzia#ania 
nadu"yciom oraz wykorzystywaniu dzia#alno&ci ERGO!Hestii dla celów przest%pczych;

7) rozpatrzenia zg#oszonych reklamacji i!odwo#a( dotycz$cych us#ug &wiadczonych przez ERGO!Hesti%, 
a!tak"e wniosków i!zapyta( skierowanych do ERGO!Hestii;
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8) wype#nienia obowi$zków ci$"$cych na Administratorze w!zwi$zku z!sankcjami wprowadzanymi 
stosownymi regulacjami Organizacji Narodów Zjednoczonych, Unii Europejskiej lub Stanów 
Zjednoczonych Ameryki; 

9) analitycznych i!statystycznych.

5. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:

1) przetwarzanie danych osobowych jest niezb%dne do oceny ryzyka ubezpieczeniowego, zawarcia 
umowy ubezpieczenia lub obj%cia ochron$ ubezpieczeniow$, wykonania umowy ubezpieczenia, 
reasekuracji ryzyk;

2) prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych, taki jak marketing bezpo&redni 
produktów i!us#ug w#asnych administratora, dochodzenie roszcze( z!tytu#u zawartej umowy 
ubezpieczenia, przeciwdzia#anie i!&ciganie przest%pstw pope#nianych na szkod% zak#adu ubezpiecze(, 
zmniejszenie ryzyka ubezpieczeniowego zwi$zanego z!obejmowaniem ochron$ i!zawarciem umowy 
ubezpieczenia, analityka i!statystyka;

3) wype#nienie obowi$zków prawnych administratora danych (wynikaj$cych z!przepisów prawa 
krajowego i!mi%dzynarodowego, w!tym prawa Unii Europejskiej); uzasadniony interes strony trzeciej, 
to jest podmiotu dominuj$cego w!grupie kapita#owej MunichRe, (do której nale"y Administrator), jako 
podmiotu bezpo&rednio zobowi$zanego do stosowania sankcji Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz 
zapewnienia ich przestrzegania przez podmioty powi$zane;

4) zgoda w!przypadku jej dobrowolnego wyra"enia. 

6. Dane osobowe mog$ by' przekazywane: zak#adom reasekuracji, podmiotom wykonuj$cym dzia#alno&' 
lecznicz$, innym zak#adom ubezpiecze( w!przypadku udzielenia odr%bnej zgody w!celu oceny ryzyka 
ubezpieczeniowego oraz ustalenia prawa do &wiadczenia i!jego wysoko&ci, innym podmiotom 
w!przypadku udzielenia odr%bnej zgody w!celu marketingu bezpo&redniego ich produktów i!us#ug, 
innym administratorom w!przypadku prawnie uzasadnionych interesów administratora danych a!tak"e 
podmiotom przetwarzaj$cym dane osobowe na zlecenie ERGO!Hestii m.in. dostawcom us#ug IT, 
podmiotom przetwarzaj$cym dane w!celu windykacji nale"no&ci, &wiadczenia us#ug archiwizacyjnych, 
przeprowadzaj$cym post%powanie likwidacyjne &wiadcze( ubezpieczeniowych, podmiotom 
organizuj$cym lub wykonuj$cym czynno&ci zwi$zane z!ocen$ ryzyka lub prowadzonym post%powaniem 
likwidacyjnym &wiadcze( ubezpieczeniowych, agentom ubezpieczeniowym. 

7. ERGO!Hestia przeka"e dane osobowe do odbiorców znajduj$cych si% w!pa(stwach poza Europejskim 
Obszarem Gospodarczym, je"eli oka"e si% to niezb%dne do wykonania zawartej umowy ubezpieczenia. 
ERGO!Hestia zapewni odpowiednie zabezpieczenia tych danych. W!sprawie informacji o!sposobach 
uzyskania kopii tych zabezpiecze( lub o!miejscu ich udost%pnienia nale"y si% skontaktowa' 
z!administratorem danych osobowych lub z!Inspektorem Ochrony Danych. 

8. Osoby, których dane osobowe przetwarzane s$ przez ERGO!Hesti%, maj$ w!zwi$zku z!przetwarzaniem 
nast%puj$ce prawa:

1) prawo dost%pu do swoich danych osobowych;

2) prawo "$dania sprostowania, usuni%cia lub ograniczenia przetwarzania ich danych osobowych;

3) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych!– w!takim zakresie, w!jakim s$ 
one przetwarzane na potrzeby marketingu bezpo&redniego, w!tym profilowania;

4) prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych 
w!ustrukturyzowanym, powszechnie u"ywanym formacie nadaj$cym si% do odczytu maszynowego 
oraz prawo przes#ania ich do innego administratora;

5) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmuj$cego si% ochron$ danych osobowych;

6) prawo do wycofania zgody, bez wp#ywu na zgodno&' z!prawem czynno&ci podj%tych przed jej 
wycofaniem;

7) w przypadku podejmowania decyzji w!sposób automatyczny, prawo do otrzymania stosownych 
wyja&nie( co do podstaw podj%tej decyzji, jej zakwestionowania oraz wyra"enia w#asnego stanowiska 
lub "$dania interwencji cz#owieka celem ponownej analizy danych oraz uzyskania indywidualnej 
decyzji.
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9. W celu skorzystania z!praw okre&lonych w!ust%pie 8 nale"y skontaktowa' si% z!Administratorem danych 
osobowych lub z!Inspektorem Ochrony Danych.

10. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia lub obj%cia ochron$ ubezpieczeniow$ dane osobowe 
b%d$ przechowywane do momentu przedawnienia roszcze( z!tytu#u tej umowy lub do momentu 
wyga&ni%cia obowi$zku przechowywania danych, wynikaj$cego z!przepisów prawa, w!szczególno&ci 
obowi$zku przechowywania dokumentów ksi%gowych dotycz$cych umowy ubezpieczenia. Je&li nie 
dosz#o do zawarcia umowy ubezpieczenia lub obj%cia ochron$ ubezpieczeniow$, dane osobowe b%d$ 
przechowywane do czasu przedawnienia roszcze( z!tego tytu#u. W!przypadku udzielenia stosownej zgody 
dane osobowe b%d$ wykorzystywane do celów okre&lonych w!tej zgodzie (np. w!celach marketingowych), 
do momentu jej wycofania. Dane b%d$ przetwarzane dla celów analitycznych i!statystycznych przez okres 
12 lat od dnia rozwi$zania umowy ubezpieczenia.

11. Podanie danych osobowych jest konieczne do dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego, do zawarcia 
umowy ubezpieczenia lub obj%cia ochron$ ubezpieczeniow$ i!wykonywania umowy ubezpieczenia. 
Niepodanie danych osobowych b%dzie skutkowa#o brakiem mo"liwo&ci zawarcia umowy ubezpieczenia 
lub obj%cia ochron$ ubezpieczeniow$. Podanie danych osobowych w!innych celach ni" okre&lone powy"ej 
np. w!celach marketingowych jest dobrowolne.

§ 2
Poj%cia u"yte w!niniejszym dokumencie przyjmuj$ znaczenie zgodne z!poni"szymi definicjami oraz 
za#$cznikiem nr 1 do niniejszego dokumentu:

POJ)CIE CO OZNACZA?

Antyki Przedmioty sztuki dawnej (dzie#a rzemios#a artystycznego) o!warto&ci zabytkowej, których wiek przekracza 
100!lat

Baga" Przedmioty zabierane w!podró", stanowi$ce w#asno&' Ubezpieczonego, a!tak"e rzeczy czasowo znajduj$ce 
si% w!jego posiadaniu, je"eli zosta#y mu wypo"yczone lub u"yczone przez pracodawc%, osob% prawn$ lub 
inn$ jednostk% organizacyjn$, o!ile wypo"yczenie to lub u"yczenie zosta#o potwierdzone na pi&mie przez 
wynajmuj$cego lub u"yczaj$cego, w!tym: 
a) odzie" i!inne przedmioty osobiste;
b) przeno&ny sprz%t fotograficzny lub do rejestracji wideo, urz$dzenia elektroniczne, zegarki oraz 

instrumenty muzyczne;
c) wózki dzieci%ce, wózki inwalidzkie niepodlegaj$ce rejestracji oraz sprz%t medyczny i!rehabilitacyjny.
Za baga" w!rozumieniu niniejszej definicji nie uwa"a si% sprz%tu sportowego oraz dronów

Centrum Alarmowe Organizator &wiadcze( assistance w!imieniu ERGO!Hestii

Choroba przewlek#a Stan chorobowy charakteryzuj$cy si% powolnym rozwojem i!d#ugim przebiegiem, zgodnie z!zaleceniem 
lekarskim wymagaj$cy leczenia lub leczony w!sposób sta#y lub okresowy w!ci$gu 12 miesi%cy przed 
zawarciem umowy ubezpieczenia, w!trakcie którego mog$ nast%powa' okresy ust$pienia dolegliwo&ci lub 
ich zaostrzenia

Czysta strata finansowa Okre&lony w!pieni$dzu uszczerbek maj$tkowy poniesiony przez poszkodowan$ osob% trzeci$, który nie 
wynika ze szkody w!mieniu, szkody na osobie lub z!naruszenia dóbr osobistych

Dzie#a sztuki Przedmioty o!warto&ci artystycznej:
a) oryginalne: obrazy, kola"e, malowid#a i!rysunki oraz rze)by i!pos$gi z!dowolnego materia#u, pod 

warunkiem "e zosta#y one wykonane w!ca#o&ci przez artyst%, jak te" odlewy tych rze)b i!pos$gów, 
których liczba jest ograniczona do 8 egzemplarzy, a!wykonanie ich by#o nadzorowane przez artyst% lub 
jego spadkobierców;

b) gobeliny oraz tkaniny &cienne wykonane r%cznie, na podstawie oryginalnych wzorów dostarczonych 
przez artyst%, pod warunkiem "e ich liczba jest ograniczona do 8 egzemplarzy;

c) fotografie wykonane przez artyst%, opublikowane przez niego lub pod jego nadzorem, podpisane 
i!ponumerowane, ograniczone do 30 egzemplarzy we wszystkich rozmiarach oraz oprawach

Instruktor sportu Osoba posiadaj$ca kwalifikacje uprawniaj$ce do prowadzenia szkole( oraz certyfikat instruktorski nadany 
przez uprawnion$ organizacj%

Klient Osoba fizyczna, równie" prowadz$ca jednoosobow$ dzia#alno&' gospodarcz$, zawieraj$ca umow% 
ubezpieczenia (Ubezpieczaj$cy)

Kolekcje Zbiór przedmiotów gromadzonych wed#ug okre&lonych kryteriów, obejmuj$cy jeden rodzaj dzie# sztuki lub 
innych przedmiotów kolekcjonerskich: obrazów, rze)b, monet, znaczków pocztowych
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Kradzie" z!w#amaniem Dokonanie albo usi#owanie dokonania zaboru mienia z!pomieszcze( (a!w Ubezpieczeniu Baga" 
równie" z!baga"nika pojazdu, kampera, przyczepy kempingowej, kabiny jednostki p#ywaj$cej), po 
uprzednim usuni%ciu si#$ zabezpieczenia lub otwarciu wej&cia przy u"yciu narz%dzi albo podrobionego 
lub dopasowanego klucza b$d) klucza oryginalnego, w!którego posiadanie sprawca wszed# w!wyniku 
przest%pstwa, jak równie" uszkodzenie przedmiotu ubezpieczenia maj$ce bezpo&redni zwi$zek 
z!dokonaniem lub usi#owaniem dokonania kradzie"y z!w#amaniem

Kradzie" zwyk#a Czyn polegaj$cy na bezprawnym zaborze cudzego mienia, nieb%d$cy kradzie"$ z!w#amaniem i!rabunkiem

Kraj bezpieczny Kraj, który na dzie( zawarcia umowy ubezpieczenia, z!powodu zagro"enia aktami terroryzmu, dzia#aniami 
wojennymi, stanem wojennym lub stanem wyj$tkowym, w!ostrze"eniach dla podró"uj$cych publikowanym 
na oficjalnej stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP ma status „Zachowaj zwyk#$ 
ostro"no&'” lub „Zachowaj szczególn$ ostro"no&'” lub kraj, przed wjazdem do którego Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych RP nie ostrzega na swojej oficjalnej stronie internetowej

Kraj niebezpieczny Kraj, który na dzie( zawarcia umowy ubezpieczenia, z!powodu zagro"enia aktami terroryzmu, dzia#aniami 
wojennymi, stanem wojennym lub stanem wyj$tkowym, w!ostrze"eniach dla podró"uj$cych publikowanym 
na oficjalnej stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP ma status „MSZ odradza podró"e, 
które nie s$ konieczne” lub „MSZ odradza wszelkie podró"e”

Kraj zamieszkania Kraj, w!którym Ubezpieczony:
a) obj%ty jest ubezpieczeniem spo#ecznym lub zdrowotnym (za wyj$tkiem pobytu w!celu kszta#cenia) lub
b) zamieszkuje nieprzerwanie (nie licz$c wyjazdów trwaj$cych mniej ni" 30 dni) przez co najmniej rok 

i!w!którym koncentruje si% jego "ycie osobiste i!zawodowe

Nag#e zachorowanie Stan chorobowy powsta#y w!sposób nag#y, zagra"aj$cy zdrowiu lub "yciu Ubezpieczonego, wymagaj$cy 
natychmiastowej pomocy lekarskiej

Nieszcz%&liwy wypadek Nag#e zdarzenie wywo#ane przyczyn$ zewn%trzn$, w!wyniku którego Ubezpieczony!– niezale"nie od swojej 
woli!– dozna# uszkodzenia cia#a, rozstroju zdrowia lub zmar#

Osoba towarzysz$ca Osoba odbywaj$ca podró" wraz z!Ubezpieczonym lub wskazana przez niego do towarzyszenia w!trakcie 
leczenia lub transportu

Osoba uprawniona Osoba wskazana przez Ubezpieczonego lub osoba okre&lona w!niniejszym dokumencie, uprawniona do 
odbioru &wiadczenia z!tytu#u &mierci Ubezpieczonego

Osoby bliskie Ma#"onek, osoba pozostaj$ca w!zwi$zku partnerskim, rodze(stwo, wst%pni, zst%pni, te&ciowie, zi%ciowie 
i!synowe, szwagrowie i!szwagierki, ojczym, macocha, pasierb, przysposobieni i!przysposabiaj$cy

Osoby trzecie Wszystkie podmioty pozostaj$ce poza stosunkiem ubezpieczenia, wynikaj$cym z!umowy ubezpieczenia 
zawartej z!ERGO!Hesti$, a!w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia na rzecz innej osoby ni" 
Ubezpieczaj$cy (w!tym równie" w!formie umowy ubezpieczenia grupowego), za osob% trzeci$ rozumie si% 
równie" innych Ubezpieczonych, nieb%d$cych osobami bliskimi dla Ubezpieczonego (poszkodowanego)

Podró" Pobyt Ubezpieczonego poza granicami Polski i!poza krajem zamieszkania. Za rozpocz%cie podró"y 
w!przypadku transportu lotniczego lub wodnego uwa"a si% przej&cie odprawy celnej

Pojazd *rodek transportu przeznaczony do poruszania si% po drodze oraz maszyna lub urz$dzenie do tego 
przystosowane

Praca Wykonywanie pracy lub &wiadczenie us#ug, za które Ubezpieczony otrzymuje wynagrodzenie, lub 
dzia#alno&' niezarobkowa, taka jak: wolontariat, praktyki lub szkolenia zawodowe

Przedstawiciel ERGO!Hestii Pracownik ERGO Hestii albo agent ubezpieczeniowy dzia#aj$cy w imieniu lub na rzecz ERGO Hestii 
samodzielnie lub poprzez osoby fizyczne, wykonuj$ce czynno&ci agencyjne z upowa"nienia tego agenta

Przest%pstwo Czyn cz#owieka, zabroniony przez ustaw% obowi$zuj$c$ w!czasie jego pope#nienia pod gro)b$ kary jako 
zbrodnia lub wyst%pek, bezprawny, zawiniony i!spo#ecznie szkodliwy, w!stopniu wy"szym ni" znikomy 

Rabunek Zabór mienia przy u"yciu lub gro)bie natychmiastowego u"ycia przemocy fizycznej na osobie albo po 
doprowadzeniu jej do stanu nieprzytomno&ci lub bezbronno&ci. Za rabunek uwa"a si% tak"e zabór mienia 
wymagaj$cy u"ycia si#y w!stosunku do przedmiotu zaboru, który pozostawa# w!bezpo&redniej styczno&ci 
z!Ubezpieczonym

Sprz%t sportowy Akcesoria, w!tym odzie", obuwie, ochronne nakrycia g#owy oraz ochraniacze, niezb%dne do uprawiania 
sportu w!ramach dyscyplin sportowych obj%tych ochron$ ubezpieczeniow$ w!tym narty, deska do 
snowboardu, kije golfowe, rower, deska do uprawiania surfingu

Substancja 
zanieczyszczaj$ca

Substancje w!postaci dymu, oparów, gazu, sadz, p#ynów, odpadów, o!ile powoduj$ one lub mog$ 
powodowa' ska"enie lub zanieczyszczenie wody, gruntu, powietrza

Szkoda Bezpo&redni skutek zdarzenia lub wypadku obj%tego umow$ ubezpieczenia:
a) uszczerbek maj$tkowy!– w!Ubezpieczeniu Baga", w!Ubezpieczeniu Sprz%t Sportowy, w!Ubezpieczeniu 

Karnety i!Kursy;
b) &mier', uszkodzenie cia#a, rozstrój zdrowia lub uszczerbek maj$tkowy!– w!Ubezpieczeniu Nast%pstw 

Nieszcz%&liwych Wypadków;
c) &mier'!– w!Ubezpieczeniu Wypadek w!Podró"y;
d) szkoda na osobie lub szkoda w!mieniu!– w!Ubezpieczeniu Odpowiedzialno&ci Cywilnej
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Szkoda na osobie W Ubezpieczeniu Odpowiedzialno&ci Cywilnej straty powsta#e wskutek &mierci, uszkodzenia cia#a lub 
rozstroju zdrowia, a!tak"e utracone przez poszkodowanego korzy&ci, które móg#by osi$gn$', gdyby nie 
dozna# uszkodzenia cia#a lub rozstroju zdrowia

Szkoda w!mieniu W Ubezpieczeniu Odpowiedzialno&ci Cywilnej straty powsta#e wskutek zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy 
ruchomej albo nieruchomo&ci poszkodowanego, a!tak"e utracone korzy&ci, które móg#by osi$gn$', gdyby 
nie zosta#o zniszczone lub uszkodzone jego mienie

Terroryzm Nielegalne akcje organizowane z!pobudek ideologicznych lub politycznych, indywidualne lub grupowe, 
skierowane przeciwko osobom lub obiektom w!celu wprowadzenia chaosu, zastraszenia ludno&ci 
i!dezorganizacji "ycia publicznego przy u"yciu przemocy dla osi$gni%cia celów politycznych lub spo#ecznych

Ubezpieczony Osoba fizyczna, na rachunek której Klient zawar# umow% ubezpieczenia

Warto&ci pieni%"ne Monety z#ote i!srebrne, niestanowi$ce obowi$zuj$cego &rodka p#atniczego, nieb%d$ce wyrobem 
u"ytkowym: srebro, z#oto, platyna w!z#omie i!sztabach, kamienie szlachetne, pó#szlachetne, syntetyczne, 
per#y, bursztyny, korale, a!tak"e czeki, weksle, obligacje, akcje, konosamenty, akredytywy dokumentowe, 
karty p#atnicze i!inne dokumenty wyst%puj$ce w!obrocie bezgotówkowym

Wypadek W Ubezpieczeniu Odpowiedzialno&ci Cywilnej - &mier', uszkodzenie cia#a, rozstrój zdrowia oraz zniszczenie 
lub uszkodzenie mienia

Wypadek w!ruchu 
l$dowym, wodnym lub 
powietrznym

Nieszcz%&liwy wypadek, w!którym Ubezpieczony:
a) by# uczestnikiem katastrofy lub wypadku (w!roli innej ni" kierowca lub pasa"er) pojazdu poruszaj$cego 

si% po drodze;
b) by# kierowc$ lub pasa"erem pojazdu poruszaj$cego si% po drodze, który uleg# wypadkowi lub katastrofie, 

za wyj$tkiem motocykla, quada, ci$gnika samochodowego oraz pojazdu zarejestrowanego jako pojazd 
ci%"arowy lub ci%"arowo-osobowy o!#adowno&ci powy"ej 850 kg;

c) by# pasa"erem pojazdu wodnego, powietrznego lub szynowego (w!tym poci$gu, metra, kolei linowej 
i!linowo-szynowej), który uleg# katastrofie lub wypadkowi

Zdarzenia losowe a) akcja ratownicza!– dzia#ania podj%te w!celu zapobie"enia zagra"aj$cej bezpo&rednio szkodzie lub w!celu 
z#agodzenia jej skutków, o!ile dzia#ania te by#y odpowiednie do wyst%puj$cych okoliczno&ci;

b) dym i!sadza!– zawiesina cz$steczek w!gazie b%d$ca bezpo&rednim skutkiem:
1/ spalania, która nagle wydoby#a si% ze znajduj$cych si% w!miejscu ubezpieczenia urz$dze(, 

eksploatowanych zgodnie z!przeznaczeniem i!przepisami technicznymi;
2/ po"aru, wybuchu, przepi%cia spowodowanego uderzeniem pioruna, przepi%cia niezale"nie od miejsca 

ich powstania;
c) grad;
d) huk ponadd)wi%kowy;
e) huragan!– dzia#anie wiatru o!pr%dko&ci nie mniejszej ni" 15 m/s, wyrz$dzaj$cego masowe szkody;
f) lawina!– gwa#towne zsuwanie si% lub staczanie mas &niegu, lodu lub kamieni ze stoków górskich;
g) napór &niegu!– uszkodzenie lub zawalenie si% mienia na skutek bezpo&redniego dzia#ania ci%"aru &niegu 

lub lodu na ubezpieczone mienie lub przewrócenie si% mienia s$siedniego wskutek dzia#ania ci%"aru 
&niegu lub lodu;

h) osuni%cie si% ziemi;
i) powód)!– zalanie terenów w!nast%pstwie podniesienia si% wody w!korytach wód p#yn$cych, stoj$cych 

lub w!nast%pstwie podniesienia si% poziomu morskich wód przybrze"nych; 
j) po"ar;
k) przepi%cie spowodowane uderzeniem pioruna;
l) sp#yw wód po zboczach;
m) trz%sienie ziemi;
n) uderzenie pioruna;
o) uderzenie pojazdu;
p) upadek drzewa;
q) upadek masztu;
r) upadek statku powietrznego;
s) wybuch, w!tym wybuch wulkanu;
t) zalanie!– dzia#anie cieczy, powsta#e wskutek:

1/ opadów atmosferycznych;
2/ wydostania si% wody, pary lub p#ynów wskutek uszkodzenia urz$dze( sieci wodoci$gowej, 

kanalizacyjnej lub grzewczej;
3/ wydostania si% wody z!urz$dze( domowych w!wyniku ich awarii albo zaprzestania ich 

funkcjonowania w nast%pstwie przerwy w dostawie pr$du;
4/ cofni%cia si% wody lub &cieków z!urz$dze( publicznej sieci kanalizacyjnej;
5/ nieumy&lnego pozostawienia otwartych kranów lub innych zaworów w!urz$dzeniach sieci 

wodoci$gowej, kanalizacyjnej lub grzewczej;
6/ dzia#ania osób trzecich;
7/ wydostania si% wody ze st#uczonego lub rozszczelnionego akwarium;
8/ samoczynnego uruchomienia si% instalacji tryskaczowych lub zraszaczowych z!wy#$czeniem 

przypadków b%d$cych nast%pstwem prób prawid#owego funkcjonowania, naprawy, przebudowy, 
modernizacji instalacji lub budynku;

u) zapadanie si% ziemi
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Zdarzenie a) nag#e zachorowanie lub nieszcz%&liwy wypadek!– w!Ubezpieczeniu Pomoc Medyczna i!Koszty Leczenia 
oraz Podró" Assistance;

b) nieszcz%&liwy wypadek!– w!Ubezpieczeniu Nast%pstw Nieszcz%&liwych Wypadków;
c) utrata, zniszczenie lub uszkodzenie!– w!Ubezpieczeniu Baga", w!Ubezpieczeniu Sprz%t Sportowy; 
d) &mier'!– w!Ubezpieczeniu Wypadek w!Podró"y

Zwi$zek partnerski Nieformalny zwi$zek dwóch osób, pozostaj$cych ze sob$ we wspólnym po"yciu, prowadz$cych wspólne 
gospodarstwo domowe. Osób b%d$cych w!zwi$zku partnerskim nie mo"e #$czy' stosunek pokrewie(stwa, 
powinowactwa ani przysposobienia.

Zwierz%ta domowe Zwierz%ta zwyczajowo hodowane przez cz#owieka i!utrzymywane w!warunkach domowych lub 
przydomowych: psy, koty, ptaki, gryzonie, rybki akwariowe, konie!– oprócz zwierz$t hodowanych w!celach 
handlowych lub gospodarczych

I. Rodzaje ubezpiecze(

§ 3
Niniejszy dokument opisuje warunki nast%puj$cych ubezpiecze(:

RODZAJ UBEZPIECZENIA WARIANT I WARIANT II WARIANT III

Ubezpieczenie Pomoc Medyczna 
i!Koszty Leczenia

9
suma ubezpieczenia

200 000 z#

9
suma ubezpieczenia

500 000 z#

9
suma ubezpieczenia

1 000 000 z#

Ubezpieczenie Podró" Assistance 9 9 9

Ubezpieczenie
Nast%pstw Nieszcz%&liwych Wypadków

9
suma ubezpieczenia

10 000 z#

9
suma ubezpieczenia

30 000 z#

9
suma ubezpieczenia

60 000 z#

Ubezpieczenie
Odpowiedzialno&ci Cywilnej

9
suma ubezpieczenia

200 000 z#

9
suma ubezpieczenia

500 000 z#

9
suma ubezpieczenia

1 000 000 z#

Ubezpieczenie Baga" 
9

suma ubezpieczenia
1000 z#

9
suma ubezpieczenia

5000 z#

9
suma ubezpieczenia

10 000 z#

Ubezpieczenia dodatkowe

Ubezpieczenie Sprz%t Sportowy suma ubezpieczenia 10 000 z# lub 25 000 z#

Ubezpieczenie Wypadek w!Podró"y suma ubezpieczenia 50 000 z#

Ubezpieczenie Karnety i!Kursy suma ubezpieczenia 1000 z#

Zakres terytorialny *wiat bez USA, Kanady, 
Chin i!Japonii Ca#y &wiat Ca#y &wiat

Rozszerzenia zakresu 

Praca fizyczna + + +

Terroryzm na terytorium kraju 
bezpiecznego (dotyczy Ubezpieczenia 
Pomoc Medyczna i Koszty Leczenia, 
Ubezpieczenia Podró" Assistance 
oraz Ubezpieczenia Nast%pstw 
Nieszcz%&liwych Wypadków)

9 9 9
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RODZAJ UBEZPIECZENIA WARIANT I WARIANT II WARIANT III

Terroryzm na terytorium kraju 
niebezpiecznego (dotyczy 
Ubezpieczenia Pomoc Medyczna 
i Koszty Leczenia, Ubezpieczenia 
Podró" Assistance oraz Ubezpieczenia 
Nast%pstw Nieszcz%&liwych 
Wypadków)

+ + +

Choroby przewlek#e + + +

Dyscypliny ryzykowne  
(rozszerzenie: Sport) + + +

Dyscypliny ekstremalne  
(rozszerzenie: Sport wyczynowy) + + +

9 w%zakresie ubezpieczenia
%– poza zakresem ubezpieczenia
+ za op'at& dodatkowej sk'adki

II. Zakres odpowiedzialno&ci ERGO!Hestii

Ten rozdzia# opisuje zakres ochrony oraz wymienia sytuacje, w!których ERGO!Hestia nie odpowiada za 
powsta#e zdarzenia i!wypadki.

§ 4
1. Odpowiedzialno&' ERGO!Hestii rozpoczyna si% od dnia i!godziny wskazanej w!umowie ubezpieczenia jako 

pocz$tek okresu ubezpieczenia, nie wcze&niej jednak ni" od dnia nast%pnego po zap#aceniu sk#adki lub jej 
pierwszej raty.

2. W przypadku gdy ERGO!Hestia ponosi odpowiedzialno&' przed zap#aceniem sk#adki lub jej pierwszej raty, 
a!sk#adka nie zostanie zap#acona w!terminie, ERGO!Hestia mo"e wypowiedzie' umow% ubezpieczenia 
ze skutkiem natychmiastowym i!"$da' zap#aty sk#adki za okres, przez który udziela#a ochrony 
ubezpieczeniowej. W!przypadku braku wypowiedzenia, umowa ubezpieczenia wygasa z!ko(cem okresu, 
za który przypada#a niezap#acona sk#adka.

Pomoc Medyczna i!Koszty Leczenia oraz Podró" Assistance 

§ 5
1. Ubezpieczenie Pomoc Medyczna i!Koszty Leczenia oraz Ubezpieczenie Podró" Assistance obejmuje 

organizacj% i!pokrycie niezb%dnych kosztów udzielenia natychmiastowej pomocy za po&rednictwem 
Centrum Alarmowego w!przypadku nag#ego zachorowania lub nieszcz%&liwego wypadku w!czasie 
podró"y.

2. Ubezpieczenie Pomoc Medyczna i!Koszty Leczenia oraz Ubezpieczenie Podró" Assistance obejmuje 
&wiadczenia niezb%dne do przywrócenia Ubezpieczonemu stanu zdrowia umo"liwiaj$cego powrót lub 
transport do Polski lub kraju zamieszkania b$d) kontynuowanie zaplanowanej podró"y.
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3. Zakres ochrony ubezpieczeniowej oraz limity dla &wiadcze( w!okresie ubezpieczenia okre&la umowa 
ubezpieczenia wed#ug poni"szych wariantów:

WARIANTY I II III

Pomoc medyczna 9 9 9

Transport 9 9 9

Ratownictwo 9 9 9

Podró! Assistance

Assistance opieku(czy 9 9 9

Pomoc w!t#umaczeniu 9
1000 z#

9
1000 z#

9
1000 z#

Kontynuacja w!podró"y 9
2000 z#

9
2000 z#

9
2000 z#

Zast%pstwo kierowcy 9
4000 z#

9
4000 z#

9
4000 z#

Zast%pstwo w!podró"y 
s#u"bowej – – 9

3000 z#

Przed#u"enie ochrony o!48 
godzin 9 9 9

Opó)nienie lub odwo#anie 
&rodka transportu

9
500 z#

9
500 z#

9
500 z#

Zabezpieczenie nieruchomo&ci 
w!Polsce

9
1000 z#

9
1000 z#

9
1000 z#

Przerwanie podró"y 9
1000 z#

9
1000 z#

9
5000 z#

Pokrycie kosztów zakupu 
trumny lub urny

9
5000 z#

9
5000 z#

9
5000 z#

Pomoc prawna – – 9
10 000 z#

9 w%zakresie ubezpieczenia
%– poza zakresem ubezpieczenia

4. ERGO!Hestia nie ponosi odpowiedzialno&ci w!zakresie wskazanym w!§ 8 i!§ 20. 

§ 6
1. *wiadczenia w!Ubezpieczeniu Pomoc Medyczna i!Koszty Leczenia obejmuj$:

RODZAJ *WIADCZENIA *WIADCZENIA

Pomoc medyczna a) leczenie szpitalne i!ambulatoryjne;
b) leczenie stomatologiczne (do 2000 z#);
c) konsultacje i!wizyty lekarskie;
d) koszty lekarstw, &rodków ortopedycznych oraz &rodków opatrunkowych przepisanych przez lekarza;
e) naprawa b$d) zakup okularów oraz naprawa protez (do 2000 z#);
f) ca#odobowy dy"ur telefoniczny Centrum Alarmowego

Transport a) transport z!miejsca zdarzenia do najbli"szej placówki medycznej lub wskazanej przez Centrum 
Alarmowe;

b) transport do innej placówki medycznej za granic$ w!przypadku, je"eli wymaga tego stan zdrowia 
Ubezpieczonego;

c) transport Ubezpieczonego po zako(czeniu leczenia do miejsca zakwaterowania;
d) transport powrotny do miejsca zamieszkania, je"eli wymaga tego stan zdrowia Ubezpieczonego, 

a!powrót nie mo"e odby' si% planowanym &rodkiem transportu oraz w!planowanym czasie;
e) transport powrotny niepe#noletnich dzieci lub osób niesamodzielnych pozostawionych bez opieki osoby 

doros#ej;
f) w razie &mierci Ubezpieczonego – kremacja, przewóz zw#ok lub urny z!prochami do kraju zamieszkania 

lub pogrzeb za granic$!– bez wzgl%du na przyczyn%
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RODZAJ *WIADCZENIA *WIADCZENIA

Ratownictwo a) poszukiwania prowadzone przez wyspecjalizowane s#u"by ratownictwa;
b) pomoc lekarska na miejscu zdarzenia;
c) transport, tak"e powietrzny lub morski, z!miejsca zdarzenia do najbli"szej placówki medycznej

2. *wiadczenia w!Ubezpieczeniu Podró" Assistance obejmuj$:

RODZAJ *WIADCZENIA ZAKRES *WIADCZENIA

Assistance opieku(czy a) kontakt i!telekonferencja z!osob$ blisk$!– przekazanie informacji;
b) dos#anie niezb%dnych przedmiotów osobistych;
c) pobyt Ubezpieczonego w!hotelu z!wy"ywieniem, je"eli transport nie mo"e nast$pi' bezpo&rednio po 

zako(czeniu leczenia;
d) transport i!pobyt osoby towarzysz$cej, je"eli stan zdrowia Ubezpieczonego, potwierdzony dokumentacj$ 

medyczn$, wymaga jej obecno&ci;
e) opieka nad niepe#noletnimi dzie'mi lub osobami niesamodzielnymi pozostawionymi bez opieki osoby 

doros#ej w!podró"y lub w!miejscu zamieszkania w!Polsce b$d) b%d$cymi równie" w!innej podró"y;
f) opieka nad zwierz%tami domowymi towarzysz$cymi Ubezpieczonemu w!podró"y pozostawionymi bez 

opieki osoby doros#ej

Pomoc w!t#umaczeniu W sytuacji gdy ze wzgl%du na nieznajomo&' j%zyka Ubezpieczony potrzebuje pomocy w!kontakcie 
z!lekarzem lub innym pracownikiem placówki medycznej

Kontynuacja w!podró"y Transport Ubezpieczonego z!miejsca leczenia do nast%pnego miejsca planowanej podró"y, je"eli stan 
zdrowia Ubezpieczonego uleg# poprawie uznanej przez lekarza prowadz$cego lub lekarza Centrum 
Alarmowego

Zast%pstwo kierowcy Organizacja i!pokrycie kosztów kierowcy w!celu powrotu Ubezpieczonego i!jego osób towarzysz$cych jego 
samochodem do Polski lub kraju zamieszkania Ubezpieczonego, je"eli jego stan zdrowia nie pozwala mu na 
prowadzenie samochodu, którym wcze&niej odbywa# podró", a!"adna inna osoba towarzysz$ca nie mo"e 
kierowa' pojazdem. W!przypadku gdy Ubezpieczony wraca innym &rodkiem transportu, Centrum Alarmowe 
zorganizuje i!pokryje koszty sprowadzenia samochodu do Polski lub kraju zamieszkania Ubezpieczonego. 
Koszty zwi$zane z!organizacj$ zast%pstwa kierowcy obejmuj$ wy#$cznie koszty wynaj%cia kierowcy i!jego 
udzia#u w!podró"y

Zast%pstwo w!podró"y 
s#u"bowej

Podró" pracownika oddelegowanego przez Klienta do zast$pienia Ubezpieczonego b%d$cego pracownikiem 
Klienta w!podró"y s#u"bowej, je"eli Ubezpieczony b%dzie niezdolny do pracy, co zostanie potwierdzone 
przez lekarza prowadz$cego leczenie, oraz powrót Ubezpieczonego do Polski lub kraju zamieszkania

Dodatkowo, niezale!nie od wyst&pienia nieszcz$"liwego wypadku lub nag'ego zachorowania, ubezpieczenie Podró! Assistance 
obejmuje równie! pomoc, za któr& uwa!a si$:

Przed#u"enie ochrony o!48 
godzin

Przed#u"enie okresu ubezpieczenia o!48 godzin bez konieczno&ci op#acenia dodatkowej sk#adki, je"eli 
powrót Ubezpieczonego do Polski lub kraju zamieszkania Ubezpieczonego opó)nia si% z!przyczyn 
niele"$cych po jego stronie:
a) awaria &rodka transportu lub wypadek komunikacji l$dowej, wodnej lub powietrznej;
b) odwo#anie lub opó)nienie &rodka transportu publicznego ze wzgl%du na z#e warunki atmosferyczne; 
c) zdarzenie losowe

Opó)nienie lub odwo#anie 
&rodka transportu

W razie udokumentowanego opó)nienia w!odlocie samolotu licencjonowanych linii, opó)nienia 
w!odje)dzie poci$gu, autokaru albo wyp#yni%ciu promu co najmniej o!5 godzin w!trakcie podró"y lub ich 
odwo#ania, zwrot kosztów koniecznych i!uzasadnionych wydatków (wy"ywienie i!nocleg) niepokrywanych 
przez przewo)nika. Ubezpieczony ma obowi$zek uzyska' pisemne potwierdzenie przewo)nika 
o!opó)nieniu &rodka transportu ze wskazaniem liczby godzin opó)nienia

Zabezpieczenie 
nieruchomo&ci w!Polsce

Organizacja i!pokrycie koniecznych kosztów i!uzasadnionych dzia#a( podj%tych w!celu zabezpieczenia 
nieruchomo&ci w!Polsce w!razie zdarzenia losowego lub kradzie"y z!w#amaniem, powoduj$cych jej 
uszkodzenie lub zniszczenie

Przerwanie podró"y Organizacja i!pokrycie kosztów powrotu Ubezpieczonego do Polski lub kraju zamieszkania w!przypadku:
a) nag#ego zachorowania lub nieszcz%&liwego wypadku, którego nast%pstwa zagra"aj$ "yciu osoby 

bliskiej, wymagaj$cej obecno&ci i!sta#ej opieki &wiadczonej przez Ubezpieczonego; 
b) &mierci osoby bliskiej Ubezpieczonego;
c) wyst$pienia zdarzenia losowego albo kradzie"y z!w#amaniem powoduj$cych szkod% w!miejscu 

zamieszkania Ubezpieczonego lub miejscu, w!którym prowadzi on dzia#alno&' gospodarcz$, 
i!wymagaj$cych dokonania czynno&ci prawnych i!administracyjnych z!tym zwi$zanych. Us#uga 
obejmuje koszty zmiany rezerwacji lotu, koszty transportu powrotnego do Polski lub kraju 
zamieszkania, w!przypadku gdy koszty transportu w!obie strony uwzgl%dnione by#y w!umowie 
uczestnictwa w!podró"y lub rezerwacji biletu, a!powrót nie móg# nast$pi' przy wykorzystaniu 
wcze&niej zaplanowanego &rodka transportu oraz wy#$cznie po ich uzgodnieniu i!akceptacji przez 
Centrum Alarmowe

Pomoc prawna Organizacja i!pokrycie kosztów porady prawnej, zast%pstwa procesowego i!t#umacza oraz zapewnienie 
po&rednictwa w!przekazaniu kaucji, w!przypadku gdy Ubezpieczony, przebywaj$c poza granicami Polski 
lub kraju zamieszkania, wejdzie w!konflikt z!prawem pa(stwa, na którego terytorium przebywa#. Pomoc 
prawna nie przys#uguje w!sytuacji, je"eli zwi$zana jest z!wykonywan$ przez Ubezpieczonego prac$ lub 
prowadzon$ przez niego dzia#alno&ci$ zawodow$
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§ 7
1. W Ubezpieczeniu Pomoc Medyczna i!Koszty Leczenia oraz Podró" Assistance ERGO!Hestia pokryje 

udokumentowane koszty leczenia i!natychmiastowej pomocy:

1) w zakresie bada( i!zabiegów ambulatoryjnych, lekarstw (z!wyj$tkiem witamin, &rodków 
wzmacniaj$cych, od"ywek, ma&ci i!kremów upi%kszaj$cych), &rodków ortopedycznych i!pomocniczych, 
p#ynów infuzyjnych oraz &rodków opatrunkowych, zaleconych i!przepisanych przez lekarza 
prowadz$cego;

2) w szpitalu, w!postaci leczenia, zabiegów i!operacji, których przeprowadzenia nie mo"na by#o od#o"y' 
do czasu powrotu do Polski lub kraju zamieszkania ze wzgl%du na stan zdrowia Ubezpieczonego. 
Centrum Alarmowe dokonuje wyboru szpitala, odpowiedniego dla stanu zdrowia Ubezpieczonego, 
organizuje dowóz Ubezpieczonego do szpitala odpowiednim &rodkiem transportu, informuje szpital 
o!warunkach p#atno&ci oraz pozostaje w!ci$g#ym kontakcie ze szpitalem;

3) naprawy b$d) zakupu okularów oraz naprawy protez bezpo&rednio po nieszcz%&liwym wypadku, je"eli 
ich uszkodzenie mia#o bezpo&redni zwi$zek z!tym zdarzeniem.

2. O celowo&ci, terminie, sposobie i!mo"liwo&ci transportu Ubezpieczonego decyduje Centrum Alarmowe 
uwzgl%dniaj$c stan zdrowia Ubezpieczonego po konsultacji z!lekarzem prowadz$cym leczenie za 
granic$. Je"eli Ubezpieczony nie wyra"a zgody na transport w!celu kontynuowania leczenia na terytorium 
Polski lub kraju zamieszkania, pomimo uznania go za mo"liwy przez Centrum Alarmowe oraz lekarza 
prowadz$cego, od tego momentu Ubezpieczyciel nie pokrywa i!nie zwraca innych powsta#ych za granic$ 
kosztów obj%tych zakresem Ubezpieczenia Pomoc Medyczna i!Koszty Leczenia oraz Ubezpieczenia Podró" 
Assistance w!odniesieniu do nast%pstw tego nieszcz%&liwego wypadku lub tego nag#ego zachorowania. 

3. *wiadczenia organizowane s$ przez Centrum Alarmowe, które decyduje o!wyborze &rodka transportu, 
miejscu zakwaterowania i!innych us#ugach, bior$c pod uwag% ich koszty, czas i!dost%pno&' odpowiednio 
dla stanu zdrowia Ubezpieczonego.

4. Je"eli Centrum Alarmowe nie mog#o zapewni' Ubezpieczonemu organizacji &wiadczenia obj%tego 
zakresem ubezpieczenia, ERGO!Hestia zwróci poniesione przez Ubezpieczonego koszty, z!zastrze"eniem 
limitów na wskazane &wiadczenia. 

§ 8
1. Ubezpieczenie Pomoc Medyczna i!Koszty Leczenia oraz Podró" Assistance nie obejmuje szkód, które 

powsta#y w!wyniku:

1) samookaleczenia lub samobójstwa;

2) prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu bez wymaganych przez przepisy prawa pa(stwa 
w#a&ciwego dla miejsca zaj&cia zdarzenia uprawnie( do kierowania tego pojazdu, o!ile mia#o to wp#yw 
na powstanie szkody;

3) uprawiania sportu w!celach zarobkowych;

4) choroby AIDS lub zaka"enia wirusem HIV;

5) porodu, chyba "e nast$pi# przed 32 tygodniem ci$"y;

6) przerwania ci$"y, o!ile nie zosta#o ono wykonane w!celu ratowania "ycia albo zdrowia Ubezpieczonej 
i!je"eli przeprowadzenie zabiegu dopuszczone jest przez prawo pa(stwa, na którego terytorium 
zabieg jest dokonany;

7) uczestniczenia Ubezpieczonego w!zawodach pojazdów silnikowych, z!uwzgl%dnieniem jazd próbnych 
i!testowych;

8) niezastosowania si% do zalece( lekarza prowadz$cego leczenie w!Polsce, kraju zamieszkania lub 
w!czasie podró"y oraz zalece( Centrum Alarmowego;

9) leczenia przez lekarza b%d$cego cz#onkiem rodziny Ubezpieczonego;
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10) szczepie(, a!tak"e leczenia stomatologicznego, diagnostyki i!leczenia, które nie s$ wymagane 
w!ramach natychmiastowej, niezb%dnej pomocy medycznej;

11) pope#nienia lub usi#owania pope#nienia przest%pstwa przez Ubezpieczonego;

12) pozostawania Ubezpieczonego pod wp#ywem leków psychotropowych, których nie przepisa# lekarz lub 
stosowanych niezgodnie z!zaleceniem lekarza!– chyba "e nie mia#o to wp#ywu na powstanie szkody.

2. Ponadto ERGO!Hestia nie ponosi odpowiedzialno&ci:

1) je"eli ze wzgl%dów zdrowotnych istnia#y przeciwwskazania medyczne do odbycia przez 
Ubezpieczonego podró"y zagranicznej albo je"eli przed wyjazdem za granic% istnia#a konieczno&' 
wykonania zabiegu operacyjnego albo poddania si% leczeniu w!warunkach szpitalnych, o!czym 
Ubezpieczony zosta# poinformowany przez lekarza;

2) je"eli podró" mia#a na celu leczenie; 

3) je"eli leczenie zosta#o rozpocz%te przed podró"$.

Ubezpieczenie Nast%pstw Nieszcz%&liwych Wypadków 

§ 9
1. Ubezpieczenie Nast%pstw Nieszcz%&liwych Wypadków obejmuje nast%pstwa nieszcz%&liwych wypadków 

doznanych przez Ubezpieczonego w!czasie podró"y. Zakres ochrony ubezpieczeniowej okre&la umowa 
ubezpieczenia wed#ug poni"szych wariantów:

WARIANTY I II III

*wiadczenie z tytu'u nast$pstw nieszcz$"liwych wypadków

*mier' Ubezpieczonego 9
100% sumy ubezpieczenia

9
100% sumy ubezpieczenia

9
100% sumy ubezpieczenia

Trwa#y uszczerbek na zdrowiu 9 9 9

100% uszczerbku na zdrowiu 9
200% sumy ubezpieczenia

9
200% sumy ubezpieczenia

9
200% sumy ubezpieczenia

Rehabilitacja w!Polsce – – 9
Limit 10 000 z#

9 w%zakresie ubezpieczenia
– poza zakresem ubezpieczenia

2. Zdarzenia obj%te ochron$ ubezpieczeniow$ oraz zakres &wiadcze( okre&la poni"sza tabela:

ZDARZENIE *WIADCZENIE

Trwa'y uszczerbek na zdrowiu Wysoko"# "wiadczenia za ka!dy procent trwa'ego uszczerbku 
na zdrowiu

do 20% 1% sumy ubezpieczenia

21–50% 1,5% sumy ubezpieczenia

51–99% 2% sumy ubezpieczenia

100% Wyp#ata &wiadczenia w wysoko&ci 200% sumy ubezpieczenia

*mier' Ubezpieczonego Wyp#ata &wiadczenia w wysoko&ci 100% sumy ubezpieczenia

Rehabilitacja w Polsce – organizacja i pokrycie kosztów: Limity "wiadcze( w ramach umowy ubezpieczenia

wizyty Ubezpieczonego w poradni rehabilitacyjnej 4 razy

wypo"yczenia sprz%tu rehabilitacyjnego 2 razy

korepetycji dla dziecka, które z powodu nieszcz%&liwego wypadku 
nie mo"e uczestniczy' w zaj%ciach dydaktycznych d#u"ej ni" 7 dni

4 razy
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3. ERGO!Hestia nie ponosi odpowiedzialno&ci w!zakresie wskazanym w!§ 8, § 10 i!§ 20.

§ 10
Ubezpieczenie Nast%pstw Nieszcz%&liwych Wypadków nie obejmuje:

1) uszkodze( dysków mi%dzykr%gowych i!ich nast%pstw;

2) &mierci lub uszczerbków na zdrowiu powsta#ych w!nast%pstwie niew#a&ciwego leczenia albo 
niew#a&ciwie wykonanych zabiegów na ciele, za wyj$tkiem leczenia lub zabiegów, które by#y 
nast%pstwem wypadku obj%tego ochron$ ubezpieczeniow$;

3) skutków nieszcz%&liwych wypadków b%d$cych nast%pstwem jakiejkolwiek choroby lub powsta#ych 
w!zwi$zku z!ni$, o!ile mia#o to wp#yw na powstanie szkody;

4) infekcji, za wyj$tkiem zaka"enia Ubezpieczonego mikroorganizmem chorobotwórczym w!wyniku ran 
odniesionych w!nieszcz%&liwym wypadku obj%tym zakresem ubezpieczenia.

Odpowiedzialno&' Cywilna

§ 11
1. Ubezpieczenie Odpowiedzialno&' Cywilna obejmuje odpowiedzialno&' cywiln$ Ubezpieczonego:

1) za szkody powsta#e w!mieniu lub na osobie w!podró"y Ubezpieczonego, wyrz$dzone osobom trzecim 
w!zwi$zku z!wykonywaniem czynno&ci "ycia prywatnego;

2) w Wariancie III równie" za szkody w!mieniu lub na osobie powsta#e w!podró"y Ubezpieczonego, 
wyrz$dzone osobom trzecim, w!zwi$zku z!wykonywaniem zawodu instruktora sportu.

2. Umowa ubezpieczenia obejmuje szkody w!mieniu lub na osobie b%d$ce nast%pstwem wypadku, 
który mia# miejsce w!okresie ubezpieczenia, bez wzgl%du na czas zg#oszenia roszcze( przez osoby 
poszkodowane, przy czym wszystkie szkody b%d$ce nast%pstwem tego samego wypadku albo wynikaj$ce  
z tej samej przyczyny, niezale"nie od liczby osób poszkodowanych, uwa"a si% za jeden wypadek 
i!przyjmuje si%, "e mia#y miejsce w!chwili powstania pierwszej szkody.

3. Zakres ochrony ubezpieczeniowej okre&la umowa ubezpieczenia wed#ug poni"szych wariantów:

WARIANTY I II III

Osoby obj$te ochron& ubezpieczeniow&

Ubezpieczony 9 9 9

Niepe#noletnie dzieci Ubezpieczonego 9 9 9

Zakres ubezpieczenia

Szkody w!mieniu lub!na osobie wyrz$dzone w!zwi$zku z!u"ytkowaniem lub 
posiadaniem domu lub mieszkania (w tym wynajmowanego) 9 9 9

Szkody w!mieniu lub!na osobie powsta#e wskutek zalania niezale"nie od winy 
Ubezpieczonego 9 9 9

Szkody w mieniu lub na osobie wyrz$dzone w!zwi$zku z!posiadaniem 
lub!u"ytkowaniem mienia, w!tym mienia, z!którego osoby obj%te ochron$ 
ubezpieczeniow$ korzysta#y na podstawie umowy najmu, dzier"awy, u"yczenia, 
leasingu lub innego pokrewnego stosunku prawnego 

9 9 9

Szkody w mieniu lub na osobie wyrz$dzone w!zwi$zku z!opiek$ nad 
niepe#noletnimi dzie'mi 9 9 9

Szkody w!mieniu lub!na osobie wynikaj$ce z!uprawiania sportów rekreacyjnych, 
u"ytkowania sprz%tu p#ywaj$cego 9 9 9

Szkody w!mieniu lub!na osobie powsta#e w!zwi$zku z!posiadaniem zwierz$t 
domowych (w tym b%d$cych pod opiek$ Ubezpieczonego) 9 9 9
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WARIANTY I II III

Pozosta#e szkody w!mieniu lub na osobie wyrz$dzone osobom trzecim w!zwi$zku 
z!wykonywaniem czynno&ci "ycia prywatnego 9 9 9

OC instruktora 
Wykonywanie czynno&ci zawodowych instruktora sportu, za które uwa"a si% 
dzia#anie lub zaniechanie zwi$zane z wykonywaniem czynno&ci instruktora, 
potwierdzonych &wiadectwami uko(czenia w#a&ciwych szkole(, wydanymi przez 
w#a&ciwe organizacje i urz%dy, o ile ich wykonywanie odbywa si% w ramach 
czynno&ci zawodowych instruktora  
(limit odpowiedzialno&ci 100 000 z# w!granicach sumy gwarancyjnej)

– – 9

9 w%zakresie ubezpieczenia
– poza zakresem ubezpieczenia

4. ERGO!Hestia nie ponosi odpowiedzialno&ci w!zakresie wskazanym w!§ 12 i!§ 20.

5. Je"eli zobowi$zanym do naprawienia szkody jest pracodawca Ubezpieczonego (instruktora sportu), 
zakres odpowiedzialno&ci ERGO!Hestii ogranicza si% do wysoko&ci roszcze( regresowych przys#uguj$cych 
pracodawcy wobec pracownika. Za pracownika i!pracodawc% uwa"a si% osoby pozostaj$ce ze sob$ 
w!stosunku pracy albo zwi$zane umow$ cywilnoprawn$ w!zwi$zku z!wykonywaniem zawodu instruktora 
sportu przez Ubezpieczonego.

6. ERGO!Hestia pokrywa tak"e, w!granicach sumy gwarancyjnej, niezb%dne koszty:

1) wynagrodzenia rzeczoznawcy, powo#anego za pisemn$ zgod$ ERGO!Hestii, w!celu ustalenia okoliczno&ci 
wypadku, przyczyn lub rozmiaru szkody, maksymalnie do wysoko&ci 20% sumy gwarancyjnej;

2) dzia#a( podj%tych przez Ubezpieczonego po wyst$pieniu wypadku, w!celu zmniejszenia rozmiaru 
szkody.

§ 12
1. Ubezpieczenie Odpowiedzialno&ci Cywilnej nie obejmuje szkód:

1) za które Ubezpieczony jest odpowiedzialny w!wyniku umownego przej%cia odpowiedzialno&ci 
cywilnej osoby trzeciej albo rozszerzenia zakresu w#asnej odpowiedzialno&ci cywilnej wynikaj$cej 
z!powszechnie obowi$zuj$cych przepisów;

2) wyrz$dzonych osobom bliskim wobec osób obj%tych ochron$ ubezpieczeniow$;

3) polegaj$cych na wyst$pieniu czystych strat finansowych;

4) powsta#ych w!warto&ciach pieni%"nych, dokumentach, r%kopisach, planach, zbiorach archiwalnych, 
filatelistycznych, numizmatycznych, antykach, dzie#ach sztuki, kolekcjach;

5) wynikaj$cych z!posiadania lub u"ytkowania pojazdów mechanicznych, statków powietrznych. 
ERGO!Hestia nie stosuje przedmiotowego wy#$czenia do dronów o!masie startowej do 5 kg, jednostek 
p#ywaj$cych i!sprz%tu lataj$cego, za wyj$tkiem lotni, paralotni, motolotni, motoparalotni i!zdalnie 
sterowanych modeli lataj$cych;

6) obj%tych obowi$zkowymi ubezpieczeniami odpowiedzialno&ci cywilnej, do zawarcia których 
Ubezpieczony jest zobligowany;

7) we wszelkich jednostkach p#ywaj$cych lub sprz%cie p#ywaj$cym. ERGO!Hestia nie stosuje wy#$czenia 
do kajaków, rowerów wodnych, #odzi wios#owych i!desek do uprawiania wszystkich odmian surfingu;

8) wynikaj$cych z!udzielonej gwarancji lub r%kojmi za wady oraz niezgodno&ci towaru z!umow$;

9) powsta#ych wskutek powolnego oddzia#ywania substancji zanieczyszczaj$cych;

10) wynikaj$cych z!roszcze( o!wykonanie lub nale"yte wykonanie zobowi$zania, roszcze( o!zwrot 
kosztów poniesionych w!celu wykonania lub nale"ytego wykonania zobowi$zania, z!roszcze( 
i!kosztów zwi$zanych z!zast%pczym wykonaniem zobowi$zania.
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2. Dodatkowo w!Wariancie III Ubezpieczenia Odpowiedzialno&ci Cywilnej ochron$ ubezpieczeniow$ nie jest 
obj%ta odpowiedzialno&' cywilna za szkody wyrz$dzone przez Ubezpieczonego pozbawionego prawa do 
wykonywania zawodu lub czynno&ci zawodowych albo zawieszonego w!prawie wykonywania zawodu.

3. Ubezpieczenie nie pokrywa grzywien, a!tak"e kar umownych, administracyjnych lub s$dowych oraz innych 
kar o!charakterze pieni%"nym.

Baga" 

§ 13
1. Ubezpieczenie Baga" obejmuje utrat%, zniszczenie lub uszkodzenie baga"u na ca#ym &wiecie w!trakcie 

podró"y Ubezpieczonego, w!okoliczno&ciach i!w zakresie zdarze( opisanych w!tabeli w!ust. 2.

2. Okoliczno&ci obj%te ochron$ ubezpieczeniow$ oraz przyczyny zdarze( okre&la poni"sza tabela:

OKOLICZNO*CI OBJ)TE OCHRON+ ZDARZENIA OBJ)TE UBEZPIECZENIEM

Bezpo&rednia opieka Ubezpieczonego a) rabunek

Utrata mo"liwo&ci sprawowania bezpo&redniej opieki przez 
Ubezpieczonego lub osob% towarzysz$c$ w!wyniku nieszcz%&liwego 
wypadku lub nag#ego zachorowania

a) kradzie" zwyk#a;
b) zagubienie;
c) uszkodzenie

Powierzenie zawodowemu przewo)nikowi na podstawie 
odpowiedniego dokumentu przewozowego

a) zagubienie;
b) kradzie" z!w#amaniem

Oddanie za pokwitowaniem do przechowalni baga"u

Pozostawienie: 
a) w zamkni%tym na zamek wielozastawkowy lub zamek 

wielopunktowy b$d) zamek otwierany elektronicznie 
pomieszczeniu, w miejscu zakwaterowania Ubezpieczonego 
(z!wy#$czeniem namiotu);

b) w zamkni%tym na zamek baga"niku pojazdu mechanicznego lub 
w!zamkni%tych na zamek: kamperze, przyczepie kempingowej 
lub kabinie jednostki p#ywaj$cej, pod warunkiem "e nie by# on 
widoczny z!zewn$trz

a) kradzie" z!w#amaniem;
b) zdarzenia losowe

Przewo"enie:
a) wewn$trz pojazdu mechanicznego;
b) na lub w!baga"nikach zewn%trznych, w!tym w!skrzyniach 

#adunkowych pojazdów typu pick-up, o ile w momencie szkody 
by#y one zamkni%te w!sposób przewidziany ich konstrukcj$, 
w!tym równie" szkody w!baga"nikach zewn%trznych

a) zderzenie si% pojazdów mechanicznych; 
b) uszkodzenie spowodowane nag#ym dzia#aniem si#y 

mechanicznej w chwili zetkni%cia si% pojazdu mechanicznego 
z!osobami, zwierz%tami lub przedmiotami z!zewn$trz pojazdu;

c) nag#e dzia#anie czynnika termicznego lub chemicznego 
z!zewn$trz pojazdu;

d) zdarzenia losowe

3. ERGO!Hestia nie ponosi odpowiedzialno&ci w!zakresie wskazanym w!§ 14 i!§ 20.

4. Zakres dodatkowej ochrony ubezpieczeniowej okre&la umowa ubezpieczenia wed#ug poni"szych 
wariantów:

WARIANTY I II III

Opó)nienie dostarczenia baga"u – 9
do 500 z#

9
do 500 z#

Pomoc w!razie utraty &rodków p#atniczych – 9 9

Pomoc w!razie utraty dokumentów – 9 9

Dos#anie przedmiotów osobistych – 9 9

9 w%zakresie ubezpieczenia
%– poza zakresem ubezpieczenia
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5. Dodatkowo Centrum Alarmowe organizuje pomoc w!przypadku poni"szych zdarze(:

RODZAJ *WIADCZENIA ZAKRES *WIADCZENIA

Opó)nienie dostarczenia 
baga"u

W razie udokumentowanej zw#oki w!dostarczeniu baga"u przekraczaj$cej 5 godzin, z!winy licencjonowanego 
przewo)nika do miejsca pobytu Ubezpieczonego!– pokrycie kosztów poniesionych w!zwi$zku z!zakupem 
artyku#ów pierwszej potrzeby, niezb%dnych w!podró"y i!okre&lonej szeroko&ci geograficznej: przybory 
higieniczne, odzie", obuwie

Utrata &rodków p#atniczych W razie utraty, uszkodzenia lub zniszczenia posiadanych przez Ubezpieczonego podczas podró"y &rodków 
p#atniczych zostanie zorganizowana pomoc w!skontaktowaniu si% z!bankiem Ubezpieczonego lub jego 
osobami bliskimi, które mog$ przekaza' &rodki p#atnicze na dalsz$ podró"

Utrata dokumentów W razie utraty, uszkodzenia lub zniszczenia posiadanych przez Ubezpieczonego dokumentów niezb%dnych 
w!podró"y Centrum Alarmowe udziela informacji o!dzia#aniach, jakie nale"y podj$' w!celu wyrobienia 
dokumentów zast%pczych

Dos#anie niezb%dnych 
przedmiotów osobistych

Organizacja i!pokrycie kosztów wysy#ki przedmiotów osobistych niezb%dnych do kontynuacji podró"y 
zagranicznej przez Ubezpieczonego, utraconych, uszkodzonych lub zniszczonych wskutek przyczyn 
wskazanych w!ust. 2

§ 14
1. Ubezpieczenie Baga" nie obejmuje:

1) szkód polegaj$cych wy#$cznie na uszkodzeniu lub zniszczeniu pojemników baga"u, za wyj$tkiem 
szkód w!baga"nikach zewn%trznych;

2) uszkodze( lub zniszcze( b%d$cych nast%pstwem zdarze( spowodowanych przez osob% blisk$ 
Ubezpieczonego.

2. ERGO!Hestia nie odpowiada za szkody powsta#e wskutek rabunku, którego wyst$pienie nie zosta#o przez 
Ubezpieczonego niezw#ocznie zg#oszone jednostce policji w!kraju, w!którym dosz#o do zdarzenia, albo 
przewo)nikowi, chyba "e z!przyczyn niezale"nych od Ubezpieczonego nie mo"na by#o tego obowi$zku 
dope#ni'; w!takim przypadku Ubezpieczony zobowi$zany jest zdarzenie zg#osi' niezw#ocznie po ustaniu 
przeszkody uniemo"liwiaj$cej dokonanie zg#oszenia.

3. Ochron$ ubezpieczeniow$ nie s$ obj%te:

1) warto&ci pieni%"ne i!gotówka;

2) antyki, dzie#a sztuki, kolekcje;

3) bi"uteria;

4) lekarstwa;

5) mienie nabyte w!celu dalszej sprzeda"y;

6) mienie s#u"$ce dzia#alno&ci handlowej, us#ugowej lub produkcyjnej z!wy#$czeniem zakupionego 
w!ramach dzia#alno&ci gospodarczej prowadzonej jednoosobowo przez Ubezpieczonego i!mienie 
u"yczone Ubezpieczonemu przez pracodawc%;

7) towary i!przedmioty, których ilo&' lub asortyment wskazuj$ na przeznaczenie handlowe; 

8) sprz%t sportowy.

4. Opó)nienie dostarczenia baga"u na terytorium Polski nie jest obj%te ochron$ ubezpieczeniow$.

Sprz%t Sportowy 

§ 15
1. Ubezpieczenie Sprz%t Sportowy obejmuje utrat%, zniszczenie lub uszkodzenie sprz%tu sportowego do 

których dosz#o w!podró"y Ubezpieczonego na ca#ym &wiecie w!okoliczno&ciach i!w zakresie zdarze( 
opisanych w!§ 13 ust. 2.
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2. ERGO!Hestia pokrywa tak"e koszty wypo"yczenia sprz%tu sportowego na okres nieprzekraczaj$cy 7 dni. 
Koszty pokrywane s$ na podstawie rachunków, do wysoko&ci 500 z#, w!sytuacji:

1) je"eli Ubezpieczony utraci sprz%t sportowy lub je"eli zostanie on uszkodzony w!stopniu 
uniemo"liwiaj$cym korzystanie z!tego sprz%tu sportowego, w!okoliczno&ciach i!w zakresie zdarze( 
opisanych w!§ 13 ust. 2;

2) je"eli dosz#o do opó)nienia dostarczenia sprz%tu sportowego do miejsca jego przeznaczenia 
o!co najmniej 24 godziny przez przewo)nika, któremu powierzono sprz%t sportowy na podstawie 
odpowiedniego dokumentu przewozowego.

3. ERGO!Hestia nie ponosi odpowiedzialno&ci w!zakresie wskazanym w!§ 16 i!§ 20. 

§ 16
1. Ubezpieczenie Sprz%t Sportowy nie obejmuje szkód:

1) spowodowanych u"ywaniem sprz%tu sportowego niezgodnie z!jego przeznaczeniem, wskazanym 
w!instrukcji obs#ugi tego sprz%tu wydanej przez producenta;

2) polegaj$cych na utracie warto&ci sprz%tu sportowego lub jego walorów estetycznych, które nie 
powoduj$ braku mo"liwo&ci dalszego u"ywania sprz%tu sportowego zgodnie z!jego przeznaczeniem, 
wskazanym w!instrukcji obs#ugi tego sprz%tu wydanej przez producenta;

3) w sprz%cie sportowym wynaj%tym, po"yczonym lub powierzonym Ubezpieczonemu.

Wypadek w!Podró"y

§ 17
1. Ubezpieczenie Wypadek w!Podró"y obejmuje &mier' Ubezpieczonego wskutek wypadku w!ruchu 

l$dowym, wodnym lub powietrznym, do którego dosz#o w!czasie podró"y.

2. ERGO!Hestia nie ponosi odpowiedzialno&ci w!zakresie wskazanym w!§ 18 i!§ 20. 

§ 18
Ubezpieczenie Wypadek w!Podró"y nie obejmuje &mierci Ubezpieczonego, je"eli nast$pi w!wyniku:

1) udzia#u Ubezpieczonego w!zaj%ciach sportów lotniczych (jako pilot lub pasa"er statku powietrznego), 
uprawiania sportów motorowych, sportów motorowodnych;

2) udzia#u Ubezpieczonego w!wy&cigach lub rajdach pojazdów l$dowych, wodnych, powietrznych b$d) 
w!przygotowaniach do nich;

3) wypadku lotniczego samolotów wojskowych lub prywatnych, w!tym awionetek;

4) katastrof, powoduj$cych jednocze&nie ska"enie j$drowe, chemiczne, biologiczne b$d) 
napromieniowanie;

5) samookaleczenia lub samobójstwa Ubezpieczonego;

6) choroby psychicznej, zaburze( psychicznych lub schorze( wynikaj$cych z!uzale"nienia od &rodków 
psychoaktywnych b$d) choroby uk#adu nerwowego rozpoznanej lub leczonej u!Ubezpieczonego;

7) prowadzenia pojazdu l$dowego, wodnego lub powietrznego przez Ubezpieczonego bez uprawnie(.
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Karnety i!Kursy 

§ 19
1. W Ubezpieczeniu Karnety i!Kursy ERGO!Hestia zwraca koszty niewykorzystanego karnetu lub poniesione 

koszty kursu w!szkó#ce sportowej za okres odpowiadaj$cy liczbie pe#nych niewykorzystanych dni, na 
podstawie rachunków lub karnetów wystawionych na Ubezpieczonego.

2. ERGO!Hestia pokrywa koszty wcze&niej zakupionych karnetów i!kursów w!sytuacji, gdy Ubezpieczony nie 
ma mo"liwo&ci ich wykorzystania ze wzgl%du na nieszcz%&liwy wypadek lub nag#e zachorowanie.

Generalne wy#$czenia odpowiedzialno&ci ERGO Hestii 

§ 20
1. ERGO!Hestia nie ponosi odpowiedzialno&ci za szkody:

1) wyrz$dzone umy&lnie przez Ubezpieczonego lub przez osob%, z!któr$ Ubezpieczony pozostaje we 
wspólnym gospodarstwie domowym;

2) wyrz$dzone przez Ubezpieczonego wskutek ra"$cego niedbalstwa, chyba "e zap#ata odszkodowania 
odpowiada w!danych okoliczno&ciach wzgl%dom s#uszno&ci;

3) powsta#e wskutek bezpo&redniego udzia#u Ubezpieczonego w!zaplanowaniu, przeprowadzeniu, 
zorganizowaniu, nadzorowaniu dzia#a( wojennych, zamieszek, rozruchów, niepokojów spo#ecznych, 
strajków, lokautów oraz aktów terroryzmu i!sabota"u;

4) powsta#e wskutek stanu wojennego lub wyj$tkowego a!tak"e konfiskaty, nacjonalizacji, 
przetrzymywania lub zarekwirowania mienia przez w#adz%;

5) powsta#e wskutek dzia#ania energii j$drowej (atomowej) lub ska"enia radioaktywnego, promieni 
laserowych lub maserowych oraz pola magnetycznego lub elektromagnetycznego, promieniowania 
jonizacyjnego, dzia#ania broni biologicznej, chemicznej oraz ska"eniem chemicznym i!biologicznym;

6) powsta#e wskutek osuni%cia si% ziemi, zapadania si% ziemi, trz%sienia ziemi, upadku drzewa lub 
masztu!– w!nast%pstwie dzia#alno&ci ludzkiej;

7) powsta#e wskutek systematycznego (to jest regularnego i!powtarzalnego) dzia#ania ha#asu, wibracji, 
dymu, temperatury, wody lub czynników atmosferycznych;

8) w mieniu, w!którego posiadanie Ubezpieczony lub jego osoby bliskie wesz#y w!wyniku przest%pstwa;

9) wyrz$dzone przez Ubezpieczonego podczas pope#nienia lub usi#owania pope#nienia przest%pstwa, 
stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem s$du;

10) wyrz$dzone przez Ubezpieczonego pod wp#ywem narkotyków lub innych &rodków odurzaj$cych lub 
leków o!podobnym dzia#aniu, chyba "e nie mia#o to wp#ywu na powstanie szkody;

11) b%d$ce nast%pstwami szkód spowodowanych lub powsta#ych w!wyniku wykonywania pracy 
w!ramach zawodów niebezpiecznych oraz zawodów, które nie zosta#y wymienione w!za#$czniku nr 1 
do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, 

12) b%d$ce nast%pstwami szkód spowodowanych lub powsta#ych w!wyniku uprawiania dyscyplin 
sportowych, które nie zosta#y wymienione w!za#$czniku nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.

2. Wy#$czenia wskazane w!ust. 1 pkt. 1) i!2) nie dotycz$ Ubezpieczenia Nast%pstwa Nieszcz%&liwych 
Wypadków, Ubezpieczenia Pomoc Medyczna i!Koszty Leczenia oraz Ubezpieczenia Podró" Assistance.

3. Wy#$czenie szkód wyrz$dzonych wskutek ra"$cego niedbalstwa oraz wskazanych w!ust. 1 pkt 5) i!6) nie 
dotyczy Ubezpieczenia Odpowiedzialno&ci Cywilnej.

4. Wy#$czenie szkód wyrz$dzonych wskutek wskazanych w!ust. 1 pkt 4) nie dotyczy Ubezpieczenia 
Pomoc Medyczna i!Koszty Leczenia, Ubezpieczenia Podró" Assistance oraz Ubezpieczenia Nast%pstw 
Nieszcz%&liwych Wypadków.
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5. Je"eli zakres ubezpieczenia nie zosta# rozszerzony za op#at$ dodatkowej sk#adki, ERGO!Hestia nie 
odpowiada za szkody b%d$ce nast%pstwem:

1) uprawiania dyscyplin sportowych: ryzykownych (rozszerzenie: Sport) lub ekstremalnych (rozszerzenie: 
Sport wyczynowy);

2) wykonywania pracy w!ramach zawodów podwy"szonego ryzyka; 

3) terroryzmu na terytorium kraju niebezpiecznego; 

4) chorób przewlek#ych.

III. Sumy ubezpieczenia i!sumy gwarancyjne

§ 21
1. Sum% ubezpieczenia albo sum% gwarancyjn$ dla ka"dego rodzaju ubezpieczenia Klient wybiera 

z!dost%pnych wariantów. Sumy te stanowi$ górn$ granic% odpowiedzialno&ci ERGO!Hestii za wszystkie 
zdarzenia, które wyst$pi$ w!okresie ubezpieczenia dla poszczególnych ubezpiecze( (w!Ubezpieczeniu 
Odpowiedzialno&' Cywilna - za wszystkie wypadki, które wyst$pi$ w!okresie ubezpieczenia oraz 
w!stosunku do wszystkich poszkodowanych).

2. Suma ubezpieczenia albo suma gwarancyjna zmniejsza si% o!kwot% wyp#aconego odszkodowania 
oraz równowarto&' kosztów &wiadcze( zrealizowanych przez ERGO!Hesti%, za wyj$tkiem kosztów 
&wiadczenia us#ugi transportu w!Ubezpieczeniu Pomoc Medyczna i!Koszty Leczenia. Po wyczerpaniu 
sumy ubezpieczenia albo sumy gwarancyjnej umowa ubezpieczenia w!odniesieniu do ka"dego rodzaju 
ubezpieczenia ulega rozwi$zaniu z!dniem wyczerpania odpowiednio sumy ubezpieczenia albo sumy 
gwarancyjnej. 

§ 22
Obowi$zuj$ce sumy ubezpieczenia i!sumy gwarancyjne okre&la poni"sza tabela:

RODZAJ UBEZPIECZENIA SUMA UBEZPIECZENIA/SUMA GWARANCYJNA

WARIANT I WARIANT II WARIANT III

Ubezpieczenie Pomoc Medyczna 
i!Koszty Leczenia

200 000 z# 500 000 z# 1 000 000 z#
Ubezpieczenie Podró" Assistance

Ubezpieczenie Nast%pstw 
Nieszcz%&liwych Wypadków 10 000 z# 30 000 z# 60 000 z#

Ubezpieczenie Odpowiedzialno&ci 
Cywilnej 200 000 z# 500 000 z# 1 000 000 z#

Ubezpieczenie Baga" 1000 z# 5000 z# 10 000 z#

Ubezpieczenia dodatkowe

Ubezpieczenie Sprz%t Sportowy 10 000 z# lub 25 000 z#

Ubezpieczenie Wypadek w!Podró"y 50 000 z#

Ubezpieczenie Karnety i!Kursy 1000 z#
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IV. Obowi$zki Klienta/Ubezpieczonego

§ 23
1. Do obowi$zków Ubezpieczonego nale"y:

1) dostarczenie ERGO!Hestii dokumentów niezb%dnych do rozpatrzenia wniosku o!wyp#at% 
odszkodowania wymienionych przez ERGO!Hesti% w!zawiadomieniu lub niezw#oczne powiadomienie 
ERGO!Hestii o!niemo"no&ci ich dostarczenia;

2) niezw#oczne powiadomienie policji o!ka"dym zdarzeniu, które mog#o powsta' w!wyniku przest%pstwa 
lub wykroczenia, oraz z#o"enie wniosku o!&ciganie osób odpowiedzialnych za powstanie szkody, o!ile 
jest to mo"liwe;

3) stosowanie si% do zalece( ERGO!Hestii oraz udzielanie jej informacji i!pe#nomocnictw w!zakresie 
niezb%dnym do prawid#owej likwidacji szkody.

2. Ubezpieczony przed podj%ciem leczenia ma obowi$zek poinformowa' ERGO!Hesti% o!kosztach leczenia 
przekraczaj$cych 2000 z# (brutto) oraz zobowi$zany jest do dostarczenia ERGO!Hestii dokumentów 
uzasadniaj$cych rozpatrzenie wniosku o!zwrot poniesionych kosztów leczenia:

1) orzecze( lub diagnoz lekarskich i!innych dokumentów stwierdzaj$cych przyczyny i!zakres udzielonej 
pomocy medycznej;

2) rachunków lub dowodów ich zap#aty.

3. Ponadto w!Ubezpieczeniu Odpowiedzialno&ci Cywilnej do obowi$zków Ubezpieczonego nale"y:

1) niezw#oczne powiadomienie administracji budynku o!ka"dym przypadku zalania mieszkania;

2) pozostawienie bez zmian miejsca zdarzenia do czasu przybycia przedstawiciela ERGO!Hestii, chyba "e 
zmiana jest niezb%dna w!celu zabezpieczenia pozosta#ego mienia lub zmniejszenia rozmiaru szkody; 
ERGO!Hestia nie mo"e powo#ywa' si% na to postanowienie, je"eli!– z!przyczyn le"$cych po jej stronie!– 
nie rozpocz%#a likwidacji szkody w!ci$gu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o!zdarzeniu.

4. Je"eli przeciwko sprawcy zdarzenia lub wypadku wszcz%te zosta#o post%powanie karne lub je"eli osoba 
poszkodowana wyst$pi z!roszczeniem o!odszkodowanie na drog% s$dow$, Ubezpieczony zobowi$zany 
jest niezw#ocznie zawiadomi' o!tym ERGO!Hesti%.

5. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek Klient zobowi$zuje si% do przekazania 
Ogólnych Warunków Ubezpiecze( Ubezpieczonemu. Je"eli Ubezpieczony wyra"a Klientowi zgod% na 
finansowanie kosztu sk#adki, to Klient dor%cza Ubezpieczonemu Ogólne Warunki Ubezpiecze( przed 
wyra"eniem przez Ubezpieczonego tej zgody. Ubezpieczony ma obowi$zek potwierdzi' dor%czenie 
mu Ogólnych Warunków Ubezpiecze( na pi&mie. Klient ma obowi$zek przekaza' dokument z!takim 
potwierdzeniem ERGO!Hestii.

Pomoc Medyczna i!Koszty Leczenia oraz Podró" Assistance, oraz Ubezpieczenie  
Nast%pstw Nieszcz%&liwych Wypadków 

§ 24
1. W Ubezpieczeniu Pomoc Medyczna i!Koszty Leczenia, w!Ubezpieczeniu Podró" Assistance oraz 

w!Ubezpieczeniu Nast%pstw Nieszcz%&liwych Wypadków w!razie zdarzenia Ubezpieczony zobowi$zany jest 
ponadto:

1) podda' si% leczeniu i!stosowa' si% do zalece( maj$cych na celu z#agodzenie skutków nag#ego 
zachorowania lub nieszcz%&liwego wypadku;

2) podda' si% badaniu przez lekarzy lub ewentualnej obserwacji klinicznej;

3) udost%pni' wykaz placówek medycznych, z!których us#ug korzysta# w!ci$gu ostatnich 24 miesi%cy 
przed zawarciem umowy ubezpieczenia;
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4) zwolni' lekarzy, publiczne i!niepubliczne zak#ady opieki zdrowotnej oraz Zak#ad Ubezpiecze( 
Spo#ecznych, w!zakresie niezb%dnym do rozpatrzenia roszczenia, z!obowi$zku zachowania tajemnicy 
lekarskiej oraz wyrazi' zgod% na udost%pnienie ERGO!Hestii dokumentacji z!leczenia.

2. Je"eli Ubezpieczony poniós# wydatki lub je"eli uzyska# zgod% Centrum Alarmowego na refundacj% 
poniesionych kosztów leczenia po powrocie z!podró"y, to zobowi$zany jest do dostarczenia ERGO!Hestii 
dokumentów uzasadniaj$cych rozpatrzenie wniosku o!zwrot poniesionych kosztów:

1) orzeczenie lub diagnozy lekarskie i!inne dokumenty stwierdzaj$ce przyczyny i!zakres udzielonej 
pomocy medycznej;

2) rachunki lub dowody ich zap#aty.

Baga" oraz Sprz%t Sportowy 

§ 25
W Ubezpieczeniu Baga" oraz Ubezpieczeniu Sprz%t Sportowy Ubezpieczony zobowi$zany jest ponadto:

1) zawiadomi' niezw#ocznie jednostk% policji w!kraju, w!którym dosz#o do zdarzenia, o!wszelkich 
szkodach powsta#ych w!wyniku przest%pstwa lub wykroczenia, przedk#adaj$c list% utraconych lub 
uszkodzonych przedmiotów z!podaniem ich warto&ci i!uzyska' pisemne potwierdzenie zg#oszenia;

2) niezw#ocznie zg#osi' szkody powsta#e w!baga"u lub sprz%cie sportowym powierzonym do przewozu 
lub przechowywania odpowiedniemu przewo)nikowi, przechowalni lub innym podmiotom 
odpowiedzialnym za powierzony baga" lub sprz%t sportowy i!uzyska' pisemne potwierdzenie 
zg#oszenia;

3) przy opó)nieniu dostarczenia baga"u zg#osi' ten fakt przewo)nikowi oraz uzyska' od niego 
dokumenty potwierdzaj$ce opó)nienie oraz moment dostarczenia przez przewo)nika baga"u do 
miejsca przeznaczenia lub miejsca pobytu Ubezpieczonego. 

§ 26
Je"eli Ubezpieczony, z!winy umy&lnej lub ra"$cego niedbalstwa, nie dope#ni obowi$zków wymienionych 
w!§ 23!ust. 1–3, §24 oraz § 25, ERGO!Hestia odmówi wyp#aty odszkodowania w!ca#o&ci lub cz%&ci za szkod% 
powsta#$ z!tego powodu!– o!ile niedope#nienie tych obowi$zków mia#o wp#yw na powstanie lub rozmiar 
szkody, ustalenie przyczyny zdarzenia lub jego okoliczno&ci oraz wysoko&ci odszkodowania i!pozostaje 
w!jakimkolwiek zwi$zku przyczynowym z!powsta#$ szkod$.

§ 27
1. Ubezpieczony ma obowi$zek zabezpieczy' mo"liwo&' dochodzenia roszcze( odszkodowawczych wobec 

osób odpowiedzialnych za szkod%.

2. Je"eli Ubezpieczony bez zgody ERGO!Hestii zrzeknie si% ca#o&ci lub cz%&ci praw przys#uguj$cych mu od 
sprawcy szkody, ERGO!Hestia mo"e odmówi' wyp#aty odszkodowania w!ca#o&ci lub w!cz%&ci obj%tej 
zrzeczeniem, a!je"eli odszkodowanie ju" wyp#acono, mo"e "$da' jego zwrotu odpowiednio w!ca#o&ci lub 
w!kwocie równej cz%&ci, w!jakiej Ubezpieczony zrzek# si% tych praw.
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V. Zg#oszenie szkody oraz ustalanie rozmiaru i!wysoko&ci 
odszkodowania lub &wiadczenia 

§ 28
1. Ubezpieczony ma obowi$zek powiadomi' ERGO!Hesti% o!zdarzeniu lub wypadku niezw#ocznie po jego 

zaj&ciu lub uzyskaniu o!nim wiadomo&ci.

2. Powiadomienie mo"e by' dokonane:

1) pod numerem telefonu +48 58 550 7 012 lub 

2) za po&rednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: podroze@ergohestia.pl, lub

3) za po&rednictwem przedstawiciela ERGO!Hestii.

3. W razie naruszenia z!winy umy&lnej lub ra"$cego niedbalstwa obowi$zku niezw#ocznego zawiadomienia, 
o!którym mowa w!ust. 1, ERGO!Hestia mo"e odpowiednio zmniejszy' &wiadczenie, je"eli naruszenie 
przyczyni#o si% do zwi%kszenia szkody lub uniemo"liwi#o ERGO!Hestii ustalenie okoliczno&ci i!skutków 
zdarzenia.

§ 29
1. ERGO!Hestia wyp#aca odszkodowanie na podstawie uznania roszczenia uprawnionego z!umowy 

ubezpieczenia w!wyniku ustale( dokonanych w!post%powaniu dotycz$cym ustalenia stanu faktycznego, 
zasadno&ci roszcze( i!wysoko&ci odszkodowania lub &wiadczenia, zawartej z!nim ugody albo 
prawomocnego orzeczenia s$du w!terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o!wypadku.

2. Je"eli w!terminie wskazanym w!ust. 1 niemo"liwe jest wyja&nienie okoliczno&ci koniecznych do ustalenia 
odpowiedzialno&ci ERGO!Hestii albo wysoko&ci odszkodowania lub &wiadczenia, odszkodowanie lub 
&wiadczenie powinno by' wyp#acone w!ci$gu 14 dni od dnia, w!którym przy zachowaniu nale"ytej 
staranno&ci by#o mo"liwe wyja&nienie tych okoliczno&ci. Bezsporn$ cz%&' odszkodowania lub &wiadczenia 
ERGO!Hestia wyp#aca jednak w!ci$gu 30 dni.

3. Odszkodowanie wyp#acone przez ERGO!Hesti% nie mo"e by' wy"sze od poniesionej szkody. 

§ 30
Je"eli wysoko&' roszczenia zosta#a okre&lona w!walucie zagranicznej, a!odszkodowanie lub &wiadczenie ma 
zosta' wyp#acone w!walucie polskiej, warto&' nominaln$ waluty obcej przelicza si% na z#ote wed#ug tabeli!A 
lub tabeli B!&redniego kursu walut obcych og#oszonego przez NBP, obowi$zuj$cego w!dniu powstania szkody.

Ubezpieczenie Nast%pstw Nieszcz%&liwych Wypadków 

§ 31
1. W Ubezpieczeniu Nast%pstw Nieszcz%&liwych Wypadków ERGO!Hestia wyp#aca &wiadczenie z!tytu#u 

&mierci, która wyst$pi#a w!ci$gu roku od daty wyst$pienia nieszcz%&liwego wypadku.

2. Ustalenie zwi$zku przyczynowego mi%dzy nieszcz%&liwym wypadkiem a!szkod$ oraz rodzajem 
i!wysoko&ci$ trwa#ego uszczerbku na zdrowiu nast%puje na podstawie zgromadzonych przez ERGO!Hesti% 
dowodów oraz dokumentacji medycznej.

3. W razie utraty lub uszkodzenia narz$du albo uszkodzenia uk#adu, których funkcje by#y ju" upo&ledzone 
przed wyst$pieniem nieszcz%&liwego wypadku, stopie( trwa#ego uszczerbku na zdrowiu okre&la si% 
jako ró"nic% mi%dzy stopniem trwa#ego uszczerbku na zdrowiu przed i!po nieszcz%&liwym wypadku, 
uwzgl%dniaj$c zdarzenia, które wyst$pi#y w!ci$gu roku od daty nieszcz%&liwego wypadku.

4. W razie doznania przez Ubezpieczonego kilku uszczerbków na zdrowiu ERGO!Hestia wyp#aca &wiadczenie 
za wszystkie uszczerbki obj%te ochron$ ubezpieczeniow$ maksymalnie do wysoko&ci sumy ubezpieczenia.
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5. Warunkiem organizacji i!pokrycia kosztów przez ERGO!Hesti% &wiadcze( zwi$zanych z!rehabilitacj$ 
w!Polsce jest wyst$pienie w!czasie podró"y Ubezpieczonego nieszcz%&liwego wypadku wymagaj$cego 
kontynuacji leczenia, w!zakresie rehabilitacji, na terytorium Polski.

6. ERGO!Hestia zasi%ga opinii konsultantów medycznych w!celu ustalenia trwa#ego stopnia uszczerbku na 
zdrowiu.

7. *wiadczenia Rehabilitacji w!Polsce, wymienione w!tabeli w!§ 9 ust. 2, s$ realizowane w!okresie nie 
d#u"szym ni" rok od daty wyst$pienia nieszcz%&liwego wypadku i!s$ organizowane wy#$cznie przez 
Centrum Alarmowe.

8. ERGO!Hestia zwraca Ubezpieczonemu tak"e udokumentowane koszty dodatkowych bada( lekarskich 
zleconych przez ERGO!Hesti% dla weryfikacji zasadno&ci roszcze( Ubezpieczonego. 

§ 32
1. *wiadczenia wyp#acane s$ Ubezpieczonemu z!zastrze"eniem ust. 2.

2. *wiadczenie z!tytu#u &mierci Ubezpieczonego wyp#acane jest osobie uprawnionej, chyba "e umy&lnie 
przyczyni#a si% do &mierci Ubezpieczonego.

3. Je"eli do chwili &mierci Ubezpieczonego nie wyznaczy# on osoby uprawnionej do otrzymania &wiadczenia, 
przys#uguje ono cz#onkom rodziny zmar#ego w!nast%puj$cej kolejno&ci:

1) ma#"onkowi!– w!ca#o&ci;

2) dzieciom!– w!cz%&ciach równych;

3) rodzicom!– w!cz%&ciach równych;

4) innym spadkobiercom zmar#ego!– w!cz%&ciach równych.

Baga" oraz Sprz%t Sportowy

§ 33
W Ubezpieczeniu Baga" oraz w!Ubezpieczeniu Sprz%t Sportowy wysoko&' odszkodowania ustalana jest przy 
uwzgl%dnieniu &rednich arytmetycznych cen obowi$zuj$cych na terytorium Polski na dzie( powstania szkody 
dla:

a) utraty baga"u lub sprz%tu sportowego!– wed#ug kosztu zakupu lub wytworzenia nowego elementu 
tego samego lub najbardziej zbli"onego rodzaju, tej samej lub najbardziej zbli"onej marki, typu i!klasy;

b) uszkodzenia baga"u lub sprz%tu sportowego!– wed#ug kosztów naprawy lub w!przypadku braku 
mo"liwo&ci naprawy kosztów zakupu b$d) wytworzenia nowego elementu tego samego lub 
najbardziej zbli"onego rodzaju, tej samej lub najbardziej zbli"onej marki, typu i!klasy.

VI. Sk#adka ubezpieczeniowa

§ 34
1. Wysoko&' sk#adki ustala ERGO!Hestia na podstawie taryfy obowi$zuj$cej w!dniu zawarcia umowy 

ubezpieczenia.

2. Wysoko&' sk#adki zale"y od:

1) oceny poziomu ryzyka przy wnioskowanym zakresie ubezpieczenia;

2) okresu i!wariantu ubezpieczenia;

3) wieku Ubezpieczonego;
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4) liczby osób Ubezpieczonych;

5) wybranego rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej; 

6) formy umowy ubezpieczenia.

3. Terminy p#atno&ci kolejnych rat sk#adki i!ich wysoko&' okre&la si% w!umowie ubezpieczenia.

§ 35
1. W razie op#acania sk#adki w!ratach, niezap#acenie w!terminie kolejnej raty sk#adki mo"e powodowa' 

ustanie odpowiedzialno&ci ERGO!Hestii, tylko wtedy gdy po tym terminie ERGO!Hestia wezwie Klienta do 
zap#aty sk#adki w!podanej wysoko&ci z!zagro"eniem, "e jej brak w!ci$gu 7 dni od dor%czenia wezwania 
spowoduje ustanie odpowiedzialno&ci.

2. Je"eli zap#ata dokonywana jest przelewem bankowym lub przekazem pocztowym, dzie( zap#aty to dzie( 
zlecenia zap#aty w!banku lub na poczcie!– pod warunkiem "e przy p#atno&ci przelewem bankowym Klient 
posiada# na rachunku wystarczaj$ce &rodki; w!innym przypadku za dzie( zap#aty uwa"a si% dzie( uznania 
rachunku ERGO!Hestii odpowiedni$ kwot$.

VII. Zako(czenie umowy ubezpieczenia

§ 36
1. Je"eli umow% ubezpieczenia zawarto na d#u"ej ni" 6 miesi%cy, Klient mo"e od niej odst$pi' w!ci$gu 7!dni 

od dnia jej zawarcia, je"eli za& Klient jest konsumentem, termin ten wynosi 30 dni. Je"eli najpó)niej 
w!chwili zawarcia umowy ubezpieczenia ERGO!Hestia nie poinformowa#a Klienta b%d$cego konsumentem 
o!prawie odst$pienia od umowy ubezpieczenia, termin 30 dni biegnie od dnia, w!którym Klient b%d$cy 
konsumentem dowiedzia# si% o!tym prawie.

2. Konsument, który zawar# na odleg#o&' umow% ubezpieczenia, mo"e odst$pi' od niej w!ci$gu 30 dni 
od dnia poinformowania go o!zawarciu umowy ubezpieczenia lub od dnia potwierdzenia informacji, 
o!których mowa w!art. 39 ust. 1 ustawy z!dnia 30 maja 2014 roku o!prawach konsumenta, o!ile jest to 
termin pó)niejszy. Termin uwa"a si% za zachowany, je"eli przed jego up#ywem wys#ano o&wiadczenie 
o!odst$pieniu. Prawo odst$pienia od umowy nie przys#uguje konsumentowi w!przypadku umów 
ubezpieczenia dotycz$cych podró"y i!baga"u lub innych podobnych, je"eli zawarte zosta#y na okres 
krótszy ni" 30 dni, zgodnie z!art. 40 ust. 6 pkt 3 ustawy z!dnia 30 maja 2014 roku o!prawach konsumenta.

3. Odst$pienie od umowy ubezpieczenia nie zwalnia Klienta z!obowi$zku zap#aty sk#adki za okres, w!którym 
ERGO!Hestia udziela#a ochrony ubezpieczeniowej.

4. Klient mo"e z#o"y' odst$pienie:

1) korzystaj$c z!indywidualnego konta pod adresem: ihestia.ergohestia.pl lub

2) poprzez formularz na stronie: www.ergohestia.pl, lub

3) za po&rednictwem przedstawiciela ERGO!Hestii, lub

4) pod numerem telefonu: 801 107 107 lub 58 555 5 555, lub

5) pisemnie, na adres siedziby Sopockiego Towarzystwa Ubezpiecze( ERGO!Hestia SA, ul. Hestii 1, 
81–731 !Sopot.
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VIII. Postanowienia ko(cowe. Klauzula sankcyjna

§ 37
1. Umowa ubezpieczenia mo"e zosta' zawarta w!formie imiennej, rozumianej jako umowa ubezpieczenia 

dla przynajmniej jednej osoby ubezpieczonej, w!której ramach ka"da osoba mo"e mie' ró"ny zakres 
ochrony ubezpieczeniowej.

2. Z uwagi na okres ochrony rozró"nia si% dwa rodzaje umów ubezpieczenia:

1) krótkoterminow$, na czas okre&lony, wskazany przez Klienta;

2) roczn$ (dwana&cie miesi%cy), na cz%ste krótkie podró"e, zarówno w!celach prywatnych, jak 
i!s#u"bowych. Ochrona ubezpieczeniowa trwa wówczas przez pierwsze 40 dni ka"dej podró"y 
Ubezpieczonego, która si% rozpocz%#a w!okresie ubezpieczenia, nie d#u"ej jednak ni" do ko(ca trwania 
umowy ubezpieczenia. Warunkiem wyp#aty &wiadcze( jest udokumentowanie przez Ubezpieczonego 
daty wyjazdu poza granice Polski lub kraju zamieszkania. 

§ 38
1. Umowa ubezpieczenia mo"e zosta' zawarta w!formie grupowej, obejmuj$cej minimum 8 osób, gdzie 

wszystkie osoby ubezpieczone obj%te s$ tym samym zakresem ochrony ubezpieczeniowej.

2. Z uwagi na okres ochrony rozró"nia si% dwa rodzaje umów ubezpieczenia grupowego: 

1) krótkoterminow$, na czas okre&lony, wskazany przez Klienta; 

2) roczn$ (dwana&cie miesi%cy).

§ 39 
1. Klient, Ubezpieczony, uposa"ony lub uprawniony z!umowy ubezpieczenia, osoba, która dochodzi 

roszcze( na podstawie przepisów ustawy z!dnia 22 maja 2003 r. o!ubezpieczeniach obowi$zkowych, 
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i!Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, a!tak"e 
poszukuj$cy ochrony ubezpieczeniowej lub zleceniodawca gwarancji ubezpieczeniowej mog$ wnie&' 
reklamacje dotycz$ce us#ug &wiadczonych przez ERGO!Hesti% lub agenta ubezpieczeniowego.

2. Zasady wnoszenia reklamacji na us#ugi &wiadczone przez ERGO!Hesti% oraz agenta wy#$cznego 
ERGO!Hestii, to jest dzia#aj$cego wy#$cznie w!imieniu lub na rzecz jednego ubezpieczyciela.

1) Reklamacj% mo"na z#o"y' w!nast%puj$cy sposób:

a) poprzez formularz na stronie: www.ergohestia.pl;

b) telefonicznie, pod numerem: 801 107 107 lub 58 555 5 555;

c) pisemnie, na adres siedziby Sopockiego Towarzystwa Ubezpiecze( ERGO!Hestia SA, ul. Hestii 1, 
81–731 Sopot;

d) ustnie lub pisemnie podczas wizyty w!jednostce Sopockiego Towarzystwa Ubezpiecze( 
ERGO!Hestia SA.

2) Reklamacje rozpatrywane s$ przez jednostk% organizacyjn$ powo#an$ w!tym celu przez Zarz$d 
ERGO!Hestii.

3) Odpowied) na reklamacj% zostanie wys#ana w!terminie 30 dni od dnia jej otrzymania na pi&mie lub 
za pomoc$ innego trwa#ego no&nika informacji albo poczt$ elektroniczn$!– na wniosek osoby, która 
zg#asza reklamacj%. 

4) W szczególnie skomplikowanych przypadkach, które uniemo"liwiaj$ rozpatrzenie reklamacji 
i!udzielenie odpowiedzi w!terminie okre&lonym powy"ej, odpowied) zostanie wys#ana w!terminie 
60 dni od dnia jej otrzymania. O!konieczno&ci przed#u"enia terminu do udzielenia odpowiedzi na 
reklamacj% osoba sk#adaj$ca reklamacj% zostanie poinformowana w!30-dniowym terminie. 
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5) W niestandardowych sprawach osoby wymienione w!ust. 1 mog$ zwróci' si% do Rzecznika Klienta 
ERGO!Hestii poprzez formularz na stronie: www.ergohestia.pl.

6) Osoba fizyczna sk#adaj$ca reklamacj% mo"e wyst$pi' z!wnioskiem o!rozpatrzenie sprawy do 
Rzecznika Finansowego www.rf.gov.pl. 

3. Zasady wnoszenia reklamacji na us#ugi &wiadczone przez tzw. multiagenta, to jest agenta, który dzia#a 
w!imieniu lub na rzecz ERGO!Hestii oraz innych ubezpieczycieli!– w!zakresie niezwi$zanym z!udzielan$ 
ochron$ ubezpieczeniow$.

1) Reklamacje w!zakresie niezwi$zanym z!udzielan$ ochron$ ubezpieczeniow$ nale"y sk#ada' 
bezpo&rednio agentowi, który &wiadczy# us#ugi w!zakresie dystrybucji ubezpiecze(. Reklamacje 
rozpatrywane s$ bezpo&rednio przez tego agenta. W!przypadku wp#ywu takiej reklamacji do 
ERGO!Hestii, ERGO!Hestia przeka"e reklamacj% niezw#ocznie agentowi, informuj$c o!tym jednocze&nie 
osob% wyst%puj$c$ z!reklamacj$.

§ 40
1. Zawiadomienia i!o&wiadczenia Klienta i!ERGO!Hestii powinny by' sk#adane na pi&mie, z!zastrze"eniem ust. 3.

2. Klient i!ERGO!Hestia maj$ obowi$zek wzajemnego informowania o!zmianie adresu zamieszkania b$d) 
siedziby.

3. W umowie ubezpieczenia Klient i!ERGO!Hestia mog$ postanowi', "e ich zawiadomienia i!o&wiadczenia 
mog$ by' dostarczane tak"e:

1) przez Klienta:

a) za po&rednictwem indywidualnego konta pod adresem: ihestia.ergohestia.pl lub

b) poprzez formularz na stronie: www.ergohestia.pl, lub

c) za po&rednictwem przedstawiciela ERGO!Hestii, lub

d) pod numerem telefonu: 801 114 114 lub 58 558 7 000; 

2) przez ERGO!Hesti%:

a) wykorzystuj$c kontakt poprzez konto pod adresem: ihestia.ergohestia.pl lub

b) za po&rednictwem przedstawiciela ERGO!Hestii, lub

c) na dane kontaktowe wskazane przez Klienta.

4. Dostarczenie za&wiadcze( i!o&wiadcze( w!tych formach mo"e zosta' wprowadzone w!ka"dym czasie!– na 
wniosek lub za zgod$ Klienta wraz z!podaniem przez niego adresu lub numeru telefonu.

§ 41
1. Umowy ubezpieczenia zawierane s$ na podstawie prawa polskiego.

2. Spory wynikaj$ce z!umowy ubezpieczenia s$ rozpatrywane wed#ug prawa polskiego.

3. Powództwo o!roszczenie wynikaj$ce z!umowy ubezpieczenia mo"na wytoczy' wed#ug przepisów 
o!w#a&ciwo&ci ogólnej albo przed s$d w#a&ciwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Klienta, 
Ubezpieczonego lub uprawnionego z!umowy ubezpieczenia.

4. Powództwo mo"na wytoczy' równie" wed#ug przepisów o!w#a&ciwo&ci ogólnej albo przed s$dem 
w#a&ciwym dla miejsca zamieszkania spadkobiercy Ubezpieczonego lub spadkobiercy uprawnionego 
z!umowy ubezpieczenia.

5. Strony mog$ podda' spory pod rozstrzygni%cie s$du polubownego.

6. Spory wynikaj$ce z!Umowy ubezpieczenia pomi%dzy Ubezpieczaj$cym, Ubezpieczonym lub innym 
uprawnionym z!umowy ubezpieczenia, b%d$cym osob$ fizyczn$, a!Ubezpieczycielem mog$ by' 
rozpoznane w!drodze pozas$dowego post%powania przed Rzecznikiem Finansowym!– Al. Jerozolimskie!87, 
02–001 Warszawa, www.rf.gov.pl, który jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia pozas$dowych 
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post%powa( w!&wietle przepisów Ustawy z!dnia 5 sierpnia 2015 r. o!rozpatrywaniu reklamacji przez 
podmioty rynku finansowego i!o Rzeczniku Finansowym.

7. W zwi$zku z!faktem, "e umowy ubezpieczenia zawierane przez ERGO!Hesti% nie mog$ s#u"y' do rozlicze( 
transakcji obj%tych sankcjami, zakazami i!ograniczeniami mi%dzynarodowymi lub wynikaj$cymi z!prawa 
polskiego (dalej: „Sankcje”), w!tym Sankcjami przyj%tymi przez Uni% Europejsk$, Organizacj% Narodów 
Zjednoczonych oraz Stany Zjednoczone Ameryki, ERGO!Hestia nie b%dzie uznana za udzielaj$cego ochrony 
ubezpieczeniowej oraz nie b%dzie zobowi$zana do dokonania zap#aty z!tytu#u jakiegokolwiek roszczenia 
ani do zapewnienia lub udzielenia jakiejkolwiek korzy&ci w!zwi$zku z!ochron$ ubezpieczeniow$!– 
w!zakresie, w!jakim udzielenie ochrony ubezpieczeniowej, zap#ata lub zapewnienie/udzielenie innej 
korzy&ci w!zwi$zku z!ochron$ ubezpieczeniow$ mog#yby skutkowa' naruszeniem jakichkolwiek wy"ej 
wskazanych Sankcji!– o!ile zastosowanie si% do takich Sankcji nie b%dzie sprzeczne z!przepisami prawa 
maj$cymi zastosowanie do ERGO!Hestii.

8. Za#$cznik 1 stanowi integraln$ cz%&' niniejszego dokumentu.

§ 43
Ogólne Warunki Ubezpiecze( wchodz$ w!"ycie 16 grudnia 2019 roku i!obowi$zuj$ dla umów ubezpieczenia 
zawieranych od tej daty.

Piotr Maria *liwicki Adam Roman

Prezes Zarz$du Cz#onek Zarz$du
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Za#$cznik nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpiecze( ERGO Podró"
1. Dyscypliny sportowe

REKREACYJNE 
w zakresie ochrony

RYZYKOWNE 
(rozszerzenie: Sport) za op'at& 
dodatkowej sk'adki 

EKSTREMALNE 
(rozszerzenie: Sport wyczynowy) za%op'at& 
dodatkowej sk'adki 

A
B
C
D

aerobik 
badminton 
baseball 
biathlon 
blade cross biegi narciarskie
biegi lekkoatletyczne, w!tym jogging 
bilard/snooker 
box aerobic 
bryd"

BMX
drony o!masie startowej do 5 kg

aerodium 
balon/sterowiec 
base jumping 
bobsleje 
boks 
capoeira 
canyoning

F
G

fitness 
fun ball 
frisbee 
gimnastyka 
golf 
golf na &niegu

gimnastyka artystyczna 
grass boarding

futbol ameryka(ski

H hokej na trawie hokej na lodzie 
hokej na rolkach
hydrospeed (na terytorium Europy)

heliboarding 
heliskiing
house running (rap sliding) 
half pipe

J jazda figurowa na #y"wach 
joga

je)dziectwo
jazda na skuterach &nie"nych 
jachty motorowe

–

K kolarstwo, w!tym jazda na rowerze 
koszykówka 
krykiet 
kyudo 
kr%gle

kajakarstwo 
kitesurfing
kolarstwo!– cross-country 
kolarstwo torowe 
kulturystyka

kajakarstwo morskie 
kajakarstwo górskie karting
kolarstwo!– maraton 
kolarstwo!– trial 
kolarstwo górskie

L 
+

lekkoatletyka 
#ucznictwo 
#y"wiarstwo szybkie

lacrosse 
landkiting

lotnia/motolotnia
lotnictwo!– samolot, szybowiec, &mig#owiec

M maraton klasyczny 
my&listwo 
marsz, spacery do 2500 m!n.p.m.

miejski surfing (asphalt surfing) –

N narciarstwo wodne 
nordic walking

narciarstwo po oznakowanych trasach
nurkowanie do 30 m

narciarstwo poza oznakowanymi trasami 
(freeride)
nurkowanie do 40 m

O
P
Q

pi#ka no"na 
pi#ka r%czna 
pi#ka siatkowa 
pi#ka wodna 
p#ywanie 
pole dance 
qigong

paintball 
parasailing 
psi zaprz%g 
polo

off piste skiing/snowboarding 
paralotnia/ motoparalotnia

R rzutki (darts) – rafting 
rock boarding 
rocket jumping 
rugby

S skoki na trampolinie 
skutery wodne 
snorkeling
sport motorowy (rajdy pojazdów 
zabytkowych) 
squash 
strzelectwo 
SUP
surfing 
szermierka 
szachy

sandboarding 
saneczkarstwo 
skeleton 
skijoering 
skoki do wody
snowboard po oznakowanych trasach 
ski bike 
skateboarding

skialpinizm 
skitouring 
skoki narciarskie
skok na bungee (bungee jumping) 
speleologia
sport motorowy (nie wy&cigi) 
skoki spadochronowe 
snowbarding poza oznakowanymi trasami 
(freeride) 
sztuki walki
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REKREACYJNE 
w zakresie ochrony

RYZYKOWNE 
(rozszerzenie: Sport) za op'at& 
dodatkowej sk'adki 

EKSTREMALNE 
(rozszerzenie: Sport wyczynowy) za%op'at& 
dodatkowej sk'adki 

T
U

taniec
technogym
tenis
tenis sto#owy
trampofoil
tae-bo
Tai Chi Chuan
taiko
tambeach 
unihokej

trekking do 5300 m!n.p.m., 
z!wy#$czeniem terenu Antarktydy, 
Arktyki, Grenlandii 
lub Alaski
triathlon klasyczny
trikke skki

tree climbing

W
Y

wakeboarding
windsurfing
wio&larstwo
wrotkarstwo
w%dkarstwo

wspinaczka na wyznaczonych 
szlakach (bez konieczno&ci u"ycia 
specjalistycznego sprz%tu) do  
5300 m!n.p.m.

wiatrakowiec (auto"yro)
wspinaczka wysokogórska 
do 5300 m!n.p.m., 
z!wy#$czeniem Antarktydy, Arktyki, 
Grenlandii lub Alaski
wyprawy do d"ungli, buszu, na pustyni%, 
tereny lodowcowe lub &nie"ne, bieguny

Z
,

"eglarstwo &ródl$dowe
"eglarstwo morskie do 12 mil morskich 
od brzegu

zapasy
zdalnie sterowane modele lataj$ce
"eglarstwo morskie (nie transoceaniczne) 
powy"ej 12 mil do 100 mil morskich od 
brzegu
"eglarstwo l$dowe

"eglarstwo lodowe (bojery)

2. Praca

ZAWODY NI,SZEGO RYZYKA ZAWODY PODWY,SZONEGO RYZYKA ZAWODY NIEBEZPIECZNE

w zakresie ochrony za op'at& dodatkowej sk'adki wy'&czone z%zakresu ochrony

Praca umys#owa, personel medyczny, 
lekarz weterynarii, nauczyciele 
i!wyk#adowcy, praca dotycz$ca dzia#alno&ci 
kulturalnej i!o&wiatowej, osoby wykonuj$ce 
prac% w!rzemio&le r%cznym, handlu, 
gastronomii i!hotelarstwie, uczestnictwo 
w!konferencjach i!szkoleniach 
teoretycznych, opieka nad dzie'mi
i osobami starszymi, pomoc domowa, 
modeling, 

Zawody polegaj$ce na wykonywaniu pracy
fizycznej, to jest: robotnik przemys#owy,
operator lub monter maszyn i!urz$dze(,
rolnik, ogrodnik, le&nik, kierowca,
pracownik budowlany wykonuj$cy prace
remontowo-budowlane; wykonywanie
czynno&ci z!u"yciem niebezpiecznych
narz%dzi, to jest: wiertarki udarowe, pi#y
mechaniczne, m#oty pneumatyczne,
pilarki i!szlifierki mechaniczne, 
obrabiarki, wykonywanie czynno&ci na 
wysoko&ciach powy"ej 5 m!oraz dzia#ania 
z u"yciem farb, lakierów, paliw p#ynnych 
i!rozpuszczalników, gazów technicznych
i spalinowych, gor$cych olejów 
technicznych albo p#ynów technicznych

Praca w!si#ach zbrojnych (poza 
pracami biurowymi), praca w!s#u"bach 
mundurowych (poza pracami biurowymi),
prace budowlane przy wyburzaniu
i rozbiórkach, praca na wysoko&ciach 
powy"ej 15 m, praca przy budowie 
rusztowa(, prace podwodne, zawodowy 
po#ów ryb, prace na statku, w!przemy&le
wydobywczym (robotnicy zatrudnieni na
platformach wydobywczych, górnictwo);
a tak"e: kaskader, akrobata, artysta 
cyrkowy, stra"ak, ratownik górski,
pracownik s#u"b specjalnych, konwojent 
warto&ci pieni%"nych
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