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POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
1. Na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Hestia'1 
Sopockie Towarzystwo Ubezpiecze( ERGO Hestia SA,  
(dalej:'„ERGO Hestia”), w zakresie dzia)ania swego przedsi*biorstwa, 
zawiera umowy ubezpieczenia z osobami fizycznymi, osobami 
prawnymi i jednostkami organizacyjnymi nieb*d+cymi 
osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolno,- prawn+, 
(dalej:'„Ubezpieczaj+cy”).
2. Ubezpieczonym w umowach ubezpieczenia zawartych na 
podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia mo.e  
by- wy)+cznie osoba fizyczna.
3. ERGO Hestia nie ponosi odpowiedzialno,ci za skutki niepodania  
do jej wiadomo,ci okoliczno,ci, o które pyta)a we wniosku  
o zawarcie umowy ubezpieczenia lub podanie tych okoliczno,ci 
niezgodnie z prawd+.
4. Ubezpieczaj+cy przed zawarciem umowy ubezpieczenia 
powinien szczegó)owo zapozna- si* z tre,ci+ Ogólnych Warunków 
Ubezpieczenia.
5. Zwracamy uwag*, .e definicje u.ywanych poj*- mog+ odbiega- 
od typowego, powszechnego ich znaczenia, jak te. od definicji 
zawartych w powszechnie obowi+zuj+cych przepisach prawa.

§ 2
1. Administratorem danych osobowych jest ERGO Hestia. Osoba, 
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 55 55.
2. 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.
3. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe  
w celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego, przedstawienia 
oferty umowy ubezpieczenia, a w przypadku zawarcia umowy 
ubezpieczenia, w celu jej wykonania, reasekuracji i koasekuracji 
ryzyk, rozpatrywania zg)oszonych reklamacji, marketingu 
bezpo,redniego produktów i us)ug w)asnych administratora danych 
osobowych, prawnie uzasadnionych interesów administratora 
danych osobowych oraz dochodzenia roszcze( z tytu)u zawartej 
umowy ubezpieczenia.
4. W celu ustalenia wysoko,ci sk)adki ubezpieczeniowej stosowane 
jest profilowanie:
1) decyzje zwi+zane z profilowaniem b*d+ podejmowane na 
podstawie danych zebranych w procesie zawarcia umowy 
ubezpieczenia, a w przypadku ubezpiecze( komunikacyjnych, 
równie. na podstawie informacji uzyskanych za po,rednictwem 
Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego;

2) w przypadku zawarcia umowy na odleg)o,-, decyzje b*d+ 
podejmowane automatycznie (bez udzia)u cz)owieka) na podstawie 
danych zebranych w procesie zawarcia umowy ubezpieczenia oraz 
informacji uzyskanych za po,rednictwem Ubezpieczeniowego 
Funduszu Gwarancyjnego;
3) w przypadku odnowienia umowy ubezpieczenia decyzje b*d+ 
podejmowane automatycznie na podstawie danych zebranych 
podczas zawarcia i wykonania poprzedniej umowy ubezpieczenia.
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;
4) pod warunkiem udzielenia odr*bnej zgody, przy ocenie ryzyka 
ubezpieczeniowego mog+ zosta- uwzgl*dnione dane uzyskane 
za po,rednictwem Biura Informacji Kredytowej oraz Krajowego 
Rejestru D)ugów.
W przypadku marketingu bezpo,redniego produktów i us)ug 
w)asnych administratora danych osobowych profilowanie b*dzie 
stosowane w celu opracowania profilu marketingowego  
i dopasowania indywidualnej oferty.
5. Podstaw+ prawn+ przetwarzania danych osobowych:
1) w celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego, zawarcia i wykonania 
umowy ubezpieczenia, reasekuracji i koasekuracji ryzyk jest 
niezb*dno,- do zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia;
2) w celu marketingu bezpo,redniego produktów i us)ug w)asnych 
administratora oraz dochodzenia roszcze( z tytu)u zawartej umowy 
ubezpieczenia jest prawnie uzasadniony interes administratora 
danych osobowych;
3) w celu rozpatrywania zg)oszonych reklamacji oraz w celu 
przeciwdzia)ania przest*pstwom ubezpieczeniowym s+ ci+.+ce na 
administratorze danych osobowych obowi+zki wynikaj+ce  
z przepisów prawa;
4) w przypadku udzielenia odr*bnej zgody, na cele inne ni. wskazane 
powy.ej, b*dzie ona podstawa prawn+ przetwarzania.
6. Dane osobowe mog+ by- przekazywane: podmiotom 
przetwarzaj+cym dane osobowe na zlecenie ERGO Hestii, zak)adom 
reasekuracji, innym zak)adom ubezpiecze( na potrzeby koasekuracji 
oraz innym administratorom danych osobowych, je,li maj+ prawnie 
uzasadniony interes. Za inne podmioty przetwarzaj+ce dane 
osobowe na zlecenie ERGO Hestii uwa.a si* przede wszystkim: 
dostawców us)ug informatycznych, podmioty przetwarzaj+ce 
dane w celu windykacji nale.no,ci, podmioty ,wiadcz+ce us)ugi 
archiwizacyjne, podmioty ,wiadcz+ce us)ugi w ramach pomocy 
Assistance, podmioty przeprowadzaj+ce post*powanie likwidacyjne, 
b+d/ bior+ce w nim udzia), oraz po,redników ubezpieczeniowych. 
W przypadku wyra.enia odr*bnej zgody dane osobowe mog+ 
by- przekazane innym zak)adom ubezpiecze( w celu marketingu 
bezpo,redniego ich produktów i us)ug.
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 zabezpieczenie 
tych danych. Osoba, której dane dotycz+, mo.e .+da- wydania kopii 
przekazanych danych oraz wskazania miejsca ich udost*pnienia. 
W tej sprawie nale.y si* skontaktowa- z administratorem danych 
osobowych lub z Inspektorem Ochrony Danych.
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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 jej zakwestionowania oraz wyra.enia w)asnego 
stanowiska lub .+dania interwencji cz)owieka, celem ponownej 
analizy danych oraz uzyskania indywidualnej decyzji.
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 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, w przypadku udzielenia odr*bnej 
zgody, dane osobowe b*d+ wykorzystywane do celów marketingu 
produktów i us)ug w)asnych administratora danych osobowych, do 
momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych w tym celu.
11. Podanie danych osobowych jest konieczne do dokonania oceny 
ryzyka ubezpieczeniowego oraz do zawarcia i wykonywania umowy 
ubezpieczenia. Niepodanie danych osobowych b*dzie skutkowa)o 
brakiem mo.liwo,ci zawarcia umowy ubezpieczenia. W przypadku 
udzielenia odr*bnej zgody na przetwarzanie danych osobowych  
w celach marketingowych podanie ich jest dobrowolne.

DEFINICJE

§ 3
Poj*cia u.yte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia przyjmuj+ 
znaczenie okre,lone w zamieszczonych poni.ej definicjach.
1. Awaria - wadliwe funkcjonowanie urz+dzenia spowodowane 
uszkodzeniami mechanicznymi, elektrycznymi, elektronicznymi 
lub hydraulicznymi, z wy)+czeniem: konieczno,ci uzupe)niania 
materia)ów eksploatacyjnych, obs)ugi bie.+cej i okresowej,  
dostawy i monta.u akcesoriów.
2. Budowa - prace budowlane polegaj+ce na wznoszeniu domu, 
mieszkania, budynku gospodarczego, gara.u wolnostoj+cego 
lub obiektu ma)ej architektury, a tak.e ich przebudowa, remont, 
nadbudowa, modernizacja lub rozbudowa. Budowa w rozumieniu 
niniejszej definicji nie dotyczy prac budowlanych, obejmuj+cych 
wy)+cznie sta)e elementy. 

3. Budynek - obiekt budowlany, trwale zwi+zany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomoc+ ,cian posiadaj+cy  
fundamenty i dach.
4. Budynek gospodarczy - samodzielny budynek wykorzystywany do 
celów innych ni. mieszkaniowe, z wy)+czeniem szklarni, po)o.ony na 
terenie tej samej posesji, na której znajduje si* ubezpieczony dom. 
5. Dom - samodzielny budynek mieszkalny, a tak.e wydzielona cz*,- 
budynku bli/niaczego lub szeregowego (w tym tak.e nale.+ca do 
Ubezpieczonego cz*,- domu stanowi+cego wspó)w)asno,- kilku 
osób) razem z wbudowanym gara.em, którego podstawowym 
przeznaczeniem jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych. 
Do'domu nale.+ równie.: 
1) mury, fundamenty, dach, balkony, tarasy, ,ciany dzia)owe, 
parapety zewn*trzne i wewn*trzne, tynki wewn*trzne, elewacje, 
izolacje cieplne, przeciwwodne i d/wi*koch)onne, schody, baterie  
i kolektory s)oneczne, instalacj* odgromow+, rynny, 
2) inne instalacje, urz+dzenia lub cz*,ci sk)adowe trwale po)+czone 
z domem i niezb*dne do korzystania z domu, z wy)+czeniem sta)ych 
elementów.
6. Ekspedycja - zorganizowana wyprawa, realizuj+ca cele sportowe 
b+d/ naukowe.
7. Infekcja - wszelkie stany rozstroju zdrowia wywo)ane przez 
czynniki chorobotwórcze pochodzenia bakteryjnego, wirusowego, 
grzybiczego (zaka.enia) oraz paso.ytniczego (zara.enia, choroby 
inwazyjno - paso.ytnicze).
8. Gara$ wolnostoj%cy - samodzielny budynek lub wyodr*bniona 
przegrodami budowlanymi cz*,- budynku wielomieszkaniowego, 
s)u.+ce do przechowywania pojazdów mechanicznych. Je.eli  
gara. wolnostoj+cy znajduje sie na terenie innej posesji,  
ni. ubezpieczony dom lub mieszkanie, konieczne jest wskazanie  
w umowie ubezpieczenia jego lokalizacji.
9. Koszty usuni&cia pozosta'o(ci po szkodzie - niezb*dne koszty 
uprz+tni*cia miejsca ubezpieczenia po wyst+pieniu szkody.
10. Kradzie$ z w'amaniem - dokonanie lub usi)owanie dokonania 
zaboru mienia z pomieszcze( po uprzednim usuni*ciu si)+ 
zabezpieczenia lub otwarciu wej,cia przy u.yciu narz*dzi, 
podrobionego lub dopasowanego klucza, b+d/ klucza oryginalnego, 
w którego posiadanie sprawca wszed) wskutek w)amania do innego 
pomieszczenia lub w wyniku rozboju.
11. Lokaut - zamkni*cie zak)adu przez w)a,ciciela, po)+czone  
ze zwalnianiem pracowników, przeprowadzane dla zmuszenia  
ich do przyj*cia gorszych warunków pracy lub ze wzgl*du na strajk.
12. Mienie - przedmioty materialne nale.+ce do Ubezpieczonego  
lub jego osób bliskich, w tym nieruchomo,-, sta)e elementy  
i mienie ruchome.
13. Mienie ruchome - nale.+ce do Ubezpieczonego lub jego osób 
bliskich prowadz+cych wspólnie z nim gospodarstwo domowe:
1) urz+dzenia i przedmioty u.ytku domowego, zapasy gospodarstwa 
domowego oraz odzie. i inne przedmioty osobistego u.ytku,
2) meble wszelkiego rodzaju (z wy)+czeniem wbudowanych  
na sta)e),
3) sprz*t audiowizualny, fotograficzny, elektroniczny, w tym 
komputerowy oraz instrumenty muzyczne,
4) warto,ci pieni*.ne,
5) wózki inwalidzkie nie podlegaj+ce rejestracji oraz sprz*t 
rehabilitacyjny,
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6) sprz*t turystyczny i sportowy,
7) cz*,ci do samochodów, motocykli i motorowerów.
Do mienia ruchomego zalicza si* tak.e rzeczy ruchome czasowo 
znajduj+ce si* w posiadaniu Ubezpieczonego, je.eli zosta)y  
mu wypo.yczone przez organizacj* sportow+, spo)eczn+,  
klub lub inn+ jednostk* organizacyjn+, o ile wypo.yczenie  
zosta)o udokumentowane lub potwierdzone na pi,mie przez 
daj+cego po.yczk*.
14. Mieszkanie - wydzielona trwa)ymi ,cianami w obr*bie budynku 
wielomieszkaniowego izba lub zespó) izb przeznaczonych na sta)y 
pobyt ludzi wraz z murami i pomieszczeniami przynale.nymi,  
które s)u.+ zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych.
15. 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).
16. Obiekty ma'ej architektury - ogrodzenia, bramy, altany, lampy 
ogrodowe, chodniki, studnie, pos+gi, wodotryski, korty tenisowe  
i inne obiekty architektury ogrodowej po)o.one na terenie  
tej samej posesji, na której znajduje si* ubezpieczony dom.
17. Osoba uprawniona - osoba wskazana przez Ubezpieczonego lub 
osoba okre,lona w niniejszych Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, 
uprawniona do odbioru nale.nego ,wiadczenia z tytu)u ,mierci 
Ubezpieczonego. 
18. 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, pasierbowie, 
przysposobieni i przysposabiaj+cy.
19. Osoby trzecie - wszystkie podmioty pozostaj+ce poza 
stosunkiem ubezpieczenia, wynikaj+cym z umowy ubezpieczenia 
zawartej z ERGO Hesti+.
20. Papiery warto(ciowe - czeki, weksle, obligacje, akcje, 
konosamenty, akredytywy dokumentowe i inne dokumenty 
zast*puj+ce w obrocie gotówk*.
21. Pomieszczenia przynale$ne - pomieszczenia przynale.+ce  
do mieszkania, które mog+ stanowi- przedmiot odr*bnej w)asno,ci  
i które mog+ by- u.ytkowane wy)+cznie przez Ubezpieczonego  
lub jego osoby bliskie, prowadz+ce wspólnie z nim gospodarstwo 
domowe lub osoby przez niego upowa.nione. 
22. Powód) - zalanie terenów w nast*pstwie podniesienia si* 
wody w korytach wód p)yn+cych i stoj+cych lub w nast*pstwie 
podniesienia si* poziomu morskich wód przybrze.nych.
23. Przedsi&biorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub inna 
jednostka organizacyjna nie b*d+ca osob+ prawn+, której ustawa 
przyznaje zdolno,- prawn+, prowadz+ca we w)asnym imieniu 
dzia)alno,- gospodarcz+ lub zawodow+.
24. Przepi&cie - nag)a zmiana napi*cia pr+du w sieci elektrycznej.
25. Rozbój - zabór mienia przy u.yciu lub gro/bie natychmiastowego 
u.ycia przemocy fizycznej wobec Ubezpieczonego (lub jego osób 
bliskich) albo doprowadzenie Ubezpieczonego (lub jego osób 
bliskich) do stanu nieprzytomno,ci lub bezbronno,ci, a tak.e zabór 
mienia przy u.yciu si)y w stosunku do przedmiotu zaboru, który 
pozostawa) w styczno,ci lub by) po)+czony z osob+ (Ubezpieczonym 
lub jego osobami bliskimi).

26. Sporty wysokiego ryzyka - wszelkie sporty wodne uprawiane 
na rzekach górskich, nurkowanie z wykorzystaniem aparatów 
oddechowych, wszelkiego rodzaju wspinaczka (w tym tak.e alpinizm 
jaskiniowy), sport spadochronowy i balonowy, paralotniarstwo, 
sztuki walki i wszelkiego rodzaju sporty obronne, bobsleje, skoki 
narciarskie, jazda na nartach wodnych oraz sporty, w których 
wykorzystywane s+ pojazdy przeznaczone do poruszania si*  
po ,niegu lub lodzie.
27. Sta'e elementy - elementy zamontowane lub wbudowane  
w sposób trwa)y oraz uniemo.liwiaj+cy ich od)+czenie bez u.ycia 
narz*dzi, w tym:
1) meble wbudowane,
2) wszelkie instalacje podtynkowe i wmurowane w ,ciany, sufity  
czy pod)ogi np. wodno-kanalizacyjna, elektryczna (na i podtynkowa), 
gazowa, olejowa, ogrzewania pomieszcze( (w tym ogrzewanie 
pod)ogowe i klimatyzacja) wraz z wyposa.eniem (np. umywalki, 
zlewy, krany, piece, podgrzewacze, wanny, brodziki, kabiny 
prysznicowe, miski ust*powe z urz+dzeniami sp)ukuj+cymi, bidety, 
kuchenki gazowe, elektryczne, grzejniki gazowe czy elektryczne), 
instalacja wentylacyjna, kominowa, telefoniczna, komputerowa, 
odgromowa, przeciwpo.arowa, przeciww)amaniowa,
3) elementy zabudowy wewn*trznej np. antresole, piece i kominki, 
,cianki dzia)owe o konstrukcji szkieletowej (np. gipsowo-kartonowe)  
i schody,
4) okna i drzwi zewn*trzne i wewn*trzne ()+cznie z oszkleniem 
i zamkni*ciami),
5) elementy dekoracyjne, np. tynki wewn*trzne, pow)oki malarskie, 
wszelkiego rodzaju okleiny czy wyk)adziny sufitów, ,cian, schodów  
i pod)óg,
6) zewn*trzne i wewn*trzne kraty, .aluzje i rolety oraz urz+dzenia 
sygnalizacji alarmowej.
28. Stan po spo$yciu alkoholu - stan, w którym st*.enie alkoholu  
we krwi wynosi od 0,2‰ do 0,5‰ lub obecno,- alkoholu  
w wydychanym powietrzu wynosi od 0,1 mg do 0,25 mg w 1 dm3.
29. Stan nietrze)wo(ci - stan, w którym st*.enie alkoholu  
we krwii wynosi powy.ej 0,5‰ lub obecno,- alkoholu  
w wydychanym powietrzu wynosi powy.ej 0,25 mg w 1 dm3.
30. Strajk - zbiorowe, dobrowolne powstrzymywanie si* 
pracowników od wykonywania pracy w celu rozwi+zania sporu 
dotycz+cego interesów, warunków pracy, p)ac lub ,wiadcze( 
socjalnych oraz praw i wolno,ci zwi+zkowych pracowników  
lub innych grup. 
31. Szkoda - utrata, uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego 
mienia bezpo,rednio wskutek wypadku obj*tego umow+ 
ubezpieczenia, za jedn+ szkod* uwa.ane s+ wszystkie uszkodzenia, 
utraty lub zniszczenia ubezpieczonego mienia powsta)e wskutek 
tego samego wypadku i maj+ce miejsce w tym samym czasie.
32. Szkoda na osobie w ubezpieczeniu odpowiedzialno(ci cywilnej  
posiadacza nieruchomo(ci - ,mier-, uszkodzenie cia)a lub rozstrój 
zdrowia, a tak.e utracone korzy,ci przez poszkodowanego, które 
móg)by osi+gn+- gdyby nie dozna) uszkodzenia cia)a lub rozstroju 
zdrowia.
33. Szkoda w mieniu w ubezpieczeniu odpowiedzialno(ci cywilnej 
posiadacza nieruchomo(ci - straty powsta)e wskutek zniszczenia 
lub uszkodzenia mienia, a tak.e utracone korzy,ci poszkodowanego, 
które móg)by osi+gn+-, gdyby nie zosta)o zniszczone lub uszkodzone 
jego mienie.
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34. 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 oraz skierowane przeciw spo)ecze(stwu  
z zamiarem jego zastraszenia dla osi+gni*cia celów politycznych  
lub spo)ecznych.
35. Ubezpieczony - osoba, na rachunek której Ubezpieczaj+cy zawar) 
umow* ubezpieczenia.
36. Wandalizm - umy,lne zniszczenie lub uszkodzenie 
ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie, równie. zniszczenie 
przedmiotu ubezpieczenia maj+ce bezpo,redni zwi+zek 
z'dokonaniem lub usi)owaniem dokonania kradzie.y z w)amaniem.
37. Warto(* odtworzeniowa:
1) dla domu, budynku gospodarczego, gara.u wolnostoj+cego, 
obiektów ma)ej architektury - warto,- odpowiadaj+ca kosztom 
budowy w tym samym miejscu, z uwzgl*dnieniem dotychczasowych 
technologii, konstrukcji i standardu wyko(czenia, przy zastosowaniu 
dotychczasowych wymiarów i materia)ów, z uwzgl*dnieniem 
,rednich cen rynkowych us)ug i materia)ów obowi+zuj+cych na 
danym terenie,
2) dla sta)ych elementów - warto,- odpowiadaj+ca kosztom zakupu 
lub wytworzenia nowego elementu tego samego lub najbardziej 
zbli.onego rodzaju, tej samej lub najbardziej zbli.onej marki  
przy uwzgl*dnieniu ,rednich cen rynkowych obowi+zuj+cych  
na danym terenie oraz kosztów monta.u, 
3) dla mienia ruchomego - warto,- odpowiadaj+ca kosztom zakupu 
lub wytworzenia nowego przedmiotu tego samego lub najbardziej 
zbli.onego rodzaju, tej samej lub najbardziej zbli.onej marki  
przy uwzgl*dnieniu ,rednich cen rynkowych obowi+zuj+cych  
na danym terenie.
38. Warto(* rynkowa - warto,- odpowiadaj+ca cenie zakupu  
lub sprzeda.y na rynku lokalnym.
39. Warto(* rynkowa mieszkania - warto,- odpowiadaj+ca 
iloczynowi metra.u mieszkania i ,redniej cenie rynkowej 1 m2, 
obowi+zuj+cej w danej miejscowo,ci lub okre,lonej dzielnicy miasta 
w odniesieniu do mieszkania o podobnych parametrach  
i standardzie wyko(czenia.
40. Warto(* rzeczywista - warto,- odtworzeniowa, pomniejszona  
o faktyczne zu.ycie.
41. Warto(ci pieni&$ne - krajowe i zagraniczne znaki pieni*.ne  
oraz wyroby ze z)ota, srebra, kamieni szlachetnych i pere), a tak.e 
platyny i pozosta)ych metali z grupy platynowców oraz monety  
z)ote i srebrne.
42. Wyczynowe uprawianie sportu:
1) uprawianie dyscyplin sportowych w celu uzyskania maksymalnych 
wyników, polegaj+ce na regularnym uczestniczeniu w treningach, 
zawodach lub obozach kondycyjnych, w ramach zarejestrowanych 
sekcji, klubów lub organizacji sportowych, jak równie. uprawianie 
dyscyplin sportowych w celach zarobkowych,
2) uprawianie sportu przez dzieci i m)odzie. do lat 18 w ramach zaj*- 
Szkolnych Klubów Sportowych i Uczniowskich Klubów Sportowych, 
w których posiada si* cz)onkostwo i które prowadzone s+ przez 
nauczyciela wychowania fizycznego z danej placówki o,wiatowej 
oraz w ramach zaj*- szkolnych w szko)ach o profilu sportowym,
3) uczestniczenie w wyprawach do miejsc charakteryzuj+cych si* 
ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi,  
albo w ekspedycjach.

43. Wypadek - niezale.ne od woli Ubezpieczonego zdarzenie 
przysz)e i niepewne, którego wyst+pienie powoduje uszczerbek  
w dobrach osobistych lub maj+tkowych, albo zwi*kszenie potrzeb 
maj+tkowych po stronie Ubezpieczonego lub innej osoby obj*tej 
ochron+ ubezpieczeniow+, to jest: 
1) zdarzenia losowe, kradzie. z w)amaniem, rozbój oraz wandalizm  
- w ubezpieczeniu mienia,
2) wyrz+dzenie szkody w mieniu lub na osobie - w ubezpieczeniu 
odpowiedzialno,ci cywilnej posiadacza nieruchomo,ci,
3) nieszcz*,liwy wypadek - w ubezpieczeniu nast*pstw 
nieszcz*,liwych wypadków.
44. Zabezpieczenia przeciwkradzie$owe - system antyw)amaniowy 
wywo)uj+cy alarm lokalny, system wywo)uj+cy alarm w jednostce 
policji lub agencji ochrony mienia, sta)y dozór agencji ochrony 
mienia, drzwi o zwi*kszonej odporno,ci na w)amanie. 
45. Zamek wielopunktowy - zamek powoduj+cy ryglowanie  
skrzyd)a drzwi w o,cie.nicy w kilku odleg)ych od siebie miejscach.
46. Zamek wielozastawkowy - zamek, do którego klucz posiada  
w )opatce wi*cej ni. 1 .)obienie prostopad)e do trzonu.
47. Zdarzenia losowe:
1) 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, 
2) grad,
3) huragan - dzia)anie wiatru o pr*dko,ci nie mniejszej ni. 15 m/s, 
wyrz+dzaj+cego masowe szkody, 
4) lawina - gwa)towne zsuwanie si* lub staczanie mas ,niegu,  
lodu lub kamieni ze stoków górskich,
5) osuni*cie si* ziemi - niespowodowany dzia)alno,ci+ ludzk+  
ruch ziemi na stokach,
6) po.ar - dzia)anie ognia, który przedosta) si* poza palenisko  
lub powsta) bez paleniska i móg) rozprzestrzeni- si* o w)asnej sile,
7) przepi*cie spowodowane uderzeniem pioruna - gwa)towny 
wzrost napi*cia w sieci elektrycznej powsta)y wskutek wy)adowa( 
atmosferycznych,
8) trz*sienie ziemi - niewywo)ane przez dzia)ano,- cz)owieka 
zaburzenia systemu równowagi we wn*trzu ziemi, któremu 
towarzysz+ wstrz+sy i drgania gruntu,
9) uderzenie pioruna - dzia)anie elektryczno,ci atmosferycznej  
na ubezpieczone mienie,
10) uderzenie pojazdu - uderzenie przez pojazd w ubezpieczone 
mienie; definicja nie obejmuje pojazdu kierowanego lub 
eksploatowanego przez Ubezpieczonego lub osob* blisk+ oraz szkód 
w pojazdach lub ich )adunku,
11) upadek drzewa - nieb*d+ce nast*pstwem dzia)alno,ci ludzkiej 
przewrócenie si* rosn+cych drzew lub ich cz*,ci na mienie,
12) upadek masztu - nieb*d+ce nast*pstwem dzia)alno,ci ludzkiej 
przewrócenie si* masztu lub jego cz*,ci na mienie,
13) upadek statku powietrznego - katastrofa b+d/ przymusowe 
l+dowanie statku powietrznego oraz upadek ich cz*,ci lub )adunku,
14) wybuch - gwa)towna zmiana stanu równowagi uk)adu  
z jednoczesnym wyzwoleniem si* gazów, py)ów lub pary, 
wywo)anym ich w)a,ciwo,ci+ rozprzestrzeniania si*; w odniesieniu 
do naczy( ci,nieniowych i innych tego rodzaju zbiorników, 
warunkiem uznania zdarzenia za wybuch jest, aby ,ciany tych 
naczy( i zbiorników uleg)y rozdarciu w takich rozmiarach, i. wskutek 
uj,cia gazów, py)ów, pary lub cieczy nast+pi)o nag)e wyrównanie 
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ci,nie(; za wybuch uwa.a si* równie. implozj* polegaj+c+ na 
gwa)townym uszkodzeniu zbiornika lub aparatu pró.niowego 
ci,nieniem zewn*trznym,
15) zalanie - dzia)anie cieczy, powsta)e wskutek:
a) opadów atmosferycznych, tj. wod+ pochodz+c+ z naturalnych 
opadów w postaci deszczu lub topniej+cego ,niegu b+d/ gradu, 
b) wydostania si* wody, pary lub p)ynów wskutek uszkodzenia 
urz+dze( sieci wodoci+gowej, kanalizacyjnej lub grzewczej,
c) wydostania si* wody z urz+dze( domowych na skutek ich 
awarii, b+d/ pozostawienia otwartych kranów lub innych zaworów 
w'urz+dzeniach sieci,
d) cofni*cia si* wody lub ,cieków z urz+dze( publicznej sieci 
kanalizacyjnej,
e) przypadkowego i nieumy,lnego pozostawienia otwartych kranów 
lub innych zaworów w urz+dzeniach sieci wskazanych w ppk. b),
f) dzia)ania osób trzecich,
g) wydostania si* wody ze st)uczonego akwarium,
h) samoczynnego uruchomienia si* instalacji tryskaczowych  
lub zraszaczowych z wy)+czeniem przypadków b*d+cych 
nast*pstwem po.aru, prób, naprawy, przebudowy, modernizacji 
instalacji lub budynku,
16) zapadanie si* ziemi - obni.enie poziomu terenu z powodu 
zawalenia si* naturalnych, pustych przestrzeni w gruncie.
48. Zwi%zek partnerski - nieformalny zwi+zek dwóch osób, 
pozostaj+cych ze sob+ we wspólnym po.yciu, prowadz+cych 
wspólne gospodarstwo domowe. Osoby b*d+ce w zwi+zku 
partnerskim nie mo.e )+czy- stosunek pokrewie(stwa, 
powinowactwa ani przysposobienia.

UBEZPIECZENIE MIENIA

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA

§ 4
1. Przedmiotem ubezpieczenia mo.e by- wskazany/e w umowie 
ubezpieczenia:
1) dom razem ze sta)ymi elementami,
2) mieszkanie,
3) sta)e elementy, znajduj+ce si* w mieszkaniu,
4) mienie ruchome,
5) gara. wolnostoj+cy,
6) budynek gospodarczy,
7) obiekt ma)ej architektury.
2. Gara. wolnostoj+cy, budynek gospodarczy lub obiekt ma)ej 
architektury mo.e zosta- obj*ty ubezpieczeniem w przypadku 
jednoczesnego ubezpieczenia domu lub mieszkania.
3. Ochron+ ubezpieczeniow+ s+ obj*te sta)e elementy  
i mienie ruchome znajduj+ce si*:
1) w mieszkaniu lub domu wskazanym w umowie ubezpieczenia,
2) w piwnicy, pralni domowej, gara.u, na strychu lub w innych 
pomieszczeniach przynale.nych znajduj+cych si* w tym samym 
budynku wielomieszkaniowym, w którym znajduje si* ubezpieczone 
mieszkanie,
3) w budynku gospodarczym, 
4) w gara.u wolnostoj+cym.

ZAKRES UBEZPIECZENIA

§ 5
1. Mieszkanie wraz z pomieszczeniami przynale.nymi, obj*te 
jest ochron+ ubezpieczeniow+ od ca)kowitego zniszczenia 
lub uszkodzenia trwale uniemo.liwiaj+cego dalsze w nim 
zamieszkiwanie, powsta)ego wskutek zdarze( okre,lonych w ust. 2.
2. Dom wraz ze sta)ymi elementami, sta)e elementy znajduj+ce si* 
w'mieszkaniu, mienie ruchome, gara. wolnostoj+cy,
budynek gospodarczy, obiekt ma)ej architektury, obj*te s+ ochron+ 
ubezpieczeniow+ od nast*puj+cych zdarze( losowych:
1) po.ar,
2) uderzenie pioruna,
3) wybuch,
4) upadek statku powietrznego,
5) zalanie,
6) huragan,
7) grad,
8) lawina,
9) osuni*cie si* ziemi,
10) przepi*cie spowodowane uderzeniem pioruna,
11) upadek drzewa,
12) upadek masztu,
13) uderzenie pojazdu,
14) trz*sienie ziemi,
15) zapadanie si* ziemi,
16) zniszczenie w wyniku akcji ratowniczej prowadzonej w zwi+zku ze 
zdarzeniami losowymi wymienionymi w pkt 1)-15).
3. Na wniosek Ubezpieczaj+cego, za op)at+ dodatkowej sk)adki  
ERGO Hestia rozszerzy zakres ochrony ubezpieczeniowej domu 
wraz ze sta)ymi elementami, mieszkania, sta)ych elementów, 
znajduj+cych si* w mieszkaniu, budynku godpodarczego, gara.u 
wolnostoj+cego, obiektów ma)ej architektury, które zosta)y 
ubezpieczonego od szkód powsta)ych wskutek zdarze( losowych,  
o ryzyko powodzi.
4. Na wniosek Ubezpieczaj+cego, za op)at+ dodatkowej sk)adki
ERGO Hestia rozszerzy zakres ochrony ubezpieczeniowej sta)ych 
elementów oraz mienia ruchomego o ryzyko:
1) kradzie.y z w)amaniem,
2) rozboju.
5. Je.eli sta)e elementy i mienie ruchome zosta)y ubezpieczone
w zakresie wskazanym w ust. 4, ochron+ ubezpieczeniow+ obj*te 
s+ tak.e wszelkie uszkodzenia domu, sta)ych elementów lub mienia 
ruchomego powsta)e wskutek wandalizmu.

WY+,CZENIA ODPOWIEDZIALNO!CI

§ 6
1. Ochron+ ubezpieczeniow+ nie s+ obj*te szkody:
1) w b*d+cych w budowie: domach, mieszkaniach, gara.ach 
wolnostoj+cych, budynkach gospodarczych, obiektach ma)ej 
architektury oraz w mieniu ruchomym i sta)ych elementach 
znajduj+cych si* w tych budynkach, o ile szkoda powsta)a  
w zwi+zku z prowadzonymi pracami budowlanymi,
2) w budynkach, urz+dzeniach i instalacjach przeznaczonych  
do rozbiórki,
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3) powsta)e na skutek wady instalacji elektrycznej, nieposiadaj+cej 
odbioru technicznego potwierdzonego pomiarami stanu 
technicznego instalacji,
4) powsta)e w wyniku zalania wod+ pochodz+c+ z opadów 
atmosferycznych, je,li do powstania szkody przyczyni) si* z)y  
stan techniczny dachu lub innych elementów budynku,
5) w mieniu ruchomym i sta)ych elementach znajduj+cych si*  
w loggiach oraz na balkonach i tarasach,
6) powsta)e w wyniku nieprawid)owego monta.u lub wady 
produkcyjnej przedmiotu ubezpieczenia.
2. Ponadto ochron+ ubezpieczeniow+ nie s+ obj*te:
1) srebro, z)oto, platyna w z)omie i sztabach,
2) kamienie szlachetne, pó)szlachetne, syntetyczne oraz szlachetne 
substancje organiczne (per)y, bursztyny, korale) nie stanowi+ce 
wyrobu u.ytkowego,
3) dzie)a sztuki, antyki oraz zbiory kolekcjonerskie,
4) bro( wszelkiego rodzaju oraz trofea my,liwskie,
5) dokumenty i r*kopisy,
6) programy komputerowe i dane na no,nikach wszelkiego rodzaju,
7) papiery warto,ciowe i karty p)atnicze wszelkiego rodzaju,
8) paliwa nap*dowe,
9) mienie nabyte w celu dalszej sprzeda.y,
10) mienie ruchome i sta)e elementy s)u.+ce dzia)alno,ci handlowej, 
us)ugowej lub produkcyjnej, z wy)+czeniem mienia wskazanego 
w § 3 ust. 13 zakupionego w ramach dzia)alno,ci gospodarczej 
prowadzonej jednoosobowo przez Ubezpieczonego lub osob* blisk+ 
wspólnie z nim zamieszkuj+c+,
11) warto,ci pieni*.ne, sprz*t audiowizualny, fotograficzny, 
elektroniczny i komputerowy, futra i skóry naturalne, znajduj+ce si* 
w pomieszczeniach wymienionych w § 4 ust. 3 pkt. 2)-4).
3. Zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje równie. szkód 
powsta)ych w wyniku:
1) przepi*cia, chyba .e dzia)anie pr+du spowodowa)o jednocze,nie 
po.ar lub by)o skutkiem uderzenia pioruna,
2) zawilgocenia lub zalania spowodowanego nieszczelno,ci+ 
instalacji wodno-kanalizacyjnej, okien, dachu, ,cian lub urz+dze( 
odprowadzaj+cych wod* z dachu, ,cian, tarasów i balkonów, je.eli 
konserwacja tych instalacji, urz+dze( lub elementów budynku 
nale.a)a do obowi+zków Ubezpieczonego a Ubezpieczony przy 
zachowaniu zwyk)ej staranno,ci powinien by) wiedzie- o powsta)ych 
nieszczelno,ciach, lub je.eli wiedz+c o istniej+cych zaniedbaniach 
w tym zakresie nie wyst*powa) pisemnie do w)a,ciciela lub 
administratora budynku z .+daniem ich usuni*cia,
3) dzia)ania wód podziemnych, chyba .e s+ one skutkiem opadów 
atmosferycznych lub powodzi i zakres ubezpieczenia zosta) 
rozszerzony o powód/,
4) pomalowania ubezpieczonego mienia (np. graffiti).
4. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje równie. szkód 
polegaj+cych na zagrzybieniu lub przemarzaniu ,cian, bez wzgl*du 
na przyczyn* zagrzybienia lub przemarzania.

ZABEZPIECZENIA MIENIA

§ 7
1. Ubezpieczony zobowi+zany jest do nale.ytego zabezpieczenia 
mienia przed kradzie.+ z w)amaniem.

2. Mienie uwa.a si* za nale.ycie zabezpieczone, je.eli spe)nione 
zosta)y )+cznie wszystkie wymienione ni.ej warunki:
1) wszystkie wej,cia do domu lub mieszkania zabezpieczone 
s+ pe)nymi drzwiami zewn*trznymi, prawid)owo osadzonymi, 
zamkni*tymi na co najmniej dwa zamki wielozastawkowe lub jeden 
posiadaj+cy certyfikat wykonania zgodnie z klas+ odporno,ci na 
w)amanie lub zamek wielopunktowy. Wymogi zabezpiecze( spe)nia 
tak.e zabezpieczenie drzwiami o podwy.szonej odporno,ci na 
w)amanie potwierdzonej certyfikatem wykonania zgodnie z klas+ 
odporno,ci na w)amanie z jedym zamkiem wielozastawkowym. 
Ka.dy certyfikat musi by- wydany przez instytucj* uprawnion+ 
do tego przez Polskie Centrum Akredytacji. Elektryczny system 
zamykania drzwi gara.owych jest uwa.any za nale.yte 
zabezpieczenie, tak.e w przypadku je.eli drzwi te stanowi+ 
jednocze,nie wej,cie do domu,
2) poza wymogami opisanymi powy.ej w pkt. 1) - drzwi zewn*trzne 
domu lub mieszkania zawieraj+ce w swej konstrukcji elementy 
szklane musz+ by- zabezpieczone w sposób uniemo.liwiaj+cy 
wej,cie do pomieszcze( lub otwarcie w tych drzwiach zamka przez 
otwór wybity w szybie,
3) wej,cie do piwnicy, gara.u wolnostoj+cego, budynku 
gospodarczego lub innego pomieszczenia gospodarczego 
zabezpieczone jest drzwiami, zamkni*tymi na co najmniej jeden 
zamek wielozastawkowy, k)ódk* wielozastawkow+ lub inny 
atestowany system zabezpieczenia, o ile nie stanowi+ drzwi 
zewn*trznych domu lub mieszkania; w przeciwnym razie stosuje si* 
wymogi zawarte w pkt. 1),
4) drzwi balkonowe, drzwi tarasowe o konstrukcji drzwi balkonowych 
oraz okna s+ prawid)owo osadzone i zamkni*te, w sposób 
uniemo.liwiaj+cy otwarcie ich przez osoby trzecie bez u.ycia si)y  
i narz*dzi, z zastrze.eniem postanowie( pkt. 6),
5) klucze do zamków i k)ódek znajduj+ si* w wy)+cznym posiadaniu 
Ubezpieczonego, jego osób bliskich lub osób upowa.nionych przez 
Ubezpieczonego do ich przechowywania,
6) otwory w ,cianach i stropach s+ zabezpieczone w sposób 
uniemo.liwiaj+cy dokonanie kradzie.y bez w)amania, z wyj+tkiem 
otworów na kondygnacjach powy.ej parteru, je.eli nie ma do nich 
dost*pu z po)o.onych pod nimi lub obok nich balkonów, dachów, 
przybudówek, tarasów, schodów lub sta)ych drabinek ani te.  
z dachu po)o.onego powy.ej w przypadku otworów po)o.onych  
na najwy.szej kondygnacji.
3. Do obowi+zków Ubezpieczonego nale.y równie. przestrzeganie 
przepisów przeciwpo.arowych, dbanie o konserwacj* przewodów 
i urz+dze( doprowadzaj+cych i odprowadzaj+cych wod* oraz 
zastosowanie w terminie odpowiednich ,rodków ochronnych w celu 
zabezpieczenia przed mrozem w)a,ciwych przewodów i urz+dze(.
4. Je.eli Ubezpieczony, z winy umy,lnej lub ra.+cego niedbalstwa, 
nie dope)ni obowi+zków wymienionych w ust. 1 i 3, 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+.
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USTALENIE ROZMIARU SZKODY

§ 8
1. Rozmiar szkody okre,la ERGO Hestia wed)ug cen z dnia powstania 
szkody zgodnie z nast*puj+cymi zasadami: 
1) dla domu, gara.u wolnostoj+cego, budynku gospodarczego oraz 
obiektów ma)ej architektury - wed)ug warto,ci odtworzeniowej, z 
zastrze.eniem ust. 2 i 3,
2) dla mieszkania - wed)ug jego warto,ci rynkowej,
3) dla mienia ruchomego (z wyj+tkiem wymienionego w pkt 4)-6))
lub sta)ych elementów - wed)ug warto,ci rzeczywistej, albo wed)ug 
wysoko,ci kosztów naprawy; wysoko,- tych kosztów powinna 
by- udokumentowana rachunkiem wykonawcy lub kalkulacj+ 
poszkodowanego, który szkod* usun+) w)asnymi si)ami,
4) dla wyrobów ze z)ota, srebra, kamieni szlachetnych i pere), 
a tak.e platyny i pozosta)ych metali z grupy platynowców - wed)ug 
cen zakupu b+d/ kosztów wytworzenia lub warto,ci rynkowej 
materia)ów, z których zosta)y zrobione, b+d/ wed)ug warto,ci 
kosztów naprawy, je.eli rozmiar szkody ustala si* jako koszt 
naprawy, warto,- tych kosztów powinna by- udokumentowana 
rachunkiem wykonawcy lub kalkulacj+ poszkodowanego, który 
szkod* usun+) w)asnymi si)ami,
5) dla monet z)otych i srebrnych - wed)ug warto,ci z)omu, chyba 
.e monety te stanowi+ prawny ,rodek p)atniczy, a ich nominalna 
warto,- jest wy.sza od warto,ci z)omu; za wysoko,- szkody 
przyjmuje si* wówczas warto,- nominaln+ tych monet,
6) dla pozosta)ych warto,ciq pieni*.nych - wed)ug warto,ci 
nominalnej (warto,- nominaln+ waluty obcej przelicza si* na z)ote 
wed)ug tabeli A lub tabeli B ,redniego kursu walut obcych w z)otych 
og)aszanego przez NBP, obowi+zuj+cego w dniu powstania szkody).
2. Je.eli stopie( faktycznego zu.ycia domu przekracza 50%, rozmiar 
szkody ustala si* wed)ug warto,ci rzeczywistej.
3. Je.eli stopie( faktycznego zu.ycia gara.u wolnostoj+cego, 
budynku gospodarczego oraz obiektów ma)ej architektury 
przekracza 30%, rozmiar szkody ustala si* wed)ug warto,ci 
rzeczywistej.
4. Rozmiar szkody zmniejsza si* o warto,- pozosta)o,ci, które mog+ 
by- przeznaczone do dalszego u.ytku, przeróbki lub sprzeda.y.
5. Je.eli Ubezpieczaj+cy korzysta ze zni.ki sk)adki z tytu)u 
zastosowanych zabezpiecze( przeciwkradzie.owych,  
a zabezpieczenie to w czasie powstania szkody by)o niesprawne, 
zosta)o wcze,niej usuni*te lub nie zosta)o w)+czone z winy umy,lnej 
lub ra.+cego niedbalstwa Ubezpieczonego, odszkodowanie 
zostanie pomniejszone o udzia) w)asny w wysoko,ci 10%, o ile brak 
zabezpiecze( mia) wp)yw na powstanie lub wielko,- szkody.
6. W przypadku uszkodzenia ubezpieczonego mienia, rozmiar szkody 
i wysoko,- odszkodowania ERGO Hestia okre,la wed)ug cen z dnia 
powstania szkody wed)ug kosztów remontu lub kosztów naprawy,  
na podstawie:
a) rachunku (faktury) wykonawcy wraz z kosztorysem do rachunku 
(faktury) lub
b) kalkulacji poszkodowanego, który szkod* usun+) w)asnymi  
si)ami, lub
c) kalkulacji sporz+dzonej przez ERGO Hesti* na podstawie 
ogólnodost*pnych katalogów nak)adów rzeczowych stosowanych 
do wycen remontów i napraw.

§ 9
1. Odszkodowanie ustala si* w kwocie odpowiadaj+cej rozmiarowi 
szkody w granicach sumy ubezpieczenia, z zastrze.eniem 
postanowie( ust. 2 oraz § 10.
2. Zwrot kosztów remontu lub naprawy nie mo.e przekroczy- 
warto,ci przedmiotu ubezpieczenia.

§ 10
1. Odszkodowanie wyp)aca si* do kwoty odpowiadaj+cej:
1) 70% sumy ubezpieczenia mienia ruchomego od zdarze( 
losowych lub sta)ych elementów i mienia ruchomego od kradzie.y 
z w)amaniem i rozboju za sprz*t audiowizualny, fotograficzny, 
elektroniczny, w tym komputerowy oraz instrumenty muzyczne,
2) 40% sumy ubezpieczenia mienia ruchomego od zdarze( 
losowych lub sta)ych elementów i mienia ruchomego od kradzie.y 
z w)amaniem i rozboju za wyroby ze srebra, z)ota, kamieni 
szlachetnych i pere), a tak.e platyny i pozosta)ych metali z grupy 
platynowców oraz monety z)ote i srebrne,
3) 5% sumy ubezpieczenia mienia ruchomego od zdarze(  
losowych lub sta)ych elementów i mienia ruchomego od kradzie.y  
z w)amaniem i rozboju, nie wi*cej jednak ni. 1000 z) za pozosta)e 
warto,ci pieni*.ne,
4) 5% sumy ubezpieczenia mienia ruchomego od zdarze(  
losowych lub sta)ych elementów i mienia ruchomego od kradzie.y  
z w)amaniem i rozboju za mienie ruchome przechowywane  
w pomieszczeniach wskazanych w § 4 ust. 3 pkt. 2)-4),
5) 100% odpowiedniej sumy ubezpieczenia za pozosta)e mienie 
obj*te ochron+ ubezpieczeniow+.
2. Za szkody powsta)e w domu, gara.u wolnostoj+cym, budynku 
gospodarczym, obiekcie ma)ej architektury, sta)ych elementach lub 
mieniu ruchomym wskutek wandalizmu, odszkodowanie wyp)aca 
si* odpowiednio do wysoko,ci 5% sumy ubezpieczenia domu razem 
ze sta)ymi elementami lub mienia ruchomego od zdarze( losowych, 
w zale.no,ci od tego, którego z'ww. przedmiotów ubezpieczenia 
dotyczy szkoda, z zastrze.eniem ust. 1 pkt 4) oraz ust. 3.
3. Odszkodowanie za szkody w sta)ych elementach i mieniu 
ruchomym powsta)e wskutek wandalizmu maj+cego bezpo,redni 
zwi+zek z dokonaniem lub usi)owaniem dokonania kradzie.y  
z w)amaniem wyp)aca si* do wysoko,ci sumy ubezpieczenia  
sta)ych elementów i mienia ruchomego od kradzie.y z w)amaniem  
i rozboju.
4. W przypadku ubezpieczenia domu i sta)ych elementów za szkody 
powsta)e w sta)ych elementach odszkodowanie wyp)aca si* do 
wysoko,ci 50% sumy ubezpieczenia domu i sta)ych elementów.

§ 11
Przy ustalaniu rozmiaru szkody nie uwzgl*dnia si*:
1) warto,ci naukowej, kolekcjonerskiej, zabytkowej lub pami+tkowej,
2) kosztów wynikaj+cych z niedost*pno,ci cz*,ci zamiennych lub 
materia)ów potrzebnych do przywrócenia stanu istniej+cego przed 
szkod+, je.eli naprawy mo.na dokona- przy u.yciu innych cz*,ci lub 
materia)ów zast*pczych, dost*pnych na rynku,
3) kosztów poniesionych na odka.enie pozosta)o,ci po szkodzie, 
usuni*cie zanieczyszcze( gleby, wody lub powietrza oraz 
rekultywacj* gruntów.



10  PAH1/OW071/1809 

§ 12
W granicach sum ubezpieczenia okre,lonych w umowie 
ubezpieczenia dla poszczególnych grup mienia odszkodowanie 
obejmuje:
1) utrat*, zniszczenie, uszkodzenie lub ubytek mienia bezpo,rednio 
w nast*pstwie zdarze( losowych wymienionych w umowie 
ubezpieczenia, w kwocie odpowiadaj+cej rozmiarowi szkody,
2) koszty usuni*cia pozosta)o,ci po szkodzie w granicach  
do 5% rozmiaru szkody.

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNO!CI CYWILNEJ  
W "YCIU PRYWATNYM

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

§ 13
1. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialno,- cywilna 
Ubezpieczonego lub jego osób bliskich wspólnie z nim 
zamieszkuj+cych, za szkody w mieniu i na osobie wyrz+dzone 
osobom trzecim, w zwi+zku z posiadaniem i u.ytkowaniem 
mieszkania, domu, gara.u wolnostoj+cego, budynku gospodarczego 
oraz obiektu ma)ej architektury.
2. Umowa ubezpieczenia obejmuje szkody w mieniu i na osobie 
b*d+ce nast*pstwem wypadku, który mia) miejsce w okresie 
ubezpieczenia. 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 powsta)e 
w tej samej dacie.
3. Ubezpieczenie obejmuje szkody w mieniu i na osobie wyrz+dzone 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Ubezpieczenie obejmuje równie. odpowiedzialno,- za szkody 
powsta)e wskutek zalania, niezale.nie od winy Ubezpieczonego. 

§ 14
1. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód 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.
2. Ubezpieczenie nie obejmuje odpowiedzialno,ci cywilnej za szkody:
1) zwi+zane z prowadzeniem dzia)alno,ci gospodarczej, a tak.e 
wyrz+dzone przez rzeczy dostarczone lub wytworzone przez osoby 
obj*te ubezpieczeniem, albo prace lub us)ugi przez nie wykonane,
2) powsta)e wskutek uchybie( w wykonywaniu czynno,ci 
zawodowych przez osoby obj*te ubezpieczeniem,
3) obj*te obowi+zkowymi ubezpieczeniami odpowiedzialno,ci 
cywilnej, do zawarcia których Ubezpieczony jest zobligowany,
4) wynikaj+ce z posiadania lub u.ytkowania jakichkolwiek pojazdów 
mechanicznych lub sprz*tu i urz+dze( lataj+cych i p)ywaj+cych.
3. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje odpowiedzialno,ci cywilnej  
za szkody:
1) wyrz+dzone przez pomoc domow+ lub opiekunk* zatrudnion+ 
przez Ubezpieczonego,
2) zwi+zanych z u.yciem broni palnej,

3) za które osoba obj*ta ubezpieczeniem jest odpowiedzialna 
wskutek umownego przej*cia odpowiedzialno,ci cywilnej 
osoby trzeciej albo wskutek rozszerzenia zakresu w)asnej 
odpowiedzialno,ci cywilnej wynikaj+cej z powszechnie 
obowi+zuj+cych przepisów prawa,
4) wyrz+dzone osobom bliskim wobec osób obj*tych 
ubezpieczeniem, albo osobom przez nie zatrudnionym, bez wzgl*du 
na podstaw* prawn+ zatrudnienia,
5) polegaj+ce na wyst+pieniu strat finansowych nie zwi+zanych  
ze szkod+ w mieniu ani na osobie,
6) zwi+zane z naruszeniem praw autorskich, patentów, znaków 
towarowych i nazw fabrycznych,
7) powsta)e w zwi+zku z oddawaniem nieruchomo,ci w odp)atne 
u.ytkowanie osobom trzecim na podstawie umowy najmu, 
dzier.awy, u.yczenia albo innego pokrewnego stosunku prawnego,
8) w warto,ciach pieni*.nych, dokumentach, planach, zbiorach 
archiwalnych, filatelistycznych, numizmatycznych albo dzie)ach 
sztuki, antykach oraz zbiorach kolekcjonerskich,
9) wynik)ych z przeniesienia chorób zaka/nych, o których istnieniu 
osoba obj*ta ubezpieczeniem wiedzia)a lub przy zachowaniu 
nale.ytej staranno,ci mog)a si* dowiedzie-,
10) pokrywane na podstawie prawa geologicznego lub górniczego,
11) w mieniu ruchomym, z którego osoby obj*te ubezpieczeniem 
korzysta)y na podstawie umowy najmu, dzier.awy, leasingu, 
u.yczenia lub innego pokrewnego stosunku prawnego,
12) bezpo,rednio lub po,rednio wynik)e z emisji, wycieku lub innej 
formy przedostania si* do powietrza, wody lub gruntu jakichkolwiek 
substancji.
4. Ubezpieczenie nie pokrywa grzywien i kar administracyjnych  
lub s+dowych oraz innych kar o charakterze pieni*.nym,  
w tym równie. odszkodowa( o charakterze karnym, na)o.onych  
na osoby obj*te ubezpieczeniem.

ODPOWIEDZIALNO!- ERGO HESTII

§ 15
1. W granicach udzielonej ochrony ERGO Hestia ma obowi+zek 
dokonania oceny sytuacji faktycznej i prawnej oraz podj*cia decyzji 
o uznaniu roszczenia i wyp)acie odszkodowania albo o prowadzeniu 
obrony Ubezpieczonego przed nieuzasadnionym roszczeniem.
2. ERGO Hestia w ka.dym czasie ma prawo wyp)aci- odszkodowanie 
w wysoko,ci sumy gwarancyjnej lub mniejszej, któr+ mog+ by- 
zaspokojone roszczenia wynikaj+ce z wypadku, zwalniaj+c si*  
z obowi+zku dalszego prowadzenia obrony oraz ponoszenia  
innych kosztów.

§ 16
1. ERGO Hestia wyp)aca osobie poszkodowanej nale.ne 
odszkodowanie ustalone wed)ug zasad odpowiedzialno,ci cywilnej 
osoby obj*tej ubezpieczeniem.
2. ERGO Hestia pokrywa tak.e 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,
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2) obrony s+dowej, je.eli przeciwko Ubezpieczonemu zostanie 
wszcz*te post*powanie karne, je.eli ERGO Hestia wyrazi)a pisemn+ 
zgod* na pokrycie tych kosztów, maksymalnie do wysoko,ci 
20%'sumy gwarancyjnej,
3) dzia)a( podj*tych przez Ubezpieczonego po zaistnieniu wypadku 
w celu zmniejszenia rozmiaru szkody.
3. Koszty, o których mowa w ust. 2, pokrywane s+ w ramach  
sumy gwarancyjnej.

UBEZPIECZENIE NAST#PSTW NIESZCZ#!LIWYCH WYPADKÓW

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

§ 17
1. Przedmiotem ubezpieczenia s+ nast*pstwa nieszcz*,liwych 
wypadków doznanych przez Ubezpieczonego na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granic+.
2. Z ochrony ubezpieczeniowej wy)+czone s+ nast*pstwa 
nieszcz*,liwych wypadków doznanych w wyniku:
1) pope)nienia lub usi)owania pope)nienia przez Ubezpieczonego 
przest*pstwa albo samobójstwa,
2) choroby alkoholowej, choroby psychicznej, zaburze( 
psychicznych lub schorze( wynikaj+cych z uzale.nienia od ,rodków 
psychoaktywnych lub z choroby uk)adu nerwowego, choroby  
o pod)o.u l*kowym,
3) pozostawania Ubezpieczonego w stanie po spo.yciu alkoholu,  
w stanie nietrze/wo,ci lub pod wp)ywem narkotyków albo ,rodków 
odurzaj+cych, b+d/ leków psychotropowych nieprzepisanych przez 
lekarza lub stosowanych niezgodnie z zaleceniem lekarza - chyba 
.e nie mia)o to wp)ywu na zaistnienie zdarzenia obj*tego ochron+ 
ubezpieczeniow+,
4) niezastosowania si* do zalece( lekarza prowadz+cego leczenie, 
5) samookaleczenia,
6) prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu mechanicznego  
bez wymaganych uprawnie(,
7) prac rozbiórkowych, prac przy wykonywaniu tuneli, prac 
zwi+zanych z dzia)alno,ci+ wydobywcz+ lub materia)ami 
wybuchowymi, wykonywanych przez Ubezpieczonego,
8) uczestnictwa w wy,cigach pojazdów l+dowych, morskich  
lub powietrznych,
9) trz*sienia ziemi,
10) wykonywania czynno,ci zawodowych przez:
a) cz)onków za)óg statków morskich i ,ródl+dowych oraz nurków, 
b) cz)onków za)óg statków powietrznych,
c) cz)onków za)óg morskich platform wiertniczych, 
d) pracowników agencji ochrony,
e) personel wojskowy,
11) uprawiania przez Ubezpieczonego sportów wysokiego ryzyka,
12) wyczynowego uprawiania sportu przez Ubezpieczonego.
3. Ponadto ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje:
1) infekcji,
2) uszkodze( dysków mi*dzykr*gowych,
3) zatru- przewodu pokarmowego,
4) zawa)ów serca i udarów mózgu,

5) ,mierci i uszczerbków na zdrowiu powsta)ych w nast*pstwie 
niew)a,ciwego leczenia albo niew)a,ciwie wykonanych zabiegów  
na ciele, z zastrze.eniem, .e ochrona ubezpieczeniowa istnieje, je.eli 
leczenie lub zabiegi by)y nast*pstwem wypadku obj*tego ochron+ 
ubezpieczeniow+,
6) skutków wypadków b*d+cych nast*pstwem jakiekolwiek choroby 
lub powsta)ych w zwi+zku z ni+, nawet zaistnia)+ nagle.
4. Zakresem odpowiedzialno,ci ERGO Hestii nie jest obj*te 
zado,-uczynienie za krzywd* spowodowan+ bólem i cierpieniem 
fizycznym lub psychicznym (ujemnymi uczuciami prze.ywanymi  
w zwi+zku z cierpieniem fizycznym lub nast*pstwami uszkodzenia 
cia)a albo rozstroju zdrowia b+d/ ,mierci+ Ubezpieczonego).

§ 18
ERGO Hestia wyp)aca nast*puj+ce rodzaje ,wiadcze(:
1) w przypadku ,mierci w wyniku nieszcz*,liwego wypadku obj*tego 
ochron+ ubezpieczeniow+, je.eli nast+pi)a ona w okresie do 1 roku 
od daty jego wyst+pienia - 50% sumy ubezpieczenia,
2) z tytu)u trwa)ego uszczerbku na zdrowiu lub z)amania powsta)ego 
wskutek nieszcz*,liwego wypadku - odpowiedni procent sumy 
ubezpieczenia ustalony zgodnie z poni.sz+ tabel+ oceny  
uszczerbku na zdrowiu:

Rodzaj uszczerbku na zdrowiu  
i rodzaj z'amania

Wysoko(* 
(wiadczenia  
jako % sumy 

ubezpieczenia

Trwa'e i ca'kowite inwalidztwo

Ca)kowita, obuoczna utrata wzroku 100%

Amputacja obu ko(czyn górnych 100%

Ca)kowita, obustronna utrata s)uchu 100%

Ca)kowita utrata mowy 100%

Pora.enie ca)kowite obu ko(czyn dolnych 
(Paraplegia)

100%

Pora.enie ca)kowite czteroko(czynowe 
(Tetraplegia)

100%

Poparzenie III stopnia powy.ej 20%  
powierzchni cia)a

100%

Trwa'e i cz&(ciowe inwalidztwo

G'owa

Utrata pe)nej grubo,ci ko,ci czaszki  
na powierzchni ponad 6 cm2 

40%

Cz*,ciowe usuni*cie .uchwy lub po)owy szcz*ki 
dotycz+ce pe)nej grubo,ci ko,ci

40%

Ca)kowita utrata wzroku w jednym oku 40%

Ca)kowita utrata s)uchu, jednostronna 30%

Ko.czyny górne

Amputacja jednej ko(czyny górnej  
powy.ej )okcia

65%

Amputacja przedramienia (poni.ej )okcia) 60%



12  PAH1/OW071/1809 

Rodzaj uszczerbku na zdrowiu i rodzaj 
z'amania

Wysoko(* 
(wiadczenia  
jako % sumy 

ubezpieczenia

Ca)kowita amputacja jednej r*ki (d)oni) 50%

Ca)kowita pourazowa utrata funkcji  
ko(czyny górnej

50%

Ca)kowita amputacja pi*ciu palców jednej r*ki 40%

Ko.czyny dolne

Amputacja ko(czyny dolnej na poziomie  
stawu kolanowego

60%

Amputacja podudzia (poni.ej kolana) 50%

Ca)kowita amputacja stopy 40%

Ca)kowita pourazowa utrata funkcji  
ko(czyny dolnej

40%

Skrócenie ko(czyny dolnej o co najmniej 5 cm 
(wskutek urazu)

30%

Ca)kowita amputacja pi*ciu palców jednej stopy 25%

Z'amania

Ko,ci czaszki, (bez ko,ci nosa) 8%

Miednicy (bez ko,ci ogonowej) 6%

Ko,ci udowej 6%

Ko,ci strza)kowej, piszczelowej 4%

Ko,ci ramieniowej 6%

Ko,ci promieniowej, )okciowej, ko,ci nadgarstka 4%

Kr*gos)upa 8%

Inne z)amania 2%

USTALANIE WYSOKO!CI !WIADCZENIA

§ 19
1. Ustalenie zwi+zku przyczynowego oraz rodzaju uszczerbku  
na zdrowiu lub z)amania nast*puje na podstawie dostarczonych 
dowodów oraz dokumentacji medycznej.
2. Rodzaj trwa)ego uszczerbku na zdrowiu lub z)amania ustala 
si* niezw)ocznie po zako(czeniu leczenia i rehabilitacji, a w razie 
d)u.szego leczenia - najpó/niej do 24 miesi+ca od dnia wypadku. 
Pó/niejsza zmiana rodzaju trwa)ego uszczerbku na zdrowiu nie daje 
podstawy do zmiany wysoko,ci ,wiadczenia.
3. W razie utraty lub uszkodzenia organu, narz+du albo uk)adu, 
których funkcje by)y ju. upo,ledzone wskutek choroby lub trwa)ego 
uszczerbku na zdrowiu powsta)ego z innego zdarzenia, wysoko,- 
,wiadczenia okre,la si* jako ró.nic* mi*dzy wysoko,ci+ uszczerbku 
okre,lonego w ust. 2, a stopniem trwa)ego uszczerbku na zdrowiu 
istniej+cym przed wypadkiem.
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.

§ 20
Je.eli Ubezpieczony otrzyma) ,wiadczenia z tytu)u trwa)ego 
uszczerbku na zdrowiu lub wyst+pienia z)amania, a nast*pnie  
zmar) wskutek tego samego nieszcz*,liwego wypadku, ,wiadczenie 
z tytu)u ,mierci wyp)aca si* tylko wówczas, gdy jest ono wy.sze 
od ju. wyp)aconego, jednocze,nie potr+ca si* kwot* uprzednio 
wyp)acon+.

§ 21
Je.eli Ubezpieczony zmar) po ustaleniu trwa)ego uszczerbku  
na zdrowiu z przyczyn zwi+zanych z nieszcz*,liwym wypadkiem, 
ale nie pobra) nale.nych ,wiadcze(, wówczas osobie uprawnionej 
wyp)aca si* wy.sze z przys)uguj+cych ,wiadcze( z tytu)u ,mierci 
Ubezpieczonego lub z tytu)u trwa)ego uszczerbku na zdrowiu.

§ 22
"wiadczenia wyp)acane s+ w z)otych polskich na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej.

UPRAWNIENI DO OTRZYMANIA !WIADCZENIA

§ 23
1. "wiadczenie z tytu)u trwa)ego uszczerbku na zdrowiu  
lub wyst+pienia z)amania wyp)acane jest Ubezpieczonemu.
2. Je.eli Ubezpieczony zmar) przed pobraniem ,wiadczenia z tytu)u 
trwa)ego uszczerbku na zdrowiu lub wyst+pienia z)amania, a zgon 
nie by) nast*pstwem wypadku, nale.ne przed ,mierci+ ,wiadczenie 
wyp)aca si* osobie uprawnionej.

§ 24
1. "wiadczenie z tytu)u ,mierci wyp)aca si* osobie uprawnionej 
wyznaczonej imiennie przez Ubezpieczonego, z zastrze.eniem § 26.
2. Ubezpieczony mo.e w ka.dym czasie zmieni- osob* uprawnion+.

§ 25
"wiadczenia, o których mowa w § 24, nie przys)uguj+ osobie 
uprawnionej, która umy,lnie przyczyni)a si* do ,mierci 
Ubezpieczonego.

§ 26
1. Je.eli do chwili ,mierci Ubezpieczonego nie wyznaczy) osoby 
uprawnionej do otrzymania ,wiadczenia, ,wiadczenie przys)uguje 
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.
2. W razie braku osoby uprawnionej do przys)uguj+cego ,wiadczenia 
ERGO Hestia wyp)aca w granicach sumy ubezpieczenia rzeczywiste, 
udowodnione koszty pogrzebu oraz ewentualne koszty transportu 
zw)ok z miejsca wypadku do miejsca pochówku osobie, która  
te koszty ponios)a, chyba .e koszty te zosta)y pokryte  
z ubezpieczenia spo)ecznego.
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Infolinia 801 107 107*, 58 555 5 555
*op!ata za po!"czenie zgodnie z cennikiem operatora

www.ergohestia.pl

KLAUZULE WSPÓLNE

WY+,CZENIA GENERALNE

§ 27
1. ERGO Hestia nie ponosi odpowiedzialno,ci za szkody wyrz+dzone 
umy,lnie przez Ubezpieczonego lub przez osob*, z któr+ 
Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym.
2. ERGO Hestia nie ponosi odpowiedzialno,ci za szkody wyrz+dzone 
przez Ubezpieczonego wskutek ra.+cego niedbalstwa, chyba .e 
zap)ata odszkodowania odpowiada w danych okoliczno,ciach 
wzgl*dom s)uszno,ci.
3. Ponadto z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wy)+czone s+  
szkody powsta)e wskutek:
1) dzia)a( wojennych, stanu wojennego, stanu wyj+tkowego, 
zamieszek, rozruchów, niepokojów spo)ecznych, trz*sienia ziemi, 
strajków, lokautów oraz aktów terroryzmu i sabota.u, a tak.e 
konfiskaty, nacjonalizacji, przetrzymywania lub zarekwirowania 
mienia przez w)adz*,
2) powsta)e wskutek dzia)ania energii j+drowej (atomowej) lub 
ska.enia radioaktywnego, promieni laserowych i'maserowych oraz 
pola magnetycznego i elektromagnetycznego, promieniowania 
jonizacyjnego, dzia)ania broni biologicznej, chemicznej oraz 
ska.eniem chemicznym i biologicznym;
3) zapadania si* ziemi, gdy s+ to szkody:
a) zwi+zane z ruchem zak)adu górniczego,
b) powsta)e w zwi+zku z robotami ziemnymi,
4) systematycznego (to jest regularnego i powtarzalnego) dzia)ania 
ha)asu, wibracji, temperatury, wody lub czynników atmosferycznych,
5) zamarzania wody w urz+dzeniach i instalacjach, 
6) ci+g)ego i samoistnego przenikania wód podziemnych,
7) emisji, wycieku lub innej formy przedostania si* do powietrza, 
wody lub gruntu jakichkolwiek substancji,
8) osiadania gruntu.
3. Wy)+czenia odpowiedzialno,ci, o których mowa w ust. 1, 2 oraz 
ust. 3 pkt 2)-8), nie maj+ zastosowania do ubezpieczenia nast*pstw 
nieszcz*,liwych wypadków.
4. Wy)+czenie szkód wyrz+dzonych wskutek ra.+cego niedbalstwa 
nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialno,ci cywilnej w .yciu 
prywatnym.

ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA NA CUDZY RACHUNEK

§ 28
1. Ubezpieczaj+cy mo.e zawrze- umow* ubezpieczenia na cudzy 
rachunek (na rachunek Ubezpieczonego).
2. Roszczenie o zap)at* sk)adki przys)uguje ERGO Hestii wy)+cznie 
przeciwko Ubezpieczaj+cemu. Zarzut maj+cy wp)yw na 
odpowiedzialno,- ERGO Hestii mo.e ona podnie,- równie. przeciwko 
Ubezpieczonemu.
3. Ubezpieczony jest uprawniony do .+dania nale.nego ,wiadczenia 
bezpo,rednio od ERGO Hestii, chyba .e strony uzgodni)y inaczej; 
jednak.e uzgodnienie takie nie mo.e zosta- dokonane, je.eli 
wypadek ju. zaszed).
4. Ubezpieczony mo.e .+da- by ERGO Hestia udzieli)a mu informacji 
o postanowieniach zawartej umowy ubezpieczenia oraz Ogólnych 
Warunków Ubezpieczenia w zakresie, w jakim dotycz+ praw 
i'obowi+zków Ubezpieczonego.

5. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek 
Ubezpieczaj+cy zobowi+zuje si* do przekazania Ogólnych 
Warunków Ubezpieczenia Ubezpieczonemu. Je.eli Ubezpieczony 
wyra.a Ubezpieczaj+cemu zgod* na finansowanie kosztu sk)adki, 
to Ubezpieczaj+cy dor*cza Ubezpieczonemu Ogólne Warunki 
Ubezpieczenia przed wyra.eniem przez Ubezpieczonego tej zgody. 
Ubezpieczony ma obowi+zek potwierdzi- dor*czenie mu Ogólnych 
Warunków Ubezpieczenia na pi,mie. Ubezpieczaj+cy ma obowi+zek 
przekaza- dokument z takim potwierdzeniem ERGO Hestii.

SUMA UBEZPIECZENIA

§ 29
1. Sum* ubezpieczenia ustala Ubezpieczaj+cy i stanowi ona  
górn+ granic* odpowiedzialno,ci ERGO Hestii.
2. W ubezpieczeniu mienia sum* ubezpieczenia ustala si* na 
podstawie:
1) warto,ci rynkowej - dla mieszkania,
2) warto,ci odtworzeniowej - dla domu, budynku gospodarczego, 
gara.u wolnostoj+cego oraz obiektu ma)ej architektury,
3) warto,ci rzeczywistej - dla mienia ruchomego i sta)ych 
elementów z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia (z wyj+tkiem 
mienia ruchomego wymienionego w ust. 3).
3. Podstaw* okre,lenia sumy ubezpieczenia w pozosta)ych  
grupach mienia stanowi:
1) warto,- rynkowa z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia  
- dla wyrobów ze z)ota, srebra, kamieni szlachetnych i pere),  
a tak.e platyny i pozosta)ych metali z grupy platynowców  
oraz monet z)otych i srebrnych,
2) warto,- nominalna z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia 
(warto,- nominaln+ waluty obcej przelicza si* na z)ote wed)ug tabeli 
A lub tabeli B ,redniego kursu walut obcych w z)otych og)aszanego 
przez NBP (obowi+zuj+cego w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia)  
- dla pozosta)ych warto,ci pieni*.nych.
4. W przypadku cz*,ci domu lub mieszkania stanowi+cego 
wspó)w)asno,- kilku osób (z wyj+tkiem ma).onków posiadaj+cych 
wspólno,- maj+tkow+) wysoko,- odszkodowania ustala si* jako 
udzia) w szkodzie proporcjonalnie do udzia)u Ubezpieczonego 
w'prawie w)asno,ci ca)ego domu lub mieszkania. 
5. Po wyp)acie odszkodowania sumy ubezpieczenia okre,lone 
na podstawie ust. 2 - 4 zmniejsza si* o kwot* wyp)acanego 
odszkodowania. Po wyczerpaniu sumy ubezpieczenia, umowa 
ubezpieczenia ulega rozwi+zaniu.
6. Za zgod+ ERGO Hestii, Ubezpieczaj+cy mo.e uzupe)ni- sum* 
ubezpieczenia wype)niaj+c nowy wniosek ubezpieczeniowy  
i op)acaj+c dodatkow+ sk)adk*.
7. Je.eli w okresie obj*tym umow+ ubezpieczenia nast+pi wzrost 
warto,ci ubezpieczonego mienia, Ubezpieczaj+cy mo.e zg)osi- 
ten fakt ERGO Hestii i za jej zgod+ dokona- podwy.szenia sumy 
ubezpieczenia (doubezpieczenia), op)acaj+c dodatkow+ sk)adk*.

§ 30
1. W ubezpieczeniu odpowiedzialno,ci cywilnej w .yciu prywatnym 
ustala si* sum* gwarancyjn+ w wysoko,ci 50 000 z), stanowi+c+ 
limit odpowiedzialno,ci ERGO Hestii w stosunku do jednego 
i'wszystkich wypadków w okresie ubezpieczenia.
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2. Po wyp)acie odszkodowania suma gwarancyjna zmniejsza si* 
o kwot* wyp)acanego odszkodowania. Po wyczerpaniu sumy 
gwarancyjnej, umowa ubezpieczenia odpowiedzialno,ci cywilnej 
posiadacza nieruchomo,ci ulega rozwi+zaniu.
3. Za zgod+ ERGO Hestii Ubezpieczaj+cy mo.e uzupe)ni- sum* 
gwarancyjn+ wype)niaj+c nowy wniosek ubezpieczeniowy  
i op)acaj+c dodatkow+ sk)adk*.

§ 31
1. W ubezpieczeniu nast*pstw nieszcz*,liwych wypadków sum* 
ubezpieczenia okre,la si* w umowie ubezpieczenia i mo.e ona 
wynie,- 5000, 10 000 lub 15 000 z).
2. Suma ubezpieczenia jest jednakowa dla ka.dego Ubezpieczonego 
i stanowi górn+ granic* odpowiedzialno,ci ERGO Hestii w odniesieniu 
do ka.dego Ubezpieczonego.

SPOSÓB USTALANIA I OP+ACANIA SK+ADKI UBEZPIECZENIOWEJ

§ 32
1. ERGO Hestia ustala sk)adk* ubezpieczeniow+ po dokonaniu  
oceny ryzyka wnioskowanego zakresu ubezpieczenia.
2. Wysoko,- sk)adki zale.y równie. od przyj*tego w umowie 
ubezpieczenia okresu ubezpieczenia i sposobu p)atno,ci (tj. czy 
sk)adka p)atna jest jednorazowo czy te. w ratach).

§ 33
1. W ubezpieczeniu mienia wysoko,- sk)adki stanowi iloczyn  
sumy ubezpieczenia i stawki za ubezpieczenie ka.dego ryzyka, 
okre,lonej w taryfie obowi+zuj+cej w dniu zawarcia umowy 
ubezpieczenia.
2. Wysoko,- dodatkowej sk)adki w ubezpieczeniu domu, mieszkania, 
sta)ych elementów, mienia ruchomego, budynków gospodarczych, 
gara.y wolnostoj+cych i obiektów ma)ej architektury od powodzi 
jest zale.na od prawdopodobie(stwa wyst+pienia powodzi 
w'miejscu ubezpieczenia.
3. Wysoko,- dodatkowej sk)adki w ubezpieczeniu mienia ruchomego 
i sta)ych elementów od kradzie.y z w)amaniem i rozboju jest zale.na 
od strefy regionalnej miejsca ubezpieczenia.
4. Przy ustalaniu wysoko,ci sk)adki uwzgl*dnia si* zni.ki sk)adki za:
1) alarm lokalny, system antyw)amaniowy wywo)uj+cy alarm 
w jednostce policji lub agencji ochrony mienia, sta)y dozór 
wykonywany przez agencj* ochrony mienia oraz zabezpieczenie 
wej,- drzwiami o zwi*kszonej odporno,ci na w)amanie, 
potwierdzonej atestem w ubezpieczeniu mienia i sta)ych elementów 
domu lub mieszkania od kradzie.y z w)amaniem lub rozboju,
2) bezszkodow+ kontynuacj* ubezpieczenia.
5. Za bezszkodow+ kontynuacj* ubezpieczenia uwa.a si* zawarcie 
kolejnej umowy ubezpieczenia obejmuj+cej ten sam przedmiot 
i zakres ubezpieczenia co umowa ubezpieczenia z zako(czonym 
okresem ubezpieczenia, je.eli:
1) w umowie ubezpieczenia z zako(czonym okresem ochrony nie 
wyst+pi)a szkoda,
2) pomi*dzy dat+ ko(ca okresu ubezpieczenia w poprzedniej 
umowie ubezpieczenia, a dat+ pocz+tku okresu nowej umowy 
ubezpieczenia nie min*)o wi*cej ni. 30 dni.

§ 34
W ubezpieczeniu odpowiedzialno,ci cywilnej posiadacza 
nieruchomo,ci przy ustalaniu wysoko,ci sk)adki uwzgl*dnia si* 
zni.k* sk)adki za bezszkodow+ kontynuacj* ubezpieczenia  
w rozumieniu § 33 ust. 5.

§ 35
1. W ubezpieczeniu nast*pstw nieszcz*,liwych wypadków wysoko,- 
sk)adki zale.y od wysoko,ci sumy ubezpieczenia, ilo,ci osób 
ubezpieczonych i rodzaju wykonywanej pracy zawodowej. 
2. Przy ustalaniu wysoko,ci sk)adki uwzgl*dnia si* zni.k* sk)adki  
za bezszkodow+ kontynuacj* ubezpieczenia w rozumieniu § 33 ust. 5.

§ 36
1. Sk)adk* ubezpieczeniow+ i tryb jej p)atno,ci okre,la si* 
na podstawie taryfy obowi+zuj+cej w dniu zawarcia umowy 
ubezpieczenia.
2. Na wniosek Ubezpieczaj+cego sk)adka mo.e by- roz)o.ona na raty.
3. Terminy p)atno,ci kolejnych rat i ich wysoko,- okre,la si*  
w umowie ubezpieczenia.
4. Przy ustalaniu wysoko,ci sk)adki uwzgl*dnia si* zni.k*  
za jednorazowe op)acenie sk)adki lub zwy.k* za roz)o.enie  
sk)adki na raty.

§ 37
W razie ujawnienia okoliczno,ci, która poci+ga za sob+ istotn+ 
zmian* prawdopodobie(stwa wypadku, ka.da ze stron mo.e .+da- 
odpowiedniej zmiany wysoko,ci sk)adki, poczynaj+c od chwili,  
w której zasz)a ta okoliczno,-, nie wcze,niej jednak ni. od pocz+tku 
bie.+cego okresu ubezpieczenia. W razie zg)oszenia takiego 
.+dania druga strona mo.e w terminie 14 dni wypowiedzie- umow* 
ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym.

OKRES UBEZPIECZENIA I CZAS TRWANIA  
ODPOWIEDZIALNO!CI ERGO HESTII

§ 38
1. Okres ubezpieczenia oznacza si* w umowie ubezpieczenia.
2. Za pocz+tek okresu ubezpieczenia uwa.a si* dat* uzgodnion+ 
przez strony umowy.

§ 39
1. Odpowiedzialno,- ERGO Hestii rozpoczyna si* od dnia i godziny 
wskazanej w umowie ubezpieczenia jako pocz+tek okresu 
ubezpieczenia, pod warunkiem, .e sk)adka lub jej pierwsza rata 
zostanie zap)acona w terminie wskazanym w umowie ubezpieczenia, 
z zastrze.eniem postanowie( ust. 2 - 4.
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 wypowiada 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 ulega 
rozwi+zaniu z ko(cem okresu, na który przypada)a niezap)acona 
sk)adka, z zastrze.eniem § 41.
3. 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 
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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, z zastrze.eniem § 41.
4. Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie ryzyka powodzi rozpoczyna 
si* po 30 dniach od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia, 
z'zastrze.eniem, .e zapis nie ma zastosowania w przypadku 
nieprzerwanej kontynuacji w ERGO Hestii ubezpieczenia w zakresie 
ryzyka powodzi.

§ 40
Przy ubezpieczeniu nast*pstw nieszcz*,liwych wypadków 
Ubezpieczaj+cy mo.e wypowiedzie- umow* ubezpieczenia  
w ka.dym czasie ze skutkiem natychmiastowym.

§ 41
1. Je.eli zap)ata dokonywana jest w formie przelewu bankowego 
lub przekazu pocztowego, za dzie( zap)aty uwa.a si* dzie( zlecenia 
zap)aty w banku lub na poczcie - pod warunkiem, .e na rachunku 
Ubezpieczaj+cego by)y zgromadzone wystarczaj+ce ,rodki, 
w'odmiennym przypadku za dzie( zap)aty uwa.a si* dzie( uznania 
rachunku ERGO Hestii odpowiedni+ kwot+.
2. Za zap)at* sk)adki lub kolejnej raty sk)adki nie uwa.a si* zap)aty 
kwoty ni.szej ni. wynikaj+ca z umowy ubezpieczenia.
3. Odpowiedzialno,- ERGO Hestii ko(czy si* z up)ywem okresu 
ubezpieczenia, chyba .e stosunek ubezpieczeniowy wygas) przed 
tym terminem.

OBOWI,ZKI UBEZPIECZAJ,CEGO I UBEZPIECZONEGO

§ 42
1. Ubezpieczaj+cy zobowi+zany jest poda- do wiadomo,ci  
ERGO Hestii wszystkie znane sobie okoliczno,ci, o które ERGO Hestia 
zapytywa)a w formularzu oferty albo przed zawarciem umowy 
ubezpieczenia w innych pismach. Je.eli Ubezpieczaj+cy zawiera 
umow* ubezpieczenia przez przedstawiciela, obowi+zek ten ci+.y 
równie. na przedstawicielu i obejmuje ponadto okoliczno,ci znane 
przedstawicielowi. W razie zawarcia przez ERGO Hesti* umowy 
ubezpieczenia mimo braku odpowiedzi na poszczególne pytania, 
pomini*te okoliczno,ci uwa.a si* za nieistotne.
2. W czasie trwania umowy ubezpieczenia Ubezpieczaj+cy 
zobowi+zany jest niezw)ocznie zg)asza- ERGO Hestii wszelkie zmiany 
okoliczno,ci, wymienione w ust. 1, o które ERGO Hestia zapytywa)a 
we wniosku ubezpieczeniowym albo w innych pismach przed 
zawarciem umowy ubezpieczenia.
3. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek 
obowi+zki okre,lone w ust. 1 i 2 spoczywaj+ zarówno na 
Ubezpieczaj+cym, jak i na Ubezpieczonym, chyba .e Ubezpieczony 
nie wiedzia) o zawarciu umowy ubezpieczenia na jego rachunek.
4. ERGO Hestia nie ponosi odpowiedzialno,ci za skutki okoliczno,ci, 
które z naruszeniem ust. 1 i 2 nie zosta)y podane do jej wiadomo,ci. 
Je.eli do naruszenia ust. 1 dosz)o z winy umy,lnej, w razie 
w+tpliwo,ci przyjmuje si*, .e wypadek przewidziany umow+ 
ubezpieczenia i jego nast*pstwa s+ skutkiem okoliczno,ci, o których 
mowa w zdaniu poprzedzaj+cym.

SPOSÓB POST#POWANIA W PRZYPADKU SZKODY

§ 43
1. Ubezpieczony ma obowi+zek niezw)ocznie, po powstaniu  
szkody lub uzyskaniu o niej wiadomo,ci powiadomi- ERGO Hesti*  
o wypadku pod numerem telefonu: 801 107 107 lub 58 555 5 555.
2. 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- odszkodowanie lub 
,wiadczenie, je.eli naruszenie przyczyni)o si* do zwi*kszenia szkody 
lub uniemo.liwi)o ERGO Hestii ustalenie okoliczno,ci i skutków 
zdarzenia.

§ 44
1. W razie zaj,cia wypadku Ubezpieczony zobowi+zany jest u.y- 
dost*pnych mu ,rodków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia 
oraz zapobie.enia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów.
2. Je.eli Ubezpieczony umy,lnie lub wskutek ra.+cego niedbalstwa 
nie zastosowa) ,rodków okre,lonych w ust. 1, ERGO Hestia jest wolna 
od odpowiedzialno,ci za szkody powsta)e z tego powodu.
3. ERGO Hestia w granicach sumy ubezpieczenia lub sumy 
gwarancyjnej, zwraca koszty wynik)e z zastosowania ,rodków, 
o których mowa w ust. 1, je.eli ,rodki te by)y celowe, chocia.by 
okaza)y si* bezskuteczne.

§ 45
1. Ponadto Ubezpieczony ma obowi+zek:
1) dostarczy- ERGO Hestii dokumenty niezb*dne do rozpatrzenia 
wniosku o wyp)at* odszkodowania w tym:
a) w ubezpieczeniu mienia - przedstawi- wykaz utraconych lub 
zniszczonych przedmiotów z podaniem ich ilo,ci oraz warto,ci, 
b) w ubezpieczeniu nast*pstw nieszcz*,liwych wypadków 
- dokumenty niezb*dne do rozpatrzenia wniosku o wyp)at* 
,wiadczenia, w tym diagnozy lekarskie i inne dokumenty 
stwierdzaj+ce przyczyny wypadku i zakres udzielonej pomocy 
medycznej,
2) niezw)ocznie powiadomi- jednostk* policji o ka.dej szkodzie,  
która mog)a powsta- w wyniku przest*pstwa lub wykroczenia  
(w tym tak.e w wyniku wandalizmu), z)o.y- wniosek o ,ciganie 
osób odpowiedzialnych za powstanie szkody oraz i uzyska- pisemne 
potwierdzenie faktu zg)oszenia z wyszczególnieniem utraconych 
przedmiotów, a administracj* budynku o ka.dym przypadku zalania 
mieszkania,
3) pozostawi- bez zmian miejsce szkody do czasu przybycia 
przedstawiciela ERGO Hestii, chyba .e zmiana jest niezb*dna w celu 
zabezpieczenia mienia pozosta)ego po szkodzie lub zmniejszenia 
szkody; ERGO Hestia nie mo.e powo)ywa- si* na to postanowienie, 
je.eli nie rozpocz*)a likwidacji szkody w ci+gu 7 dni od daty 
otrzymania zawiadomienia o szkodzie,
4) stosowa- si* do zalece( ERGO Hestii, udzielaj+c jej informacji  
i pe)nomocnictw w zakresie niezb*dnym do prawid)owej  
likwidacji szkody,
5) umo.liwi- ERGO Hestii dokonanie czynno,ci maj+cych na celu 
ustalenie okoliczno,ci powstania szkody, jej rodzaju i rozmiaru, 
jak równie. udzieli- w tym zakresie wszelkich wyja,nie( oraz 
przedstawi- niezb*dne dowody.
2. Ubezpieczony ma obowi+zek udost*pni- inne dokumenty, 
niezb*dne do prawid)owej likwidacji szkody.
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§ 50
1. ERGO Hestia ma prawo wyznaczenia na w)asny koszt  
niezale.nego eksperta w celu okre,lenia przyczyny, rozmiaru  
szkody i nale.nego odszkodowania lub ,wiadczenia oraz w celu  
udzielenia Ubezpieczonemu instrukcji i wskazówek dotycz+cych  
post*powania zmierzaj+cego do z)agodzenia skutków wypadku  
lub zminimalizowania rozmiarów szkody.
2. Ubezpieczony zobowi+zany jest dostarczy- ERGO Hestii lub 
wyznaczonemu przez ni+ ekspertowi wszystkie dokumenty, 
niezb*dne do prawid)owej likwidacji szkody.

§ 51
1. ERGO Hestia wyp)aca odszkodowanie lub ,wiadczenie 
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 zawartej z nim ugody albo 
prawomocnego orzeczenia s+du.
2. ERGO Hestia wyp)aca odszkodowanie lub ,wiadczenie w terminie 
30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku.
3. Je.eli w terminie okre,lonym w ust. 2 wyja,nienie okoliczno,ci 
koniecznych do ustalenia odpowiedzialno,ci ERGO Hestii albo 
wysoko,ci odszkodowania lub ,wiadczenia okaza)o si* niemo.liwe, 
odszkodowanie lub ,wiadczenie powinno by- wyp)acone w ci+gu 
14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu nale.ytej staranno,ci 
wyja,nienie tych okoliczno,ci by)o mo.liwe jednak.e bezsporn+ 
cz*,- odszkodowania lub ,wiadczenia ERGO Hestia wyp)aca  
w terminie okre,lonym w ust. 2.
4. Je.eli z okoliczno,ci wypadku wynika, .e nie ma mo.liwo,ci 
ustalenia odpowiedzialno,ci ERGO Hestii bez wyja,nienia kwestii 
winy Ubezpieczonego, ERGO Hestia mo.e podj+- decyzj*  
o odpowiedzialno,ci za zdarzenie w oparciu o wynik post*powania 
przygotowawczego prowadzonego na postawie przepisów ustawy  
z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks post*powania karnego  
(Dz. U. z 1997 nr 89 poz. 555 z pózn. zm.). 
5. O ile nie umówiono si* inaczej, suma pieni*.na wyp)acona  
przez ERGO Hesti* nie mo.e by- wy.sza od poniesionej szkody.

§ 52
Je.eli po wyp)acie odszkodowania Ubezpieczony odzyska) utracone 
przedmioty, zobowi+zany jest zwróci- odszkodowanie wyp)acone  
za te przedmioty, albo zrzec si* praw do tych przedmiotów na rzecz 
ERGO Hestii.

§ 53
1. Z dniem wyp)aty odszkodowania przez ERGO Hesti* roszczenie 
Ubezpieczonego przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za 
szkod* przechodzi z mocy prawa na ERGO Hesti* do wysoko,ci 
wyp)aconego odszkodowania. Je.eli ERGO Hestia pokry)a tylko 
cz*,- szkody, Ubezpieczonemu przys)uguje co do pozosta)ej cz*,ci 
pierwsze(stwo zaspokojenia przed roszczeniem ERGO Hestii.
2. Nie przechodz+ na ERGO Hesti* roszczenia Ubezpieczonego 
przeciwko osobom, z którymi Ubezpieczony pozostaje we wspólnym 
gospodarstwie domowym, chyba .e sprawca wyrz+dzi) szkod* 
umy,lnie.
3. Ubezpieczony zobowi+zany jest zabezpieczy- mo.no,- 
dochodzenia roszcze( odszkodowawczych wobec osób 
odpowiedzialnych za szkod*.

3. ERGO Hestia ma prawo weryfikacji przed)o.onych przez 
Ubezpieczonego rachunków, kosztorysów i innych dokumentów oraz 
zasi*gni*cia opinii specjalistów.

§ 46
1. Niezale.nie od obowi+zków okre,lonych w §§ 43-45,  
w razie zg)oszenia roszczenia o naprawienie szkody z tytu)u 
odpowiedzialno,ci cywilnej posiadacza nieruchomo,ci Ubezpieczony 
ma obowi+zek zaniechania dzia)a( zmierzaj+cych do zaspokojenia 
poszkodowanego, uznania jego roszcze( b+d/ zawarcia z nim ugody, 
do czasu uzyskania pisemnej zgody ERGO Hestii.
2. Je.eli przeciwko sprawcy wypadku wszcz*te zosta)o post*powanie 
karne, albo 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*.
3. Ubezpieczony zobowi+zany jest dor*czy- ERGO Hestii orzeczenie 
s+du w terminie umo.liwiaj+cym jej zaj*cie stanowiska odno,nie 
wniesienia ,rodka odwo)awczego.
4. Zaspokojenie lub uznanie przez Ubezpieczonego roszczenia osoby 
poszkodowanej bez wymaganej pisemnej zgody ERGO Hestii nie ma 
wp)ywu na odpowiedzialno,- ERGO Hestii.

§ 47
1. Niezale.nie od obowi+zków okre,lonych w §§ 43-45,  
w ubezpieczeniu nast*pstw nieszcz*,liwych wypadków w razie 
wypadku Ubezpieczony zobowi+zany jest ponadto:
1) podda- si* leczeniu i stosowa- si* do zalece( maj+cych na celu 
z)agodzenie skutków wypadku,
2) podda- si* badaniu przez lekarzy lub ewentualnej obserwacji 
klinicznej,
3) 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. W razie ,mierci Ubezpieczonego osoba uprawniona zobowi+zana 
jest dostarczy- do ERGO Hestii dokumenty niezb*dne do ustalenia 
zasadno,ci roszczenia, w tym odpis aktu zgonu oraz dokumenty 
stwierdzaj+ce pokrewie(stwo lub powinowactwo osoby uprawnionej 
z Ubezpieczonym.

§ 48
Je.eli Ubezpieczony, z winy umy,lnej lub ra.+cego niedbalstwa, nie 
dope)ni obowi+zków wymienionych w §§ 45-47, 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+.

WYP+ATA ODSZKODOWANIA LUB !WIADCZENIA

§ 49
Uprawniony z umowy ubezpieczenia zobowi+zany jest do 
udokumentowania zasadno,ci zg)oszonego roszczenia.
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4. W razie zrzeczenia si* przez Ubezpieczonego, bez zgody  
ERGO Hestii, ca)o,ci lub cz*,ci praw przys)uguj+cych mu do osób 
trzecich z tytu)u szkód, ERGO Hestia mo.e odmówi- wyp)aty 
odszkodowania odpowiednio w ca)o,ci lub w kwocie równej cz*,ci,  
w jakiej Ubezpieczony zrzek) si* tych praw, 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.

WYGA!NI#CIE STOSUNKU UBEZPIECZENIOWEGO

§ 54
1. Je.eli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres d)u.szy ni. 
6'miesi*cy, Ubezpieczaj+cy ma prawo odst+pienia od umowy 
ubezpieczenia w terminie 30 dni, a w przypadku gdy Ubezpieczaj+cy 
jest przedsi*biorc+, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy 
ubezpieczenia. Je.eli najpó/niej w chwili zawarcia umowy 
ERGO Hestia nie poinformowa)a Ubezpieczaj+cego b*d+cego 
konsumentem o prawie odst+pienia od umowy, termin 30 dni 
biegnie od dnia, w którym Ubezpieczaj+cy b*d+cy konsumentem 
dowiedzia) si* o tym prawie. 
2. Konsument, który zawar) na odleg)o,- umow* ubezpieczenia, 
mo.e odst+pi- 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. 
3. Odst+pienie od umowy ubezpieczenia nie zwalnia 
Ubezpieczaj+cego z obowi+zku zap)aty sk)adki za okres, w którym 
ERGO Hestia udziela)a ochrony ubezpieczeniowej.
4. Ubezpieczaj+cy mo.e z)o.y- odst+pienie w sposób okre,lony  
w § 56.
5. W razie zbycia przedmiotu ubezpieczenia prawa z umowy 
ubezpieczenia mog+ by- przeniesione na nabywc* przedmiotu 
ubezpieczenia. Przeniesienie tych praw wymaga zgody ERGO Hestii.
6. W razie przeniesienia praw, o których mowa w ust. 5, na nabywc* 
przedmiotu przechodz+ tak.e obowi+zki, które ci+.y)y na zbywcy. 
Pomimo tego przej,cia obowi+zków zbywca odpowiada solidarnie  
z nabywc+ za zap)at* sk)adki przypadaj+cej za czas do chwili 
przej,cia przedmiotu ubezpieczenia na nabywc*.
7. Je.eli prawa, o których mowa w ust. 5, nie zosta)y przeniesione na 
nabywc* przedmiotu ubezpieczenia, stosunek ubezpieczenia wygasa 
z chwil+ przej,cia przedmiotu ubezpieczenia na nabywc*.
8. Przepisów ust. 5 - 7 nie stosuje si* przy przenoszeniu 
wierzytelno,ci, jakie powsta)y lub mog+ powsta- wskutek zaj,cia 
przewidzianego w umowie ubezpieczenia wypadku.

POSTANOWIENIA KO/COWE

§ 55a  
(zapis obowi%zuj%cy do 30 wrze(nia 2018 roku)
1. Ubezpieczaj+cy, Ubezpieczony lub uprawniony z umowy 
ubezpieczenia, który jest osob+ fizyczn+, mo.e zg)osi- zastrze.enia 
dotycz+ce us)ug ,wiadczonych przez ERGO Hesti* (reklamacja):
1) poprzez formularz na stronie: www.ergohestia.pl;
2) telefonicznie, pod numerem: 801 107 107 lub 58 555 5 555;
3) pisemnie, na adres siedziby Sopockiego Towarzystwa  
Ubezpiecze( ERGO Hestia SA, ul. Hestii 1, 81-731 Sopot;

4) ustnie lub pisemnie podczas wizyty w jednostce  
Sopockiego Towarzystwa Ubezpiecze( ERGO Hestia SA.
2. Jednostka organizacyjna powo)ana przez Zarz+d ERGO Hestii 
rozpatruje reklamacje.
3. Osoba, która z)o.y)a reklamacj* otrzyma odpowied/ w ci+gu  
30 dni od dnia jej z)o.enia na pi,mie lub za pomoc+ innego trwa)ego 
no,nika informacji lub poczt+ elektroniczn+ - na wniosek osoby 
zg)aszaj+cej 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 ci+gu 60 dni od dnia otrzymania.
5. Osoby wskazane w ust. 1, w niestandardowych sprawach, mog+ 
si* zwróci- do Rzecznika Klienta ERGO Hestii poprzez formularz na 
stronie: www.ergohestia.pl.
6. Osoba uprawniona z umowy ubezpieczenia, która jest osob+ 
fizyczn+, mo.e wyst+pi- z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do 
Rzecznika Finansowego.

§ 55b  
(zapis obowi%zuj%cy od 1 pa)dziernika 2018 roku)
1. Ubezpieczaj+cy, 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. 
5) W niestandardowych sprawach osoby wymienione w ust. 1 mog+ 
zwróci- si* do Rzecznika Klienta ERGO Hestii poprzez formularz na 
stronie: www.ergohestia.pl.
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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+.

§ 56
1. Wszystkie zawiadomienia i o,wiadczenia stron umowy powinny 
by- sk)adane na pi,mie za pokwitowaniem lub przes)ane listem 
poleconym, z zastrze.eniem ust. 3.
2. Strony maj+ obowi+zek wzajemnego informownia o zmianie 
adresu zamieszkania b+d/ siedziby. 
3. W umowie ubezpieczenia strony umowy mog+ postanowi-,  
.e ich zawiadomienia i o,wiadczenia mog+ by- dostarczane 
tak.e poczt+ elektroniczn+, SMS-em, fakem lub telefonicznie na 
adresy lub numery telefonów, wskazane w umowie ubezpieczenia. 
Dostarczanie zawiadomie( i o,wiadcze( w tych formach mo.e 
zosta- wprowadzone w ka.dym czasie- na wniosek lub za zgod+ 
Ubezpieczaj+cego wraz z podaniem przez niego adresu lub numeru 
telefonu. 

§ 57
W sprawach nieuregulowanych umow+ ubezpieczenia strony 
stosowa- b*d+ powszechnie obowi+zuj+ce przepisy prawa.

§ 58
1. Umowy ubezpieczenia zawierane s+ na podstawie prawa 
polskiego.
2. Spory wynikaj+ce z umowy ubezpieczenia s+ rozpatrywane 
wed)ug prawa polskiego.
3. Obie strony umowy ubezpieczenia mog+ wytoczy- powództwo 
o roszczenie wynikaj+ce z umowy ubezpieczenia wed)ug przepisów 
o w)a,ciwo,ci ogólnej albo przed s+d w)a,ciwy dla miejsca 
zamieszkania lub siedziby Ubezpieczaj+cego,
Ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia.
4. Obie strony umowy ubezpieczenia mog+ wytoczy- powództwo 
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. Obie strony umowy ubezpieczenia 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 ERGO Hesti+ 
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 post*powa( w ,wietle przepisów ustawy z dnia  
5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku 
finansowego i o Rzeczniku Finansowym.

§ 59
Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia wchodz+ w .ycie  
z dniem 24 wrze,nia 2018 roku i obowi+zuj+ dla umów  
zawartych od tej daty.

Prezes Zarz%du

Piotr Maria !liwicki

Cz'onek Zarz%du

Adam Roman
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Infolinia 801 107 107*, 58 555 5 555
*op!ata za po!"czenie zgodnie z cennikiem operatora

www.ergohestia.pl
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Aneks do Ogólnych Warunków Ubezpiecze!

§ 1
Niniejszym Aneksem wprowadza si", w wyszczególnionych poni#ej Ogólnych Warunkach Ubezpiecze! Sopockiego Towarzystwa Ubezpiecze! ERGO Hestia SA 
(dalej „OWU”) nast"puj$ce zmiany odpowiednio: paragrafu 1 lub paragrafu 2 OWU :
1) § 2 OWU:

a) Hestia 1 kod: C-H1-01/18  
b) Hestia 7 kod: C-H7-01/18
c) Hestia 7 Assistance kod: C-H7A-01/18
d) Autocasco kod: C-AC-01/18
e) Nast"pstwa Nieszcz"%liwych Wypadków Kierowcy i Pasa#erów kod: CBA-NNWK-01/18
f)  Hestia Car Assistance kod: CB-HCA-01/18
g)  Szyby Samochodowe kod: CBA-SZ-01/18
h)  Ochrona Utraty Zni#ki OC kod: CB-OUZOC-01/18

oraz 
2) § 1 OWU:

a) Mój Dom kod: C-MD-01/18 
b) ERGO 1 kod: C-E1-01/18
c) ERGO 7 pozakomunikacyjne kod: C-E7-PK-01/18
d) ERGO 7 komunikacyjne kod: C-E7-K-01/18
e) Moja Firma pozakomunikacyjna kod: C-MF-PK-01/18
f) Moja Firma komunikacyjna kod: C-MF-K-01/18
g) ERGO Podró# kod: C-EP-01/18
h) Odpowiedzialno%& Cywilna Posiadaczy Pojazdów Mechanicznych w Ruchu Zagranicznym – Zielona Karta kod: CBAEI-ZK-02/18

3) Nast"puj$ zmiany w § 1 w aneksie do Ogólnych Warunków Ubezpiecze! ERGO Sport kod: C-ES-02/16  

otrzymuj$ nast"puj$ce brzmienie:

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 zawieraj$ umow" ubezpieczenia. Dokument wi$#e równie# ubezpieczane osoby, je#eli nie s$ one stron$ umowy ubezpieczenia 
(Klientem).

2. 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.

3. 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 55 55.

4. 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.

5. 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;
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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;

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.
6. 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.  
7. 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. 

8. 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. 

9. 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.

10. W celu skorzystania z praw okre$lonych w ust"pie 9 nale#y skontaktowa( si" z Administratorem danych osobowych lub z Inspektorem Ochrony%Danych.
11. 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.

12. 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
1. Pozosta!e postanowienia OWU nie ulegaj' zmianie.
2. Postanowienia zwarte w niniejszym Aneksie obowi'zuj' i maj' zastosowanie do umów ubezpieczenia, zawieranych od dnia 1 pa)dziernika 2019 roku.

Prezes Zarz'du

Piotr Maria%*liwicki

Cz!onek Zarz'du

Adam Roman
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