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

Ogólnopolska sie# 
doradców.  
Zapewniamy fachow" 
wiedz$ tysi$cy naszych 
Agentów na terenie 
ca%ego kraju.

Chronimy Was.
Codziennie zapewniamy 
ochron$ dla 1 500 000 
Klientów indywidualnych.

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

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

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

Zarz&dzanie 
reklamacjami.  
S%uchamy naszych 
Klientów i prowadzimy 
analiz$ reklamacji 
i!odwo%a'.

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

Dlaczego ERGO"Hestia?
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Czym jest Polisa Online – portal 
i"mobilna aplikacja ubezpieczeniowa?
To osobiste konto ubezpieczeniowe, w którym szybko i wygodnie mo#esz m.in. zaakceptowa$ i op%aci$ polis&, 
zaktualizowa$ dane, zg%osi$ szkod& oraz uzyska$ wgl'd do wszystkich polis i p%atno(ci. 

Jakie czynno"ci wykonasz samodzielnie lub przy wsparciu Agenta?

Zg'oszenie szkody
Zg%o( szkod&.  
Otrzymasz czytelne podsumowanie oraz dost&p do informacji o przebiegu likwidacji. 
Mo#esz zg%osi$ szkod& tak#e telefonicznie pod numerem: 801 107 107 lub 58 555 5 555.

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

Zg'o" sprzeda! 
Rozlicz zawarte umowy ubezpieczenia z tytu%u sprzeda#y pojazdu. W przypadku op%aconej sk%adki 
otrzymasz zwrot nadp%aconej sk%adki.

Op'a# sk'adk$ lub dodaj kart$ p'atnicz&
Mo#esz op%aci$ nale#no($ za jedn' lub kilka polis %'cznie. Mo#esz tak#e doda$ lub zmieni$ numer 
karty p%atniczej w przypadku p%atno(ci ratalnej. 

Pobierz dokumenty w wersji cyfrowej lub do wydruku
Do pobrania dost&pne s' polisy, OWU oraz dokumenty dotycz'ce zg%oszonych szkód oraz 
rozlicze!"polis.

Zg%oszenie
szkody

Edycja polisy

Zg%o( 
sprzeda#

P%atno(ci

Drukuj

Jak aktywowa# konto? 
W celu aktywacji osobistego konta Polisa Online podaj przy zawarciu umowy ubezpieczenia numer 
telefonu lub adres e-mail oraz wyra) zgod& na otrzymywanie drog' elektroniczn' informacji obs%ugowych 
i"handlowych. Nast&pnie:

• wejd) na stron& polisaonline.ergohestia.pl lub pobierz mobiln' aplikacj& ubezpieczeniow' z"Google Play 
lub App Store

• wybierz „Logujesz si& pierwszy raz?”, wpisz PESEL i zaakceptuj tre($ regulaminu

• w ci'gu kilku sekund otrzymasz has%o jednorazowe w wiadomo(ci sms lub e-mail
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Poniższa tabela informuje, które z zawartych w niniejszych Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń Samochód MTU 
postanowień regulują zagadnienia wymienione w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności 
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Nazwa ubezpieczenia Numer jednostki redakcyjnej wzorca
Przesłanki wypłaty 
odszkodowania i innych 
świadczeń lub wartość 
wykupu ubezpieczenia:

Ograniczenia oraz wyłączenia 
odpowiedzialności zakładu 
ubezpieczeń uprawniające do 
odmowy wypłaty odszkodowania 
i innych świadczeń lub ich obniżenia:

Wspólne dla 
wszystkich 
ubezpieczeń

§ 17, § 19 ust. 1, § 22, § 23 ust. 2,  
§ 27 ust. 3

Minicasco § 4 ust. 1–3, § 26,  
§ 29 ust. 2

§ 5, § 30 ust. 3–9

Następstwa 
Nieszczęśliwych 
Wypadków Kierowcy 
i Pasażerów

§ 6 ust. 1, § 31 ust. 1 i 7 § 7, § 31 ust. 3–4, § 31 ust. 6,  
§ 32 ust. 2, § 33 ust. 2

Assistance Pojazdu § 8 ust. 1 § 10
Ubezpieczenie Szyb § 11 ust. 1–2, § 12 ust. 3–5 § 13
Ochrona Utraty Zniżki 
OC

§ 14

Zielona Karta § 15, § 16
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§ 1
1. W niniejszym dokumencie Sopockie Towarzystwo Ubezpiecze! ERGO"Hestia SA z"siedzib' w"Sopocie (dalej: 

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

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

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

2) telefonicznie, pod numerem: 801 107 107 lub 58 555 5 55.

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

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

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

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

4. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w"nast&puj'cych celach:

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

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

3) reasekuracji ryzyk;

4) dochodzenia roszcze!;

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

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

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

9) analitycznych i"statystycznych. 

5. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:

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

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

3) wype%nienie obowi'zków prawnych administratora danych (wynikaj'cych z"przepisów prawa 
krajowego i"mi&dzynarodowego, w"tym prawa Unii Europejskiej);

4) 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; 

5) zgoda w"przypadku jej dobrowolnego wyra#enia. 

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

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

8. Osoby, których dane osobowe przetwarzane s' przez ERGO"Hesti&, maj' w"zwi'zku z"przetwarzaniem 
nast&puj'ce prawa:

1) prawo dost&pu do swoich danych osobowych;

2) prawo #'dania sprostowania, usuni&cia lub ograniczenia przetwarzania ich danych osobowych;

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

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

5) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmuj'cego si& ochron' danych osobowych;

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

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

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

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

§ 2
W tym dokumencie ERGO"Hestia u#ywa niektórych poj&$ w"szczególnym znaczeniu. Poj&cia u#yte w"tym 
dokumencie przyjmuj' znaczenie zgodne z"poni#szymi definicjami, uj&tymi w"porz'dku alfabetycznym:

POJ(CIE CO OZNACZA?

ASO Autoryzowany serwis obs%ugi pojazdów danej marki

Awaria Wadliwe funkcjonowanie pojazdu, które zosta%o wywo%ane uszkodzeniami mechanicznymi, elektrycznymi, 
elektronicznymi lub hydraulicznymi, uniemo#liwiaj'ce poruszanie si& pojazdem. Awari' nie jest 
konieczno($ uzupe%niania materia%ów eksploatacyjnych, obs%uga bie#'ca i okresowa, dostawa i monta# 
akcesoriów

Centrum Alarmowe Organizator us%ugi assistance w"imieniu ERGO"Hestii

Cz&(ci alternatywne Cz&(ci, których producent za(wiadcza, #e s' tej samej jako(ci, co oryginalne komponenty dla danego typu 
pojazdów

Dokumenty pojazdu Jeden z"nast&puj'cych dokumentów: 
a) dowód rejestracyjny;
b) karta pojazdu (o"ile zosta%a wydana);
c) (wiadectwo dopuszczenia pojazdu do ruchu (w"przypadku pojazdów niepodlegaj'cych rejestracji);
d) pozwolenie czasowe wydane przez w%a(ciwy organ dokonuj'cy rejestracji

Eurotax System komputerowy, stworzony przez Autovista Polska sp. z o.o., przeznaczony do wyceny warto(ci 
rynkowej pojazdów

Info"– Expert System komputerowy, stworzony przez Info – Ekspert Sp. z o.o., przeznaczony do wyceny warto(ci rynkowej
pojazdów

Klient Osoba fizyczna, zawieraj'ca umow& ubezpieczenia (Ubezpieczaj'cy)

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%

Okres eksploatacji pojazdu Okres liczony od daty pierwszej rejestracji pojazdu dokonanej w"roku jego produkcji. Je#eli data pierwszej 
rejestracji nie jest znana lub pierwsza rejestracja nast'pi%a po roku produkcji, wówczas okres eksploatacji 
liczony jest od 31 grudnia roku produkcji pojazdu:
a) do pierwszego dnia okresu ubezpieczenia"– dla zawarcia umowy ubezpieczenia; tak ustalony okres 

eksploatacji obowi'zuje przez ca%y okres ubezpieczenia;
b) do dnia powstania szkody"– dla ustalenia wysoko(ci odszkodowania

Osoba uprawniona Osoba, któr' wskaza% Ubezpieczony lub osoba okre(lona w"tym dokumencie, uprawniona do odbioru 
(wiadczenia z"tytu%u (mierci Ubezpieczonego

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

Osoby trzecie Wszystkie podmioty pozostaj'ce poza stosunkiem ubezpieczenia, wynikaj'cym z"umowy ubezpieczenia 
zawartej z"ERGO"Hesti'

Pojazd Pojazd zarejestrowany na terytorium Polski zgodnie z"przepisami ustawy z"dnia 20 czerwca 1997 r. prawo 
o"ruchu drogowym
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POJ(CIE CO OZNACZA?

Pojazd nielegalnie 
wprowadzony na 
terytorium Polski

Pojazd:
a) niedostarczony do miejsca odprawy celnej lub niezg%oszony do tej odprawy, lub
b) wprowadzony na terytorium Polski bez zachowania obowi'zku podania w"zg%oszeniu celnym 

prawdziwych informacji o"poje)dzie lub o"wcze(niejszych w%a(cicielach

Po#ar Dzia%anie ognia, który przedosta% si& poza palenisko lub powsta% bez paleniska i"móg% rozprzestrzeni$ si& 
o"w%asnej sile

Procent powierzchni cia%a Za procent powierzchni cia%a przy ustaleniu rozleg%o(ci odmro#e! lub odparze! przyjmuje si& powierzchni& 
d%oni osoby poszkodowanej

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

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

Przyw%aszczenie Rozporz'dzenie jak swoj' cudz' rzecz' ruchom' lub cudzym prawem maj'tkowym, które ju# uprzednio 
znajdowa%y si& w"posiadaniu przyw%aszczaj'cego

Punkt obs%ugi Zak%ad naprawczy lub autoryzowana stacja obs%ugi pojazdów danej marki (ASO). W Ubezpieczeniu Szyb
zak%ad naprawczy wskazany przez ERGO Hesti&

Stan nietrze)wo(ci Stan, w"którym st&#enie alkoholu we krwi wynosi powy#ej 0,5‰ lub obecno($ alkoholu w"wydychanym 
powietrzu wynosi powy#ej 0,25 mg alkoholu w"1 dm3

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 alkoholu w"1 dm3

Szkoda Powsta%e bezpo(rednio w wyniku zdarzenia obj&tego umow' ubezpieczenia: niemaj'tkowe nast&pstwo
zdarzenia lub uszczerbek maj'tkowy

Szkoda ca%kowita Kradzie# pojazdu lub szkoda, dla której koszty naprawy przekraczaj' 70% warto(ci rynkowej pojazdu w"dniu 
powstania szkody, przy czym koszty naprawy wyliczane s' wed%ug okre(lonych w"kwotach brutto (to jest 
uwzgl&dniaj'cych nale#ny podatek VAT): 
a) cen cz&(ci alternatywnych;
b) wymiaru koniecznej robocizny, wskazanego przez producenta pojazdu;
c) stawki roboczogodziny w"wysoko(ci 65 z%.
Je#eli do wyliczenia kosztu naprawy nie mo#na zastosowa$ ceny cz&(ci alternatywnej, stosuje si& cen& 
cz&(ci oryginalnej pomniejszon' o"jej zu#ycie eksploatacyjne, liczone zgodnie z"tabel' zawart' w"§ 30 ust. 7

Ubezpieczenie OC 
posiadaczy pojazdów 
mechanicznych

Umowa ubezpieczenia zawierana na podstawie ustawy z"dnia 22 maja 2003 r. o"ubezpieczeniach 
obowi'zkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i"Polskim Biurze Ubezpieczycieli 
Komunikacyjnych

Ubezpieczony Klient lub inna Osoba fizyczna, na rachunek której Klient zawar% umow& ubezpieczenia

Udzia% w%asny Wskazana w"umowie ubezpieczenia warto($, o"któr' ERGO"Hestia zmniejsza odszkodowanie

Unieruchomienie pojazdu Stan pojazdu uniemo#liwiaj'cy jego u#ytkowanie na skutek: 
a) roz%adowania akumulatora;
b) utraty, uszkodzenia lub zatrza(ni&cia wewn'trz pojazdu kluczy lub innych urz'dze! s%u#'cych do 

otwarcia lub uruchomienia pojazdu;
c) braku powietrza w"oponie;
d) braku lub niew%a(ciwego paliwa w"zbiorniku pojazdu, jak równie# zamarzni&cia paliwa w"zbiorniku 

pojazdu;
e) utkni&cia na poboczu drogi publicznej

Urz'dzenia 
zabezpieczaj'ce przed 
kradzie#'

Mechaniczny lub elektroniczny system zabezpieczenia przeciwkradzie#owego, który jest sprawny przed 
kradzie#' i"trwale zamontowany w"procesie produkcji pojazdu, lub urz'dzenie homologowane zgodnie 
z"obowi'zuj'cymi na terytorium Polski przepisami, zamontowane przez stacj& obs%ugi posiadaj'c' 
autoryzacj& producenta danego zabezpieczenia do monta#u lub serwisowania tego zabezpieczenia. 
Urz'dzeniami zabezpieczaj'cymi przed kradzie#' nie s': mechaniczne i"elektromechaniczne blokady 
kierownicy, systemy blokowania lewarka automatycznej skrzyni biegów, a"tak#e zamki w"drzwiach pojazdu 
i"stacyjka

Ustawa OC Ustawa z"dnia 22 maja 2003 r. o"ubezpieczeniach obowi'zkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu 
Gwarancyjnym i"Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych 

U#ytkowanie pojazdu a) poruszanie si& pojazdem po drogach publicznych, od momentu wsiadania do wysiadania 
z"uwzgl&dnieniem chwilowego zatrzymania pojazdu na trasie jazdy;

b) czynno(ci kierowcy lub pasa#erów pojazdu maj'ce na celu jego bie#'c' obs%ug&, dokonywane 
w"bezpo(redniej blisko(ci pojazdu, do których zalicza si&: pobieranie paliwa na stacji benzynowej, 
za%adowywanie i"wy%adowywanie pojazdu, mycie i"czyszczenie pojazdu oraz otwieranie i"zamykanie 
drzwi pojazdu a"tak#e bramy gara#u lub posesji;

c) dokonywanie przez kierowc& lub pasa#erów naprawy pojazdu na trasie jazdy, maj'ce umo#liwi$ 
kontynuowanie jazdy albo dojazd do najbli#szego warsztatu lub stacji serwisowej

Wandalizm Sytuacja, w której osoba trzecia umy(lnie zniszczy%a lub uszkodzi%a ubezpieczone mienie
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Warto($ rynkowa pojazdu Warto($ z"uwzgl&dnieniem podatku VAT (brutto), ustalona na podstawie notowa! rynkowych cen pojazdów 
danej marki i"typu obowi'zuj'cych na terytorium Polski, z"uwzgl&dnieniem cech indywidualnych pojazdu

Wyposa#enie podstawowe 
pojazdu

a) urz'dzenia i"elementy pojazdu montowane fabrycznie lub b&d'ce oryginalnymi cz&(ciami producenta 
pojazdu, które s' zgodne z"przepisami dotycz'cymi zasad homologacji dla danej marki, typu, modelu 
pojazdu;

b) urz'dzenia zabezpieczaj'ce przed kradzie#', instalacje zasilania gazem, obr&cze kó% ze stopów lekkich, 
hak holowniczy, radioodtwarzacze CD

Zatopienie Sytuacja, w której ubezpieczony pojazd zanurzy% si& w cieczy

Zdarzenie a) utrata, zniszczenie lub uszkodzenie"– w"Ubezpieczeniu Minicasco, w"Ubezpieczeniu Assistance Pojazdu; 
b) zniszczenie lub uszkodzenie"– w"Ubezpieczeniu Szyb;
c) nieszcz&(liwy wypadek"– w"Ubezpieczeniu Nast&pstw Nieszcz&(liwych Wypadków Kierowcy i"Pasa#erów;
d) (mier$, uszkodzenie cia%a, rozstrój zdrowia lub uszczerbek maj'tkowy"– w"Ubezpieczeniu Zielona Karta

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

I. Zakres odpowiedzialno(ci ERGO"Hestii

Ten rozdzia% opisuje zakres ochrony ubezpieczeniowej oraz wymienia sytuacje, w"których ERGO"Hestia nie 
odpowiada za powsta%e zdarzenia.

§ 3
1. Odpowiedzialno($ ERGO"Hestii rozpoczyna si& od dnia i"godziny wskazanej w"umowie ubezpieczenia jako 

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

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

3. W razie op%acania sk%adki w"ratach niezap%acenie w"terminie kolejnej raty sk%adki powoduje ustanie 
odpowiedzialno(ci ERGO"Hestii, o"ile po tym terminie ERGO"Hestia wezwie Klienta do zap%aty sk%adki 
w"podanej wysoko(ci z"zagro#eniem, #e brak zap%aty w"ci'gu 7 dni od dor&czenia wezwania spowoduje 
ustanie odpowiedzialno(ci ERGO"Hestii.

Ubezpieczenie Minicasco

§ 4
1. Przedmiotem ubezpieczenia jest pojazd wraz z"wyposa#eniem podstawowym.

2. Ubezpieczenie Minicasco obejmuje utrat&, zniszczenie lub uszkodzenie pojazdu, w"nast&pstwie powstania 
w"nim szkody ca%kowitej, w"wyniku zdarzenia które wyst'pi%o nagle, nieprzewidzianie i"niezale#nie od woli 
Ubezpieczonego, a"ponadto mia%o charakter losowy i"niepewny, na skutek nast&puj'cych zdarze!:

1) zderzenie si& pojazdów;

2) nag%e zetkni&cie si& pojazdu z"osobami, zwierz&tami lub przedmiotami z"zewn'trz pojazdu; 

3) wandalizm;

4) zderzenie si& sprz&tu sportowego przewo#onego na baga#niku zewn&trznym z"przedmiotami 
z"zewn'trz pojazdu;
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5) po#ar, wybuch, zatopienie oraz nag%e dzia%anie si% przyrody;

6) nag%e dzia%anie czynnika termicznego lub chemicznego z"zewn'trz pojazdu;

7) kradzie# (w"tym zniszczenie lub uszkodzenie pojazdu maj'ce bezpo(redni zwi'zek z"kradzie#').

3. Ochron' ubezpieczeniow' obj&te s' szkody powsta%e na terytorium Polski.

4. ERGO"Hestia nie ponosi odpowiedzialno(ci w"zakresie wskazanym w"§ 5 i"§ 17. 

§ 5
1. Ubezpieczenie Minicasco nie obejmuje szkód powsta%ych:

1) w"czasie ruchu w"pojazdach nieposiadaj'cych wa#nego badania technicznego, wymaganego przez 
przepisy prawa polskiego, je#eli stan techniczny pojazdu mia% wp%yw na powstanie lub rozmiar szkody; 

2) wskutek kradzie#y pojazdu, je#eli:

a) w chwili dokonania kradzie#y pojazd nie by% zabezpieczony w"sposób przewidziany jego 
konstrukcj' lub nie by%y uruchomione wszystkie wymagane zgodnie z"§ 26, znajduj'ce si& 
w"poje)dzie urz'dzenia zabezpieczaj'ce przed kradzie#', o"ile mia%o to wp%yw na dokonanie 
kradzie#y, chyba #e pojazd zosta% utracony wskutek rabunku;

b) klucze lub urz'dzenia s%u#'ce do otwarcia i"uruchomienia pojazdu lub dokumenty pojazdu nie 
by%y zabezpieczone poza pojazdem przed dost&pem osób niepowo%anych, chyba #e niedope%nienie 
tych obowi'zków nie pozostawa%o w"jakimkolwiek zwi'zku przyczynowym z"kradzie#' lub pojazd 
zosta% utracony wskutek rabunku;

c) nie przed%o#ono dokumentów, na podstawie których pojazd by% dopuszczony do ruchu oraz 
wszystkich kluczy lub urz'dze! s%u#'cych do otwarcia i"uruchomienia pojazdu, wraz z"kompletem 
urz'dze! uruchamiaj'cych urz'dzenia zabezpieczaj'ce przed kradzie#', o"ile mia%o to wp%yw na 
dokonanie kradzie#y lub pojazd zosta% utracony wskutek rabunku;

3) wskutek przyw%aszczenia pojazdu przez osob& trzeci';

4) w poje)dzie nielegalnie wprowadzonym na terytorium Polski;

5) wskutek stoczenia si& zaparkowanego pojazdu;

6) w wyniku utraty paliwa lub utraty przez paliwo jego w%a(ciwo(ci lub w"wyniku niew%a(ciwego doboru 
paliwa;

7) w pojazdach pochodz'cych z"przest&pstwa;

8) w pojazdach nieb&d'cych w%asno(ci' Ubezpieczonego w"momencie zaj(cia zdarzenia, chyba #e 
w%a(ciciel wyrazi% zgod& na wyp%at& odszkodowania na rzecz Ubezpieczonego. Je#eli w%a(ciciel nie 
wyrazi% takiej zgody, zap%acona sk%adka podlega zwrotowi;

9) polegaj'cych na zassaniu cieczy przez pracuj'cy silnik pojazdu.

2. Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wy%'czone s' równie# szkody w"postaci utraconych zysków oraz 
poniesionych strat wynikaj'cych z"niemo#no(ci zrealizowania zobowi'za! lub umów.
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Ubezpieczenie Nast&pstw Nieszcz&(liwych Wypadków Kierowcy i"Pasa#erów

§ 6
1. Ubezpieczenie Nast&pstw Nieszcz&(liwych Wypadków Kierowcy i"Pasa#erów obejmuje nast&pstwa 

nieszcz&(liwych wypadków doznanych przez kierowc& lub pasa#erów ubezpieczonego pojazdu, 
wynikaj'ce z"u#ytkowania pojazdu. Zakres ochrony ubezpieczeniowej okre(la poni#sza tabela:

)WIADCZENIA Z %TYTU*U NAST(PSTW NIESZCZ()LIWEGO WYPADKU 

Zgon Ubezpieczonego 100% sumy ubezpieczenia

Trwa%y uszczerbek na 
zdrowiu Ubezpieczonego

Jednorazowa wyp%ata (wiadczenia zgodnie z"tabel' w"za%'czniku 1 do Ogólnych Warunków Ubezpiecze!

Czasowa niezdolno($ do 
wykonywania pracy lub 
nauki

Wyp%ata 1‰ sumy ubezpieczenia za ka#dy dzie! niezdolno(ci do pracy lub nauki od 10 dnia po 
nieszcz&(liwym wypadku, a"je#eli niezdolno($ do pracy lub nauki trwa%a co najmniej 30 dni, to od 
nast&pnego dnia po nieszcz&(liwym wypadku, maksymalnie za 180 dni

Koszty leczenia Zwrot udokumentowanych kosztów poniesionych na terytorium Polski, niezb&dnych z"medycznego punktu 
widzenia, je#eli Ubezpieczonemu nale#ne by%o (wiadczenie za trwa%y uszczerbek na zdrowiu, do wysoko(ci 
30% sumy ubezpieczenia. Koszty te obejmuj': 
a) badania, zabiegi ambulatoryjne oraz operacyjne; 
b) pobyt w"placówce s%u#by zdrowia; 
c) zakup lekarstw, (rodków opatrunkowych; 
d) (rodki pomocnicze, protezy, przedmioty ortopedyczne; 
e) przeszkolenie zawodowe osób z"niepe%nosprawno(ci'. 
Ubezpieczenie Nast&pstw Nieszcz&(liwych Wypadków Kierowcy i"Pasa#erów obejmuje równie# koszty 
odbudowy stomatologicznej z&bów sta%ych, pod warunkiem #e zosta%y one poniesione do dwóch lat od 
nieszcz&(liwego wypadku"– do wysoko(ci 20% sumy ubezpieczenia, maksymalnie jednak do kwoty 2000"z%, 
jednocze(nie zwrot kosztów odbudowy stomatologicznej z&bów nie mo#e przekroczy$ kwoty 200 z% na 
ka#dy z'b

Zakres terytorialny Ca%y (wiat

2. ERGO"Hestia nie ponosi odpowiedzialno(ci w"zakresie wskazanym w"§ 7 i"§ 17.

§ 7
1. Ubezpieczenie Nast&pstw Nieszcz&(liwych Wypadków Kierowcy i"Pasa#erów nie obejmuje nieszcz&(liwych 

wypadków:

1) powsta%ych w"zwi'zku z"pope%nieniem lub usi%owaniem pope%nienia przez kieruj'cego pojazdem 
przest&pstwa, stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem s'du, chyba #e nie mia%o to wp%ywu na 
powstanie szkody;

2) b&d'cych nast&pstwem jakiejkolwiek choroby lub powsta%ych w"zwi'zku z"ni', o"ile mia%o to wp%yw na 
powstanie szkody;

3) doznanych przez Ubezpieczonego wskutek uszkodzenia cia%a lub rozstroju zdrowia Ubezpieczonego 
w"zwi'zku z"leczeniem, bez wzgl&du na to, przez kogo leczenie by%o wykonywane, chyba #e dotyczy%o 
ono bezpo(rednich nast&pstw nieszcz&(liwego wypadku.

2. Koszty leczenia nie obejmuj' kosztów rehabilitacji i"transportu.
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Ubezpieczenie Assistance Pojazdu

§ 8
1. Ubezpieczenie Assistance Pojazdu obejmuje koszty udzielenia natychmiastowej pomocy za 

po(rednictwem Centrum Alarmowego. Zakres ochrony ubezpieczeniowej okre(la poni#sza tabela:

Przyczyny zdarze! a) zderzenie si& pojazdów;
b) nag%e zetkni&cie si& pojazdu z"osobami, zwierz&tami lub przedmiotami z"zewn'trz pojazdu; 
c) wandalizm;
d) zderzenie si& sprz&tu sportowego przewo#onego na baga#niku zewn&trznym z"przedmiotami z"zewn'trz 

pojazdu;
e) po#ar, wybuch, zatopienie oraz nag%e dzia%anie si% przyrody;
f) nag%e dzia%anie czynnika termicznego lub chemicznego z"zewn'trz pojazdu; 
g) awaria pojazdu;
h) unieruchomienie pojazdu

Zakres terytorialny Polska

Rodzaj us'ugi

Holowanie pojazdu 9 do 150 km, nie wi&cej ni# 2 razy w"okresie ubezpieczenia

Kontynuacja podró#y 9 
do 50 km

Dowóz paliwa 9

Infolinia 9

Usprawnienie na miejscu 9

9 w%zakresie ubezpieczenia

2. ERGO"Hestia nie ponosi odpowiedzialno(ci w"zakresie wskazanym w"§ 10 ust. 1 i"3 i"§ 17

§ 9
Us%ugi wskazane w"tabeli zamieszczonej w"§ 8 obejmuj' organizacj& i"pokrycie kosztów w"poni#szym zakresie:

RODZAJ US*UGI ZAKRES US*UGI 

Holowanie pojazdu Holowanie pojazdu na odleg%o($ do 150 km do miejsca wskazanego przez Ubezpieczonego. Koszty 
holowania powy#ej limitu pokrywane s' przez Ubezpieczonego. Holowanie przys%uguje maksymalnie raz 
dla zdarzenia obj&tego zakresem ubezpieczenia

Infolinia Udzielenie telefonicznej informacji o: 
a) po%'czeniach komunikacyjnych i"objazdach, lokalizacji najbli#szej stacji benzynowej lub warsztatu 

samochodowego; 
b) mo#liwo(ci wypo#yczenia samochodu w"krajach europejskich; 
c) orientacyjnych kosztach paliwa i"op%at drogowych w"krajach europejskich. 
W ramach us%ugi Ubezpieczony w"razie podró#y zagranicznej mo#e uzyska$ tak#e telefoniczn' pomoc 
w"rozmowach z"policj', s%u#bami granicznymi, o(rodkami medycznymi (dotyczy nast&puj'cych j&zyków: 
angielski"– przez ca%' dob&; niemiecki, francuski, w%oski, rosyjski"– w"dni robocze od godziny 8.00 do 16.00 
czasu polskiego)

Kontynuacja podró#y Je#eli podczas holowania pojazdu holownik nie ma wystarczaj'cej liczby miejsc w"poje)dzie, przejazd 
kierowcy oraz pasa#erów ubezpieczonego pojazdu (w"maksymalnej liczbie miejsc wpisanej w"dowodzie 
rejestracyjnym pojazdu) wraz z"ich baga#em, do miejsca wskazanego przez Klienta, na odleg%o($ nie 
wi&ksz' ni# 50 km od miejsca zdarzenia

Usprawnienie na miejscu Us%uga wykonywana przez specjalist& wskazanego przez ERGO"Hesti&, w"miejscu wyst'pienia zdarzenia, 
polegaj'ca na podj&ciu czynno(ci naprawczych w"ubezpieczonym poje)dzie w"celu umo#liwienia 
Ubezpieczonemu bezpiecznego kontynuowania podró#y do miejsca docelowego lub najbli#szego 
warsztatu. Je(li wykonanie us%ugi wed%ug oceny specjalisty wskazanego przez ERGO"Hesti& nie jest mo#liwe 
w"miejscu awarii lub unieruchomienia pojazdu, ERGO"Hestia organizuje jego holowanie. Us%uga dost&pna 
jest w"przypadku braku wykorzystania przys%uguj'cej ilo(ci holowa! pojazdu
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§ 10 
1. Ubezpieczenie Assistance Pojazdu nie obejmuje:

1) kosztów zakupu cz&(ci zamiennych i"materia%ów niezb&dnych do usuni&cia awarii lub uszkodze! 
pojazdu;

2) kosztów paliwa, ubezpieczenia i"op%at dodatkowych;

3) skutków awarii lub unieruchomie! pojazdu wynikaj'cych z"nieusuni&cia ich przyczyny przez 
Ubezpieczonego po uprzednim skorzystaniu z"us%ugi z"ni' zwi'zanej, zorganizowanej przez 
ERGO"Hesti&.

2. Je#eli Centrum Alarmowe nie mog%o zapewni$ Ubezpieczonemu organizacji us%ugi obj&tej zakresem 
ubezpieczenia lub ze wzgl&du na stan zdrowia Ubezpieczonego nie by%o mo#liwe poinformowanie 
Centrum Alarmowego, ERGO"Hestia zwróci na podstawie rachunków lub faktur poniesione przez 
Ubezpieczonego koszty w"zakresie i"do wysoko(ci:

1) 150 z% (brutto), je#eli holowanie odbywa si& w"odleg%o(ci do 25 km, nie wi&cej jednak ni# do limitu 
kilometrów wskazanego w"wybranym wariancie umowy ubezpieczenia;

2) 2,30 z% (brutto) za kilometr oraz 40 z% (brutto) za za%adunek i"roz%adunek pojazdu, je#eli holowanie 
odbywa si& na odleg%o($ wi&ksz' ni# 25 km, nie wi&cej jednak ni# do limitu kilometrów wskazanego 
w"wybranym wariancie umowy ubezpieczenia,

3) (rednich cen danej us%ugi na rynku lokalnym"– dla pozosta%ych us%ug obj&tych zakresem 
ubezpieczenia niewymienionych w"pkt 1)"– 2) powy#ej.

3. Us%uga holowania nie jest (wiadczona w"przypadku u#ytkowania pojazdu niezgodnie z"jego 
przeznaczeniem, polegaj'cym równie# na przewo#eniu %adunku o"wadze przewy#szaj'cej dopuszczaln' 
%adowno($ pojazdu okre(lon' w"dowodzie rejestracyjnym.

4. Je#eli Ubezpieczony zmar% b'd) nie jest w"stanie wyda$ dyspozycji dotycz'cej pojazdu z"powodu z%ego 
stanu zdrowia, osob' uprawnion' do wydawania dyspozycji w"zwi'zku z"umow' ubezpieczenia jest osoba 
bliska, kierowca albo inni pasa#erowie ubezpieczonego pojazdu.

Ubezpieczenie Szyb

§ 11
1. W przypadku uszkodzenia b'd) zniszczenia szyby czo%owej, szyby tylnej lub szyb bocznych pojazdu, 

wymienionego w"umowie ubezpieczenia, ERGO"Hestia zapewnia napraw& albo wymian& zniszczonej lub 
uszkodzonej szyby za po(rednictwem wskazanego przez ERGO"Hesti& punktu obs%ugi.

2. Szyby obj&te s' ubezpieczeniem od uszkodzenia lub zniszczenia powsta%ego na terytorium Polski wskutek 
nast&puj'cych zdarze!:

1) zderzenie si& pojazdów;

2) uszkodzenie pojazdu spowodowane nag%ym zetkni&ciem si& pojazdu z"osobami, zwierz&tami lub 
przedmiotami z"zewn'trz pojazdu;

3) wandalizm;

4) uszkodzenie pojazdu przez sprz&t sportowy przewo#ony na baga#niku zewn&trznym w"wyniku 
zderzenia si& tego sprz&tu sportowego z"przedmiotami z"zewn'trz pojazdu;

5) po#ar, wybuch, zatopienie oraz nag%e dzia%anie si% przyrody;

6) nag%e dzia%anie czynnika termicznego lub chemicznego z"zewn'trz pojazdu.

3. ERGO"Hestia nie ponosi odpowiedzialno(ci w"zakresie wskazanym w"§ 13 i"§ 17. 
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§ 12
1. Wymiana lub naprawa szyby jest dokonywana przy u#yciu cz&(ci alternatywnych.

2. W przypadku braku dost&pno(ci cz&(ci alternatywnych us%uga realizowana jest przy u#yciu cz&(ci 
oryginalnych.

3. W przypadku zniszczenia pojazdu, uniemo#liwiaj'cego wykonanie naprawy lub wymian& szyby 
ERGO"Hestia wyp%aci Ubezpieczonemu równowarto($ kosztów wymiany uszkodzonej szyby w"wysoko(ci 
kosztów zakupu cz&(ci alternatywnych z"dnia powstania szkody. W"przypadku braku dost&pno(ci cz&(ci 
alternatywnych zwrot kosztów nast&puje wed%ug cen cz&(ci oryginalnych.

4. Je#eli naprawa lub wymiana szyby w"punkcie obs%ugi nie b&dzie mo#liwa w"ci'gu 24 godzin od zg%oszenia 
szkody, ERGO"Hestia zwróci poniesione koszty parkowania pojazdu na parkingu strze#onym do wysoko(ci 
rzeczywi(cie poniesionych kosztów, nie wi&cej ni# 300 z% (brutto).

5. Je#eli z"powodu uszkodzenia szyby nie mo#na bezpiecznie kontynuowa$ jazdy, ERGO"Hestia zorganizuje 
i"pokryje koszty holowania pojazdu na terytorium Polski, do najbli#szego punktu obs%ugi. Je#eli 
Ubezpieczony samodzielnie poniós% koszty holowania, ERGO"Hestia zwraca je do wysoko(ci:

1) 150 z% (brutto), je#eli holowanie odbywa si& maksymalnie na odleg%o($ 25 km;

2) 2,30 z% (brutto) za kilometr oraz 40 z% (brutto) za za%adunek i"roz%adunek pojazdu, je#eli holowanie 
odbywa si& na odleg%o($ wi&ksz' ni# 25 km. 

§ 13
1. Ubezpieczenie Szyb nie obejmuje szkód:

1) w elementach pojazdu, które nie s' elementem konstrukcyjnym szyby, w"tym folii antyw%amaniowych 
i"przyciemniaj'cych, listew ozdobnych i"os%onowych;

2) w szybach posiadaj'cych wcze(niejsze, nienaprawione uszkodzenia; 

3) wskutek przyw%aszczenia pojazdu przez osob& trzeci'.

2. Udzia% w%asny Ubezpieczonego w"szkodach polegaj'cych na wymianie szyby czo%owej wynosi 50 z%.

Ubezpieczenie Ochrona Utraty Zni#ki OC

§ 14
Ubezpieczenie Ochrona Utraty Zni#ki OC obejmuje, przy zawieraniu kolejnej umowy Ubezpieczenia OC 
posiadaczy pojazdów mechanicznych z"ERGO"Hesti', ochron& w"nast&puj'cym zakresie: je#eli w"okresie 
Ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych dojdzie do zg%oszenia jednej szkody, to dla 
ubezpieczonego pojazdu, przy wyliczeniu wysoko(ci sk%adki z"tytu%u kolejnej umowy ubezpieczenia, 
zachowany zostanie przebieg ubezpieczenia na dotychczasowym poziomie.

Ubezpieczenie Zielona Karta

§ 15
Ochron' ubezpieczeniow' z"tytu%u Ubezpieczenia Zielona Karta obj&ta jest odpowiedzialno($ cywilna ka#dej 
osoby, która kieruj'c pojazdem w"okresie trwania odpowiedzialno(ci ubezpieczeniowej wyrz'dzi%a szkod& 
w"zwi'zku z"ruchem tego pojazdu poza granicami Polski, na terytorium pa!stw, których biura narodowe 
w"dniu zawarcia umowy ubezpieczenia s' sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego, o"którym mowa 
w"Ustawie OC.
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§ 16
1. Z Ubezpieczenia Zielona Karta przys%uguje odszkodowanie, je#eli Ubezpieczony zobowi'zany jest 

na podstawie prawa pa!stwa, na terytorium którego nast'pi%o zdarzenie, do odszkodowania za 
szkod& wyrz'dzon' w"zwi'zku z"ruchem tego pojazdu osobom trzecim niepozostaj'cym w"stosunku 
ubezpieczeniowym, tj. nieb&d'cymi ani Klientem, ani Ubezpieczonym.

2. Odszkodowanie ustala si& i"wyp%aca w"granicach odpowiedzialno(ci cywilnej posiadacza lub kierowcy 
pojazdu mechanicznego, okre(lonych przez prawo miejsca zdarzenia, najwy#ej jednak do limitów 
i"w zakresie warunków przewidzianych w"regulacjach prawnych pa!stwa, na terytorium którego 
mia%o miejsce zdarzenie lub do sumy gwarancyjnej i"w zakresie warunków okre(lonych w"umowie 
ubezpieczenia.

Generalne wy%'czenia odpowiedzialno(ci ERGO"Hestii

§ 17
1. W Ubezpieczeniu Minicasco, w"Ubezpieczeniu Nast&pstw Nieszcz&(liwych Wypadków Kierowcy 

i"Pasa#erów, w"Ubezpieczeniu Assistance Pojazdu, w"Ubezpieczeniu Szyb oraz w"Ubezpieczeniu Ochrony 
Utraty Zni#ki OC ERGO"Hestia nie ponosi odpowiedzialno(ci za szkody:

1) wyrz'dzone umy(lnie przez Ubezpieczonego lub przez osob&, z"któr' Ubezpieczony pozostaje we 
wspólnym gospodarstwie domowym;

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

3) powsta%e wskutek dzia%a! wojennych, stanu wojennego, stanu wyj'tkowego, zamieszek, rozruchów, 
niepokojów spo%ecznych, strajków, lokautów oraz aktów terroryzmu i"sabota#u, a"tak#e konfiskaty, 
nacjonalizacji, przetrzymywania lub zarekwirowania mienia przez w%adz&;

4) powsta%e wskutek dzia%ania energii j'drowej (atomowej) lub ska#enia radioaktywnego, promieni 
laserowych lub maserowych oraz pola magnetycznego lub elektromagnetycznego, promieniowania 
jonizacyjnego, dzia%ania broni biologicznej, chemicznej oraz wskutek ska#enia chemicznego lub 
biologicznego;

5) w mieniu, w"którego posiadanie Ubezpieczony lub jego osoby bliskie wesz%y w"wyniku przest&pstwa; 

6) je#eli kieruj'cy:

a) w chwili zdarzenia znajdowa% si& w"stanie po spo#yciu alkoholu lub w"stanie nietrze)wo(ci, pod 
wp%ywem narkotyków lub innych (rodków odurzaj'cych, lub leków o"podobnym dzia%aniu i"by% 
upowa#niony do u#ytkowania pojazdu, chyba #e nie mia%o to wp%ywu na powstanie szkody lub

b) oddali% si& z"miejsca zdarzenia i"by% upowa#niony do u#ytkowania pojazdu, chyba #e nie mia%o to 
wp%ywu na powstanie szkody, lub

c) w chwili zdarzenia nie posiada% wymaganych, zgodnie z"przepisami prawa polskiego, uprawnie! 
do kierowania pojazdem i"by% upowa#niony do u#ytkowania pojazdu, chyba #e nie mia%o to 
wp%ywu na powstanie szkody;

7) powsta%e jako nast&pstwa u#ytkowania pojazdu niezgodnie z"jego przeznaczeniem, wskazanym 
w"dowodzie rejestracyjnym pojazdu;

8) powsta%e podczas za%adowywania i"roz%adowywania %adunku lub baga#u oraz przez za%adowany lub 
przewo#ony %adunek lub baga#;

9) podczas u#ywania pojazdu przez Ubezpieczonego lub upowa#nionego kieruj'cego jako narz&dzia 
przest&pstwa, chyba #e nie mia%o to wp%ywu na powstanie szkody;

10) spowodowane przez kieruj'cego pojazdem prototypowym, rozumianym jako model eksperymentalny 
opracowany przez producenta samochodów dla nowych serii pojazdów;
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11) podczas jazd próbnych, rajdów, wy(cigów, treningów, konkursów albo u#ycia pojazdu jako rekwizytu 
lub eksponatu, a"tak#e odp%atnego przewozu osób, w"tym jako taksówka;

12) powsta%e wskutek u#ywania pojazdu do transportu paliw, toksycznych substancji chemicznych lub 
gazów;

13) w czasie u#ywania pojazdu w"zwi'zku z"obowi'zkowymi (wiadczeniami na rzecz wojska lub policji, 
a"tak#e w"akcjach protestacyjnych i"blokadach dróg;

14) podczas u#ycia pojazdu do nauki jazdy;

15) podczas wynajmowania pojazdu oraz w"pojazdach udost&pnianych jako pojazdy zast&pcze na 
zasadach innych ni# wynajem.

2. Na wniosek Klienta, za op%at' dodatkowej sk%adki, ochrona ubezpieczeniowa w"ramach Ubezpieczenia 
Minicasco zostanie rozszerzona o"szkody powsta%e w"okoliczno(ciach wskazanych w"wy%'czeniach 
wymienionych w"ust. 1 pkt 11) i"14).

3. Wy%'czenia wskazane w"ust. 1 pkt 1)–2) nie dotycz' Ubezpieczenia Nast&pstw Nieszcz&(liwych 
Wypadków Kierowcy i"Pasa#erów.

II.  Sumy ubezpieczenia i"sumy gwarancyjne

§ 18
1. Sumy ubezpieczenia zosta%y okre(lone w"§ 19 ust. 1, za wyj'tkiem Ubezpieczenia Minicasco, gdzie sum& 

ubezpieczenia podaje Klient, ustalaj'c jej wysoko($ zgodnie z"tre(ci' §§ 19–20. Sumy te stanowi' górn' 
granic& odpowiedzialno(ci ERGO"Hestii za wszystkie zdarzenia, które wyst'pi' w"okresie ubezpieczenia 
dla poszczególnych ubezpiecze! (w Ubezpieczeniu Nast&pstw Nieszcz&(liwych Wypadków Kierowcy 
i"Pasa#erów s' to odr&bne zdarzenia w stosunku do ka#dego Ubezpieczonego).

2. Suma ubezpieczenia zmniejsza si& o"kwot& wyp%aconego odszkodowania oraz równowarto($ kosztów 
us%ug zrealizowanych przez ERGO"Hesti&. Po wyczerpaniu sumy ubezpieczenia umowa ubezpieczenia 
w"odniesieniu do ka#dego rodzaju ubezpieczenia ulega rozwi'zaniu z"dniem wyczerpania odpowiednio 
sumy ubezpieczenia.

3. Za zgod' ERGO"Hestii Klient mo#e uzupe%ni$ sum& ubezpieczenia wype%niaj'c nowy wniosek 
ubezpieczeniowy i"op%acaj'c dodatkow' sk%adk&. 

§ 19
1. Obowi'zuj'ce sumy ubezpieczenia i"sumy gwarancyjne okre(la poni#sza tabela:

RODZAJ UBEZPIECZENIA SUMA UBEZPIECZENIA/SUMA GWARANCYJNA

Ubezpieczenie Minicasco Sum& ubezpieczenia podaje Klient, a"sposób ustalenia sumy 
ubezpieczenia opisany jest w"§ 20

Ubezpieczenie Nast&pstw Nieszcz&(liwych Wypadków Kierowcy 
i"Pasa#erów 10 000 z%

Ubezpieczenie Assistance Pojazdu 10 000 z%

Ubezpieczenie Szyb 5000 z%

Ubezpieczenie Zielona Karta Sum& gwarancyjn' okre(la Ustawa OC

2. W Ubezpieczeniu Nast&pstw Nieszcz&(liwych Wypadków Kierowcy i"Pasa#erów, je#eli w"poje)dzie znajduje 
si& wi&ksza liczba pasa#erów ni# dopuszczona w"jego dowodzie rejestracyjnym, sum& ubezpieczenia 
przypadaj'c' na ka#dego pasa#era ustala si& nast&puj'co: sum& ubezpieczenia okre(lon' w"umowie 
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ubezpieczenia mno#y si& przez liczb& miejsc w"poje)dzie bez miejsca kierowcy, a"nast&pnie dzieli przez 
liczb& pasa#erów znajduj'cych si& w"poje)dzie.

§ 20
1. Sum& ubezpieczenia, rozmiar szkody i wysoko($ odszkodowania ustala si& z uwzgl&dnieniem VAT (brutto).

2. Suma ubezpieczenia odpowiada warto(ci rynkowej pojazdu z"dnia zawarcia umowy ubezpieczenia. 
Warto($ rynkowa pojazdu jest ustalana w"oparciu o"Eurotax, z"zastrze#eniem ust. 3–6.

3. Je#eli nie mo#na okre(li$ warto(ci rynkowej pojazdu w"oparciu o"Eurotax, Klient w"porozumieniu 
z"ERGO"Hesti' mo#e skorzysta$ z"innego wiarygodnego, specjalistycznego )ród%a, ustalonego przez strony 
umowy ubezpieczenia.

4. Klient w"porozumieniu z"ERGO"Hesti' mo#e ustali$ warto($ rynkow' pojazdu w"oparciu o"Info-Ekspert lub 
przedstawi$ wycen& pojazdu wykonan' przez uprawnionego rzeczoznawc& (na koszt Klienta).

5. W sytuacji wskazanej w"§ 18 ust. 2, po wykonanej naprawie pojazdu, Klient mo#e uzupe%ni$ 
sum& ubezpieczenia do warto(ci rynkowej pojazdu nieuszkodzonego, wype%niaj'c nowy wniosek 
ubezpieczeniowy oraz przedstawiaj'c ERGO"Hestii pojazd do ogl&dzin i"op%acaj'c dodatkow' sk%adk&.

6. Je#eli w"okresie ubezpieczenia warto($ pojazdu wzro(nie, Klient mo#e to zg%osi$ ERGO"Hestii i"za jej zgod' 
podwy#szy$ sum& ubezpieczenia, op%acaj'c dodatkow' sk%adk&.

III. Obowi'zki Klienta/Ubezpieczonego

§ 21
1. Do obowi'zków Ubezpieczonego nale#y:

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

2) niezw%ocznie powiadomienie policji o"ka#dym zdarzeniu, które mog%o powsta$ w"wyniku przest&pstwa 
lub wykroczenia (w"tym tak#e w"wyniku wandalizmu), oraz z%o#enie wniosku o"(ciganie osób 
odpowiedzialnych za powstanie szkody, o"ile to mo#liwe;

3) wype%nienie wymaganych przez ERGO"Hesti& dokumentów, niezb&dnych do prawid%owej likwidacji 
szkody, w"tym druku zg%oszenia szkody, w"którym nale#y opisa$ przebieg zdarzenia i"okoliczno(ci 
powstania szkody;

4) stosowanie si& do zalece! ERGO"Hestii oraz udzielanie informacji i"pe%nomocnictw innym osobom do 
dzia%ania w"imieniu Ubezpieczonego, w"zakresie niezb&dnym do prawid%owej likwidacji szkody;

5) ustalenie, je#eli to mo#liwe, danych innych uczestników zdarzenia oraz (wiadków, a"tak#e czy 
sprawca jest ubezpieczony w"zakresie Ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, 
w"którym towarzystwie ubezpiecze!, jaki ma numer polisy, a"tak#e sporz'dzenie pisemnego protoko%u 
z"powstania szkody.

2. Je#eli osoba poszkodowana wyst'pi na drog& s'dow' przeciwko sprawcy zdarzenia z"roszczeniem 
o"odszkodowanie, Ubezpieczony zobowi'zany jest niezw%ocznie zawiadomi$ o"tym ERGO"Hesti&.

3. W czasie trwania umowy ubezpieczenia Klient zobowi'zany jest niezw%ocznie zg%asza$ ERGO"Hestii 
wszelkie zmiany okoliczno(ci, mog'ce mie$ wp%yw na zwi&kszenie prawdopodobie!stwa zdarzenia, 
o"które ERGO"Hestia pyta%a we wniosku ubezpieczeniowym albo w"innych pismach przed zawarciem 
umowy ubezpieczenia.

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

§ 22
Je#eli Ubezpieczony, z"winy umy(lnej lub ra#'cego niedbalstwa, nie dope%ni obowi'zków wymienionych 
w"§ 21"ust. 1–3 oraz §§ 23–25, ERGO"Hestia odmawia wyp%aty odszkodowania w"ca%o(ci lub w"odpowiedniej 
cz&(ci w"zale#no(ci od tego w"jakim stopniu niedope%nienie tych obowi'zków mia%o wp%yw na ustalenie 
przyczyny wypadku, okoliczno(ci wypadku, rozmiaru szkody lub wysoko(ci. 

§ 23
1. Ubezpieczony ma obowi'zek zabezpieczy$ mo#liwo($ dochodzenia roszcze! odszkodowawczych wobec 

osób odpowiedzialnych za szkod&.

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

Ubezpieczenie Minicasco

§ 24
W Ubezpieczeniu Minicasco Ubezpieczony zobowi'zany jest ponadto:

1) nie dokonywa$ #adnych zmian w"poje)dzie bez zgody ERGO"Hestii"– nie dotyczy to sytuacji, w"której 
ERGO"Hestia zrezygnowa%a z"ogl&dzin lub ich nie dokona%a w"ci'gu 7 dni od zg%oszenia szkody 
z"przyczyn le#'cych po stronie ERGO"Hestii; 

2) w"przypadku kradzie#y pojazdu:

a) przed%o#y$ ERGO"Hestii dokumenty potwierdzaj'ce pochodzenie pojazdu i"umo#liwiaj'ce jego 
identyfikacj& (brief, dokument odprawy celnej, umow& sprzeda#y, faktur& zakupu, kart& pojazdu, 
dowód rejestracyjny pojazdu lub pozwolenie czasowe);

b) dostarczy$ dokument potwierdzaj'cy zainstalowanie urz'dze! zabezpieczaj'cych przed 
kradzie#', chyba #e zosta%y zamontowane w"procesie produkcji pojazdu.

Ubezpieczenie Nast&pstw Nieszcz&(liwych Wypadków Kierowcy i"Pasa#erów

§ 25
W razie zaistnienia zdarzenia w"Ubezpieczeniu Nast&pstw Nieszcz&(liwych Wypadków Kierowcy i"Pasa#erów 
Ubezpieczony zobowi'zany jest ponadto:

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

2) podda$ si& badaniu przez lekarzy lub ewentualnej obserwacji klinicznej;

3) zwolni$ z"obowi'zku zachowania tajemnicy lekarskiej (w"zakresie niezb&dnym do rozpatrzenia 
roszczenia) lekarzy, publiczne i"niepubliczne zak%ady opieki zdrowotnej oraz Zak%ad Ubezpiecze! 
Spo%ecznych, w"zakresie niezb&dnym do rozpatrzenia roszczenia oraz wyrazi$ zgod& na udost&pnienie 
ERGO"Hestii dokumentacji z"leczenia.
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IV.  Zabezpieczenie mienia w"Ubezpieczeniu Minicasco

Ubezpieczenie Minicasco

§ 26
ERGO"Hestia ponosi odpowiedzialno($ za kradzie# pojazdu, je#eli zabezpieczony by% w:

1) jedno urz'dzenie zabezpieczaj'ce przed kradzie#'"– dla pojazdów o"warto(ci rynkowej do 100 000 z% 
oraz motocykli i"motorowerów;

2) dwa niezale#ne od siebie urz'dzenia zabezpieczaj'ce przed kradzie#'"– dla pojazdów o"warto(ci 
rynkowej powy#ej 100 000 z%.

V.  Zg%oszenie szkody oraz ustalanie rozmiaru i"wysoko(ci 
odszkodowania lub (wiadczenia

§ 27
1. Ubezpieczony ma obowi'zek powiadomi$ ERGO"Hesti& o"zdarzeniu niezw%ocznie po jego zaj(ciu lub 

uzyskaniu o"nim wiadomo(ci.

2. Powiadomienie mo#e by$ dokonane:

1) poprzez indywidualne konto w"portalu Polisa Online pod adresem polisaonline.ergohestia.pl, lub

2) za po(rednictwem mobilnej aplikacji ubezpieczeniowej, lub

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

4) za po(rednictwem przedstawiciela ERGO"Hestii, lub

5) pod numerem telefonu: 801"107 107 lub 58"555 5 555.

3. W razie naruszenia z winy umy(lnej lub ra#'cego niedbalstwa obowi'zku niezw%ocznego powiadomienia, 
o którym mowa w ust. 1, ERGO Hestia odmawia wyp%aty odszkodowania w ca%o(ci lub w odpowiedniej 
cz&(ci w zale#no(ci od tego w jakim stopniu niedope%nienie tych obowi'zków mia%o wp%yw na ustalenie 
przyczyny wypadku, okoliczno(ci wypadku, rozmiaru szkody lub wysoko(ci.

§ 28
1. ERGO"Hestia wyp%aca odszkodowanie na podstawie uznania roszczenia uprawnionego z"umowy 

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

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

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

4. Uprawniony z"umowy ubezpieczenia zobowi'zany jest do udokumentowania zasadno(ci zg%oszonego 
roszczenia.
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Ubezpieczenie Minicasco

§ 29
1. Odszkodowanie wyp%acane jest w%a(cicielowi pojazdu lub osobie przez niego upowa#nionej.

2. Wyp%ata odszkodowania za utracony pojazd nast'pi po wyrejestrowaniu i"przeniesieniu prawa w%asno(ci 
pojazdu na rzecz ERGO"Hestii.

§ 30
1. W przypadku szkody ca%kowitej w"poje)dzie ERGO"Hestia ustala wysoko($ odszkodowania jako 

kwot& równ' warto(ci rynkowej pojazdu z"dnia powstania szkody, nie wy#sz' ni# ustalona w"umowie 
ubezpieczenia suma ubezpieczenia.

2. Warto($ rynkowa pojazdu na dzie! powstania szkody ustalana jest na podstawie )ród%a wyceny, które 
zastosowano przy okre(leniu wysoko(ci sumy ubezpieczenia w"dniu zawarcia umowy ubezpieczenia.

3. Wysoko($ odszkodowania w"przypadku szkody ca%kowitej zmniejsza si& o"warto($ pozosta%o(ci, to jest 
przedstawiaj'cych warto($ u#ytkow' lub maj'tkow' cz&(ci pojazdu, które mog' by$ przeznaczone do 
dalszego u#ytku lub sprzeda#y.

4. Warto($ pozosta%o(ci pojazdu ustala si& indywidualnie z"uwzgl&dnieniem sytuacji rynkowej w"zakresie 
obrotu pojazdami (w"tym równie# pojazdami uszkodzonymi"– za po(rednictwem aukcji internetowych 
podmiotów specjalizuj'cych si& w"sprzeda#y pojazdów uszkodzonych), stopnia zu#ycia pojazdu oraz 
zakresu jego uszkodze!, w"oparciu o"to samo )ród%o wyceny, jakie zastosowano przy okre(leniu warto(ci 
rynkowej pojazdu na dzie! powstania szkody, tj. wed%ug tych samych zasad, wed%ug których zosta%a 
ustalona wysoko($ sumy ubezpieczenia w"dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, zgodnie z"§ 20.

5. W przypadku uzyskania przez ERGO"Hesti& oferty zakupu pozosta%o(ci pojazdu za po(rednictwem aukcji 
internetowej podmiotów specjalizuj'cych si& w"sprzeda#y pojazdów uszkodzonych, warto($ pozosta%o(ci 
stanowi kwota najwy#szej oferty cenowej uzyskanej w"wyniku tej aukcji, powi&kszona o"10% tej ceny 
tytu%em szacunkowej mar#y oferenta.

6. Wyniki aukcji, o"której mowa w"ust. 5, ERGO"Hestia przedstawia Ubezpieczonemu. W"przypadku 
udokumentowania przez Ubezpieczonego sprzeda#y pozosta%o(ci umow' sprzeda#y lub faktur' za cen& 
nie ni#sz' ni# warto($ najwy#szej oferty uzyskanej w"wyniku ww. aukcji, warto($ pozosta%o(ci stanowi 
udokumentowana w"powy#szy sposób cena sprzeda#y.

7. Je#eli cz&(ci alternatywne nie wyst&puj' na rynku polskim, do rozliczenia przyjmuje si& ceny brutto cz&(ci 
oryginalnych pomniejszone o"poni#sze zu#ycie eksploatacyjne, z"zastrze#eniem ust. 8:

OKRES EKSPLOATACJI POJAZDU ZU+YCIE EKSPLOATACYJNE WYRA+ONE W %PROCENTACH 
WARTO)CI CZ()CI ZAKWALIFIKOWANYCH DO WYMIANY 

Do 3 lat (w%'cznie) 25%

4 lata 30%

5 lat 40%

6 lat 50%

7 lat 55%

8 lat 60%

9 lat lub wi&cej 65%

8. Je#eli w"okresie eksploatacji pojazdu dokonano wymiany cz&(ci, udokumentowanej rachunkami, 
wysoko($ zu#ycia eksploatacyjnego ustalana jest indywidualnie przy uwzgl&dnieniu okresu ich 
u#ytkowania.
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9. Je#eli ceny cz&(ci alternatywnych s' wy#sze od cen ustalonych zgodnie z"tabel' zamieszczon' 
w"ust."7 (cz&(ci oryginalne z"uwzgl&dnieniem zu#ycia eksploatacyjnego), w"ustalaniu wysoko(ci szkody 
uwzgl&dnia si& ni#sz' z"tych cen.

Ubezpieczenie Nast&pstw Nieszcz&(liwych Wypadków Kierowcy i"Pasa#erów

§ 31
1. W Ubezpieczeniu Nast&pstw Nieszcz&(liwych Wypadków Kierowcy i"Pasa#erów ERGO"Hestia wyp%aca 

(wiadczenia z"tytu%u (mierci w"wyniku nieszcz&(liwego wypadku, je#eli nast'pi%a ona w"ci'gu roku od 
nieszcz&(liwego wypadku i"jest skutkiem obra#e! powsta%ych w"jego wyniku.

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

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

4. W razie doznania przez Ubezpieczonego kilku uszczerbków na zdrowiu, ERGO"Hestia wyp%aca (wiadczenie 
za wszystkie uszczerbki obj&te ochron' ubezpieczeniow', jednak#e %'cznie maksymalnie do wysoko(ci 
sumy ubezpieczenia.

5. ERGO"Hestia zasi&ga opinii konsultantów medycznych w"celu ustalenia rodzaju trwa%ego uszczerbku na 
zdrowiu.

6. Koszty leczenia wyp%acane s' Ubezpieczonemu lub innej osobie, która te koszty ponios%a: 

1) je#eli zosta%y poniesione w"okresie nie d%u#szym ni# 2 lata od daty nieszcz&(liwego wypadku; 

2) na podstawie rachunków lub faktur.

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

§ 32
1. Zasi%ek dzienny z"tytu%u czasowej niezdolno(ci do wykonywania pracy lub nauki wyp%acany jest na 

podstawie za(wiadczenia lekarskiego lub za(wiadczenia o"czasowej niezdolno(ci do pracy z"Zak%adu 
Ubezpiecze! Spo%ecznych.

2. ERGO"Hestia ma prawo do odmowy wyp%aty (wiadczenia lub jego cz&(ci, je#eli stwierdzi, #e 
w"czasie niezdolno(ci do pracy lub nauki Ubezpieczony nie stosowa% si& do warunków okre(lonych 
w"za(wiadczeniu.

§ 33
1. *wiadczenia wyp%acane s' Ubezpieczonemu, z"zastrze#eniem ust. 2.

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

3. Ubezpieczony mo#e w"ka#dym czasie zmieni$ osob& uprawnion'.

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

1) ma%#onkowi"– w"ca%o(ci;

2) dzieciom"– w"cz&(ciach równych;

3) rodzicom"– w"cz&(ciach równych;
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4) innym spadkobiercom zmar%ego"– w"cz&(ciach równych.

VI. Sk%adka ubezpieczeniowa

§ 34
1. Wysoko($ sk%adki ustala ERGO"Hestia na podstawie taryfy obowi'zuj'cej w"dniu zawarcia umowy 

ubezpieczenia.

2. Wysoko($ sk%adki zale#y od:

1) oceny poziomu ryzyka przy wnioskowanym zakresie ubezpieczenia;

2) sposobu p%atno(ci sk%adki (to jest czy sk%adka p%atna jest jednorazowo, czy w"ratach);

3) okresu ubezpieczenia;

4) wysoko(ci sumy ubezpieczenia;

5) historii umów ubezpieczenia, w"zakresie ubezpieczanych ryzyk, zawieranych przez Klienta 
w"ERGO"Hestii.

3. Je#eli Klient uzyska% zni#k& w"sk%adce na podstawie nieprawdziwych danych, ERGO"Hestia ma prawo 
#'dania dop%aty kwoty uzyskanej zni#ki wraz z"odsetkami.

4. Wysoko($ sk%adki w"Ubezpieczeniu Minicasco zale#y tak#e od:

1) marki, modelu, roku produkcji pojazdu;

2) strefy regionalnej w%a(ciwej dla miejsca zameldowania Ubezpieczonego;

3) wieku Ubezpieczonego; 

4) przebiegu ubezpieczenia;

5) wysoko(ci sk%adki minimalnej.

5. Sk%adka ubezpieczeniowa w"Ubezpieczeniu Minicasco uwzgl&dnia spadek warto(ci rynkowej pojazdu 
w"czasie trwania umowy ubezpieczenia.

6. Terminy p%atno(ci kolejnych rat sk%adki i"ich wysoko($ okre(lone s' w"umowie ubezpieczenia. 

§ 35
Je#eli zap%ata dokonywana jest przelewem bankowym lub przekazem pocztowym, dzie! zap%aty to dzie! 
zlecenia zap%aty w"banku lub na poczcie"– pod warunkiem, #e przy p%atno(ci przelewem bankowym Klient 
posiada% na rachunku wystarczaj'ce (rodki; w"innym przypadku za dzie! zap%aty uwa#a si& dzie! uznania 
rachunku ERGO"Hestii odpowiedni' kwot'.

VII. Zako!czenie umowy ubezpieczenia

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

30 dni od dnia jej zawarcia. Je#eli najpó)niej w"chwili zawarcia umowy ubezpieczenia ERGO"Hestia nie 
poinformowa%a Klienta b&d'cego konsumentem o"prawie odst'pienia od umowy ubezpieczenia, termin 
30 dni biegnie od dnia, w"którym Klient b&d'cy konsumentem dowiedzia% si& o"tym prawie.
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2. Klient, który zawar% na odleg%o($ umow& ubezpieczenia, mo#e odst'pi$ od niej w"ci'gu 30 dni od dnia 
poinformowania go o"zawarciu umowy ubezpieczenia lub od dnia potwierdzenia informacji, o"których 
mowa w"art. 39 ust. 1 ustawy z"dnia 30 maja 2014 roku o"prawach konsumenta, o"ile jest to termin 
pó)niejszy. Termin uwa#a si& za zachowany, je#eli przed jego up%ywem wys%ano o(wiadczenie.

3. Odst'pienie od umowy ubezpieczenia nie zwalnia Klienta z"obowi'zku zap%aty sk%adki za okres, w"którym 
ERGO"Hestia udziela%a ochrony ubezpieczeniowej. Sk%adka do zap%aty zostanie obliczona jako iloczyn dni, 
w"których ERGO"Hestia udziela%a ochrony i"kwoty wynikaj'cej z"podzia%u sk%adki na dni okresu ochrony 
zawarte w"umowie ubezpieczenia.

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

1) korzystaj'c z"indywidualnego konta w"portalu Polisa Online pod adresem polisaonline.ergohestia.pl, 
lub

2) za po(rednictwem mobilnej aplikacji ubezpieczeniowej, lub

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

4) za po(rednictwem przedstawiciela ERGO"Hestii, lub

5) pod numerem telefonu: 801 107 107 lub 58 555 5"555;

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

5. Stosunek ubezpieczenia ulega rozwi'zaniu z"chwil' wyrejestrowania pojazdu.

VIII. Postanowienia ko!cowe. Klauzula sankcyjna

§ 37
1. Klient, Ubezpieczony, uposa#ony lub uprawniony z"umowy ubezpieczenia, osoba, która dochodzi 

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

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

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

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

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

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

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

2) Reklamacje rozpatrywane s' przez jednostk& organizacyjn' powo%an' w"tym celu przez Zarz'd 
ERGO"Hestii.

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

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

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

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

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

§ 38
1. Zawiadomienia i"o(wiadczenia Klienta i"ERGO"Hestii powinny by$ sk%adane na pi(mie, z"zastrze#eniem 

ust."3.

2. Klient i"ERGO"Hestia maj' obowi'zek wzajemnego informowania si& o"zmianie adresu zamieszkania b'd) 
siedziby.

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

1) przez Klienta:

a) z wykorzystaniem z"indywidualnego konta w"portalu Polisa Online pod adresem 
polisaonline.ergohestia.pl, lub

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

c) za po(rednictwem przedstawiciela ERGO"Hestii, lub

d) pod numerem telefonu: 801 107 107 lub 58 555 5 555; 

2) przez ERGO"Hesti&:

a) z wykorzystaniem z"indywidualnego konta w"portalu Polisa Online pod adresem 
polisaonline.ergohestia.pl, lub

b) za po(rednictwem przedstawiciela ERGO"Hestii, lub 

c) na dane kontaktowe wskazane przez Klienta.

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

§ 39
1. Umowy ubezpieczenia zawierane s' na podstawie prawa polskiego.

2. Spory wynikaj'ce z"umowy ubezpieczenia rozpatrywane s' wed%ug prawa polskiego.

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

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

5. Spory wynikaj'ce z"umowy ubezpieczenia pomi&dzy Klientem, Ubezpieczonym lub innym uprawnionym 
z"umowy ubezpieczenia, b&d'cym osob' fizyczn', a"zak%adem ubezpiecze! mog' by$ rozpoznane 
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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.

6. 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.

§ 40
Ogólne Warunki Ubezpiecze! wchodz' w"#ycie 16 grudnia 2019 roku i"obowi'zuj' dla umów ubezpieczenia 
zawieranych od tej daty.

Piotr Maria *liwicki Adam Roman

Prezes Zarz'du Cz%onek Zarz'du



28

Za%'cznik 1 do Ogólnych Warunków Ubezpiecze! Samochód MTU
Tabela oceny uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszcz&(liwego wypadku

Zdarzenia, z%tytu'u których ERGO%Hestia wyp'aca "wiadczenia w%wysoko"ci wskazanego 
procentu sumy ubezpieczenia

WYP*ACANY PROCENT SUMY 
UBEZPIECZENIA

Pourazowe uszkodzenia ca'kowite

Pora#enie ca%kowite czteroko!czynowe (tetraplegia) 100%

Pora#enie po%owicze utrwalone 100%

Pora#enie ca%kowite obu ko!czyn dolnych (paraplegia) 100%

Niedow%ad po%owiczy znacznie utrudniaj'cy sprawno($ ko!czyn z"afazj' ca%kowit' 100%

Utrwalony zespó% pozapiramidowy znacznie utrudniaj'cy sprawno($ ustroju i"wymagaj'cy opieki 
osób trzecich 100%

Zaburzenia równowagi pochodzenia mó#d#kowego i"przedsionkowego uniemo#liwiaj'ce 
chodzenie 100%

Padaczka z"zaburzeniami psychicznymi, charakteropati', ot&pieniem i"ekwiwalentami 
padaczkowymi uniemo#liwiaj'cymi jak'kolwiek prac& lub wymagaj'ce nauczania 
indywidualnego/specjalnego

100%

Ci&#kie zaburzenia psychiczne, wymagaj'ce sta%ej opieki osób trzecich (zmiany ot&pienne, 
utrwalone psychozy, cz&ste i"d%ugotrwa%e hospitalizacje psychiatryczne) 100%

Ca%kowita, obuoczna utrata wzroku 100%

Ca%kowita, obustronna utrata s%uchu 100%

Ca%kowita utrata mowy. Afazja ca%kowita z"agrafi' i"aleksj' pomimo 12-miesi&cznego leczenia 
logopedycznego 100%

Amputacja obu ko!czyn górnych/dolnych 100%

Pourazowe uszkodzenia cz$"ciowe

Pourazowe uszkodzenia narz&dów wewn$trznych

Uszkodzenie serca lub osierdzia 15%

Uszkodzenie aorty, #y%y g%ównej oraz g%ównych odga%&zie! 10%

Uszkodzenie #o%'dka 5%

P&kni&cie (ledziony bez konieczno(ci jej usuni&cia 5%

Uszkodzenie przepony 5%

Uszkodzenie w'troby wymagaj'ce przeprowadzenia przeszczepu (schy%kowa niewydolno($ 
w'troby) 80%

Uszkodzenie jelita cienkiego lub grubego 10%

Uszkodzenie odbytnicy i"odbytu 10%

St%uczenie mózgu 10%

Wstrz'(nienie mózgu 1%

Pourazowa utrata/uszkodzenie narz&du lub cz$"ci cia'a

P%uc (cz&(ciowa) 10%

*ledziony 10%

Jednej nerki 10%

Dwóch nerek 50%

Trzustki (cz&(ciowa) 15%

W'troby (cz&(ciowa) 15%

Macicy/pr'cia 30%

J'dra/jajnika 15%

Dwóch j'der/dwóch jajników 40%

Ubytek ko(ci czaszki 6%
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Zdarzenia, z%tytu'u których ERGO%Hestia wyp'aca "wiadczenia w%wysoko"ci wskazanego 
procentu sumy ubezpieczenia

WYP*ACANY PROCENT SUMY 
UBEZPIECZENIA

Nosa w"ca%o(ci (%'cznie z"ko($mi nosa) 30%

Utrata szcz&ki 40%

Utrata #uchwy 50%

Ca%kowita utrata wzroku w"jednym oku 30%

Ca%kowita utrata s%uchu, jednostronna 30%

Ca%kowita utrata jednej ma%#owiny 15%

Ca%kowita utrata obu ma%#owin 25%

Utrata sutka (gruczo%u piersiowego) ca%kowita 25%

Utrata sutka (gruczo%u piersiowego) cz&(ciowa 15%

Amputacja jednej ko!czyny górnej powy#ej %okcia 65%

Amputacja przedramienia (poni#ej %okcia) 60%

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

Ca%kowita utrata funkcji ko!czyny górnej 50%

Ca%kowita amputacja pi&ciu palców jednej r&ki 40%

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%

Ca%kowita amputacja pi&ciu palców jednej stopy 25%

Utrata ko!czyny w"barku 75%

Utrata ko!czyny wraz z"%opatk' 80%

Utrata ko!czyny w"obr&bie ramienia 65%

Utrata ko!czyny w"obr&bie przedramienia 55%

Pourazowa utrata/uszkodzenie cz$"ci cia'a lub ca'kowite zerwanie mi$"ni

Utrata ca%ego palucha 8%

Ca%kowita utrata palców II, III, IV i"V stopy %'cznie 3%

Ca%kowita utrata kciuka 10%

Ca%kowita utrata wskaziciela 8%

Ca%kowita utrata palców d%oni od III do V"– za ka#dy palec 2%

Ca%kowite zerwanie mi&(nia czworog%owego 6%

Ca%kowite zerwanie mi&(nia dwug%owego (ko!czyna dolna) 4%

Ca%kowite zerwanie mi&(nia dwug%owego i"trójg%owego (ko!czyna górna) 3%

Ca%kowite zerwanie (ci&gna Achillesa 6%

Rany szyte, odmro!enia lub oparzenia

Rana ci&ta twarzy, szyi, przedramienia i d%oni 2%

Rana szarpana (np. w"wyniku pogryzienia przez psa) twarzy, szyi, przedramion i"d%oni 3%

Rana ci&ta pozosta%ych cz&(ci cia%a, w"tym skóry ow%osionej g%owy 1%

Rana szarpana pozosta%ych cz&(ci cia%a, w"tym skóry ow%osionej g%owy 2%

Odmro#enia III stopnia (bez twarzy, szyi, przedramienia i"d%oni) za ka#dy procent powierzchni 
cia%a 1%

Odmro#enia III stopnia"– twarzy, szyi, przedramion i"d%oni za ka#dy procent powierzchni cia%a 2%

Z'amania

Ko(ci pokrywy czaszki 4%

Ko(ci twarzoczaszki"– #uchwa, szcz&ka 6%
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Zdarzenia, z%tytu'u których ERGO%Hestia wyp'aca "wiadczenia w%wysoko"ci wskazanego 
procentu sumy ubezpieczenia

WYP*ACANY PROCENT SUMY 
UBEZPIECZENIA

Ko(ci jarzmowej 3%

Ko(ci nosa"– bez zaburzenia kszta%tu nosa 1%

Ko(ci nosa"– z"zaburzeniem kszta%tu nosa mimo przeprowadzonej operacji 3%

Mostka 4%

Jednego #ebra 1%

Dwóch i"wi&cej #eber 2%

Miednicy 6%

Ko(ci ogonowej 2%

Ko(ci udowej 7%

Ko(ci strza%kowej 2%

Ko(ci piszczelowej 6%

Ko(ci ramieniowej 5%

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

Kr&gos%upa 8%

Inne z%amania ko(ci 1%

Zwichni$cia

Kr&gos%upa bez nast&pstw neurologicznych pod postaci' pora#e! lub niedow%adów 5%

W obr&bie stawu #uchwowego 2%

Biodra 10%

Stawu kolanowego 8%

W obr&bie st&pu 5%

Palucha 3%

Palców stopy od II do V"(za ka#dy palec) 2%

Stawu obojczykowo-barkowego lub obojczykowo-mostkowego 3%

Stawu ramienno-%opatkowego 4%

W obr&bie stawu %okciowego 5%

Nadgarstka 3%

Stawów kciuka 3%

Stawów wskaziciela 2%

Stawów palców od III do V"(za ka#dy palec) 1%

Skr$cenia

Kr&gos%upa w"odcinku szyjnym 2%

Kr&gos%upa w"odcinku piersiowym i/lub l&d)wiowym 1%

Stawu biodrowego 3%

Stawu kolanowego bez uszkodze! aparatu wi&zad%owego 3%

Stawu kolanowego z"uszkodzeniem aparatu wi&zad%owego i"przeprowadzon' operacj' 5%

Stawu skokowego lub w"obr&bie stopy b'd) w"stawie skokowym i"w obr&bie stopy 2%

Stawu barkowego 3%

+okcia 2%

Nadgarstka 3%

Stawów kciuka 2%

Stawów wskaziciela 1%

Stawów palców od III do V"(za ka#dy palec) 1%
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Zdarzenia, z%tytu'u których ERGO%Hestia wyp'aca "wiadczenia w%wysoko"ci wskazanego 
procentu sumy ubezpieczenia

WYP*ACANY PROCENT SUMY 
UBEZPIECZENIA

Pourazowa ca'kowita utrata z$bów sta'ych (za ka!dy z&b)

Siekacza lub k%a 1%

Pozosta%ych z&bów pocz'wszy od dwóch 0,5%

Cz&(ciowa utrata siekacza lub k%a 0,5%

Rozstrój zdrowia: powik'ania, zachorowanie

Ca%kowite zesztywnienie stawu 10%

Staw rzekomy ko(ci 10%

T&tniak pourazowy 10%

Zatrucie gazami lub substancjami wziewnymi 5%

Przewlek%e zapalenie ko(ci 10%
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Pełne informacje podane są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń Samochód MTU z dnia 16 grudnia 2019 r. (kod: KOD: M-JMTUK-01/19). Pojęcia użyte  
w niniejszym dokumencie przyjmują znaczenie określone ww. OWU. 

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie? 
Ubezpieczenie pojazdów od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia (grupa 3 ubezpieczenie casco pojazdów lądowych) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych 
wypadków kierowcy i pasażerów (grupa 1 ubezpieczenie wypadku); ubezpieczenie ochrony utraty zniżki OC oraz Zielona Karta (grupa 10 ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej wszelkiego rodzaju); assistance pojazdu. Wszystkie wymienione ubezpieczenia to ubezpieczenia majątkowe z działu II załącznika do 
ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. 

Co jest przedmiotem ubezpieczenia? 
 
 

Ubezpieczenie Minicasco 

 Ubezpieczenie obejmuje utratę, zniszczenie lub uszkodzenie 
pojazdu wraz z wyposażeniem podstawowym, w następstwie 
powstania w nim szkody całkowitej, na skutek zderzenia się 
pojazdów, nagłego zetknięcia się pojazdu z osobami, zwierzętami 
lub przedmiotami z zewnątrz pojazdu, wandalizmu, zderzenie się 
sprzętu sportowego przewożonego na bagażniku zewnętrznym  
z przedmiotami z zewnątrz pojazdu, pożaru, wybuchu, zatopienia 
oraz nagłego działania sił przyrody, nagłego działania czynnika 
termicznego lub chemicznego z zewnątrz pojazdu; kradzieży  
(w tym zniszczenia lub uszkodzenia pojazdu mającego 
bezpośredni związek z kradzieżą). 

 Suma ubezpieczenia ustalana jest przez Ubezpieczajacego 
według wartości rynkowej pojazdu z dnia zawarcia umowy 
ubezpieczenia.  

Ubezpieczenie Assistance Pojazdu 

 Ubezpieczenie obejmuje organizację i pokrycie kosztów udzielenia 
natychmiastowej pomocy w zakresie holowania pojazdu; 
kontynuacji podróży; dowozu paliwa; udzielenia telefonicznej 
informacji; usprawnienia na miejscu w następstwie zderzenia się 
pojazdów, nagłego zetknięcia się pojazdu z osobami, zwierzętami 
lub przedmiotami z zewnątrz pojazdu, wandalizmu, zderzenia się 
sprzętu sportowego przewożonego na bagażniku zewnętrznym  
z przedmiotami z zewnątrz pojazdu, pożaru, wybuchu, zatopienia 
oraz nagłego działania siły przyrody, nagłego działania czynnika 
termicznego lub chemicznego z zewnątrz pojazdu, awarii pojazdu, 
unieruchomienia pojazdu. 

 Suma ubezpieczenia wynosi 10 000 zł. 

Ubezpieczenie Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy  
i pasażerów 

 Ubezpieczenie obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków 
kierowcy i pasażerów pojazdu wymienionego w umowie 
ubezpieczenia, wynikające z używania tego pojazdu oraz wypłatę 
świadczeń: z tytułu zgonu Ubezpieczonego; trwałego uszczerbku 
na zdrowiu Ubezpieczonego; czasowej niezdolności do 
wykonywania pracy lub nauki przez Ubezpieczonego, a także 
kosztów jego leczenia. 

 Suma ubezpieczenia wynosi 10 000 zł.  

Ubezpieczenie Szyb 

 Ubezpieczenie obejmuje zapewnienie naprawy albo wymiany  
za pośrednictwem punktu obsługi szyby czołowej, szyby tylnej  
lub szyb bocznych pojazdu przy użyciu części alternatywnych  
w przypadku ich uszkodzenia bądź zniszczenia w skutek zderzenia 
się pojazdów, uszkodzenia pojazdu spowodowanego nagłym 
zetknięciem się pojazdu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami 
z zewnątrz pojazdu, wandalizmu, uszkodzenia pojazdu 
spowodowanego nagłym zetknięciem się pojazdu z osobami, 
zwierzętami lub przedmiotami z zewnątrz pojazdu, pożaru, 
wybuchu, zatopienia oraz nagłego działania siły przyrody, nagłego 
działania czynnika termicznego lub chemicznego z zewnątrz 
pojazdu.  

 Ubezpieczenie obejmuje także koszty parkowania pojazdu  
na parkingu strzeżonym, jeżeli naprawa lub wymiana szyby nie jest 
możliwa w ciągu 24 godzin od daty zgłoszenia szkody oraz 
organizacja i pokrycie kosztów holowania pojazdu na terytorium 
Polski do najbliższego punktu obsług, jeżeli z powodu uszkodzenia 
szyby nie można bezpiecznie kontynuować jazdy. 

 Suma ubezpieczenia wynosi 5000 zł. 

 

 

Czego nie obejmuje ubezpieczenie? 
 
 

Ubezpieczenie Minicasco nie obejmuje szkód: 
 w pojazdach nieposiadających ważnego badania technicznego, wymaganego przez 
przepisy prawa polskiego, jeżeli stan techniczny pojazdu miał wpływ na powstanie lub 
rozmiar szkody,  

 w pojazdach nielegalnie wprowadzonych na terytorium Polski; 

 w polegających na zassaniu cieczy przez pracujący silnik pojazdu; 

 w mieniu, w którego posiadanie Uezpieczony lub jego osoby bliskie weszły w wyniku 
przestępstwa; 

 w wyniku utraty paliwa lub utraty przez paliwo jego właściwości lub w wyniku 
niewłaściwego doboru paliwa. 

Ubezpieczenie Assistance Pojazdu nie obejmuje szkód: 

 zakupu części zamiennych i materiałów niezbędnych do usunięcia awarii lub 
uszkodzeń pojazdu;  

 kosztów paliwa, ubezpieczenia i opłat dodatkowych; 

 w mieniu, w którego posiadanie Ubezpieczony lub jego osoby bliskie weszły w wyniku 
przestępstwa. 

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęsliwych wypadków kierowcy i pasażerów nie 
obejmuje: 

 kosztów rehabilitacji i transportu a także szkód będących następstwem jakiejkolwiek 
choroby lub powstałych w związku z nią, o ile miało to wpływ na powstanie szkody. 

Ubezpieczenie Szyb nie obejmuje szkód: 

 w elementach pojazdu, które są elmentem konstrukcyjnym szyby, w tym folii 
antywłamaniowych i przyciemniających, listew ozdobnych i osłonowych. 

Ubezpieczenie Zielona Karta nie obejmuje: 

 odpowiedzialności cywilnej przewoźnika, odpowiedzialności za  uszkodzenia pojazdu, 
którym została wyrządzona szkoda,szkód osobowych powstałych po stronie sprawcy 
szkody. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubezpieczenie Samochód MTU 
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym     
 
Przedsiębiorstwo: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń       Produkt: Pakietowe ubezpieczenie  
ERGO Hestia Spółka Akcyjna, Polska       komunikacyjne     
 
 

 
 



Ubezpieczenie Ochrony Utraty Zniżki OC 

 Ubezpieczenie Ochrona Utraty Zniżki OC obejmuje, przy 
zawieraniu kolejnej umowy Ubezpieczenia OC posiadaczy 
pojazdów mechanicznych, ochronę w następującym zakresie: 
jeżeli w okresie Ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów 
mechanicznych dojdzie do zgłoszenia jednej szkody, to dla 
ubezpieczonego pojazdu, przy wyliczeniu wysokości składki z 
tytułu kolejnej umowy ubezpieczenia, zachowany zostanie 
przebieg ubezpieczenia na dotychczasowym poziomie. 

 W ubezpieczeniu tym nie ustala się sumy ubezpieczenia. 

Ubezpieczenie Zielona Karta 

 Przedmiotem ubezpieczenia jest objęta odpowiedzialność cywilna 
każdej osoby, która kierując pojazdem mechanicznym w okresie 
trwania odpowiedzialności ubezpieczeniowej, wyrządziła szkodę  
w związku z ruchem tego pojazdu poza granicami Polski,  
na terytorium państw, których biura narodowe są sygnatariuszami  
w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia Porozumienia 
Wielostronnego, o którym mowa w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. 
o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu 
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. 

 Suma gwarancyjnaw ubezpieczeniu Zielonej Karty nie może być 
niższa, niż równowartość w złotych, ustalana przy zastosowaniu 
kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski 
obowiązującego w dniu wyrządzenia szkody: 

a) w przypadku szkód na osobie - 5 210 000 euro w odniesieniu 
do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte 
ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych, 

b) w przypadku szkód w mieniu - 1 050 000 euro w odniesieniu  
do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte 
ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej? 
 

Wszystkie pakietowe ubezpieczenia komunikacyjne ulegają ograniczeniu w zakresie 
szkód: 
 wyrządzonych umyślnie przez Ubezpieczonego lub przez osobę, z którą Ubezpieczony 
pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, a także wyrządzone przez 
Ubezpieczonego wskutek rażącego niedbalstwa chyba, że zapłata odszkodowania 
odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności; 

 wyrządzonych przez Ubezpieczonego w stanie po spożyciu alkoholu lub w stanie 
nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających chyba,  
że nie miało to wpływu na powstanie szkody. 

Ubezpieczenie Minicasco ulega ograniczeniu w zakresie szkód powstałych wskutek: 

 kradzieży pojazdu, jeżeli w chwili dokonania kradzieży pojazd nie był zabezpieczony  
w sposób przewidziany jego konstrukcją lub nie były uruchomione wszystkie 
wymagane, znajdujące się w pojeździe urządzenia zabezpieczające przed kradzieżą, 
klucze lub urządzenia służące do otwarcia i unieruchomienia pojazdu lub dokumenty 
pojazdu nie były zabezpieczone poza pojazdem przed dostępem osób niepowołanych, 
nie przedłożono dokumentów, na podstawie których pojazd był dopuszczony do ruchu 
oraz wszystkich kluczy lub urządzeń służących do otwarciai unieruchomienia pojazdu, 
wraz z kompletem urządzeń uruchamiających urządzenia zabezpieczające przed 
kradzieżą chyba, że niedopełnienie tych obowiązków nie pozostawało w jakimkolwiek 
związku przyczynowym  z kradzieżą pojazdu lub pojazd został utracony wskutek 
rabunku; 

 przywłaszczenia pojazdu przez osobę trzecią; 
 wskutek stoczenia się zaparkowanego pojazdu. 
Ubezpieczenie Assistance Pojazdu ulega ograniczeniu w zakresie: 
 skutków awarii lub unieruchomień pojazdu wynikających z nieusunięcia ich przyczyny 

przez Ubezpieczonego po uprzednim skorzystaniu z usługi assistance nią związanej, 
zorganizowanej przez Ubezpieczyciela; 

 usługi holowania w przypadku użytkowania pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem, 
polegającym również na przewożeniu ładunku o wadze przewyższającej dopuszczalną 
ładowność pojazdu określoną w dodowdzie rejestracyjnym. 

Ubezpieczenie Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów ulega 
ograniczeniu w zakresie szkód: 
 powstałych podczas załadowywania i rozładowywania ładunku lub bagażu oraz przez 
załadowany lub przewożony ładunek lub bagaż; 

 szkód powstałych w związku z popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przestępstwa 
przez kierującego pojazdem, pod warunkiem stwierdzenia powyższego prawomocnym 
orzeczeniem sądu chyba, że nie miało to wpływu na powstanie szkody. 

Ubezpieczenie Szyb ulega ograniczeniu w zakresie: 
 szkód w szybach posiadających wcześniejsze uszkodzenia; 

 szkód polegających na wymianie szyby czołowej, gdzie ma zastosowanie udział własny 
Ubezpieczonego wynoszący 50 zł. 

Ubezpieczenie Zielona Karta ulega ograniczeniu w zakresie: 

 skutków nie okazania dokumentów ubezpieczenia Międzynarodowej Karty 
Ubezpieczenia Samochodowego (Zielona Karta) organom kontrolnym podczas wjazdu, 
przebywania i wyjazdu posiadacza lub kierowcy z terytorium państw wymienionych  
w dokumencie ubezpieczenia. 

 

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie? 
 Ubezpieczenie: Minicasco, Assistance Pojazdu, Ubezpieczenie Szyb obowiązuje na terytorium Polski. 
 Ubezpieczenie Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów obowiązuje na całym świecie. 
 Ubezpieczenie Zielona Karta obowiązuje poza granicami Polski, na terytorium państw, których biura narodowe są sygnatariuszami w dniu zawarcia 

umowy ubezpieczenia Porozumienia Wielostronnego, o którym mowa w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, 
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. 



Obowiązki na początku umowy ubezpieczenia: 

� Ubezpieczony, będący jednocześnie Ubezpieczającym zobowiązany jest podać do wiadomości Ubezpieczyciela wszystkie znane sobie okoliczności,  
o które Ubezpieczyciel  zapytywał w formularzu oferty albo przed zawarciem umowy w innych pismach; w razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy 
rachunek obowiązek ten spoczywa zarówno na Ubezpieczającym, jak i na Ubezpieczonym, chyba że Ubezpieczony nie wiedział o zawarciu umowy  
na jego rachunek; 

W czasie trwania umowy ubezpieczenia Ubezpieczony:  

� będący jednocześnie Ubezpieczającym zobowiązany jest do opłacenia składki; 
� będący jednocześnie Ubezpieczającym zobowiązany jest zawiadamiać o zmianach okoliczności niezwłocznie po otrzymaniu o nich wiadomości; 
� ma obowiązek zapewnić należyte zabezpieczenie pojazdu przed kradzieżą poprzez uruchomienie wymaganych urządzeń w pojeździe; 

W przypadku przedstawienia/zgłoszenia roszczenia Ubezpieczony ma obowiązek: 

� powiadomić Ubezpieczyciela o zdarzeniu niezwłocznie po jego zajściu lub uzyskaniu o nim wiadomości; 
� dostarczyć Ubezpieczycielowi dokumenty niezbędne do rozpatrzenia wniosku o wypłatę odszkodowania/świadczenia; 
� ustalić, jeśli to możliwe innych uczestników zdarzenia oraz świadków a także powiadomić policję o każdym zdarzeniu, które mogło powstać w wyniku 

przestępstwa lub wykroczenia oraz złożyć wniosek o ściganie osób odpowiedzialnych za powstanie szkody; 
� stosować się do zaleceń Ubezpieczyciela oraz udzielać informacji i pełnomocnictw w zakresie niezbędnym do prawidłowej likwidacji szkody; 
� niedokonywać zmian oraz nierozpoczynać naprawy pojazdu bez zgody przedstawiciela, a w ubezpieczeniu mienia pozostawić bez zmian miejsce 

zdarzenia do czasu oględzin, chyba że zmiana jest niezbędna w celu zmniejszenia rozmiaru szkody; 
� zabezpieczyć możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych za szkodę. 

 

Jak i kiedy należy opłacać składki? 
Składkę ubezpieczeniową należy opłacić w wysokości i terminach określonych przez strony w umowie ubezpieczenia, przy czym zapłata może być 
jednorazowa bądź w ratach. Płatność - w zależności od ustaleń stron umowy ubezpieczenia - może nastąpić w formie przelewu na dedykowany rachunek 
bankowy lub ewentualnie gotówką, poprzez pośrednika ubezpieczeniowego. 

 

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa? 
Umowa ubezpieczenia zawierana jest na okres 12 miesięcy. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się z chwilą zawarcia umowy ubezpieczenia i 
zapłacenia składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty. Ochrona ubezpieczeniowa kończy się z upływem okresu, na który została zawarta lub z dniem 
wyczerpania sumy ubezpieczenia lub sumy gwarancyjnej. 

 

Jak rozwiązać umowę? 
Jeżeli umowę ubezpieczenia zawarto na dłużej niż 6 miesięcy, Ubezpieczający może od niej odstąpić w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia. Ubezpieczający, 
który zawarł na odległość umowę ubezpieczenia, może odstąpić od niej w terminie 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 późniejszy. W 
ubezpieczeniu nastęstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów Ubezpieczający może wypowiedzieć umowę w każdym czasie ze skutkiem 
natychmiastowym. 

 


