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Aneks nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Osób Fizycznych
w Życiu Prywatnym, o symbolu C-OCŻP-01/12
1. Na podstawie niniejszego aneksu Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Osób Fizycznych w Życiu
Prywatnym, o symbolu C-OCŻP-01/12 (dalej: „OWU”), zostają uzupełnione o tabelę informującą, które z zawartych w OWU
postanowień regulują zagadnienia wymienione w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej:

Numer jednostki redakcyjnej wzorca
Nazwa ubezpieczenia

Odpowiedzialność
Cywilna w Życiu
Prywatnym

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:

§5, §6, §24 ust. 1-2, §24 ust. 6

§3, §7, §8, §9, §10, §13, §17
ust. 5, §18 ust. 2, §19 ust. 2, §20
ust. 2, §24 ust. 3-5, §27 ust. 3-4,
§28 ust. 4

2. Na podstawie niniejszego aneksu, z zachowaniem w mocy pozostałych postanowień OWU, wprowadza się następujące
zmiany:
1) §1 OWU, który otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia
SA, (dalej: „ERGO Hestia”), w zakresie działania swego przedsiębiorstwa, zawiera umowy ubezpieczenia z osobami
fizycznymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym ustawa
przyznaje zdolność prawną, (dalej: „Ubezpieczający”).
2. Ubezpieczonym w umowach ubezpieczenia zawartych na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia może być wyłącznie osoba fizyczna.
3. Informujemy, że w związku z zawartą umową ubezpieczenia:
1) Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA z siedzibą w Sopocie przy ul. Hestii 1, (dalej: „ERGO
Hestia”), jest administratorem Pani/Pana danych osobowych, które będą przez nią przetwarzane w celu
wywiązania się z umowy ubezpieczenia oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów, którymi
są marketing bezpośredni własnych produktów i usług oraz dochodzenie roszczeń z tytułu zawartej umowy
ubezpieczenia. Dane przetwarzane są na podstawie: art. 23 ust. 1 pkt 3) i pkt 5) ww. ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2135) i art. 815 Kodeksu cywilnego,
2) służy Pani/Panu prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, a przetwarzanie tych
danych w celach innych niż wymienione powyżej prawnie usprawiedliwione cele ERGO Hestii albo osób
trzecich, którym przekazywane są te dane, wymaga uzyskania Pani/Pana uprzedniej zgody.
4. ERGO Hestia nie ponosi odpowiedzialności za skutki niepodania do jej wiadomości okoliczności, o które pytała
we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia lub podanie tych okoliczności niezgodnie z prawdą.
5. Ubezpieczający przed zawarciem umowy ubezpieczenia powinien szczegółowo zapoznać się z treścią Ogólnych
Warunków Ubezpieczenia.
6. Zwracamy uwagę, że definicje używanych pojęć mogą odbiegać od typowego, powszechnego ich znaczenia, jak
też od definicji zawartych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.”
2) §4 pkt 4 OWU, który otrzymuje następujące brzmienie: „za osoby trzecie uważa się wszystkie podmioty pozostające
poza stosunkiem ubezpieczenia, wynikającym z umowy ubezpieczenia zawartej z ERGO Hestią,”
3) §4 pkt 5 OWU, który otrzymuje następujące brzmienie: „za szkodę na osobie uważa się straty powstałe wskutek śmierci,
uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, a także utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie
doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia,”
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4) §4 pkt 6 OWU, który otrzymuje następujące brzmienie: „za szkodę w mieniu uważa się straty powstałe wskutek zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy ruchomej albo nieruchomości, a także utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby
osiągnąć, gdyby nie zostało zniszczone lub uszkodzone jego mienie,”
5) §9 ust. 1 pkt. 1 OWU, który otrzymuje następujące brzmienie: „za które osoba objęta ubezpieczeniem jest odpowiedzialna wskutek umownego przejęcia odpowiedzialności cywilnej osoby trzeciej albo wskutek rozszerzenia zakresu
własnej odpowiedzialności cywilnej wynikającej z z przepisów prawa,”
6) §11 ust. 1 OWU, który otrzymuje następujące brzmienie: „Umowę ubezpieczenia zawiera się na podstawie wniosku,
a potwierdzeniem zawarcia umowy ubezpieczenia jest polisa.”
7) §20 OWU, który otrzymuje następujące brzmienie:
„1. W razie powstania wypadku do obowiązków Ubezpieczonego należy ponadto:
1) niezwłocznie po powstaniu wypadku lub uzyskaniu o nim wiadomości, zawiadomić o tym ERGO Hestię,
2) stosować się do zaleceń ERGO Hestii, udzielając jej informacji i niezbędnych pełnomocnictw.
2. W razie naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązku niezwłocznego zawiadomienia,
o którym mowa w ust. 1, ERGO Hestia może odpowiednio zmniejszyć odszkodowanie lub świadczenie, tylko
wtedy gdy naruszenie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło ERGO Hestii ustalenie okoliczności
i skutków zdarzenia.”
8) §24 ust. 3 OWU, który otrzymuje następujące brzmienie: „ERGO Hestia pokrywa także:
1) koszty wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych za pisemną zgodą ERGO Hestii w celu ustalenia okoliczności
lub rozmiaru szkody, maksymalnie do wysokości 20% sumy gwarancyjnej,
2) niezbędne koszty obrony sądowej w sporze prowadzonym na polecenie ERGO Hestii lub za jej pisemną zgodą;
jeżeli w wyniku wypadku powodującego odpowiedzialność Ubezpieczonego objętą ochroną ubezpieczeniową
zostanie przeciwko sprawcy szkody wdrożone postępowanie karne, ERGO Hestia pokrywa koszty obrony, jeżeli
zażądał powołania obrońcy lub wyraził zgodę na pokrycie tych kosztów, maksymalnie do wysokości 20% sumy
gwarancyjnej,”
9) §24 ust. 4 OWU, który otrzymuje następujące brzmienie: „Koszty, o których mowa w ust. 3, pokrywane są w ramach
sumy gwarancyjnej.”
10) §24 ust. 5 OWU, który ulega wykreśleniu
11) §28 OWU, który ulega wykreśleniu
12) §30 OWU, który otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, Ubezpieczający ma prawo odstąpienia
od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni, a w przypadku gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą, w terminie 7
dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia. Jeżeli najpóźniej w chwili zawarcia umowy ERGO Hestia nie poinformowała Ubezpieczającego będącego konsumentem o prawie odstąpienia od umowy, termin 30 dni biegnie
od dnia, w którym Ubezpieczający będący konsumentem dowiedział się o tym prawie. Odstąpienie od umowy
ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku zapłacenia składki ubezpieczeniowej za okres, w jakim
ERGO Hestia udzielała ochrony ubezpieczeniowej.
2. Konsument, który zawarł na odległość umowę ubezpieczenia, może od niej odstąpić bez podania przyczyn,
składając oświadczenie na piśmie, 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 30.05.2014 o prawach
konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), jeżeli jest to termin późniejszy. Termin uważa się za zachowany, jeżeli
przed jego upływem oświadczenie zostało wysłane.
3. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku zapłacenia składki za okres,
w jakim ERGO Hestia udzielała ochrony ubezpieczeniowej.
4. Ubezpieczający może złożyć odstąpienie w sposób określony w §31.”
13) §33 OWU, który otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Umowy ubezpieczenia zawierane są na podstawie prawa polskiego.
2. Spory wynikające z umowy ubezpieczenia są rozpatrywane według prawa polskiego, a roszczeń można
dochodzić przed sądem według właściwości ogólnej albo przed sądem właściwym dla miejsca zamieszkania
lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia. Powództwo można
wytoczyć również według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sądem właściwym dla miejsca zamieszkania spadkobiercy Ubezpieczonego lub spadkobiercy uprawnionego z umowy ubezpieczenia.
3. Strony mogą poddać spory pod rozstrzygnięcie sądu polubownego.”
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14) §34 OWU, który otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Ubezpieczający, Ubezpieczonylub uprawniony z umowy ubezpieczenia, będący osobą fizyczną, może zgłosić
zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez ERGO Hestię (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 Ubezpieczeń ERGO Hestia, ul. Hestii 1, 81-731 Sopot,
4) ustnie lub pisemnie podczas wizyty w jednostce Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia SA.
2. Reklamacje rozpatrywane są przez jednostkę organizacyjną powołaną w tym celu przez Zarząd ERGO Hestii.
3. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w ciągu 30 dni od dnia jej otrzymania na piśmie lub za pomocą
innego trwałego nośnika informacji lub pocztą elektroniczną – na wniosek osoby zgłaszającej.
4. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie
odpowiedzi w terminie określonym powyżej, odpowiedź zostanie wysłana w ciągu 60 dni od dnia otrzymania.
5. Osoby wskazane w ust. 1, w niestandardowych sprawach, mogą się zwrócić do Rzecznika Klienta ERGO Hestii
poprzez formularz na stronie: www.ergohestia.pl.
6. Osoba uprawniona z umowy ubezpieczenia, będąca osobą fizyczną, może wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie
sprawy do Rzecznika Finansowego.”
3. Postanowienia zwarte w niniejszym Aneksie obowiązują i mają zastosowanie do umów ubezpieczenia Odpowiedzialności
Cywilnej Osób Fizycznych w Życiu Prywatnym, zawieranych od dnia 1 stycznia 2016 roku.

Prezes Zarządu

Członek Zarządu

Piotr Maria Śliwicki

Adam Roman
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