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Aneks nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Hestia 7, o symbolu C-H7-01/13

1. Na podstawie niniejszego aneksu Ogólne Warunki Ubezpieczenia Hestia 7, o symbolu C-H7-01/13 (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:

Nazwa 
ubezpieczenia

Numer jednostki redakcyjnej wzorca

Przesłanki wypłaty odszkodo-
wania i innych świadczeń lub 
wartość wykupu ubezpieczenia:

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

Wspólne dla 
wszystkich 
ubezpieczeń 

§73 ust. 3 
§56, §71 ust. 4, §72 ust. 3, §73 
ust. 2, §77, §80 ust. 3-4, §82  
ust. 4 

Mienie §4 ust. 7-10, §4 ust. 10, §5, §6 
ust. 6, §18 

§6 ust. 3, §8, §9 ust. 4, §10, §11, 
§12, §14, §15, §16, §17, §19 

Mienie podręczne §21, §22 §23, §24 

Oszklenia §26 §27, §28, §29 

Odpowiedzialność 
Cywilna w Życiu 
Prywatnym 

§31, §32, §36 §33, §34, §37 

Ochrona Prawna §38, §39 §40, §41, §42 

Następstwa 
Nieszczęśliwych 
Wypadków 

§43, §45 ust. 1, §45 ust. 3, §46, 
§48 ust. 3, §55 ust. 2 §44, §45 ust. 1-2, §47, 

2. Na podstawie niniejszego aneksu, z zachowaniem w mocy pozostałych postanowień OWU, wprowadza się następujące 
zmiany:
1) §3 OWU, który uzupełnia się o definicję Ubezpieczonego w brzmieniu: „Ubezpieczony – osoba, na rachunek której 

Ubezpieczający zawarł umowę ubezpieczenia.”
2) §19 OWU, który otrzymuje następujące brzmienie: „Jeżeli Ubezpieczający korzysta ze zniżki składki z tytułu zastoso-

wanych zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, a zabezpieczenie to w czasie powstania szkody było niesprawne, zostało 
wcześniej usunięte lub nie zostało włączone z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego, odszkodo-
wanie zostanie pomniejszone o udział własny w wysokości 10%, o ile brak zabezpieczeń miał wpływ na powstanie lub 
wielkość szkody.”

3) §25 OWU, który otrzymuje następujące brzmienie: „Rozmiar szkody ustala się na podstawie cen z dnia powstania 
szkody zgodnie z następującymi zasadami:

1)  dla mienia podręcznego (z wyjątkiem wymienionego w pkt 2) – 5)) – według ceny zakupu lub wytworzenia 
rzeczy tego samego lub podobnego rodzaju i typu lub kosztów naprawy po potrąceniu zużycia technicznego 
w przypadku ubezpieczenia według wartości rzeczywistej,

2)  dla wartości pieniężnych (z zastrzeżeniem §23 ust. 1 pkt 1 i 2)) – według wartości nominalnej (wartość nominalną 
waluty obcej przelicza się na złote według tabeli A lub tabeli B średniego kursu walut obcych w złotych 
ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu powstania szkody),

3)  dla dokumentów – według kosztów ich odtworzenia,
4)  dla utraty kluczy do miejsca ubezpieczenia – według kosztów wymiany zamków,
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5)  dla czeków, kart płatniczych i innych środków płatniczych – według wartości nieuprawnionych transakcji zrealizo-
wanych przy ich użyciu, z zastrzeżeniem §23 ust. 2 pkt 1).”

4) §38 OWU, który otrzymuje następujące brzmienie: 
„1. Przedmiotem ubezpieczenia są koszty ochrony prawnej poniesione w celu obrony swoich praw, w zakresie 

przewidzianym w obowiązujących przepisach prawa, w postępowaniach przed polskimi sądami prowadzonych 
z udziałem Ubezpieczonego w charakterze pozwanego, podejrzanego lub oskarżonego. W szczególności są to:
1)  koszty usług osób posiadających uprawnienia do świadczenia pomocy prawnej,
2)  koszty opinii biegłych lub rzeczoznawców,
3)  koszty innych dokumentów stanowiących materiały dowodowe,
4)  opłaty sądowe, skarbowe lub administracyjne, o ile służą one ochronie praw Ubezpieczonego w związku 

z prowadzonym postępowaniem.
2. Ochroną ubezpieczeniową objęte są koszty ochrony prawnej poniesione przez Ubezpieczonego lub jego osoby 

bliskie, wspólnie z nim zamieszkujące, na rachunek których zawarto umowę ubezpieczenia.”
5) §40 ust. 1 OWU, który otrzymuje następujące brzmienie: „ERGO Hestia nie pokrywa kosztów ochrony prawnej 

ponoszonych przez Ubezpieczonego w sporze z ERGO Hestią, niezależnie od istoty sporu, z zastrzeżeniem §87 ust. 3.”
6) §72 OWU, który otrzymuje następujące brzmienie: 

„1.  Ubezpieczony ma obowiązek powiadomić ERGO Hestię o zdarzeniu lub wypadku niezwłocznie po jego zajściu lub 
uzyskaniu o nim wiadomości.

2.  Powiadomienie może być dokonane:
1) poprzez formularz na stronie: www.ergohestia.pl, lub
2) pod numerem telefonu: 801 107 107 lub 58 555 5 555.

3. 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.

7) §77 OWU, który otrzymuje następujące brzmienie: „Jeżeli Ubezpieczony, z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa, nie 
dopełni obowiązków wymienionych w §§74 – 76, ERGO Hestia odmówi wypłaty odszkodowania w całości lub części za 
szkodę powstałą z tego powodu – o ile niedopełnienie tych obowiązków miało wpływ na powstanie lub rozmiar szkody, 
ustalenie przyczyny zdarzenia lub jego okoliczności oraz wysokości odszkodowania i pozostaje w jakimkolwiek związku 
przyczynowym z powstałą szkodą.

8) §81 OWU, który ulega wykreśleniu
9) §83 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 poinfor-
mowała 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 ubezpie-
czenia 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 §85.
5.  W razie zbycia przedmiotu ubezpieczenia prawa z umowy ubezpieczenia mogą być przeniesione na nabywcę 

przedmiotu ubezpieczenia. Przeniesienie tych praw wymaga zgody ERGO Hestii.
6.  W razie przeniesienia praw, o których mowa w ust. 5, na nabywcę przedmiotu przechodzą także obowiązki, które 

ciążyły na zbywcy. Pomimo przejścia obowiązków zbywca odpowiada solidarnie z nabywcą za zapłatę składki 
przypadającej za czas do chwili przejścia przedmiotu ubezpieczenia na nabywcę.

7.  Jeżeli prawa, o których mowa w ust. 5, nie zostały przeniesione na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia, stosunek 
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ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z chwilą przejścia przedmiotu ubezpieczenia na nabywcę.
8.  Przepisów ust. 5 – 6 nie stosuje się przy przenoszeniu wierzytelności, jakie powstały lub mogą powstać wskutek 

zajścia przewidzianego w umowie ubezpieczenia wypadku.
9.  Przy ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków Ubezpieczający może wypowiedzieć umowę ubezpie-

czenia w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym.”
10) §84 OWU, który otrzymuje następujące brzmienie: 

„1.  Ubezpieczający, Ubezpieczony lub 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.
11) §87 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 zamiesz-
kania spadkobiercy Ubezpieczonego lub spadkobiercy uprawnionego z umowy ubezpieczenia.

3.  Strony mogą poddać spory pod rozstrzygnięcie sądu polubownego.”
3. Postanowienia zwarte w niniejszym Aneksie obowiązują i mają zastosowanie do umów ubezpieczenia Hestia 7, zawie-

ranych od dnia 1 stycznia 2016 roku.

Członek Zarządu  

Adam Roman

Prezes Zarządu

Piotr Maria Śliwicki


