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Aneks nr 1 do Postanowień Wspólnych i Definicji dla Ogólnych Warunków Ubezpieczeń  
Pozakomunikacyjnych Linii ERGO 7, o symbolu C-E7-PWP-02/13

1. Na podstawie niniejszego aneksu Ogólne Warunki Ubezpieczeń Pozakomunikacyjnych Linii ERGO 7, o symbolu C-E7-PWP-
02/13 (dalej: ”OWU”), zostają uzupełnione o tabelę informującą, które z zawartych w OWU postanowień regulują zagad-
nienia wymienione w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej:

Nazwa ubezpie-
czenia

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

§3, §10 ust. 3, §13, §14, §17 ust. 2

2. Na podstawie niniejszego aneksu, z zachowaniem w mocy pozostałych postanowień OWU, wprowadza się następujące 
zmiany:
1) §2 OWU, dodanie definicji przestępstwa w brzmieniu: „przestępstwo – czyn człowieka, zabroniony przez ustawę 

obowiązującą w czasie jego popełnienia, pod groźbą kary jako zbrodnia lub występek bezprawny, zawiniony i społecznie 
szkodliwy w stopniu wyższym niż znikomy”

2) §2 pkt 13 OWU, który otrzymuje następujące brzmienie: „Klient – osoba fizyczna, zawierająca umowę ubezpieczenia 
(Ubezpieczający)”

3) §2 ust. 24 OWU, dodanie definicji przestępstwa w brzmieniu: „Osoby trzecie – wszystkie podmioty pozostające poza 
stosunkiem ubezpieczenia, wynikającym z umowy ubezpieczenia zawartej z ERGO Hestią;”

4) §2 pkt 44 OWU, który otrzymuje następujące brzmienie: „Udar mózgu – incydent naczyniowo-mózgowy, którego wystą-
pienie zostało potwierdzone wynikami badań obrazowych, takimi jak: CT (tomografia komputerowa), MRI (magnetyczny 
rezonans jądrowy) lub PET (pozytronowa tomografia emisyjna), obejmujący:

a)  zawał tkanki mózgowej lub
b)  krwotok wewnątrzczaszkowy lub podpajęczynówkowy, lub
c)  zator materiałem pozaczaszkowym,

 i który spowodował utrzymywanie się utrwalonych ubytków neurologicznych dłużej niż 3 miesiące (istnienie trwałych 
ubytków neurologicznych powinien potwierdzić lekarz specjalista w dziedzinie neurologii);

5) §2 pkt 59 OWU, który otrzymuje następujące brzmienie: „Zawał serca – jednoznacznie rozpoznana martwica części 
mięśnia sercowego w wyniku ostrego niedokrwienia, która spowodowała wystąpienie łącznie:

a)  typowego bólu dławicowego stwierdzonego w wywiadzie;
b)  nowych, niewystępujących dotychczas zmian w obrazie EKG, charakterystycznych dla nowo przebytego zawału 

mięśnia sercowego;
c)  charakterystycznego wzrostu aktywności biomarkerów sercowych typowych dla przebytego zawału mięśnia 

sercowego;
d)  istotnego obniżenia frakcji wrzutowej lewej komory serca (według pomiaru uzyskanego w okresie co najmniej 

3 miesięcy od daty zdarzenia) lub nowych odcinkowych zaburzeń kurczliwości ściany serca w badaniach 
obrazowych;

6) §10 OWU uzupełnia się o ustęp 6 w brzmieniu: „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) §10 ust. 3 pkt 5 OWU, który ulega wykreśleniu
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8) §11 pkt 3 OWU, który otrzymuje następujące brzmienie: „zwolnić lekarzy, publiczne i niepubliczne zakłady opieki 
zdrowotnej oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia roszczenia, z obowiązku 
zachowania tajemnicy lekarskiej oraz wyrazić zgodę na udostępnienie ERGO Hestii dokumentacji z leczenia.”

9) §13 OWU, który otrzymuje następujące brzmienie: „Jeżeli Ubezpieczony, z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa, 
nie dopełni obowiązków wymienionych w §10 ust. 4 i 6 oraz §§11-12, ERGO Hestia odmówi wypłaty odszkodo-
wania 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”

10) §16 OWU, który ulega wykreśleniu
11) §17 OWU, który otrzymuje następujące brzmienie:

„1.  Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, Klient ma prawo odstąpienia 
od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni, a w przypadku gdy Klient jest przedsiębiorcą, w terminie 7 dni 
od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia. Jeżeli najpóźniej w chwili zawarcia umowy ERGO Hestia nie poinfor-
mowała Klienta będącego konsumentem o prawie odstąpienia od umowy, termin 30 dni biegnie od dnia, w 
którym Klient będący konsumentem dowiedział się o tym prawie. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia nie 
zwalnia Klienta 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.  Klient może złożyć odstąpienie w sposób określony w §20.
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 
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.

12) §18 ust. 3 OWU, który ulega wykreśleniu 
13) §19 OWU, który otrzymuje następujące brzmienie: 

„1. Klient, 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) u stnie 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.
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14) §21 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 Klienta, Ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia. Powództwo można wytoczyć 
również według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sądem właściwym dla miejsca zamieszkania spadko-
biercy 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 ERGO 7, zawieranych 

od dnia 1 stycznia 2016 roku.

Członek Zarządu  

Adam Roman

Prezes Zarządu

Piotr Maria Śliwicki


