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Aneks nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Hestia Podróże, o symbolu ABC-HP-01/14
1. Na podstawie niniejszego aneksu Ogólne Warunki Ubezpieczenia Hestia Podróże, o symbolu ABC-HP-01/14 (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
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

§2

§2, §22, §23, §31 ust. 5, §34 ust.
2

Koszty Leczenia
i Assistance

§4 ust. 1-4, §4 ust. 6-8

§6

Pomoc w podroży

§5

§6

Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

§7, §8 ust. 1, §8 ust. 5-6

§8 ust. 3-4, §9, §10 ust. 3

Odpowiedzialność
Cywilna w Życiu
Prywatnym

§12 ust. 1, §12 ust. 3

§12 ust. 4, §13

Bagaż

§15

§17

Sprzęt sportowy

§18

§20

Nazwa
ubezpieczenia

2. Na podstawie niniejszego aneksu, z zachowaniem w mocy pozostałych postanowień OWU, wprowadza się następujące zmiany:
1) §1 OWU, który otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Informujemy, że w związku z zawartą umową ubezpieczenia:
1) Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA z siedzibą w Sopocie przy ul. Hestii 1, zwane dalej ERGO
Hestią, (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 w szczególności: marketing bezpośredni własnych produktów i usług oraz dochodzenie roszczeń z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia. Dane pobierane 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.
2. 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.
3. Klient przed zawarciem umowy ubezpieczenia powinien szczegółowo zapoznać się z treścią Ogólnych Warunków
Ubezpieczenia Hestia Podróże, zwracając szczególną uwagę na paragrafy zatytułowane: definicje, przedmiot
i zakres ubezpieczenia, wyłączenia odpowiedzialności, suma ubezpieczenia oraz ustalenie wysokości odszkodowania lub świadczenia, a także postanowienia wspólne
4. Zwracamy uwagę, że definicje używanych pojęć mogą odbiegać od typowego, powszechnego ich znaczenia, jak
też od definicji zawartych w ogólnie obowiązujących przepisach prawa.”
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2)

3)

4)
5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

§3 pkt 5 OWU, który otrzymuje następujące brzmienie: „Kraj zamieszkania – kraj, w którym Ubezpieczony:
a) objęty jest ubezpieczeniem społecznym lub zdrowotnym (za wyjątkiem pobytu w celu kształcenia) i
b) zamieszkuje nieprzerwanie (nie licząc wyjazdów trwających mniej niż 30 dni) przez co najmniej rok i w którym
koncentruje się jego życie osobiste i zawodowe.”
§6 ust. 1 pkt b OWU, który otrzymuje następujące brzmienie: „w wyniku prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu
bez wymaganych, zgodnie z prawem państwa, na terytorium którego doszło do zdarzenia, uprawnień do jego prowadzenia, o ile miało to wpływ na powstanie szkody;”
§6 ust. 2 pkt d OWU, który otrzymuje następujące brzmienie: „jeżeli podróż miała na celu leczenie bądź jest kontynuacją leczenia rozpoczętego przed podróżą.”
§8 OWU uzupełnia się o ust. 8 w brzmieniu: „W razie doznania przez Ubezpieczonego kilku uszczerbków na zdrowiu
ERGO Hestia wypłaca świadczenie za wszystkie uszczerbki objęte ochroną ubezpieczeniową maksymalnie do wysokości
sumy ubezpieczenia.”
§11 ust. 1 pkt d 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.”
§11 ust. 2 OWU, który otrzymuje następujące brzmienie: „Jeśli Ubezpieczony poniósł wydatki lub gdy uzyskał zgodę
Centrum Alarmowego na zwrot poniesionych kosztów leczenia po powrocie z podróży, to zobowiązany jest do dostarczenia do ERGO Hestii dokumentów uzasadniających rozpatrzenie wniosku o zwrot poniesionych kosztów, w tym:
a) orzeczenie lub diagnozy lekarskie i inne dokumenty stwierdzające przyczyny i zakres udzielonej pomocy medycznej;
b) rachunki i dowody ich zapłaty;
c) szczegółowy opis okoliczności zaistnienia wypadku.
§12 ust. 4 OWU, który otrzymuje następujące brzmienie: „ERGO Hestia pokrywa także, w granicach sumy gwarancyjnej,
niezbędne koszty:
1) wynagrodzenia rzeczoznawcy, powołanego za pisemną zgodą ERGO Hestii, w celu ustalenia okoliczności
wypadku, przyczyn lub rozmiaru szkody, maksymalnie do wysokości 20% sumy gwarancyjnej;
2) obrony sądowej, jeżeli przeciwko Ubezpieczonemu zostanie wszczęte postępowanie karne, o ile ERGO Hestia
wyraziła pisemną zgodę na pokrycie tych kosztów, maksymalnie do wysokości 20% sumy gwarancyjnej;
3) działań podjętych przez Ubezpieczonego po wystąpieniu wypadku, w celu zmniejszenia rozmiaru szkody.”
§17 ust. 3 OWU, który otrzymuje następujące brzmienie: „ERGO Hestia nie odpowiada za szkody powstałe wskutek
rabunku, którego wystąpienie nie zostało przez Ubezpieczonego niezwłocznie zgłoszone jednostce policji w kraju,
w którym doszło do zdarzenia, albo przewoźnikowi, chyba że z przyczyn niezależnych od Ubezpieczonego nie można
było tego obowiązku dopełnić; w takim przypadku Ubezpieczony zobowiązany jest zdarzenie zgłosić niezwłocznie po
ustaniu przeszkody uniemożliwiającej dokonanie zgłoszenia.
§20 ust. 1 OWU, który otrzymuje następujące brzmienie: „ERGO Hestia nie odpowiada za szkody powstałe wskutek
rabunku, którego wystąpienie nie zostało przez Ubezpieczonego niezwłocznie zgłoszone jednostce policji w kraju,
w którym doszło do zdarzenia, albo przewoźnikowi, chyba że z przyczyn niezależnych od Ubezpieczonego nie można
było tego obowiązku dopełnić; w takim przypadku Ubezpieczony zobowiązany jest zdarzenie zgłosić niezwłocznie po
ustaniu przeszkody uniemożliwiającej dokonanie zgłoszenia.
§21 pkt a) OWU, który otrzymuje następujące brzmienie: „zawiadomić niezwłocznie jednostkę policji w kraju, w którym
doszło do zdarzenia, o wszelkich szkodach powstałych w wyniku przestępstwa lub wykroczenia, przedkładając listę
utraconych lub uszkodzonych przedmiotów z podaniem ich wartości i uzyskać pisemne potwierdzenie zgłoszenia;”
§22 ust. 5 OWU, który otrzymuje następujące brzmienie: „ERGO Hestia nie ponosi odpowiedzialności za szkody, będące
następstwami szkód spowodowanych lub powstałych w wyniku wykonywania pracy w ramach zawodów niebezpiecznych, uprawiania dyscyplin sportowych, które nie zostały wymienione w załączniku nr 1 do Ogólnych Warunków
Ubezpieczenia, a także wyczynowego uprawiania sportów ekstremalnych (wymienione w załączniku nr 1 do Ogólnych
Warunków Ubezpieczenia).”
§22 ust. 7 OWU, który otrzymuje następujące brzmienie: „W przypadku rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o terroryzm
odpowiedzialność ERGO Hestii ustaje po 5 dniach, licząc od daty nagłego wystąpienia w danym kraju pierwszych
aktów terroryzmu, niespodziewanej wojny, działań wojennych, stanu wojennego, stanu wyjątkowego, zamieszek,
rozruchów, niepokojów społecznych, strajków, lokautów, do których doszło na terytorium danego kraju. ERGO Hestia
nie odpowiada za szkody, jeżeli w ciągu 90 dni przed datą rozpoczęcia ochrony w danym kraju występowały akty
terroryzmu, wojna, działania wojenne, stan wojenny, stan wyjątkowy, zamieszki, rozruchy, niepokoje społeczne, strajki,
lokauty, do których doszło na terytorium danego kraju.”
§31 ust. 5 OWU, który otrzymuje następujące brzmienie: „Jeżeli Ubezpieczony, z winy umyślnej lub rażącego
niedbalstwa, nie dopełni obowiązków wymienionych w ust. 2 i 4 oraz §11 §14, §21, ERGO Hestia odmówi wypłaty
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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.”
15) §32 ust. 5 OWU, który ulega wykreśleniu
16) §33 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 poinformowała 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 odstąpić od niej w ciągu 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. Termin
uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem wysłano oświadczenie.
3. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty składki za okres, w którym ERGO
Hestia udzielała ochrony ubezpieczeniowej.
4. Klient może złożyć odstąpienie w sposób określony w §37.
17) §34 ust. 3 OWU, który ulega wykreśleniu
18) §35 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) 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.”
19) §36 OWU, który ulega wykreśleniu
20) §37 ust. 5 OWU, który otrzymuje następujące brzmienie: „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 spadkobiercy Ubezpieczonego lub spadkobiercy uprawnionego z umowy ubezpieczenia.”
3. Postanowienia zwarte w niniejszym Aneksie obowiązują i mają zastosowanie do umów ubezpieczenia Hestia Podróże,
zawieranych od dnia 1 stycznia 2016 roku.
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