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Pełne informacje podane są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Posiadaczy Pojazdów Mechanicznych
w Ruchu Zagranicznym z dnia 24 września 2018 r. (kod: CBAEI-ZK-01/18). Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie przyjmują znaczenie określone
ww. OWU.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym za szkody powstałe w związku
z ruchem tych pojazdów, uregulowane ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym
i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?



Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
posiadaczy pojazdów mechanicznych ruchu zagranicznym
nie obejmuje:

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 Rzeczypospolitej Polskiej, 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 gwarancyjna 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 - 5 000 000 euro
w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są
objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę
poszkodowanych,
b) w przypadku szkód w mieniu - 1 000 000 euro
w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są
objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę
poszkodowanych.

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

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym
nie obejmuje odpowiedzialności za:
skutki 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.

Odszkodowanie ustala się i wypłaca w granicach

odpowiedzialności cywilnej posiadacza lub kierowcy

pojazdu mechanicznego, określonych przez prawo miejsca
zdarzenia, najwyżej jednak do limitów i w zakresie warunków
przewidzianych w regulacjach prawnych państwa, na terytorium
którego miało miejsce zdarzenie lub do sumy gwarancyjnej
i w zakresie warunków określonych w umowie ubezpieczenia.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
Ubezpieczenie obowiązuje poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, 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.

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?
Obowiązki na początku umowy:
–– Ubezpieczony będący jednocześnie Ubezpieczającym obowiązany 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.
Obowiązki w czasie trwania umowy ubezpieczenia:
–– Ubezpieczony będący jednocześnie Ubezpieczającym zobowiązany jest do opłacenia składki.
–– Ubezpieczony będący jednocześnie Ubezpieczającym obowiązany jest zawiadamiać o zmianach okoliczności niezwłocznie po otrzymaniu
o nich wiadomości; 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 przypadku przedstawienia/zgłoszenia roszczenia Ubezpieczony ma obowiązek:
–– Ubezpieczony, będący osobą uczestnicząca w zdarzeniu jest obowiązany do przedsięwzięcia wszystkich środków w celu zapewnienia
bezpieczeństwa w miejscu zdarzenia, starania się o złagodzenie skutków zdarzenia oraz zapewnienia pomocy lekarskiej poszkodowanym,
jak również w miarę możliwości zabezpieczenia mienia osób poszkodowanych oraz do zapobieżenia, w miarę możliwości, zwiększeniu się szkody,
a także do niezwłocznego powiadomienia Policji o zdarzeniu, o ile doszło do wypadku z ofiarami w ludziach lub do wypadku powstałego
w okolicznościach nasuwających przypuszczenie, że zostało popełnione przestępstwo;
–– Ubezpieczony, będący osobą uczestnicząca w zdarzeniu objęty ubezpieczeniem jest obowiązany do udzielenia pozostałym uczestnikom
zdarzenia niezbędnych informacji koniecznych do identyfikacji zakładu ubezpieczeń, łącznie z podaniem danych dotyczących zawartej umowy
ubezpieczenia oraz do niezwłocznego powiadomienia o zdarzeniu zakładu ubezpieczeń, udzielając mu niezbędnych wyjaśnień i przekazując
posiadane informacje.
–– Ubezpieczony, będący osobą której odpowiedzialność jest objęta ubezpieczeniem obowiązkowym, a także osoba występująca z roszczeniem,
powinny przedstawić zakładowi ubezpieczeń, Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu lub Polskiemu Biuru Ubezpieczycieli
Komunikacyjnych posiadane dowody dotyczące zdarzenia i szkody oraz ułatwić im ustalenie okoliczności zdarzenia i rozmiaru szkód,
jak również udzielić pomocy w dochodzeniu przez zakład ubezpieczeń, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny lub Polskie Biuro Ubezpieczycieli
Komunikacyjnych roszczeń przeciwko sprawcy szkody.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Składkę ubezpieczeniową należy opłacić w wysokości i terminach określonych przez strony umowy 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.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Umowa ubezpieczenia zawierana jest na okres 12 miesięcy lub krótszy. Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń rozpoczyna się z chwilą zawarcia
umowy i zapłacenia składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty. Jeżeli w umowie ubezpieczenia zakład ubezpieczeń wskazał późniejszy termin
płatności składki lub jej pierwszej raty, odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń rozpoczyna się z chwilą zawarcia umowy. Ochrona ubezpieczeniowa
kończy się z upływem okresu, na który została zawarta.

Jak rozwiązać umowę?
Jeżeli umowę ubezpieczenia zawarto na dłużej niż 6 miesięcy, Ubezpieczający może od niej odstąpić w terminie 30 dni, a w przypadku gdy
Ubezpieczający jest przedsiębiorcą - w terminie 7 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.
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Poniższa tabela informuje, które z zawartych w niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia
Odpowiedzialności Cywilnej Posiadaczy Pojazdów Mechanicznych w Ruchu Zagranicznym
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
Posiadaczy Pojazdów
Mechanicznych w Ruchu
Zagranicznym

2

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

§ 2, § 3 ust. 1, § 3 ust. 5-7

§ 3 ust. 2-3, § 3 ust. 8, § 4,
§ 12 ust. 2, § 12 ust. 8,
§ 12 ust. 10, § 12 ust. 13,
§ 16
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Infolinia 801 107 107*, 58 555 5 555
*opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora

www.ergohestia.pl

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA, (dalej:
„ERGO Hestia”), w zakresie działania swego przedsiębiorstwa
zawiera umowy ubezpieczenia szyb samochodowych z osobami
fizycznymi, osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi
niebędącymi osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność
prawną, (dalej: „Ubezpieczający”).
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. Ubezpieczający przed zawarciem umowy ubezpieczenia
powinien szczegółowo zapoznać się z treścią Ogólnych Warunków
Ubezpieczenia.
4. Zwracamy uwagę, że definicje używanych pojęć mogą odbiegać
od typowego, powszechnego ich znaczenia, jak też od definicji
zawartych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
5. Ubezpieczający może zawrzeć umowę ubezpieczenia na cudzy
rachunek (na rachunek Ubezpieczonego).
6. ERGO Hestia może żądać składki tylko od Ubezpieczającego, ale
zarzut mający wpływ na jej odpowiedzialność może ona podnieść
również przeciwko Ubezpieczonemu.
7. Ubezpieczony ma prawo żądać należnego świadczenia
bezpośrednio od ERGO Hestii, chyba że strony uzgodniły inaczej.
Uzgodnienie takie nie może zostać dokonane, jeżeli wypadek już
zaszedł.
8. Ubezpieczony może żądać, by ERGO Hestia udzieliła mu informacji
postanowieniach zawartej umowy ubezpieczenia oraz o Ogólnych
Warunkach Ubezpieczenia w zakresie, w jakim dotyczą jego praw
i obowiązków.
9. Administratorem danych osobowych jest ERGO Hestia. Osoba,
której dane dotyczą może skontaktować się z administratorem
danych osobowych:
1) pisemnie, na adres ul. Hestii 1, 81-731 Sopot;
2) telefonicznie, pod numerem: 801 107 107 lub (58) 555 55 55.
10. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony
Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania
z praw związanych z przetwarzaniem danych. Osoba, której dane
dotyczą może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:
1) pisemnie, na adres: ul. Hestii 1, 81-731 Sopot;
2) za pośrednictwem adresu mailowego: iod@ergohestia.pl;
3) poprzez formularz w sekcji Ochrona Danych Osobowych na stronie
www.ergohestia.pl.
11. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe
w celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego, przedstawienia
oferty umowy ubezpieczenia, a w przypadku zawarcia umowy
ubezpieczenia, w celu jej wykonania, reasekuracji i koasekuracji
ryzyk, rozpatrywania zgłoszonych reklamacji, marketingu
bezpośredniego produktów i usług własnych administratora danych
osobowych, prawnie uzasadnionych interesów administratora
danych osobowych oraz dochodzenia roszczeń z tytułu zawartej
umowy ubezpieczenia.
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12. W celu ustalenia wysokości składki ubezpieczeniowej stosowane
jest profilowanie:
1) decyzje związane z profilowaniem będą podejmowane na
podstawie danych zebranych w procesie zawarcia umowy
ubezpieczenia, a w przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych,
również na podstawie informacji uzyskanych za pośrednictwem
Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego;
2) w przypadku zawarcia umowy na odległość, decyzje będą
podejmowane automatycznie (bez udziału człowieka) na podstawie
danych zebranych w procesie zawarcia umowy ubezpieczenia oraz
informacji uzyskanych za pośrednictwem Ubezpieczeniowego
Funduszu Gwarancyjnego;
3) w przypadku odnowienia umowy ubezpieczenia decyzje będą
podejmowane automatycznie na podstawie danych zebranych
podczas zawarcia i wykonania poprzedniej umowy ubezpieczenia.
Dla przykładu, im więcej szkód miało miejsce w historii
ubezpieczenia, tym większe może być ryzyko ubezpieczeniowe
i w związku z tym składka ubezpieczeniowa może być wyższa;
4) pod warunkiem udzielenia odrębnej zgody, przy ocenie ryzyka
ubezpieczeniowego mogą zostać uwzględnione dane uzyskane
za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej oraz Krajowego
Rejestru Długów.
W przypadku marketingu bezpośredniego produktów i usług
własnych administratora danych osobowych profilowanie będzie
stosowane w celu opracowania profilu marketingowego
i dopasowania indywidualnej oferty.
13. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych:
1) w celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego, zawarcia i wykonania
umowy ubezpieczenia, reasekuracji i koasekuracji ryzyk jest
niezbędność do zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia;
2) w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych
administratora oraz dochodzenia roszczeń z tytułu zawartej umowy
ubezpieczenia jest prawnie uzasadniony interes administratora
danych osobowych;
3) w celu rozpatrywania zgłoszonych reklamacji oraz w celu
przeciwdziałania przestępstwom ubezpieczeniowym są ciążące
na administratorze danych osobowych obowiązki wynikające
z przepisów prawa;
4) w przypadku udzielenia odrębnej zgody, na cele inne niż wskazane
powyżej, będzie ona podstawa prawną przetwarzania.
14. Dane osobowe mogą być przekazywane: podmiotom
przetwarzającym dane osobowe na zlecenie ERGO Hestii, zakładom
reasekuracji, innym zakładom ubezpieczeń na potrzeby koasekuracji
oraz innym administratorom danych osobowych, jeśli mają prawnie
uzasadniony interes. Za inne podmioty przetwarzające dane
osobowe na zlecenie ERGO Hestii uważa się przede wszystkim:
dostawców usług informatycznych, podmioty przetwarzające
dane w celu windykacji należności, podmioty świadczące usługi
archiwizacyjne, podmioty świadczące usługi w ramach pomocy
Assistance, podmioty przeprowadzające postępowanie likwidacyjne,
bądź biorące w nim udział, oraz pośredników ubezpieczeniowych.
W przypadku wyrażenia odrębnej zgody dane osobowe mogą
być przekazane innym zakładom ubezpieczeń w celu marketingu
bezpośredniego ich produktów i usług.
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15. ERGO Hestia przekaże dane osobowe do odbiorców znajdujących
się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym,
jeżeli okaże się to niezbędne do wykonania zawartej umowy
ubezpieczenia. ERGO Hestia zapewni odpowiednie zabezpieczenie
tych danych. Osoba, której dane dotyczą, może żądać wydania kopii
przekazanych danych oraz wskazania miejsca ich udostępnienia.
W tej sprawie należy się skontaktować z administratorem danych
osobowych lub z Inspektorem Ochrony Danych.
16. Osoby, których dane osobowe przetwarzane są przez
ERGO Hestię, mają w związku z przetwarzaniem następujące prawa:
1) prawo dostępu do swoich danych osobowych;
2) prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania ich danych osobowych;
3) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych - w takim zakresie, w jakim są one przetwarzane na
potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania;
4) prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania
od administratora danych osobowych w ustrukturyzowanym,
powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu
maszynowego oraz prawo przesłania ich do innego administratora;
5) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się
ochroną danych osobowych;
6) prawo do wycofania zgody, bez wpływu na zgodność z prawem
czynności podjętych przed jej wycofaniem;
7) w przypadku podejmowania decyzji w sposób automatyczny,
prawo do jej zakwestionowania oraz wyrażenia własnego
stanowiska lub żądania interwencji człowieka, celem ponownej
analizy danych oraz uzyskania indywidualnej decyzji.
17. W celu skorzystania z praw określonych w ustępie 16 należy
skontaktować się z administratorem danych osobowych lub
z Inspektorem Ochrony Danych.
18. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia dane osobowe
będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń
z tytułu tej umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku
przechowywania danych, wynikającego z przepisów prawa,
w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów
księgowych dotyczących umowy ubezpieczenia. Jeśli nie doszło do
zawarcia umowy ubezpieczenia, w przypadku udzielenia odrębnej
zgody, dane osobowe będą wykorzystywane do celów marketingu
produktów i usług własnych administratora danych osobowych, do
momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych w tym celu.
19. Podanie danych osobowych jest konieczne do dokonania oceny
ryzyka ubezpieczeniowego oraz do zawarcia i wykonywania umowy
ubezpieczenia. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało
brakiem możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia. W przypadku
udzielenia odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych
w celach marketingowych podanie ich jest dobrowolne.
PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA
§2
Ochroną ubezpieczeniową z tytułu ubezpieczenia OC w ruchu
zagranicznym 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 Rzeczypospolitej Polskiej,
na terytorium państw, których biura narodowe są sygnatariuszami
w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia Porozumienia
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Wielostronnego, o którym mowa w ustawie z dnia 22 maja 2003 r.
o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
§3
1. Z ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym przysługuje
odszkodowanie, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem zobowiązani
są na podstawie prawa państwa, na terytorium którego nastąpiło
zdarzenie, do odszkodowania za szkodę wyrządzoną osobom
trzecim nie pozostającym w stosunku ubezpieczeniowym, tj. nie
są Ubezpieczającym ani Ubezpieczonym, w związku z ruchem tego
pojazdu.
2. Z zastrzeżeniem ust. 4 odszkodowanie ustala się i wypłaca
w granicach odpowiedzialności cywilnej posiadacza lub kierowcy
pojazdu mechanicznego, określonych przez prawo miejsca
zdarzenia, najwyżej jednak do limitów i w zakresie warunków
przewidzianych w regulacjach prawnych państwa, na terytorium
którego miało miejsce zdarzenie lub do sumy gwarancyjnej
i w zakresie warunków określonych w umowie ubezpieczenia.
3. Jeżeli suma gwarancyjna, przewidziana prawem miejsca
zdarzenia, jest niższa od sumy gwarancyjnej ustalonej w umowie
ubezpieczenia, lub warunki przewidziane prawem miejsca zdarzenia
mają węższy zakres niż warunki ustalone w umowie ubezpieczenia,
ERGO Hestia pokrywa zobowiązanie, najwyżej jednak do sumy
gwarancyjnej i w zakresie warunków określonych w dokumencie
ubezpieczenia.
4. Jeżeli zarówno poszkodowany jak i posiadacz lub kierowca pojazdu
mechanicznego są obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej oraz mają
w Rzeczpospolitej Polskiej miejsce zamieszkania to do rozpatrywania
roszczeń stosuje się prawo polskie, o ile prawo miejsca zdarzenia
przewiduje taką właściwość lub jeżeli roszczenie zostało zgłoszone
w Rzeczypospolitej Polskiej.
5. O ile prawo miejsca zdarzenia nie stanowi inaczej, jeżeli szkoda
wyrządzona została ruchem zespołu pojazdów, ubezpieczeniem
OC w ruchu zagranicznym posiadacza pojazdu mechanicznego
ciągnącego objęta jest szkoda spowodowana przyczepą, która:
1) złączona jest z pojazdem silnikowym,
2) odłączyła się od pojazdu silnikowego ciągnącego i jeszcze się
toczyła.
6. O ile prawo miejsca zdarzenia nie stanowi inaczej ubezpieczeniem
OC w ruchu zagranicznym posiadacza przyczepy objęta jest tylko
szkoda spowodowana przyczepą, która:
1) nie jest złączona z pojazdem silnikowym ciągnącym, albo
2) odłączyła się od pojazdu silnikowego ciągnącego i przestała się
toczyć.
7. Zasady określone w ust. 5 i 6 stosuje się również w razie złączenia
pojazdów mechanicznych w celu holowania.
8. W przypadku zespołu pojazdów mechanicznych lub pojazdów
mechanicznych złączonych w celu holowania, ubezpieczeniem
OC posiadacza pojazdu mechanicznego nie jest objęta
odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z ruchem:
1) pojazdu ciągnącego lub holującego - w przyczepie lub pojeździe
holowanym oraz
2) przyczepy lub pojazdu holowanego - w pojeździe ciągnącym
lub holującym.
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SUMA GWARANCYJNA
§4
Suma gwarancyjna 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 - 5 000 000 euro w odniesieniu do
jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez
względu na liczbę poszkodowanych,
b) w przypadku szkód w mieniu - 1 000 000 euro w odniesieniu do
jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez
względu na liczbę poszkodowanych.
SPOSÓB ZAWARCIA UMOWY UBEZPIECZENIA
§5
1. Umowę ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym zawiera się na
wniosek posiadacza pojazdu lub osoby przez niego upoważnionej.
2. Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres wskazany przez
posiadacza pojazdu, z zastrzeżeniem że okres ubezpieczenia nie
może być krótszy niż 15 dni i dłuższy niż 12 miesięcy.
3. Zawarcie umowy ubezpieczenia ERGO Hestia potwierdza polisą
oraz Międzynarodową Kartą Ubezpieczenia Samochodowego
(Zielona Karta).
4. W przypadku utraty lub zniszczenia dokumentów ubezpieczenia
wymienionych w ust. 3 ERGO Hestia wystawia, na pisemny
wniosek posiadacza pojazdu lub osoby przez niego upoważnionej,
nowe dokumenty ubezpieczenia na czas nie przekraczający
okresu ubezpieczenia, który wynika z uprzednio zawartej umowy
ubezpieczenia.
CZAS TRWANIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ERGO HESTII
§6
1. Odpowiedzialność ERGO Hestii rozpoczyna się od dnia i godziny
wskazanej w umowie ubezpieczenia jako początek okresu
ubezpieczenia, pod warunkiem, że składka lub jej pierwsza rata
zostanie zapłacona w terminie wskazanym w umowie ubezpieczenia,
z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. W przypadku gdy ERGO Hestia ponosi odpowiedzialność
przed zapłaceniem składki lub jej pierwszej raty, a składka nie
zostanie zapłacona w terminie, ERGO Hestia wypowiada umowę
ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym i żąda zapłaty składki
za okres przez który udzielał ochrony ubezpieczeniowej. W braku
wypowiedzenia umowa ubezpieczenia wygasa z końcem okresu,
na który przypadała niezapłacona składka.
3. W razie opłacania składki w ratach, niezapłacenie w terminie
kolejnej raty składki może powodować ustanie odpowiedzialności
ERGO Hestii, tylko wtedy gdy po tym terminie ERGO Hestia wezwie
Ubezpieczającego do zapłaty składki w podanej wysokości
z zagrożeniem że jej brak w ciągu 7 dni od doręczenia wezwania
spowoduje ustanie odpowiedzialności.
4. Jeżeli zapłata dokonywana jest przelewem bankowym lub
przekazem pocztowym, dzień zapłaty to dzień złożenia zlecenia
zapłaty w banku lub na poczcie - pod warunkiem, że przy płatności
na rachunku Ubezpieczający posiadał wystarczające środki.
W odmiennym przypadku za dzień zapłaty uważa się dzień uznania
rachunku ERGO Hestii odpowiednią kwotą.
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§7
1. Umowa ubezpieczenia rozwiązuje się:
1) z upływem okresu, na który została zawarta,
2) z dniem odstąpienia od umowy ubezpieczenia,
3) z dniem przeniesienia prawa własności pojazdu,
4) z dniem wyrejestrowania pojazdu.
2. W tych przypadkach posiadacz pojazdu jest zobowiązany zwrócić
ERGO Hestii kompletny oryginalny certyfikat Międzynarodowej Karty
Ubezpieczenia Samochodowego (Zieloną Kartę) wydany zgodnie
z postanowieniami § 5 ust. 3.
§8
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.
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, 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 § 15.
§9
1. Jeżeli umowa ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym uległa
rozwiązaniu przed upływem okresu ubezpieczenia określonym
w dokumencie ubezpieczenia, ERGO Hestia na wniosek posiadacza
pojazdu dokonuje zwrotu składki za niewykorzystany okres
ubezpieczenia, pod warunkiem udokumentowania podstaw
rozwiązania umowy ubezpieczenia, o których mowa w § 7 ust. 1
pkt 2)-4).
2. Wysokość składki podlegającej zwrotowi oblicza się za okres:
1) w przypadku określonym w § 7 ust. 1 pkt 2) - od dnia następnego
po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu,
2) w przypadku określonym w § 7 ust. 1 pkt 3) - od dnia następnego
po dniu przeniesienia prawa własności,
3) w przypadku określonym w § 7 ust. 1 pkt 4) - od dnia następnego
po terminie wskazanym w dokumencie stanowiącym dowód
wyrejestrowania pojazdu.
SPOSÓB USTALENIA I OPŁACENIA SKŁADKI UBEZPIECZENIOWEJ
§ 10
1. ERGO Hestia ustala składkę ubezpieczeniową po dokonaniu oceny
ryzyka.
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2. Składka ubezpieczeniowa może być płatna jednorazowo lub na
wniosek Ubezpieczającego, rozłożona na raty. Terminy płatności rat
i ich wysokość określa się w umowie ubezpieczenia.
3. Rozłożenie płatności składki na raty jest możliwe pod warunkiem
zawarcia umowy ubezpieczenia na okres powyżej 6 miesięcy.
§ 11
1. Składkę z tytułu ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym ustala
się w zależności od rodzaju pojazdu, jego pojemności skokowej
silnika lub ładowności.
2. Składka podstawowa jest ustaloną przez ERGO Hestię kwotą
pieniężną dla danego rodzaju pojazdu o określonej pojemności
skokowej silnika lub ładowności na wskazany w umowie
ubezpieczenia okres ubezpieczenia.
3. Składkę należną ERGO Hestii oblicza się metodą iloczynową,
stosując od składki podstawowej przysługujące Ubezpieczonemu
zniżki lub zwyżki.
4. Przy ustalaniu wysokości składki uwzględnia się:
1) zwyżki składki za:
a) rozłożenie płatności składki na raty,
b) ubezpieczenie pojazdów przeznaczonych do nauki jazdy,
zarobkowego wynajmu pojazdów, transportu towarów i ładunków
niebezpiecznych, jazd próbnych, wyścigowych, radów, treningów,
konkursów oraz używanych jako rekwizyt,
c) za międzynarodowy transport ładunków i międzynarodowy
przewóz osób,
2) zniżki składki za płatność jednorazową.
PRAWA I OBOWIĄZKI UBEZPIECZAJĄCEGO I UBEZPIECZONEGO
§ 12
1. Kierujący pojazdem w ruchu zagranicznym zobowiązany jest
posiadać dokumenty ubezpieczenia wymienione w § 5 ust. 3
niniejszych OWU i okazywać je na każde żądanie organów
kontrolnych.
2. ERGO Hestia nie odpowiada za skutki 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.
3. W razie wypadku kierujący pojazdem mechanicznym powinien:
1) przedsięwziąć odpowiednie środki w celu zapewnienia
bezpieczeństwa ruchu w miejscu wypadku, starać się o złagodzenie
skutków wypadku oraz w miarę możliwości zapewnić udzielenie
pomocy lekarskiej osobom poszkodowanym, jak również
zabezpieczyć mienie osób poszkodowanych,
2) zapobiec, w miarę możliwości, zwiększeniu się szkody oraz starać
się o zebranie dowodów pozwalających na ustalenie okoliczności
wypadku oraz rodzaju i rozmiarów szkody,
3) udzielić osobom poszkodowanym niezbędnych informacji,
koniecznych do identyfikacji zakładu ubezpieczeń, łącznie
z podaniem danych dotyczących zawartej umowy ubezpieczenia,
4) w razie zderzenia z innym pojazdem mechanicznym ustalić
w miarę możliwości nazwę zakładu ubezpieczeń, z którym posiadacz
pojazdu (inny uczestnik zdarzenia) zawarł umowę ubezpieczenia OC,
5) powiadomić policję o wypadku z ofiarami w ludziach oraz
o wypadku powstałym w okolicznościach nasuwających
przypuszczenia, że popełniono przestępstwo.
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4. Posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym są zobowiązani
niezwłocznie po powstaniu szkody lub uzyskaniu o niej wiadomości
powiadomić ERGO Hestię o wypadku pod numerem telefonu
801 107 107 lub 58 555 5 555 lub na piśmie, przedstawić okoliczności
i posiadane dowody dotyczące wypadku i rozmiaru szkód.
5. W razie zgłoszenia roszczenia o odszkodowanie do posiadacza
lub kierującego pojazdem mechanicznym, zobowiązani są oni
niezwłocznie powiadomić o tym ERGO Hestię dostarczając
dokumenty dotyczące okoliczności wypadku i rozmiaru szkody.
6. Posiadacz lub kierujący pojazdem nie może bez zgody ERGO Hestii
podejmować żadnych zobowiązań w stosunku do osób zgłaszających
roszczenia ani też składać żadnych oświadczeń o przyjęciu
odpowiedzialności za wypadek.
7. Jeżeli poszkodowany wystąpi z roszczeniem o odszkodowanie na
drogę sądową przeciwko posiadaczowi lub kierującemu pojazdem
mechanicznym, zobowiązani są oni niezwłocznie zawiadomić o tym
ERGO Hestię. Na żądanie ERGO Hestii zobowiązani są oni również
udzielić pełnomocnictwa procesowego osobie wskazanej przez
ERGO Hestię.
8. Jeżeli prawo miejsca zdarzenia nie stanowi inaczej, bez zgody
ERGO Hestii nie są pokrywane koszty zastępstwa procesowego
w postępowaniu cywilnym za posiadacza lub kierującego pojazdem.
9. Jeżeli przeciwko posiadaczowi lub kierowcy zostało wszczęte
postępowanie karne lub administracyjne, posiadacz lub kierowca
zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym ERGO Hestię.
10. ERGO Hestia nie pokrywa kosztów ustanowienia obrońcy
w postępowaniu karnym prowadzonym przeciwko posiadaczowi lub
kierowcy pojazdu, a także jakichkolwiek kar pieniężnych i grzywien
lub innych obowiązkowych płatności nałożonych na posiadacza lub
kierowcę pojazdu.
11. Posiadacz pojazdu zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić
ERGO Hestię o przeniesieniu prawa własności pojazdu oraz podać
dane posiadacza, na którego przeniesiono to prawo własności.
12. Dane posiadacza, o którym mowa w ust. 11 obejmują:
1) imię i nazwisko, adres zamieszkania i PESEL, o ile został nadany,
lub
2) nazwę, siedzibę i numer REGON.
13. Jeżeli Ubezpieczony, z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa,
nie dopełni obowiązków wymienionych w ust. 1-3, w ust. 5-7 oraz
ust. 9, 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.
PRAWA I OBOWIĄZKI ERGO HESTII
§ 13
W terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia o zajściu wypadku
objętego ochroną ubezpieczeniową, ERGO Hestia pisemnie lub
drogą elektroniczną informuje Ubezpieczającego i Ubezpieczonego
o otrzymaniu tegoż zawiadomienia oraz informuje, jakie dokumenty
są potrzebne do ustalenia odszkodowania.
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ODPOWIEDZIALNOŚĆ ERGO HESTII I WYPŁATA ODSZKODOWANIA
§ 14
1. ERGO Hestia wypłaca odszkodowanie na podstawie uznania
roszczenia w wyniku własnych ustaleń dokonanych w postępowaniu
dotyczącym ustalenia stanu faktycznego związanego z powstaniem
szkody, zasadności roszczeń i wysokości odszkodowania, w terminie
30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku.
2. Jeżeli wyjaśnienie wszystkich okoliczności albo wysokości
odszkodowania w terminie wskazanym w ust. 1 było niemożliwe,
odszkodowanie powinno zostać wypłacone w ciągu 14 dni od dnia,
w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych
okoliczności było możliwe.
3. Jeżeli w terminach określonych w umowie ubezpieczenia
ERGO Hestia nie wypłaci odszkodowania, zawiadamia pisemnie
osobę zgłaszającą roszczenie o przyczynach niemożności
zaspokojenia jej roszczeń w całości lub w części, jednakże bezsporną
część odszkodowania wypłaca w terminie wskazanym w ust. 1.
4. Jeżeli odszkodowanie nie przysługuje lub przysługuje w innej
wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu, ERGO Hestia
informuje o tym pisemnie osobę występującą z roszczeniem,
wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniającą
całkowitą lub częściową odmowę wypłaty odszkodowania wraz
z pouczeniem o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze
sądowej.
5. Kwota pieniężna wypłacona przez ERGO Hestię nie może być
wyższa od poniesionej szkody.
ZAWIADOMIENIA I OŚWIADCZENIA
§ 15
1. Zawiadomienia i oświadczenia, które w związku z umową
ubezpieczenia składane są przez strony umowy, powinny być
dokonywane na piśmie i doręczane za pokwitowaniem lub
przesyłane listem poleconym, zastrzeżeniem ust. 3.
2. Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o zmianie
adresu zamieszkania bądź siedziby.
3. W umowie ubezpieczenia strony mogą postanowić, że ich
zawiadomienia i oświadczenia mogą być dostarczone także
pocztą elektroniczną, SMS-em, faksem lub telefonicznie na
adresy lub numery telefonów wskazane w umowie ubezpieczenia.
Dostarczenie zaświadczeń i oświadczeń w tych formach może zostać
wprowadzone w każdym czasie - na wniosek lub za zgodą stron.
ROSZCZENIA ZWROTNE
§ 16
1. ERGO Hestii przysługuje uprawnienie dochodzenia od kierowcy
pojazdu mechanicznego zwrotu wypłaconego odszkodowania,
jeżeli kierujący:
1) wyrządził szkodę umyślnie, w stanie po użyciu alkoholu lub
w stanie nietrzeźwości albo po użyciu środków odurzających,
substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu
przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii;
2) wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa;
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3) nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem
mechanicznym, z wyjątkiem przypadków, gdy chodziło o ratowanie
życia ludzkiego lub mienia albo o pościg za osobą podjęty
bezpośrednio po popełnieniu przez nią przestępstwa;
4) zbiegł z miejsca zdarzenia, o ile miało to wpływ na ustalenie
okoliczności zdarzenia lub wysokości szkody.
2. Uprawnienie ERGO Hestii do dochodzenia zwrotu wypłaconego
odszkodowania przysługuje również wówczas, gdy posiadaczowi
lub kierującemu pojazdem udowodniono sfałszowanie dokumentu
ubezpieczenia.
3. Stan nietrzeźwości lub stan po użyciu alkoholu kierującego
pojazdem, fakt znajdowania się pod wpływem środków
odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych
oraz uprawnienia do kierowania pojazdem ocenia się według prawa
państwa właściwego dla miejsca zdarzenia.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 17
1. Umowy ubezpieczenia zawierane są na podstawie prawa
polskiego.
2. Spory wynikające z umowy ubezpieczenia są rozpatrywane
według prawa polskiego.
3. Obie strony umowy ubezpieczenia mogą wytoczyć powództwo
o roszczenie wynikające z umowy ubezpieczenia według
przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla
miejsca zamieszkania lub siedziby Klienta, Ubezpieczonego lub
uprawnionego z umowy ubezpieczenia.
4. Obie strony umowy ubezpieczenia mogą wytoczyć powództwo
również według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sądem
właściwym dla miejsca zamieszkania spadkobiercy Ubezpieczonego
lub spadkobiercy uprawnionego z umowy ubezpieczenia.
5. Obie strony umowy ubezpieczenia mogą poddać spory pod
rozstrzygnięcie sądu polubownego.
6. Spory wynikające z umowy ubezpieczenia pomiędzy Klientem,
Ubezpieczonym lub innym uprawnionym z umowy ubezpieczenia,
będącym osobą fizyczną, a ERGO Hestią mogą być rozpoznane
w drodze pozasądowego postępowania przed Rzecznikiem
Finansowym - Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa,
www.rf.gov.pl, który jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia
pozasądowych postępowań w świetle przepisów ustawy
z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty
rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.
§ 18a (zapis obowiązujący do 30 września 2018 roku)
1. Ubezpieczający, Ubezpieczony lub uprawniony z umowy
ubezpieczenia, który jest 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 SA, ul. Hestii 1, 81-731 Sopot;
4) ustnie lub pisemnie podczas wizyty w jednostce Sopockiego
Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia SA.
2. Jednostka organizacyjna powołana przez Zarząd ERGO Hestii
rozpatruje reklamacje.
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3. Osoba, która złożyła reklamację otrzyma odpowiedź w ciągu
30 dni od dnia jej złożenia na piśmie lub za pomocą innego trwałego
nośnika informacji lub pocztą elektroniczną - na wniosek osoby
zgłaszającej reklamację.
4. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, które
uniemożliwiają 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, która jest osobą
fizyczną, może wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do
Rzecznika Finansowego.
§ 18b (zapis obowiązujący od 1 października 2018 roku)
1. Ubezpieczający, Ubezpieczony, uposażony lub uprawniony
z umowy ubezpieczenia, osoba, która dochodzi roszczeń na
podstawie przepisów ustawy z dnia 22 maja 2003 r.
o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych,
a także poszukujący ochrony ubezpieczeniowej lub zleceniodawca
gwarancji ubezpieczeniowej mogą wnieść reklamacje
dotyczące usług świadczonych przez ERGO Hestię lub agenta
ubezpieczeniowego.
2. Zasady wnoszenia reklamacji na usługi świadczone przez
ERGO Hestię oraz agenta wyłącznego ERGO Hestii, to jest
działającego wyłącznie w imieniu lub na rzecz jednego
ubezpieczyciela.
1) Reklamację można złożyć w następujący 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
Ubezpieczeń ERGO Hestia SA, ul. Hestii 1, 81-731 Sopot;
d) 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 terminie 30 dni
od dnia jej otrzymania na piśmie lub za pomocą innego trwałego
nośnika informacji albo pocztą elektroniczną - na wniosek osoby,
która zgłasza reklamację.
4) W szczególnie skomplikowanych przypadkach, które
uniemożliwiają rozpatrzenie reklamacji i udzielenie
odpowiedzi w terminie określonym powyżej, odpowiedź zostanie
wysłana w terminie 60 dni od dnia jej otrzymania. O konieczności
przedłużenia terminu do udzielenia odpowiedzi na reklamację osoba
składająca reklamację zostanie poinformowana w 30-dniowym
terminie.
5) W niestandardowych sprawach osoby wymienione w ust. 1 mogą
zwrócić się do Rzecznika Klienta ERGO Hestii poprzez formularz na
stronie: www.ergohestia.pl.
6) Osoba fizyczna składająca reklamację może wystąpić
z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego
www.rf.gov.pl.
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3. Zasady wnoszenia reklamacji na usługi świadczone przez
tzw. multiagenta, to jest agenta, który działa w imieniu lub na rzecz
ERGO Hestii oraz innych ubezpieczycieli - w zakresie niezwiązanym
z udzielaną ochroną ubezpieczeniową.
1) Reklamacje w zakresie niezwiązanym z udzielaną ochroną
ubezpieczeniową należy składać bezpośrednio
agentowi, który świadczył usługi w zakresie dystrybucji ubezpieczeń.
Reklamacje rozpatrywane są bezpośrednio przez tego agenta.
W przypadku wpływu takiej reklamacji do ERGO Hestii, ERGO Hestia
przekaże reklamację niezwłocznie agentowi, informując o tym
jednocześnie osobę występującą z reklamacją.
§ 19
1. Umowy ubezpieczenia zawierane są na podstawie prawa
polskiego.
2. Spory wynikające z umowy ubezpieczenia są rozpatrywane
według prawa polskiego.
3. Obie strony umowy ubezpieczenia mogą wytoczyć powództwo
o roszczenie wynikające z umowy ubezpieczenia według przepisów
o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca
zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub
uprawnionego z umowy ubezpieczenia.
4. Obie strony umowy ubezpieczenia mogą wytoczyć powództwo
również według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sądem
właściwym dla miejsca zamieszkania spadkobiercy Ubezpieczonego
lub spadkobiercy uprawnionego z umowy ubezpieczenia.
5. Obie strony umowy ubezpieczenia mogą poddać spory pod
rozstrzygnięcie sądu polubownego.
6. Spory wynikające z umowy ubezpieczenia pomiędzy
Ubezpieczającym, Ubezpieczonym lub innym uprawnionym
z umowy ubezpieczenia, będącym osobą fizyczną, a ERGO Hestią
mogą być rozpoznane w drodze pozasądowego postępowania przed
Rzecznikiem Finansowym - Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa,
www.rf.gov.pl, który jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia
pozasądowych postępowań w świetle przepisów ustawy
z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty
rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.
§ 20
Niniejsze OWU wchodzą w życie z dniem 24 września 2018 roku
i mają zastosowanie dla umów ubezpieczenia zawartych od tej daty.
Prezes Zarządu

Członek Zarządu

Piotr Maria Śliwicki

Adam Roman
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