
 

 

Wyciąg z Umowy Generalnej 
Nr 3750/2013 

 

zawartej w  dniu 28 listopada 2013 r. w Gdańsku 
(uwzględniający zmiany do umowy wprowadzone w drodze aneksów do niej), 

pomiędzy: 
 

Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia Spółką Akcyjną z siedzibą w Sopocie (81-
731),  przy ul. Hestii 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000024812,  o kapitale zakładowym 
w wysokości 185.980.900 zł, wpłaconym w całości, NIP 5850001690, REGON 002892238,  
 
zwaną dalej „Ergo Hestia” i w niniejszej umowie reprezentowaną przez: 
 
1. Pana Krzysztofa Łunio – Dyrektora Przedstawicielstwa Korporacyjnego Ergo Hestia w Gdańsku, 

legitymującego się pełnomocnictwem …., 
2. Pana Leszka Ignaczewskiego – Kierownika ds. ubezpieczeń flotowych w Biurze Ubezpieczeń 

Ergo Hestia, legitymującego się pełnomocnictwem CEN – 424/12,  
 

i 

„Prime Car Management” Spółką Akcyjną z siedzibą w Gdańsku (80-308), przy ul. Polanki 4, 
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 0000013870, o kapitale zakładowym w wysokości 23.817.680,00 zł, wpłaconym w 
całości, NIP 9570753221, REGON 191888626, zwaną dalej PCM, 
 
oraz 
 
Masterlease Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-308), przy 
ul. Polanki 4, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000362287, o kapitale zakładowym w wysokości 7.905.000,00 zł, NIP 
5842699948, REGON 221068509, zwaną dalej Masterlease, 
 
i 
 
Futura Leasing Spółką akcyjną z siedzibą w Gdańsku (80-308), przy ul. Polanki 4, wpisaną do 
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-
Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000069348, o kapitale zakładowym w wysokości 1 689 320,00 zł, wpłaconym w całości, NIP 
5841027454, REGON 190917030, zwaną dalej Futura, 
 
PCM, Masterlease i Futura zwane łącznie Finansującym, 
 
reprezentowane będą przez: 
 

1. Pana Konrada Karpowicza – Członka Zarządu PCM, Masterlease i Futura, działającego 
zgodnie z zasadami reprezentacji potwierdzonymi w okazanych odpisach KRS PCM, 
Masterlease i Futura. 
 

 
Strony zgodnie postanowiły zawrzeć umowę następującej treści: 
 
 
 
 



 

 

§ 1  
[Postanowienia ogólne] 

 
1. Niniejsza umowa określa warunki ubezpieczenia oraz zasady obsługi programu ubezpieczeń 

komunikacyjnych dla pojazdów:  
1) stanowiących przedmiot umowy leasingu, 
2) stanowiących przedmiot umowy najmu długoterminowego (nie krótszego niż 3 miesiące), 

zwanej dalej umową najmu, 
3) stanowiących przedmiot umowy zarządzania flotą samochodową (również pojazdów 

stanowiących własność podmiotu zlecającego zarządzanie Finansującemu na podstawie 
odrębnej umowy),  

4) będących własnością lub użytkowanych przez Finansującego; 
w stosunku, do których na Finansującym spoczywa obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z 
ruchem tych pojazdów lub/i wola zawarcia pozostałych rodzajów ubezpieczenia określonych w § 2 
ust. 1 niniejszej umowy.  

2. Niniejsza umowa nie dotyczy: 

1) samochodów o sumie ubezpieczenia przekraczającej 400 000 zł, 
2) pojazdów wykorzystywanych do rajdów i wyścigów oraz treningów do nich, 
3) pojazdów przeznaczonych do jazd próbnych i testowych, 

 
3. W ramach wskazanego programu Ergo Hestia  obejmie ochroną następujące ryzyka 

komunikacyjne: 

Ryzyko Definicja 

AC 
Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia 

(autocasco), dalej zwane ubezpieczeniem autocasco lub AC 

HCA Ubezpieczenie kosztów udzielenia natychmiastowej pomocy, dalej zwane HCA 

Szyby Ubezpieczenie szyb samochodowych, dalej zwane ubezpieczeniem AutoSzyby 

NNW  
Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów w 

wariancie Standard, zwanego dalej NNW 

 
4. Na potrzeby niniejszej umowy wprowadza się pojęcia: 

1) Korzystający - druga, poza Finansującym, strona umowy leasingu najmu lub zarządzania 
flotą, 

2) Ubezpieczający - osoba lub podmiot zawierający umowę ubezpieczenia z Ergo Hestia. 
 

§ 2  
[Zakres ubezpieczenia] 

 
1. Do ubezpieczeń, wskazanych w § 1 ust. 2 powyżej, zastosowanie mają, z zastrzeżeniem 

odmiennych postanowień wynikających z treści niniejszej umowy: 
1) w zakresie Autocasco oraz HCA – ogólne warunki ubezpieczenia pojazdów mechanicznych 

od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia (autocasco) oraz kosztów udzielenia natychmiastowej 
pomocy „Hestia Car Assistance” z dnia 01 października 2010 (KM/OW024/1106), dalej 
zwanymi OWU ACiHCA, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej umowy, 

2) w zakresie SZYBY - ogólne warunki ubezpieczenia szyb samochodowych z dnia 16 września 
2013r. (CB-SZ-01/13), dalej zwane OWU Szyb, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej 
umowy, 

3) w zakresie NNW – warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy 
i pasażerów z dnia 16 września 2013r. (CB-NNW-01/13), dalej zwanymi OWU NNW, 
stanowiące załącznik nr do niniejszej umowy. 

 



 

 

§ 3 
[Ubezpieczenie autocasco] 

 
1. Umowy ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia 

(autocasco) będą zawierane w wariancie serwisowym, o którym mowa w § 20 OWU ACiHCA. 
2. W ubezpieczeniu autocasco obowiązują następujące warunki, w odniesieniu do OWU ACiHCA: 

1) Włączone zostaje ryzyko kradzieży zgodnie z postanowieniami §7 OWU ACiHCA, 
2) Nie ma zastosowania konsumpcja sumy ubezpieczenia, o której mowa w § 15 ust. 2 OWU 

ACiHCA,  
3) Nie ma zastosowania udział własny i franszyza redukcyjna. 

3. Sumę ubezpieczenia w ubezpieczeniu autocasco ustala się w wysokości wartości początkowej 
pojazdu,  tj. wartości pojazdu widniejącej na umowie leasingu lub wynajmu jako wartości jego 
zakupu przez Finansującego (dla nowych fabrycznie jest to wartość z faktury zakupu pojazdu jako 
fabrycznie nowego; zaś dla używanych wartość z faktury nabycia przez Finansującego). 
W przypadku upustów handlowych obniżających wartość fakturową pojazdu, suma ubezpieczenia 
może odpowiadać wartości fakturowej przed zastosowanym upustem, o ile obie wartości 
tj.: wartość fakturowa przed upustem i wartość fakturowa po upuście widnieją na fakturze zakupu 
pojazdu lub w treści faktury zakupu pojazdu znajdować się będzie informacja na temat wysokości 
udzielonego rabatu. 

4. Do decyzji Ubezpieczającego należy ustalenie sumy ubezpieczenia netto (bez podatku VAT) lub 
brutto  
(z podatkiem VAT). 

5. Za wartość rynkową pojazdu z dnia szkody, zdefiniowaną w § 3 ust. 33 OWU ACiHCA a 
stosowaną przy ustaleniu rozmiaru szkody w przypadku szkody całkowitej określonej w § 17 ust. 1 
OWU ACiHCA, ustala się jako część wartości początkowej zgodnie z poniższą tabelą 
deprecjacji: 
 

Okres eksploatacji pojazdu 
Suma ubezpieczenia jako część 

wartości fakturowej 

od 1 do 12 100% 

13 80% 

14 79% 

15 78% 

16 77% 

17 76% 

18 75% 

19 74% 

20 73% 

21 72% 

22 71% 

23 70% 

24 69% 

25 68% 

26 67% 

27 66% 

28 65% 

29 64% 

30 63% 

31 62% 

32 61% 

33 60% 

34 59% 

35 58% 

36 57% 

37 56% 

38 55% 



 

 

Okres eksploatacji pojazdu 
Suma ubezpieczenia jako część 

wartości fakturowej 

39 54% 

40 53% 

41 52% 

42 51% 

43 50% 

44 49% 

45 48% 

46 47% 

47 46% 

48 45% 

 
6. Pojazdy powinny posiadać zabezpieczenia antykradzieżowe, zgodnie z postanowieniami § 8 

OWU ACiHCA z zastrzeżeniem, że § 8 ust. 5 OWU ACiHCA nie ma zastosowania w przypadku 
pojazdów określonych w § 8 ust.1 pkt. 5) OWU ACiHCA. Dodatkowo w § 8 ust.1 pkt. 4)-5) OWU 
ACiHCA, zmienia się graniczną wartość pojazdu, ponad którą wymagany jest system lokalizacji 
i powiadamiania o zasięgu działania nie mniejszym niż przyjęty w ubezpieczeniu autocasco 
zakres terytorialny, z opłaconym abonamentem za usługi monitoringu uwzględniającym opcję 
ochrony i interwencji do kwoty 300 000zł (brutto). W odniesieniu do pojazdów kontynuujących 
ubezpieczenie autocasco (dotyczy umów ubezpieczenia zawartych uprzednio w dowolnym 
zakładzie ubezpieczeń), Ergo Hestia uznaje dotychczasowe zabezpieczenia przeciwkradzieżowe 
za wystarczające. 

 
§ 4 

[Ubezpieczenie assistance] 
 

1. W stosunku do pojazdów określonych w § 3 ust. 18 OWU ACiHCA, zastosowanie ma wariant 
rozszerzony ubezpieczenia kosztów natychmiastowej pomocy „Hestia Car Assistance”, o którym 
mowa w § 31 OWU ACiHCA, wraz z rozszerzeniem o następującej klauzule: 

 

Wariant / 

klauzula 

Zakres 

K034CC
1
 pojazd zastępczy dostawczy 5 dni – szkoda całkowita 

W przypadku wystąpienia szkody z tytułu ubezpieczenia AC w pojeździe 
dostawczym (ciężarowym o ładowności do 2,5t), Posiadaczowi pojazdu 
przysługuje pojazd zastępczy w postaci pojazdu dostawczego, na czas naprawy, 
ale nie dłużej niż na okres 5 dni.  

Usługa realizowana w miarę lokalnych możliwości, co może wiązać się z 

dłuższym oczekiwaniem na podstawienie pojazdu zastępczego. 

K050KC
2
 pojazd zastępczy 5DK – szkoda całkowita 

W przypadku wystąpienia szkody całkowitej z tytułu ubezpieczenia AC, 

Posiadaczowi pojazdu przysługuje pojazd zastępczy w postaci pojazdu 

osobowego klasy kompakt (C), na czas naprawy, ale nie dłużej niż na okres 5 dni 

(łącznie z limitem z wariantu rozszerzonego HCA). 

K053 Franszyza km HCA 

Nie ma zastosowania franszyza kilometrowa określona w § 31 ust. 1 pkt. 1)-2) 

OWU ACiHCA 

K068A Holowanie 200 

Ergo Hestia, w przypadku wystąpienia awarii lub szkody na terenie RP, 

                                                 
1
 Dotyczy pojazdów ciężarowych o dmc < 3,5t 

2
 Dotyczy pojazdów osobowych  



 

 

Wariant / 

klauzula 

Zakres 

polegającej na zderzeniu się pojazdu z innym pojazdem, przeszkodą, osobą lub 

zwierzęciem, organizuje holowanie uszkodzonego pojazdu do wskazanej przez 

Ubezpieczonego lokalizacji (warsztatu naprawczego, miejsca zamieszkania lub 

siedziby firmy albo placówki Ubezpieczającego lub Korzystającego) na terenie 

RP, jednak nie dalej niż 200km od miejsca zdarzenia. 

K071 Pojazd zastępczy awaria 3 dni  

W razie wystąpienia awarii lub unieruchomienia samochodu osobowego, 

Ubezpieczonemu przysługuje samochód zastępczy, na czas naprawy, ale nie 

dłużej niż na okres 3 dni i nie więcej niż w odniesieniu do 2 zdarzeń na pojazd 

w 12 miesięcznym okresie ubezpieczenia 

 
§ 5 

[Ubezpieczenie NNW] 
 

1. Ubezpieczenie NNW obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków zgodnie z zakresem 
przedmiotowym ubezpieczenia NNW określonym w OWU NNW. 

2. Suma ubezpieczenia wynosi 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 
3. Składka z tytułu ubezpieczenia NNW wynosi 20 zł za pojazd za każde 12 miesięcy okresu 

ubezpieczenia. 
 

§ 6 

[Okres ubezpieczenia i czas trwania odpowiedzialności Ergo Hestii] 

 

1. Dla umów ubezpieczenia objętych niniejszym programem, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy, 
ustala się,  że okresy ubezpieczenia będą odpowiadały okresowi wynajmu lub leasingu danego 
pojazdu, chyba że Strony ustalą inny okres ubezpieczenia.  
 

§ 7 

[Postanowienia końcowe] 

 

1. Niniejsza Umowa została zawarta na czas nieokreślony od dnia 28 listopada 2013 i może zostać 
wcześniej rozwiązana przez pisemne oświadczenie woli każdej ze stron, z zachowaniem 
miesięcznego okresu wypowiedzenia. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, 
w szczególności ustawy o działalności ubezpieczeniowej i kodeksu cywilnego. 

 

Finansujący                        Ergo Hestia 

 


