
Wyciąg 
 
Z Umowy Generalnej GDUG716/12/BUK zawartej w Gdańsku, dnia 29 lutego 2012, 
pomiędzy: 
 
Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie, 
przy ul. Hestii 1, 81-731 Sopot, 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; NIP 585-000-
16-90, o kapitale zakładowym 185.980.900 zł, który został opłacony w całości, zwaną dalej 
„Ergo Hestia”. 
 
a : 
 
Masterlease Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku,                   
przy ul. Polanki 4, 80-308  wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000362287, NIP 584-26-99-
948, o kapitale zakładowym 7 905 000,00 zł, który został opłacony w całości zwanym dalej  
„Finansującym”. 
 
 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

 
1. Niniejsza umowa dotyczy programu ubezpieczenia pojazdów stanowiących własność 

Finansującego i będących: 
a) przedmiotem umów leasingu lub umów wynajmu długoterminowego ( nie krótszego 

niŜ 3 miesiące), 
b) w uŜytkowaniu przez Finansującego, 
w stosunku, do których na Finansującym spoczywa obowiązek zawarcia ubezpieczeń 
komunikacyjnych, określonych niniejszą umową generalną, z zastrzeŜeniem,                   
Ŝe Korzystający w zakresie pojazdów, o których mowa w pkt a) powyŜej, moŜe być       
w miejsce Finansującego Ubezpieczającym w zakresie pojazdu, z którego korzysta      
na podstawie umowy zawartej z Finansującym. 

2. Umowa nie dotyczy pojazdów:  
a) o okresie eksploatacji powyŜej 6 lat 
b) złoŜonych poza wytwórnią macierzystą 
c) wykorzystywanych do jazd próbnych lub w charakterze rekwizytu 
d) przeznaczonych do uczestnictwa w rajdach, wyścigach, treningach i konkursach 
e) w nadwoziu typu cabrio lub targa 

3. Na uŜytek niniejszej Umowy wprowadza się definicję Korzystającego, oznaczającego 
drugą poza Finansującym, stronę umowy leasingu, najmu lub zarządzania flotą. 

4. W ramach programu Ergo Hestia obejmie ochroną następujące ryzyka komunikacyjne: 
a) Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia 

(autocasco), dalej zwane ubezpieczeniem autocasco lub AC, 
b) Ubezpieczenie kosztów udzielenia natychmiastowej pomocy „Hestia Car Assistance”, 

dalej zwane ubezpieczeniem HCA , 
c) Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasaŜerów, dalej 

zwane ubezpieczeniem NNW, 



d) Ubezpieczenie szyb samochodowych, dalej zwane ubezpieczeniem AutoSzyby, 
e) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych       

w ruchu zagranicznym, dalej zwane ubezpieczeniem ZK , 
f) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych      

za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, dalej zwane ubezpieczeniem 
OC. 
 

§ 2 
Zakres ubezpieczenia i likwidacja szkód 

 

I.  Ubezpieczenie OC 
1. zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2003 o ubezpieczeniach obowiązkowych, 

Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli 
Komunikacyjnych (Dz.U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, z późniejszymi zmianami), dalej 
zwana Ustawą OC. 

2. Okres ubezpieczenia 12 miesięcy. 
3. Automatyczne wznowienie polisy OC zgodnie z art. 28 Ustawy OC. 

II.  Ubezpieczenie ZK 
1. Zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy 

pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym z dnia 11 grudnia 2009 
(KM/OW021/1010), dalej zwane OWU ZK . 

III.  Ubezpieczenie AC 
1. Zgodnie z ogólnymi warunkami 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 . 

2. Zakres ubezpieczenia autocasco zgodnie z § 5 OWU ACiHCA. 
3. Ryzyko kradzieŜy, określone w § 7 OWU ACiHCA, zgodnie z przyjętą opcją. 
4. Franszyza integralna (warunkowa) 70% wartości rynkowej z dnia szkody 
5. Zakres terytorialny  – zgodnie z § 6 OWU ACiHCA. 
6. Oględziny pojazdów przy przyjęciu do ubezpieczenia Ergo Hestia odstępuje                 

od dokonywania oględzin i sporządzania dokumentacji fotograficznej w następujących 
przypadkach: 

a) kontynuacji ubezpieczenia pojazdu w ramach ubezpieczenia autocasco w Ergo 
Hestia bez jednego dnia przerwy w okresie ubezpieczenia, 

b) przeniesienia ubezpieczenia pojazdu w ramach ryzyka autocasco od innego 
Zakładu Ubezpieczeń do Ergo Hestia bez przerwania ciągłości ochrony 
ubezpieczeniowej w ryzyku AC, 

c) ubezpieczenia pojazdu fabrycznie nowego, nabytego od autoryzowanego dealera 
danej marki na terenie RP. 

7. Zabezpieczenia antykradzieŜowe pojazdów – zgodnie z § 8 OWU ACiHCA. 
8. Suma ubezpieczenia – zgodnie z § 14 OWU ACiHCA. 
9. Konsumpcja sumy ubezpieczenia, określona w § 15 ust. 2 OWU ACiHCA nie dotyczy 

– po skodzie całkowitej polisa zostaje rozwiązana. 
10. W przypadku likwidacji szkody całkowitej, z wykorzystaniem pomocy Ergo Hestii 

w zbyciu pozostałości (§ 24 ust. 4-8 OWU ACiHCA), Ergo Hestia dokona 
ostatecznego rozliczenia przyjętej wartości pozostałości (§ 24 ust. 5 i 6 OWU 



ACiHCA), na podstawie przedłoŜonej faktury potwierdzaj ącej sprzedaŜ pojazdu, 
przy czym za wartość minimalną pozostałości po szkodzie przyjmuje się wartość       
z oferty kupna pozostałości. 

IV.  Dodatkowe klauzule do ryzyka AC 
Za opłatą dodatkowej składki Ubezpieczający moŜe rozszerzyć zakres ubezpieczenia       
przez wprowadzenie jednej lub wielu spośród poniŜszych klauzul. 
 

Nr  Nazwa 

K003 Ukraina 

K004 Białoruś 

K005 ZSRR 

K025 Braku waŜnego badania technicznego 

K043 Klucze 

 
Klauzule K003, K004, K005, K040 i K043 nie podlegają przeliczeniu na rzeczywisty 
okres ochrony. 

V. Ubezpieczenie WD 
1. WyposaŜenie dodatkowe – zgodnie z § 3 ust. 35 OWU ACiHCA. 
2. Suma ubezpieczenia WD nie moŜe być wyŜsza niŜ 20% sumy ubezpieczenia pojazdu       

i nie moŜe przekroczyć 20.000PLN. 
3. Stawka za ubezpieczenie WD jest toŜsama ze stawką za ubezpieczenie AC+KR danego 

pojazdu, zastosowanie mają franszyza integralna oraz udział własny toŜsamy                
jak w ubezpieczeniu AC+KR. 

VI.  Ubezpieczenie kosztów natychmiastowej pomocy „Hestia Car Assistance” 
1. Zgodnie z ogólnymi warunkami 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 . 

2. Dotyczy samochodów osobowych, osobowo-cięŜarowych lub cięŜarowych                   
o ładowności do 2,5 tony1 zaopatrzonych w polskie tablice rejestracyjne                     
oraz posiadających poświadczone w dowodzie rejestracyjnym aktualne badanie 
techniczne dopuszczające pojazd do ruchu drogowego. 

3. Wariant podstawowy (naprawa na miejscu lub i/lub holowanie) zgodnie z § 30 OWU 
ACiHCA. 

5. Wariant rozszerzony (pojazd zastępczy, zakwaterowanie w hotelu) zgodnie z § 31 OWU 
ACiHCA, za opłatą dodatkowej składki za kaŜdy pojazd i nie podlega przeliczeniu        
na rzeczywisty okres ochrony w przypadku wyrównania okresów ubezpieczenia. 

6. HCA (wariant podstawowy i rozszerzony) nie dotyczy pojazdów cięŜarowych 
uŜywanych w transporcie międzynarodowym firm transportowych. 

                                                 
1 Nie dotyczy pojazdów marki MAN, Scania, Mercedes i Volvo. 



VII.  Ubezpieczenie NNW 
1. zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków 

kierowców i pasaŜerów z dnia 10 stycznia 2011 (KM/OW022/1101), dalej zwanymi 
OWU NNW , 

VIII.  Ubezpieczenie Szyb Samochodowych 
1. zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia szyb samochodowych z dnia 10 stycznia 

2011 (KM/OW078/1101), dalej zwane OWU Szyb, 
 

§4 
Okres ubezpieczenia i czas trwania odpowiedzialności Ergo Hestii 

 
1. Dla umów objętych programem, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy, ustala się 12 

miesięczne okresy ubezpieczenia. 
 
                                                                         §6 
  Postanowienia końcowe 
 

1. Niniejsza umowa została zawarta na czas nieokreślony od dnia 01.03.2012. 
 
 


