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3)  III klasa ryzyka obejmuje:

a)  pracowników ochrony mienia i osób, policjantów, ratowników górskich, osoby wykonujące pracę 
w przemyśle energetycznym przy urządzeniach wysokiego napięcia, przemyśle górniczym 
i kopalniczym pod ziemią, saperów i inne osoby zatrudnione przy materiałach wybuchowych, 
nurków, oblatywaczy samolotów, akrobatów, kaskaderów,

b)  judo, dalekowschodnie sztuki walki, rugby, boks, bobsleje, podnoszenie ciężarów, zapasy, 
narciarstwo, płetwonurkowanie, hokej na lodzie, piłkę nożną, piłkę siatkową, piłkę ręczną, 
koszykówkę, futbol amerykański, baseball, sporty spadochronowe i balonowe, sporty lotnicze, 
saneczkarstwo, sporty motorowe, jeździectwo, alpinizm i taternictwo.

2.  W przypadkach nie wymienionych powyżej klasę ryzyka ustala się według rodzajów zatrudnienia lub 
dyscyplin sportowych wymienionych w ust. 1 pkt 1)–3), najbardziej odpowiadających stopniowi ryzyka 
wynikającemu z rodzaju wykonywanej pracy lub dyscypliny sportowej uprawianej przez Ubezpieczonego.

 

Przedmiot i zakres ubezpieczenia

§ 4
1.  Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków doznanych przez Ubezpieczonego 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w § 5.

§ 5
1.  Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są następstwa nieszczęśliwych wypadków doznanych:

1)  w następstwie popełnienia lub usiłowania popełnienia przez Ubezpieczonego przestępstwa albo 
samobójstwa,

2)  w wyniku samookaleczenia,

3)  w wyniku choroby psychicznej oraz choroby układu nerwowego,

4)  w wyniku zatrucia alkoholem, narkotykami, nikotyną lub innymi środkami odurzającymi,

5)  wskutek działań wojennych, stanu wojennego, stanu wyjątkowego, zamieszek, rozruchów, 
niepokojów społecznych, strajków, lokautów, terroryzmu lub sabotażu,

6)  wskutek prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu bez wymaganych, przez ustawę Prawo o ruchu 
drogowym lub innych przepisów prawa, uprawnień do kierowania pojazdem, chyba że nie miało 
to wpływu na powstanie szkody,

7)  w związku z wyczynowym uprawianiem sportu, w zakresie uprawiania dyscyplin sportowych 
zaliczanych do II lub III klasy ryzyka, zgodnie z postanowieniami § 3 oraz uczestniczenia 
w wyprawach lub ekspedycjach do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami 
klimatycznymi lub przyrodniczymi, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 pkt 2),

8)  podczas wykonywania czynności zawodowych przez personel wojskowy,

2.  Ponadto ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje:

1)  nieszczęśliwych wypadków powstałych wskutek pozostawania Ubezpieczonego w stanie 
nietrzeźwości lub w stanie po spożyciu alkoholu, pod wpływem narkotyków lub innych podobnie 
działających środków, chyba że nie miało to wpływu na powstanie szkody,

2)  infekcji, za wyjątkiem zakażenia Ubezpieczonego mikroorganizmem chorobotwórczym w wyniku ran 
odniesionych w nieszczęśliwym wypadku objętym zakresem ubezpieczenia,

3)  uszkodzeń dysków międzykręgowych,

4)  zatruć przewodu pokarmowego,

5)  śmierci i uszczerbków na zdrowiu powstałych w następstwie niewłaściwego leczenia albo 
niewłaściwie wykonanych zabiegów na ciele, z zastrzeżeniem że ochrona ubezpieczeniowa istnieje, 
jeżeli leczenie lub zabiegi były następstwem wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową,
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6)  skutków wypadków będących następstwem jakiejkolwiek choroby lub powstałych w związku z nią, 
nawet zaistniałą nagle, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 3.

3.  Pod warunkiem opłacenia dodatkowej składki zakresem ochrony ubezpieczeniowej mogą zostać objęte:

1)  następstwa zawałów serca i udarów mózgu,

2)  następstwa nieszczęśliwych wypadków doznanych w związku z wyczynowym uprawianiem sportu, 
w zakresie uprawiania dyscyplin sportowych zaliczanych do II lub III klasy ryzyka, zgodnie z § 3.

4.  Zakresem odpowiedzialności ERGO Hestii nie jest objęte zadośćuczynienie za krzywdę spowodowaną bólem 
i cierpieniem fizycznym lub psychicznym (ujemnymi uczuciami przeżywanymi w związku z cierpieniem 
fizycznym lub następstwami uszkodzenia ciała albo rozstroju zdrowia bądź śmiercią Ubezpieczonego).

Rodzaje świadczeń

§ 6
W zależności od wybranego przez Ubezpieczającego zakresu świadczeń wypłacanych z tytułu śmierci lub 
trwałego uszczerbku na zdrowiu, umowa ubezpieczenia zawierana jest w wariancie I, II lub III.

§ 7
1.  W wariancie I ERGO Hestia wypłaca następujące rodzaje świadczeń:

1)  w przypadku śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku, jeżeli nastąpiła ona w okresie do 2 lat 
od daty jego wystąpienia – 100% określonej w umowie ubezpieczenia sumy ubezpieczenia,

2)  z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu:

a)  w przypadku uszczerbku w wysokości 100% – pełną sumę ubezpieczenia określoną w umowie 
ubezpieczenia,

b)  w przypadku uszczerbku częściowego – procent sumy ubezpieczenia odpowiadający procentowi 
trwałego uszczerbku na zdrowiu.

2.  W wariancie II ERGO Hestia wypłaca następujące rodzaje świadczeń:

1)  w przypadku śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku, jeżeli nastąpiła ona w okresie do 2 lat 
od daty jego wystąpienia – 100% określonej w umowie ubezpieczenia sumy ubezpieczenia,

2)  z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, wynoszącego:

a)  do 25% – 1% sumy ubezpieczenia za każdy procent trwałego uszczerbku na zdrowiu,

b)  od 26% do 50% – 1,5% sumy ubezpieczenia za każdy procent trwałego uszczerbku na zdrowiu,

c)  od 51% do 75% – 2,5% sumy ubezpieczenia za każdy procent trwałego uszczerbku na zdrowiu,

d)  powyżej 75% – 3,5% sumy ubezpieczenia za każdy procent trwałego uszczerbku na zdrowiu.

3.  W wariancie III ERGO Hestia wypłaca następujące rodzaje świadczeń:

1)  w przypadku śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku, jeżeli nastąpiła ona w okresie do 2 lat 
od daty jego wystąpienia – 100% sumy ubezpieczenia,

2)  z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek zaistniałego wypadku – odpowiedni procent sumy 
ubezpieczenia ustalony zgodnie z poniższą tabelą oceny uszczerbku na zdrowiu:


