
Podstawowe informacje
o ubezpieczeniu
Biznes & Podróż

Dlaczego ERGO Hestia?

Przedmiot ochrony
Ubezpieczenie obejmuje:
•  Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków
• Koszty Leczenia podczas podróży
• Sprzęt Sportowy

Kompleksowa ochrona w zakresie 
podstawowym obejmuje:
1. Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków:
 •  śmierć w wyniku nieszczęśliwego 

wypadku,
 • trwały uszczerbek na zdrowiu,
 • nabycie wyrobów medycznych,
 •  przeszkolenie zawodowe osób 

z niepełnosprawnością,
 • odbudowa stomatologiczna zębów,
 •  jednorazowe świadczenie z tytułu trwałej 

utraty zdolności do wykonywania pracy 
w dotychczasowym zawodzie,

 • assistance na terenie RP.
2. Koszty Leczenia podczas podróży:
 • koszty leczenia za granicą,
 • koszty transportu i repatriacji,
 • koszty ratownictwa,
 • bagaż,
 • opóźnienie dostarczenia bagażu,
 •  opóźnienie lub odwołanie środka 

transportu,
 • koszty przerwania podróży,
 •  odpowiedzialność cywilna podczas 

podróży,
 •  koszty udzielenia natychmiastowej 

pomocy „assistance”.
3. Sprzęt Sportowy:
 •  używany przez Ubezpieczonego na terenie 

RP oraz podczas podróży
 •  sprzęt i akcesoria, odzież, obuwie, 

ochronne nakrycia głowy oraz ochraniacze 
w ramach uprawianego sportu: na rolkach, 
na nartach, snowboardzie, surfingu, 
kolarstwa i nurkowania.

Zakres terytorialny
Cały świat (NNW i KL podczas podróży).
Świat bez USA, Kanady, Chin i Japonii (KL podczas 
podróży).

Adresaci (ubezpieczeni)
Przedsiębiorcy z szerokiego wachlarza branż 
(wymienionych w OWU Biznes & Podróż), szukający 
dla swoich pracowników ochrony ubezpieczeniowej 
w ramach NNW i KL.

Dodatkowo, w zakresie podstawowym 
ochrony ubezpieczyciel odpowiada 
za szkody:
Za opłatą dodatkowej składki zakres ubezpieczenia 
może zostać rozszerzony:
1.  W ramach Następstw Nieszczęśliwych 

Wypadków o:
 •  zasiłek dzienny z tytułu czasowej, pełnej 

niezdolności do wykonywania pracy lub 
nauki,

 • dzienne świadczenie szpitalne,
 • zwrot kosztów operacji plastycznej,
 • zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji,
 •  jednorazowe świadczenie z tytułu trwałej 

utraty zdolności do wykonywania pracy 
w jakimkolwiek zawodzie,

 •  pobyt w sanatorium,
 • zwrot dodatkowych kosztów pogrzebu.

Ponadto zakres ubezpieczenia może zostać 
rozszerzony o:
• następstwa zawałów serca i udarów mózgu,
•  następstwa nieszczęśliwych wypadków 

doznanych w związku z wyczynowym 
uprawianiem sportu,

•  następstwa nieszczęśliwych wypadków 
doznanych w związku z uczestnictwem 
w ekspedycjach,

•  następstwa nieszczęśliwych wypadków objętych 
ochroną ubezpieczeniową powstałych na skutek 
biernego udziału w atakach terrorystycznych.

2.  W ramach ubezpieczenia Kosztów Leczenia 
podczas podróży o:

 •  dzienne świadczenie szpitalne w związku 
z wystąpieniem nieszczęśliwego 
wypadku poza granicami RP i krajem 
stałego pobytu,

 •  kontynuację leczenia na terenie RP 
w związku z nagłym zachorowaniem 
lub nieszczęśliwym wypadkiem.

  Ponadto zakres ubezpieczenia może zostać 
rozszerzony o:

 • wykonywanie fizycznej pracy zarobkowej,
 • uprawianie sportów wysokiego ryzyka,
 • wyczynowe uprawianie sportów,
 • uczestnictwo w ekspedycjach,
 • bierny udział w aktach terroryzmu.

Ubezpieczenie Sprzętu Sportowego może 
zostać wykupione za opłatą dodatkowej 
składki w ramach Następstw Nieszczęśliwych 
Wypadków jak również w ramach Kosztów 
Leczenia podczas podróży.

Limity odpowiedzialności
•  Sumy Ubezpieczenia zostały określone 

w OWU
•  Sumy Ubezpieczenia zostały określone 

w umowie ubezpieczenia

Długość okresu ochrony
•  możliwość zawierania umów 

krótkoterminowych, poniżej 12 miesięcy,
•  możliwość zawierania umów 

długoterminowych, do 12 miesięcy,
•  możliwość zawierania umów dłuższych 

niż 12 miesięcy.

Dokument ten zawiera podstawowe informacje o ubezpieczeniu Biznes & Podróż oferowanym przez STU ERGO Hestia SA na bazie wzorca umownego: Ogólne Warunki Ubezpieczenia Biznes & Podróż – symbol: (AB-BP-01/21), dalej w skrócie: OWU. Dokument zawiera tylko wybrane i ogólne 
informacje o ubezpieczeniu dystrybuowanym przez STU ERGO Hestia SA. Dokument nie zawiera pełnej treści wzorca umownego. Treść każdej umowy ubezpieczenia wynika wyłącznie z pełnej treści OWU oraz postanowień dodatkowych znajdujących się w dokumencie potwierdzającym jej 
zawarcie (np. z polisy). W razie jakichkolwiek wątpliwości lub potrzeby przedyskutowania zakresu udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, prosimy o kontakt z pośrednikiem ubezpieczeniowym lub pracownikiem STU ERGO Hestia SA, składającym daną ofertę zawarcia umowy ubezpieczenia na 
bazie przywołanego wzorca umownego.
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