Karta Produktu
Ubezpieczenia Nieruchomości, Hybrydowych
Urządzeń Grzewczych i Instalacji Fotowoltaicznych
dla Kredytobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A.
Karta Produktu jest materiałem informacyjnym i nie stanowi integralnej części indywidualnej
Umowy Ubezpieczenia. Karta Produktu została przygotowana przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń
ERGO Hestia SA we współpracy z Bankiem Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna na podstawie Rekomendacji U
dotyczącej dobrych praktyk w zakresie bancassurance wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego w czerwcu
2014 r. i ma za zadanie przedstawić kluczowe informacje o produkcie i pomóc Klientowi w zrozumieniu cech
produktu.
Decyzję o zawarciu Umowy Ubezpieczenia należy podjąć po wcześniejszym zapoznaniu się z dokumentacją
ubezpieczeniową, w tym zwłaszcza z Warunkami Ubezpieczenia Nieruchomości, Hybrydowych Urządzeń
Grzewczych i Instalacji Fotowoltaicznych dla Kredytobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A. (zwane dalej:
Warunkami Ubezpieczenia), w których znajdują się szczegółowe informacje o ubezpieczeniu. Terminy napisane
wielką literą zostały zdefiniowane w Warunkach Ubezpieczenia. Jeśli nie rozumieją Państwo cech produktu
zawartych w niniejszej Karcie Produktu albo nie są Państwo pewni czy produkt jest dla Państwa odpowiedni,
zalecamy skorzystanie z usług profesjonalnego doradcy w tym zakresie przed zawarciem Umowy Ubezpieczenia.
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA (STU ERGO Hestia SA)
UBEZPIECZONY/UBEZPIECZAJĄCY
Ubezpieczający - Kredytobiorca, który zawiera Umowę Ubezpieczenia z Ubezpieczycielem; Ubezpieczający jest
zawsze Ubezpieczonym; Ubezpieczony - Kredytobiorca objęty Ochroną Ubezpieczeniową w ramach Umowy
Ubezpieczenia.
ROLA BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. (BOŚ S.A.)
Agent Ubezpieczeniowy STU ERGO Hestia SA
RODZAJ UMOWY UBEZPIECZENIA
Umowa indywidualnego ubezpieczenia z Kredytobiorcami BOŚ S.A.
PRZEDMIOT OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ
Przedmiotem Ubezpieczenia mogą być określone w Polisie:
1. Dom,
2. Dom w Budowie,
3. Hybrydowe Urządzenia Grzewcze,
4. Instalacja Fotowoltaiczna,
5. Inny Obiekt Niemieszkalny,
6. Inny Obiekt Niemieszkalny w Budowie.
Inny Obiekt Niemieszkalny może zostać objęty Ubezpieczeniem pod warunkiem jednoczesnego Ubezpieczenia
Domu. Inny Obiekt Niemieszkalny w Budowie może zostać objęty Ubezpieczeniem pod warunkiem jednoczesnego
Ubezpieczenia Domu w Budowie.
Ubezpieczeniem może zostać objęta Nieruchomość, Hybrydowe Urządzenie Grzewcze, Instalacja Fotowoltaiczna, do
których Ubezpieczony posiada odpowiedni tytuł prawny.
KP_EKO-BOŚ 01/16

1

Ochroną Ubezpieczeniową objęte mogą zostać Hybrydowe Urządzenia Grzewcze, Pompy Ciepła, Kolektory
Słoneczne i Instalacja Fotowoltaiczna o mocy do 40 kW.
ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ
1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2-3 Domy, Inne Obiekty Niemieszkalne, Hybrydowe Urządzenia Grzewcze i/lub
Instalacje Fotowoltaiczne objęte są Ochroną Ubezpieczeniową od szkód powstałych wskutek:
a) Pożaru,
b) Uderzenia Pioruna,
c) Wybuchu,
d) Dymu i Sadzy,
e) Powodzi,
f) Zalania,
g) Spływu Wód po Zboczach,
h) Gradu,
i) Naporu Śniegu,
j) Opadów Atmosferycznych,
k) Zapadania się Ziemi,
l) Osunięcia się Ziemi,
m) Lawiny,
n) Huraganu,
o) Trzęsienia Ziemi,
p) Akcji Ratowniczej,
q) Upadku Statku Powietrznego,
r) Upadku Drzewa lub Masztu,
s) Uderzenia Pojazdu,
t) Huku Ponaddźwiękowego,
u) Wandalizmu.
2. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 3, Domy, Inne Obiekty Niemieszkalne w Budowie, Hybrydowe Urządzenia
Grzewcze i/lub Instalacje Fotowoltaiczne zamontowane w lub na Nieruchomości w Budowie, objęte są Ochroną
Ubezpieczeniową wyłącznie od szkód powstałych wskutek:
a) pożaru,
b) Uderzenia Pioruna,
c) Wybuchu,
d) Powodzi,
e) Spływu Wód po Zboczach,
f) Zapadania się Ziemi,
g) Osunięcia się Ziemi,
h) Lawiny,
i) Trzęsienia Ziemi,
j) Akcji Ratowniczej,
k) Upadku Statku Powietrznego,
l) Upadku Drzewa lub Masztu,
m) Uderzenia Pojazdu,
n) Katastrofy Budowlanej.
3. Jeżeli w trakcie trwania Ochrony Ubezpieczeniowej, w stosunku do Budynków, o których mowa w ust. 2 powyżej,
zostanie wydane przez właściwy organ nadzoru budowlanego pozwolenie na użytkowanie (lub zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa umożliwione zostanie użytkowanie) od dnia oddania Budynków do
użytkowania objęte są one Ochroną Ubezpieczeniową w zakresie, o którym mowa w ust. 1 powyżej.
4. Jeżeli na Posesji prowadzona jest Budowa, Hybrydowe Urządzenia Grzewcze i Instalacja Fotowoltaiczna objęte są
Ochroną Ubezpieczeniową w zakresie określonym w ust. 2 powyżej.
5. Jeżeli na Posesji nie jest prowadzona Budowa, Hybrydowe Urządzenia Grzewcze i Instalacje Fotowoltaiczne
objęte są Ochroną Ubezpieczeniową w zakresie określonym w ust. 1. Hybrydowe Urządzenia Grzewcze i Instalacje
Fotowoltaiczne mogą zostać objęte Ubezpieczeniem od Kradzieży z Włamaniem i Kradzieży za opłatą dodatkowej
składki ubezpieczeniowej, jedynie w przypadku jednoczesnego objęcia jej Ochroną Ubezpieczeniową w zakresie
określonym w ust. 1 powyżej.
6. Instalacja Fotowoltaiczna może zostać objęta Ubezpieczeniem od Spadku Wydajności za opłatą dodatkowej
składki ubezpieczeniowej, jedynie w przypadku jednoczesnego objęcia jej Ochroną Ubezpieczeniową w zakresie
określonym w ust. 5 powyżej.
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Co otrzymasz
w ramach
ubezpieczenia?

Prosimy o szczególnie
uważną lekturę tego
punktu.
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OKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ
Okres Ochrony Ubezpieczeniowej wynosi 12 miesięcy. Okres Ubezpieczenia wskazany jest na Polisie.
Ochrona Ubezpieczeniowa rozpoczyna się wraz z rozpoczęciem Okresu Ubezpieczenia, jednak nie wcześniej niż
z dniem opłacenia składki ubezpieczeniowej.
SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA
Składka obliczana jest jako iloczyn aktualnie obowiązującej stawki za Ubezpieczenie oraz odpowiedniej Sumy
Ubezpieczenia i limitu odpowiedzialności określonego w Polisie. Składka ubezpieczeniowa płatna jest jednorazowo
z góry za okres Ochrony Ubezpieczeniowej. Składkę ubezpieczeniową uznaje się za opłaconą z dniem przekazania
Bankowi, jako agentowi ubezpieczeniowemu Ubezpieczyciela.

Ile płacisz
za ubezpieczenie?

Stawka ubezpieczeniowa za umowę ubezpieczenia dla danego ryzyka wynosi odpowiednio:

Prosimy o szczególnie
uważną lekturę tego
punktu.

Nazwa ubezpieczenia

Stawka
ubezpieczeniowa

Składka
minimalna [PLN]

Dom od ognia i innych zdarzeń losowych

0,139%

100

Inne obiekty niemieszkalne od ognia i innych zdarzeń losowych

0,139%

-

Dom w budowie od ognia i innych zdarzeń losowych

0,139%

100

Inne obiekty niemieszkalne w budowie od ognia
i innych zdarzeń losowych

0,139%

-

Hybrydowe Urządzenia Grzewcze od ognia
i innych zdarzeń losowych

0,200%

50

Hybrydowe Urządzenia Grzewcze od kradzieży

0,170%

40

Instalacja Fotowoltaiczna od ognia i innych zdarzeń losowych

0,200%

50

Instalacja Fotowoltaiczna od kradzieży

0,170%

40

Ubezpieczenie Spadku Wydajności Instalacji Fotowoltaicznej
od złych warunków atmosferycznych

1,590%

-

SUMA UBEZPIECZENIA
Suma Ubezpieczenia - kwota stanowiąca górną granicę odpowiedzialności; Suma Ubezpieczenia obowiązuje dla
określonej Umowy Ubezpieczenia.
Sumę Ubezpieczenia ustala i podaje Ubezpieczycielowi Ubezpieczający. Podstawa określenia przez Ubezpieczonego
Sumy Ubezpieczenia dla Budynków w Budowie powinna odpowiadać maksymalnej Wartości Odtworzeniowej
Budynku w okresie Ochrony Ubezpieczeniowej.
Podstawę określenia przez Ubezpieczonego Sumy Ubezpieczenia dla Domu, Innego Obiektu niemieszkalnego
stanowi ich Wartość Odtworzeniowa. Suma Ubezpieczenia dla Hybrydowych Urządzeń Grzewczych i Instalacji
Fotowoltaicznych winna odpowiadać Wartości Rynkowej urządzeń objętych Ochroną Ubezpieczeniową, nie mniej
niż wartość brutto wynikająca z faktury zakupu, z zastrzeżeniem poniższych zapisów. Suma Ubezpieczenia, ustalana
zgodnie ze zdaniem powyżej, nie może być wyższa niż 240.000 zł (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy złotych) dla
Hybrydowych Urządzeń Grzewczych i Instalacji Fotowoltaicznych, z zastrzeżeniem zapisu w zdaniu poniżej.
W przypadku rozszerzenia zakresu Ubezpieczenia Instalacji Fotowoltaicznej o Spadek Wydajności, wysokość Sumy
Ubezpieczenia uzależniona jest od mocy urządzenia oraz województwa, w którym Instalacja Fotowoltaiczna jest
zainstalowana.

KP_EKO-BOŚ 01/16

3

WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
Ochroną Ubezpieczeniową nie są objęte Szkody:
1) w Budynkach, Urządzeniach i Instalacjach przeznaczonych do rozbiórki,
2) w Nieruchomościach przeznaczonych wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej,
3) w mieniu skonfiskowanym, zajętym lub zarekwirowanym na mocy prawomocnego orzeczenia lub decyzji
organów władzy państwowej albo samorządowej,
4) nieprzekraczające:
a) kwoty 100 zł (słownie: sto złoty) - w przypadku szkód z Ubezpieczenia Instalacji Fotowoltaicznych od Spadku
Wydajności,
b) kwoty 300 zł (słownie: trzysta złotych) - w przypadku pozostałych szkód
1. Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności, jeżeli Ubezpieczony wyrządził Szkodę umyślnie lub wskutek
rażącego niedbalstwa, chyba że zapłata Odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom
słuszności.
2. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za Szkodę wyrządzoną umyślnie przez osobę, z którą Ubezpieczony
pozostaje we wspólnym Gospodarstwie Domowym.
3. Ponadto z zakresu Ochrony Ubezpieczeniowej wyłączone są Szkody powstałe wskutek:
1) działań wojennych, stanu wojennego, stanu wyjątkowego, zamieszek, rozruchów, niepokojów społecznych,
Trzęsienia Ziemi oraz aktów sabotażu i terroryzmu, a także nacjonalizacji lub przetrzymywania mienia przez władzę,
2) działania energii jądrowej lub skażenia radioaktywnego, promieni laserowych i maserowych oraz pola
magnetycznego i elektromagnetycznego,
3) Zapadania się Ziemi, gdy są to szkody:
a) górnicze, w rozumieniu prawa górniczego,
b) powstałe w związku z robotami ziemnymi,
4) systematycznego działania hałasu, wibracji, ciepła lub wody,
5) zagrzybienia mienia lub przemarzania, bez względu na przyczynę zagrzybienia lub przemarzania.
4. Zakres Ochrony Ubezpieczeniowej nie obejmuje również szkód powstałych w wyniku:
1) działania prądu elektrycznego w maszynach, aparatach lub innych urządzeniach, chyba że działanie prądu
spowodowało jednocześnie Pożar,
2) przepięcia (w tym przepięcia spowodowanego wyładowaniami atmosferycznymi),
3) zalania wodą z opadów atmosferycznych, jeżeli przyczyną Szkody był zły stan techniczny dachu lub elementów
Budynku,
4) wady instalacji elektrycznej, nieposiadającej odbioru technicznego,
5) Wybuchu wywołanego przez Ubezpieczonego w celach produkcyjnych lub eksploatacyjnych.
5. W przypadku Hybrydowych Urządzeń Grzewczych i Instalacji Fotowoltaicznych Ochrona Ubezpieczeniowa nie
obejmuje również szkód powstałych w wyniku:
1) nieprawidłowego lub wadliwego montażu lub demontażu,
2) uszkodzeń, które są objęte gwarancją udzielaną przez producenta, dostawcę, sprzedawcę, serwisanta,
warunkami gwarancji lub warunkami reklamacji,
3) zużycia, niewłaściwej obsługi lub konserwacji,
4) ich technicznego zużycia lub starzenia w trakcie użytkowania, włączając działanie czynników atmosferycznych,
5) montażu przez firmy lub osoby nie posiadające stosownych uprawnień do wykonywania tych czynności,
6) uszkodzeń, które są serwisowane na podstawie pisemnej umowy serwisowej, zgodnie z zaleceniami producenta,
7) uszkodzeń spowodowanych brakiem ogrodzenia, które trwale ogranicza swobodny dostęp do Posesji Osób
Trzecich i zwierząt,
8) uszkodzeń spowodowanych przez czynniki atmosferyczne, wynikających z braku zastosowania się do zaleceń
producenta.
6. W przypadku Hybrydowych Urządzeń Grzewczych i Instalacji Fotowoltaicznych Ochrona Ubezpieczeniowa nie
obejmuje również uszkodzeń estetycznych, takich jak zadrapania, odpryski na powierzchniach, chyba
że uszkodzenia te są skutkiem zdarzenia objętego zakresem Ubezpieczenia i uszkodzenia te uniemożliwiają
prawidłowe funkcjonowanie Urządzeń Grzewczych i Instalacji Fotowoltaicznych.
7. W Ubezpieczeniu Instalacji Fotowoltaicznych od Spadku Wydajności Ochrona Ubezpieczeniowa nie obejmuje
również, z zastrzeżeniem ust. 8 szkód powstałych w wyniku:
1) niewłaściwego użytkowania Instalacji Fotowoltaicznej, w tym wprowadzenia wszelkiego rodzaju przeróbek
i innowacji,
2) wadliwych wskazań wyświetlacza (sterownika) lub licznika energii,
3) przerw spowodowanych planowymi przerwami w funkcjonowaniu instalacji (naprawy, przeglądy) oraz sieci
odbiorczej,
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4) mniejszego zapotrzebowania na energię skutkującego brakiem konieczności zakupienia przez Ubezpieczonego
dodatkowej energii (o której mowa w § 1 pkt 36),
5) nieużytkowania Instalacji Fotowoltaicznej przez okres dłuższy niż 25 dni w Roku.
8. Ochrona Ubezpieczeniowa nie obejmuje również strat pośrednich wszelkiego rodzaju. Oznacza to, że Ochroną
Ubezpieczeniową objęte są wyłącznie Szkody powstałe bezpośrednio wskutek Wypadku.
REZYGNACJA Z UBEZPIECZENIA, ODSTĄPIENIE OD UMOWY UBEZPIECZENIA, WYPOWIEDZENIE UMOWY
UBEZPIECZENIA
Jeżeli Umowa Ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż sześć miesięcy, Ubezpieczający ma prawo
odstąpienia od Umowy Ubezpieczenia, w formie pisemnej 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
Ubezpieczyciel nie poinformował Ubezpieczającego będącego konsumentem o prawie odstąpienia od umowy,
termin 30 dni biegnie od dnia, w którym Ubezpieczający będący konsumentem dowiedział się o tym prawie.
Odstąpienie od Umowy Ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku zapłacenia składki
ubezpieczeniowej za okres, w jakim Ubezpieczyciel udzielał Ochrony Ubezpieczeniowej.
W przypadku wygaśnięcia Ochrony Ubezpieczeniowej przed upływem Okresu Ubezpieczenia, wskazanego w Polisie,
z przyczyn określonych powyżej, Ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za okres niewykorzystanej Ochrony
Ubezpieczeniowej.
Ubezpieczający może wypowiedzieć Umowę Ubezpieczenia w każdym czasie, co skutkuje zakończeniem ochrony
ubezpieczeniowej.
Ubezpieczający może wypowiedzieć Umowę Ubezpieczenia w formie pisemnej w każdym czasie.
ZASADY I TRYB ZGŁASZANIA SZKODY
W razie zajścia Wypadku objętego Ochroną Ubezpieczeniową Ubezpieczony obowiązany jest użyć dostępnych
mu środków w celu ratowania przedmiotu Ubezpieczenia oraz zapobieżenia Szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów.
W przypadku Szkody w majątku, do obowiązków Ubezpieczonego należy również:
1) niezwłocznie zawiadomić Ubezpieczyciela o Szkodzie; wystąpienie Szkody można zgłosić:
a) telefonicznie pod numerem Infolinii: (58) 558 70 59;
b) pisemnie na adres Ubezpieczyciela: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A. 81-731 Sopot, ul. Hestii 1,
2) niezwłocznie powiadomić miejscową jednostkę policji o każdej Szkodzie, która mogła powstać w wyniku
przestępstwa;
3) pozostawić bez zmian miejsce Szkody do czasu przybycia przedstawiciela Ubezpieczyciela, chyba że zmiana
jest niezbędna w celu zabezpieczenia mienia pozostałego po Szkodzie lub zmniejszenia Szkody; Ubezpieczyciel nie
może powoływać się na to postanowienie, jeżeli nie rozpoczął likwidacji Szkody w ciągu 7 dni od daty otrzymania
zawiadomienia o Szkodzie.
Jeżeli w trakcie trwania Ochrony Ubezpieczeniowej Dom w Budowie, uzyskał pozwolenie na użytkowanie wydane
przez właściwy organ nadzoru budowlanego, w przypadku zajścia Wypadku objętego Ochroną Ubezpieczeniową,
Ubezpieczony zobowiązany jest dostarczyć kopię dokumentów potwierdzających oddanie Domu do użytku.
W przypadku zajścia Wypadku objętego Ochroną Ubezpieczeniową po dacie uzyskania pozwolenia na użytkowanie,
o którym mowa w zdaniu poprzednim (lub po dacie, od której użytkowanie było możliwe zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa), Szkoda w przedmiocie Ubezpieczenia w postaci Domu rozpatrywana jest na podstawie zakresu,
o którym mowa w punkcie „Zakres ochrony ubezpieczeniowej” powyżej, pod warunkiem dostarczenia dokumentów
potwierdzających uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (lub dokumentów potwierdzających, iż użytkowanie stało
się możliwe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa).
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ZASADY SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
1. Ubezpieczający, Ubezpieczony lub uprawniony z Umowy Ubezpieczenia, będący osobą fizyczną, może zgłosić
zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez ERGO Hestię (reklamacja), wykorzystując jeden z poniższych
kanałów kontaktu:
a) poprzez formularz na stronie internetowej: www.ergohestia.pl/kontakt
b) telefonicznie - poprzez infolinię ERGO Hestii pod numerem: 58 558 70 59
c) pisemnie - na adres siedziby Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia SA, 81-731 Sopot, ul. Hestii 1, lub
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 ciągu 30 dni od dnia jej otrzymania.
4. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona:
a) na piśmie,
b) za pomocą innego trwałego nośnika informacji,
c) pocztą elektroniczną na wniosek osoby zgłaszającej.
5. Osoby wymienione w ust. 1 mogą wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego.
WYPŁATA ODSZKODOWANIA
Ubezpieczyciel wypłaca Odszkodowanie z tytułu Ubezpieczenia Ubezpieczonemu.
Ubezpieczyciel wypłaca Odszkodowanie na podstawie uznania udokumentowanego roszczenia Ubezpieczonego,
w wyniku ustaleń dokonanych w postępowaniu likwidacyjnym, zawartej z nim ugody lub prawomocnego orzeczenia
sądu. Ubezpieczyciel wypłaca Odszkodowanie w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o Wypadku.
Jeżeli po wypłacie Odszkodowania Ubezpieczony odzyskał utracone przedmioty, zobowiązany jest zwrócić
Odszkodowanie wypłacone za te przedmioty, albo zrzec się praw do tych przedmiotów na rzecz Ubezpieczyciela.
REGRES UBEZPIECZENIOWY
1. Z dniem wypłaty Odszkodowania przez Ubezpieczyciela, roszczenie Ubezpieczonego przeciwko Osobie Trzeciej
(osobie pozostające poza stosunkiem ubezpieczeniowym, za wyjątkiem osób prowadzących wspólnie
z Ubezpieczonym Gospodarstwo Domowe), odpowiedzialnej za Szkodę przechodzi z mocy prawa na Ubezpieczyciela
do wysokości wypłaconego Odszkodowania. Jeżeli Ubezpieczyciel pokrył tylko część Szkody, Ubezpieczonemu
przysługuje co do pozostałej części pierwszeństwo zaspokojenia przed roszczeniem Ubezpieczyciela.
2. Nie przechodzą na Ubezpieczyciela roszczenia Ubezpieczonego przeciwko osobom, z którymi Ubezpieczony
pozostaje we wspólnym Gospodarstwie Domowym, chyba że sprawca wyrządził Szkodę umyślnie.
3. Ubezpieczony obowiązany jest zabezpieczyć możność dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec osób
odpowiedzialnych za Szkodę.
4. W razie zrzeczenia się przez Ubezpieczonego, bez zgody Ubezpieczyciela, całości lub części praw przysługujących
mu do Osób Trzecich z tytułu szkód, Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty Odszkodowania odpowiednio w całości
lub w kwocie równej części, w jakiej Ubezpieczony zrzekł się tych praw, a jeżeli Odszkodowanie już wypłacono, może
żądać jego zwrotu odpowiednio
w całości lub w kwocie równej części, w jakiej Ubezpieczony zrzekł się tych praw.
5. W razie niespełnienia przez Ubezpieczonego obowiązków, wynikających z ust. 3, z przyczyn leżących po stronie
Ubezpieczonego i uniemożliwienia przez to Ubezpieczycielowi dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec
osób odpowiedzialnych za Szkodę, Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za Szkodę, jaką
poniósł Ubezpieczyciel z tego tytułu
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Infolinia (+48) 58 558 70 59*

*opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora

www.ergohestia.pl

OPODATKOWANIE ŚWIADCZEŃ
Podatki i opłaty związane z otrzymaniem świadczenia ubezpieczeniowego nie obciążają Ubezpieczyciela. Opłaty
związane z płatnością składek ubezpieczeniowych obciążają Ubezpieczającego.
Opodatkowanie świadczeń z tytułu umowy ubezpieczenia regulują przepisy o podatku dochodowym od osób
fizycznych (Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Dz.U 2012.361 j.t.).

Szczegółowe informacje o ubezpieczeniu, w tym o prawach i obowiązkach Ubezpieczonego zawarte są
w Warunkach Ubezpieczenia Nieruchomości, Hybrydowych Urządzeń Grzewczych i Instalacji Fotowoltaicznych
dla Kredytobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A. (kod: EKO-BOŚ 01/16) obowiązujących od dnia 01 stycznia
2016 roku.

Wszelkie informacje zawarte w niniejszej publikacji mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią, ani
oferty, ani rekomendacji. W szczególności informacje zawarte w Karcie Produktu nie stanowią oferty w rozumieniu
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny i nie są usługą doradztwa ubezpieczeniowego, finansowego,
podatkowego ani prawnego.
Niniejszy dokument nie stanowi wzorca umownego ani też części umowy uzgodnionej indywidualnie. Ostateczna
decyzja w zakresie zawarcia umowy ubezpieczenia, należy jedynie do osoby decydującej się na zawarcie umowy
ubezpieczenia i podejmowana jest na ryzyko i odpowiedzialność tej osoby na podstawie analiz oraz oceny
zasadności i celowości wyboru produktu ubezpieczeniowego.
Klient powinien rozważyć potencjalne korzyści oraz straty, charakterystykę produktu, konsekwencje prawne oraz
w sposób niezależny ocenić, czy jest to najlepszy dla niego produkt.
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