OC w życiu
prywatnym
OFERTY PZU S.A. I STU ERGO HESTIA S.A.

Wysokość świadczeń i składka
STU ERGO HESTIA S.A.

PZU S.A.

WARIANT

Suma
gwarancyjna

Składka
miesięczna

Suma
gwarancyjna

Składka
miesięczna

Podstawowy

50 000 zł

3 zł

50 000 zł

3 zł

Rozszerzony

50 000 zł

5 zł

50 000 zł

5 zł

Przedmiot i zakres ubezpieczenia –
wariant podstawowy
STU ERGO HESTIA S.A.

PZU S.A.

Przedmiotem ubezpieczenia jest
odpowiedzialność cywilna
Ubezpieczonego za szkody
wyrządzone osobom trzecim w
związku z wykonywaniem czynności
życia prywatnego.

Przedmiotem ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej w życiu
prywatnym jest odpowiedzialność
cywilna Ubezpieczonego, gdy w
związku z wykonywaniem czynności
życia prywatnego lub w związku z
posiadanym mieniem służącym
wykonywaniu czynności życia
prywatnego, w następstwie czynu
niedozwolonego jest on zobowiązany
do naprawienia szkody na osobie lub
szkody rzeczowej wyrządzonej osobie
trzeciej

Przedmiot i zakres ubezpieczenia –
wariant podstawowy
STU ERGO HESTIA S.A.

PZU S.A.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje
odpowiedzialność cywilną
Ubezpieczonego i jego osób bliskich,
stale zamieszkujących i
prowadzących wspólnie z
Ubezpieczonym gospodarstwo
domowe

Przedmiotem ubezpieczenia jest
również odpowiedzialność cywilna
osoby bliskiej Ubezpieczonego
o ile pozostaje z Ubezpieczonym we
wspólnym gospodarstwie domowym

-

Ponadto przedmiotem ubezpieczenia
jest również odpowiedzialność cywilna
pomocy domowej wobec osób
trzecich za szkody wyrządzone
podczas wykonywania powierzonych
prac pomocniczych w gospodarstwie
domowym

Przedmiot i zakres ubezpieczenia –
wariant rozszerzony
STU ERGO HESTIA S.A.

PZU S.A.

 szkody powstałe poza terytorium RP
 szkody powstałe poza terytorium RP
 wyrządzone przez psy o widocznych
 wyrządzone przez posiadane psy
cechach następujących ras
agresywne
(niezależnie od posiadania
psy ras uznawanych za agresywne na
rodowodu): owczarek kaukaski,
podstawie obowiązujących przepisów
buldog angielski, doberman,
prawa polskiego oraz psy o widocznych
rottweiler, niemiecki terier myśliwski,
cechach tych ras: amerykański
seałyham terier, karelski pies
pit bull terier, pies z Majorki (Perro de Presa
Mallorquin), buldog amerykański, dog
niedźwiedzi, ptochacz
argentyński, pies kanaryjski (Perro de Presa
niemiecki(Wachteihund), chowCanario), tosa inu, rottweiler, akbash
chow, chart rosyjski długowłosy
dog, anatolian karabash, moskiewski
(borzoj), chart afgański, chart
stróżujący, owczarek kaukaski
arabski (sloughi), chart perski
(saluki)

Przedmiot i zakres ubezpieczenia –
wariant rozszerzony
STU ERGO HESTIA S.A.
 wyrządzone przez pomoc domową
lub opiekunkę zatrudnianą przez
ubezpieczonego z wyłączeniem
szkód wyrządzonych
ubezpieczonemu lub jego bliskim, a
także szkody które mogą być
pokryte z umowy ubezpieczenia
OC zawartej przez pomoc domową
lub opiekunkę
 związane z użycie broni palnej
 wyrządzone w związku z amatorskim
uprawianiem narciarstwa oraz
sportu w ramach zorganizowanych
sekcji lub klubów sportowych

PZU S.A.

