Propozycja ubezpieczeń „OC działalności projektanta”
dla Członków STGU
Dlaczego warto?
Polisa OC jest podstawowym narzędziem zabezpieczenia interesów prowadzonej działalności.
Poniżej przedstawiamy dostępne opcje tego ubezpieczenia w dedykowanym programie dla STGU – od ogólnej do
zawodowej.
Ubezpieczenie OC działalności daje poczucie bezpieczeństwa i umożliwia pokrycie roszczeń osób trzecich,
wynikających z twojej pracy.
W zależności od wybranej opcji istnieje możliwość uzyskania ochrony od zakresu najbardziej podstawowego, do
najpełniejszej, możliwej do uzyskania ochrony. Do Ciebie należy wybór wariantu.
Mówimy o dwóch rodzajach odpowiedzialności:
- OC ogólna – która zapewnia pokrycie dla szkód rzeczowych i osobowych osób trzecich;
- OC zawodowa – zapewniającą pokrycie na wypadek szkód spowodowanych niewłaściwym działaniem lub
zaniechaniem w wykonywaniu obowiązków zawodowych (z wyłączeniem szkód rzeczowych i osobowych).
Krótko mówiąc:
Polisa OC ogólna pokryje szkody polegające na zniszczeniu mienia naszego klienta, kiedy było przechowywane
w naszym biurze, a maiło miejsce zalanie.
Polisa OC zawodowa pokryje koszty po stronie klienta, wynikające z naszych błędów przy realizacji zamówienia,
np. opóźnienie.
Poniżej prezentujemy warunki programu ubezpieczeniowego w HESTIA S.A. wynegocjowanego przez brokera
ubezpieczeniowego STGU, który dzięki sile przetargowej naszej grupy, zapewnił warunki nieosiągalne przy
indywidualnym ubezpieczeniu wykupowanym samodzielnie.

Opcje ubezpieczenia

Wysokość składki/ rok

OPCJA I - OC z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia (delikt/kontrakt)
Zapewnia ochronę na wypadek powstania u osoby trzeciej szkody rzeczowej lub osobowej, będącej
następstwem, np.:
- stłuczenia mienia klienta podczas montażu banera,
- zalania kawą laptopa klienta,
- uszkodzenia tablicy informacyjnej na budynku klienta podczas montażu reklamy, ewentualnie
upadek tablicy na zaparkowany w pobliżu pojazd (obcy) itp.
Taka polisa może być wystarczająca jako zabezpieczenie przetargowe.

w zależności od sumy gwarancyjnej:
suma 100 000 zł - 200 zł
suma 250 000 zł - 250 zł
suma 500 000 zł i 1 mln zł - 350 zł

Polisa nie chroni szkód wynikających z niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązania
kontraktu, ponieważ takie szkody z reguły maja charakter strat finansowych osób trzecich.

OPCJA II - OC z tytułu posiadanego mienia (delikt/kontrakt) jak w Opcji I - z rozszerzeniem o klauzule dodatkowe
klauzule dodatkowe:

w zależności od sumy gwarancyjnej:

- OC pracodawcy - pokrycie roszczeń pracownika za wypadki przy pracy,
OC podwykonawcy - pokrycie szkód spowodowanych przez podwykonawców zatrudnionych przez
firmę,
- OC najemcy nieruchomości - pokrycie szkód polegających na np. zalaniu sąsiada,
_ OC za szkody w rzeczach osób trzecich w pieczy, pod kontrolą oraz podczas prowadzonych na
nich pracach - zapewnia ochronę w przypadku, gdy podczas pożaru w Twojej firmie spłoną materiały
klienta, albo zostaną one skradzione itp.

suma 100 000 zł - 380 zł
suma 250 000 zł - 430 zł
suma 500 000 zł- i 1 mln zł - 530 zł

OPCJA III - OC z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia (delikt/kontrakt) z klauzulami dodatkowymi jak
w Opcji II oraz z rozszerzeniem o czyste straty finansowe i szkody spowodowane treścią reklamy.
Zapewnia pokrycie jak w opcji II oraz włącza szkody polegające na stracie finansowej poniesionej
przez osobę trzecią w wyniku wadliwego wykonania przez Ciebie zobowiązania.

w zależności od sumy gwarancyjnej:
suma 100 000 zł - 480 zł
suma 250 000 zł - 580 zł
suma 500 000 zł - 750 zł
suma 1 mln zł - 880 zł

OPCJA I i II - tylko szkody rzeczowe i osobowe
OPCJA III - szkody rzeczowe i osobowe oraz czyste straty finansowe
OPCJA IV PEŁNA - OC zawodowa z rozszerzeniem o OC ogólne (delikt/kontrakt jak wyżej)
Zakres terytorialny - cały świat
Zapewnia pokrycie na wypadek szkód wynikających z twojego nieprawidłowego działania
zawodowego - ochrona pełna, jaką w opcji III daje klauzula czystych strat finansowych.
Dodatkowe pokrycie:
- zwrot kosztów udziału w czynnościach sadowych w związku z wyrządzoną przez Ciebie szkodą,
- włączenie prawa własności intelektualnej,
włączenie ryzyka nieuczciwości pracownikówa),
- włączenie ryzyka zniewagi i zniesławienia.

Franszyza - kwota, o którą ubezpieczyciel pomniejszy Twoje odszkodowanie (Twój udział w
szkodzie)

w zależności od sumy gwarancyjnej:
suma 250 000 zł - 700 zł
suma 500 000 zł - 800 zł
suma 1 mln zł - 900 zł
suma 2 mln zł - 1000 zł

Opcje I - III:
100 zł w każdej szkodzie, 5% szkody
min. 500 zł dla czystych strat finansowych
Opcja IV - brak franszyzy

Kto może przystąpić do ubezpieczenia?
Program w trzech wariantach dedykowany osobom lub podmiotom działającym w obszarze projektowania
graficznego.

Jak przystąpić do ubezpieczenia?
Oferta przygotowana dla STGU obowiązuje od dnia 15.11.2015 do dnia 14.11.2016. Do ubezpieczenia można
przystąpić w dowolnym czasie, składka będzie liczona za faktycznie wykorzystane dni objęcia ubezpieczeniem.
Dla osób przystępujących do ubezpieczenia nie będą miały zastosowania żadne ograniczenia czasowe
wykluczające odpowiedzialność towarzystwa (karencje).

Krok 1 – kontakt i wybór opcji ubezpieczenia
Osoby zainteresowane ofertą prosimy o kontakt na adres mailowy: ubezpieczenia@stgu.pl.
- Po otrzymaniu maila, otrzymasz zwrotnie wniosek do uzupełnienia w celu podpisania umowy
ubezpieczenia wraz z prośbą o wybór opcji ubezpieczenia (I-IV).
- następnie Ubezpieczyciel przygotuje dla Ciebie umowę ubezpieczenia - certyfikat
- ubezpieczenie będzie trwało od faktycznego zgłoszenia do dnia 14.11.2015
Krok 2 – płatność
- składka zostanie przeliczona jest od daty faktycznego przystąpienia do dnia 14.11.2016, czyli daty
zakończenia okresu ubezpieczenia.
- składka za poszczególny certyfikat będzie liczona pro-rata , czyli za faktycznie wykorzystane dni ochrony oznacza to, że w pierwszym roku może być ona niższa, niż wyznaczona składka roczna w tabeli.
- składka za ubezpieczenie płatna będzie w ciągu 14 dni od wystawienia certyfikatu na numer konta
wskazany w dokumencie.
- płatności dokonujemy tytułem:
Umowa generalna dla STGU w Hestii numer ……….
Certyfikat numer ……………………………..

Masz pytania?
Wszelkich informacji odnośnie oferowanego programu ubezpieczenia udziela:
Kancelaria brokerska B&K Brokerzy i Konsultanci Sp. z o.o. , ul. Nowogrodzka 56a, 00-695 Warszawa, http://www.b-i-k.pl/
Joanna Maciejewska-Krawczyńska: tel. 022 622 05 42 tel. mob. 513 186 102, j.maciejewska@b-i-k.pl

Warunki programu ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej dla członków STGU przygotowanego w Hestii potwierdzone są Umową Generalną,
obowiązującą od dnia 15.12.2015r. na okres 12-tu miesięcy.
Powyższy materiał ma charakter informacyjny nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów
prawnych

