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Informacje z zakresu tworzenia i zatwierdzania produktów ubezpieczeniowych  
STU ERGO Hestia dedykowanych Klientom korporacyjnym

BEST DOCTORS® – ORGANIZACJA I LECZENIE ZA GRANICĄ

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA (ERGO Hestia) posiada kilkuetapowy proces tworzenia i zatwierdzania poszczególnych produktów ubezpieczeniowych, który to proces opisany jest 
szczegółowo w legislacji wewnętrznej ERGO Hestii. Końcowym elementem tego procesu jest akceptacja tworzonego produktu przez Zarząd ERGO Hestii poprzez podjęcie odpowiedniej uchwały.

Poniżej przedstawiamy charakterystykę klienta z rynku docelowego oraz klienta, który nie mieści się w dedykowanym rynku docelowym przez pryzmat poniższego produktu ubezpieczeniowego:

Rynek docelowy (target)

Aktywni pracownicy Ubezpieczającego i ich partnerzy mający stałe miejsce zamieszkania 
na terenie RP.

Osoby, które nie ukończyły 65 roku życia.

Zależne dzieci poniżej 35 roku życia, które są na utrzymaniu Ubezpieczonego, nie są zatrudnione 
na podstawie umowy o pracę, nie prowadzą działalności gospodarczej oraz są studentami 
dziennych studiów.

Noworodki starsze niż 30 dni.

Osoby poszukujące ochrony ubezpieczeniowej obejmującej pokrycie niezbędnych kosztów 
leczenia poważnego stanu chorobowego w placówce poza granicami RP, w tym:

• kosztów medycznych;

• kosztów podróży i transportu medycznego;

• kosztów zakwaterowania;

• kosztów repatriacji;

• kosztów leków.

A także osoby poszukujące ochrony w zakresie wypłaty dodatkowego świadczenia z tytułu 
pobytu w szpitalu.

Antygrupa (antytarget)

Osoby, które ukończyły 65 rok życia.

Osoby, które nie mają stałego miejsca zamieszkania na terenie RP. 

Osoby, które cierpią z powodu chorób wskazanych w kwestionariuszu zdrowotnym.
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Informacje z zakresu tworzenia i zatwierdzania produktów ubezpieczeniowych  
STU ERGO Hestia dedykowanych Klientom korporacyjnym

BIZNES & PODRÓŻ KL
Rynek docelowy (target)

Klienci (np. wielobranżowe zakłady pracy) poszukujący ubezpieczenia krótkoterminowego, jak 
i długoterminowego od zdarzeń powstałych poza granicami RP oraz poza krajem stałego pobytu 
w związku z nieszczęśliwym wypadkiem lub nagłym zachorowaniem dla swoich pracowników.

Klienci, którzy poszukują ubezpieczeń dla uczniów i personelu placówek szkolnych.

Klienci, którzy poszukują ubezpieczeń dla osób uprawiających wyczynowo dyscypliny sportowe 
(zgodnie z OWU).

Klienci, którzy poszukują ubezpieczeń dla osób uprawiających sporty wysokiego ryzyka (zgodnie 
z OWU).

Grupy osób wyjeżdżające w podróż służbowo. 

Osoby, które nie ukończyły 65 roku życia tylko w przypadku rozszerzenia o koszty leczenia 
następstw choroby przewlekłej.

Klienci poszukujący ochrony obejmującej pokrycie niezbędnych kosztów powstałych podczas 
podróży takich jak:

• koszty leczenia;

• koszty transportu i repatriacji;

• koszty ratownictwa;

• koszty zagubienia bagażu; 

• koszty udzielenia natychmiastowej pomocy „assistance”.

Klienci poszukujący ochrony ubezpieczeniowej z tytułu odpowiedzialności cywilnej podczas 
podróży.

Klienci poszukujący ochrony obowiązującej:

• podczas wyjazdów związanych z wykonywaniem pracy fizycznej;

• podczas wyjazdów związanych z uprawianiem sportów wysokiego ryzyka;

• podczas wyjazdów związanych z wyczynowym uprawianiem sportu; 

• w związku z następstwem choroby przewlekłej;

• w związku z następstwem ataków terrorystycznych.

Antygrupa (antytarget)

Rodziny spędzające urlop prywatnie na terenie RP i poza granicami RP.

Osoby, które ukończyły 65 rok życia, cierpiące na przewlekłe stany chorobowe.

Osoby uprawiające sporty ekstremalne na całym świecie. 

Klienci, którzy rozpoczęli leczenie w Polsce i chcieliby je kontynuować za granicą.
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Informacje z zakresu tworzenia i zatwierdzania produktów ubezpieczeniowych  
STU ERGO Hestia dedykowanych Klientom korporacyjnym

BIZNES & PODRÓŻ NNW
Rynek docelowy (target)

Klienci (np. wielobranżowe zakłady pracy) poszukujący ubezpieczenia krótkoterminowego, jak 
i długoterminowego od następstw nieszczęśliwych wypadków na terenie całego świata dla 
swoich pracowników w każdym wieku obejmującego ochronę w zakresie 

• pełnym, tj. całodobowym, obejmującym odpowiedzialność za następstwa nieszczęśliwych 
wypadków doznanych przez Ubezpieczonego podczas wykonywania określonej w umowie 
ubezpieczenia pracy zawodowej lub innych określonych w umowie ubezpieczenia czynności, 
w drodze do i z pracy oraz w życiu prywatnym. 

• lub ograniczonym, obejmującym odpowiedzialność za następstwa nieszczęśliwych 
wypadków doznanych przez Ubezpieczonego podczas wykonywania określonej w umowie 
ubezpieczenia pracy zawodowej lub innych określonych w umowie ubezpieczenia czynności 
oraz w drodze do i z pracy. 

Klienci, którzy poszukują ubezpieczeń dla uczniów i personelu placówek szkolnych.

Klienci, którzy poszukują ubezpieczeń dla osób uprawiających wyczynowo dyscypliny sportowe 
(zgodnie z OWU).

Klienci wyjeżdżający w podróż prywatnie lub służbowo. 

Klienci poszukujący podstawowej ochrony w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków 
w przypadku:

• śmierci;

• trwałego uszczerbku na zdrowiu;

• powstania konieczności nabycia środków pomocniczych, protez i innych przedmiotów 
ortopedycznych;

• powstania konieczności poniesienia kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów;

• poniesienia kosztów odbudowy stomatologicznej zębów.

Klienci poszukujący ochrony obejmującej świadczenia dodatkowe takie jak:

• wypłata zasiłku dziennego z tytułu pełnej niezdolności do pracy lub nauki;

• zwrot kosztów leczenia;

• wypłata jednorazowego świadczenia z tytułu utraty zdolności do wykonywania pracy; 

Antygrupa (antytarget)

Rodziny spędzające urlop na terenie RP i poza granicami RP w odniesieniu do umów ubezpie-
czenia zawartych w wariancie ograniczonym.

Osoby uprawiające sporty ekstremalne na całym świecie. 
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Informacje z zakresu tworzenia i zatwierdzania produktów ubezpieczeniowych  
STU ERGO Hestia dedykowanych Klientom korporacyjnym

UBEZPIECZENIE AUTOCASCO

Rynek docelowy (target)

• wypłata dziennego świadczenia szpitalnego;

• zwrot kosztów operacji plastycznej;

• zwrot kosztów rehabilitacji. 

Klienci poszukujący ochrony obejmującej:

• wystąpienie zawału serca i udar mózgu;

• zdarzenia powstałe w wyniku nieszczęśliwych wypadków związanych z wyczynowym 
uprawianiem określonej dyscypliny sportu (zgodnie z OWU)

• zdarzenia powstałe w wyniku nieszczęśliwych wypadków powstałych na skutek ataków 
terrorystycznych.

Rynek docelowy (target)

Klienci będący przedsiębiorcami poszukujący ochrony pojazdu/ów mechanicznego/ych  
od utraty/zniszczenia/uszkodzenia w zakresie oferowanym w OWU, poszukujący ochrony  
na 12 miesięcy.

Rynek docelowy (target)

Klienci będący przedsiębiorcami poszukujący ochrony pojazdu/ów mechanicznego/ych 
w zakresie usług assistance oferowanych w OWU.

Antygrupa (antytarget)

Klienci będący osobami fizycznymi (nie dotyczy prowadzenia jednoosobowych działalności 
gospodarczych).

Antygrupa (antytarget)

Klienci będący osobami fizycznymi (nie dotyczy prowadzenia jednoosobowych działalności 
gospodarczych).

UBEZPIECZENIE HESTIA CAR ASSISTANCE
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Informacje z zakresu tworzenia i zatwierdzania produktów ubezpieczeniowych  
STU ERGO Hestia dedykowanych Klientom korporacyjnym

Rynek docelowy (target)

Klienci będący przedsiębiorcami poszukujący ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych 
wypadków (NNW) kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego, będącego przedmiotem 
ochrony, w zakresie oferowanym w OWU.

Rynek docelowy (target)

Klienci będący przedsiębiorcami poszukujący ochrony prawnych ich interesów, polegającej 
na refundacji niezbędnych kosztów i wydatków prawnych z tym związanych, w zakresie ofero-
wanym w OWU.

Rynek docelowy (target)

Klienci będący przedsiębiorcami poszukujący ochrony pojazdu/ów mechanicznego/ych 
(dostępnych na ścieżce sprzedaży) od uszkodzenia szyb w zakresie oferowanym w OWU.

Antygrupa (antytarget)

Klienci będący osobami fizycznymi (nie dotyczy prowadzenia jednoosobowych działalności 
gospodarczych).

Antygrupa (antytarget)

Klienci będący osobami fizycznymi (nie dotyczy prowadzenia jednoosobowych działalności 
gospodarczych).

Antygrupa (antytarget)

Klienci będący osobami fizycznymi (nie dotyczy prowadzenia jednoosobowych działalności 
gospodarczych).

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASAŻERA

UBEZPIECZENIE OCHRONY PRAWNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH

UBEZPIECZENIE SZYB SAMOCHODOWYCH
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Informacje z zakresu tworzenia i zatwierdzania produktów ubezpieczeniowych  
STU ERGO Hestia dedykowanych Klientom korporacyjnym

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH 
W RUCHU ZAGRANICZNYM

Rynek docelowy (target)

Klienci będący przedsiębiorcami, na których ustawodawca nałożył obowiązek posiadania 
OC ppm.

Rynek docelowy (target)

Klienci będący przedsiębiorcami, na których ustawodawca nałożył obowiązek posiadania  
OC ppm.

Antygrupa (antytarget)

Klienci:

• którzy nie są posiadaczami pojazdów;

• na których ustawodawca nie nałożył obowiązku posiadania ubezpieczenia OC ppm w ruchu 
zagranicznym.

Klienci będący osobami fizycznymi (nie dotyczy prowadzenia jednoosobowych działalności 
gospodarczych).

Antygrupa (antytarget)

Klienci:

• którzy nie są posiadaczami pojazdów;

• na których ustawodawca nie nałożył obowiązku posiadania ubezpieczenia OC ppm;

Klienci będący osobami fizycznymi (nie dotyczy prowadzenia jednoosobowych działalności 
gospodarczych).
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Informacje z zakresu tworzenia i zatwierdzania produktów ubezpieczeniowych  
STU ERGO Hestia dedykowanych Klientom korporacyjnym

Rynek docelowy (target)

Klienci będący właścicielami oddawanych w leasing pojazdów, poszukujący ochrony gwarancji 
utraty wartości pojazdu/ów mechanicznego/ych w związku z wystąpieniem szkody całkowitej 
w zakresie oferowanym w SWU, poszukujący ochrony na 12 miesięcy.

Rynek docelowy (target)

Przedsiębiorcy zawodowo wykonujący zarobkowy transport drogowy na terenie RP.

Rynek docelowy (target)

Przedsiębiorcy zawodowo wykonujący zarobkowy transport drogowy na terenie obowiązywania 
Konwencji CRM.

Antygrupa (antytarget)

Klienci:

• którzy nie są właścicielami finansowanych w ramach umowy leasingu pojazdów mecha-
nicznych;

• będący osobami fizycznymi (nie dotyczy prowadzenia jednoosobowych działalności gospo-
darczych).

Antygrupa (antytarget)

 Przedsiębiorcy niewykonujący zawodowo zarobkowego transportu drogowego na terenie RP.

Antygrupa (antytarget)

Przedsiębiorcy niewykonujący zawodowo zarobkowego transportu drogowego na terenie 
obowiązywania Konwencji CRM.

UBEZPIECZENIE GWARANCJI UTRATY WARTOŚCI POJAZDÓW MECHANICZNYCH (GAP)

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO W RUCHU KRAJOWYM

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO  
W RUCHU MIĘDZYNARODOWYM
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Informacje z zakresu tworzenia i zatwierdzania produktów ubezpieczeniowych  
STU ERGO Hestia dedykowanych Klientom korporacyjnym

Rynek docelowy (target)

Przedsiębiorcy posiadający licencję i wykonujących zawodowo, w zakresie działalności swojego 
przedsiębiorstwa, usługi spedycyjne.

Rynek docelowy (target)

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą, posiadające mienie, wprowadzające produkty 
do obrotu.

Rynek docelowy (target)

Podmioty wykonujące czynności zawodowe przez które rozumie się działanie lub zaniechanie 
związane z wykonywaniem zawodu określonego w umowie ubezpieczenia.

Antygrupa (antytarget)

Przedsiębiorcy nieświadczący zawodowo usług spedycyjnych.

Antygrupa (antytarget)

Podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej, nieposiadające mienia, niewprowadzające 
produktów do obrotu.

Antygrupa (antytarget)

Podmioty niewykonujące czynności zawodowych.

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPEDYTORA

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZENIA  
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB UŻYTKOWANIA MIENIA

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU WYKONYWANIA ZAWODU
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Informacje z zakresu tworzenia i zatwierdzania produktów ubezpieczeniowych  
STU ERGO Hestia dedykowanych Klientom korporacyjnym

Rynek docelowy (target)

Podmioty wykonujące czynności zawodowe związane z:

1)  wprowadzaniem lub przetwarzaniem danych dla celów statystycznych albo handlowych,

2)  doradztwem osobom trzecim dla potrzeb wewnętrznego przetwarzania danych oraz 
analizą funkcjonujących systemów przetwarzania danych,

3)  organizacją szkoleń i prezentacji,

4)  dostarczaniem systemów informatycznych, instrukcji obsługi lub dokumentacji,

5)  projektowaniem oprogramowania, modyfikacją lub administracją dotyczącą funkcjonu-
jącego oprogramowania, przeznaczonego do wykorzystania przez osoby trzecie w celach 
handlowych lub statystycznych, z wyłączeniem oprogramowania stosowanego do kontroli 
procesów produkcyjnych,

6)  przechowywaniem lub przetwarzaniem przez system komputerowy ubezpieczającego 
danych osobowych osób trzecich

Rynek docelowy (target)

Podmioty, które mogą ponosić odpowiedzialność administracyjną za szkody w środowisku 
na podstawie Ustawy z dnia 30 kwietnia 2007 roku o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich 
naprawie.

Antygrupa (antytarget)

Podmioty niewykonujące czynności zawodowych związanych z:

1) wprowadzaniem lub przetwarzaniem danych dla celów statystycznych albo handlowych,

2)  doradztwem osobom trzecim dla potrzeb wewnętrznego przetwarzania danych oraz 
analizą funkcjonujących systemów przetwarzania danych,

3)  organizacją szkoleń i prezentacji,

4)  dostarczaniem systemów informatycznych, instrukcji obsługi lub dokumentacji,

5)  projektowaniem oprogramowania, modyfikacją lub administracją dotyczącą funkcjonu-
jącego oprogramowania, przeznaczonego do wykorzystania przez osoby trzecie w celach 
handlowych lub statystycznych, z wyłączeniem oprogramowania stosowanego do kontroli 
procesów produkcyjnych,

6)  przechowywaniem lub przetwarzaniem przez system komputerowy ubezpieczającego 
danych osobowych osób trzecich

Antygrupa (antytarget)

Podmioty, które nie mogą ponosić odpowiedzialności administracyjnej za szkody w środowisku 
na podstawie Ustawy z dnia 30 kwietnia 2007 roku o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich 
naprawie.

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI  
PROJEKTANTA I WYKONAWCY SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY W ŚRODOWISKU
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Informacje z zakresu tworzenia i zatwierdzania produktów ubezpieczeniowych  
STU ERGO Hestia dedykowanych Klientom korporacyjnym

Rynek docelowy (target)

Osoby wykonujące czynności zawodowe ochrony, w tym związane z:

1) bezpośrednią ochroną fizyczną – stałą, doraźną, albo polegającą na stałym dozorze 
sygnałów elektronicznych lub konwojowaniu wartości pieniężnych,

2) zabezpieczeniem technicznym – montażem, eksploatacją, konserwacją i naprawą 
systemów alarmowych oraz urządzeń i środków mechanicznego zabezpieczenia.

Rynek docelowy (target)

Osoby zaliczane do kategorii kierownictwa i dozoru ruchu zakładu górniczego wykonujące 
czynności dozoru górniczego.

Rynek docelowy (target)

Obecni, byli lub przyszli członkowie władz spółki kapitałowej (zarządu, rady nadzorczej i komisji 
rewizyjnej wpisani do rejestru handlowego, z wyłączeniem likwidatorów) lub dyrekcji spółki oraz 
prokurenci spółki, o ile z zakresu posiadanych przez nich pełnomocnictw i ciążących na nich 
obowiązków wynika, iż mają wpływ na całokształt działalności spółki.

Antygrupa (antytarget)

Osoby niewykonujące czynności zawodowych pracownika ochrony.

Antygrupa (antytarget)

Osoby nie zaliczane do kategorii kierownictwa i dozoru ruchu zakładu górniczego, niewyko-
nujące czynności dozoru górniczego.

Antygrupa (antytarget)

Osoby niebędące członkami władz spółki kapitałowej, dyrekcji spółki, prokurentami spółki.

UBEZPIECZENIE PRACOWNIKÓW OCHRONY HESTIA SECURITY

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI 
DOZORU GÓRNICZEGO

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ CZŁONKÓW STATUTOWYCH ORGANÓW 
LUB DYREKCJI SPÓŁKI ORAZ PROKURENTÓW
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Informacje z zakresu tworzenia i zatwierdzania produktów ubezpieczeniowych  
STU ERGO Hestia dedykowanych Klientom korporacyjnym

Rynek docelowy (target)

Podmioty zajmujące się w sposób profesjonalny wykonywaniem czynności zawodowych 
z zakresu projektowania lub obsługi inżynierskiej procesu budowlanego

Rynek docelowy (target)

Podmioty zajmujące się w sposób profesjonalny wykonywaniem czynności zawodowych 
z zakresu projektowania, nadzoru, kontroli, kierowania lub organizacji procesu budowlanego.

Rynek docelowy (target)

Osoby wykonujące czynności zawodowe nauczyciela, instruktora, wychowawcy

Antygrupa (antytarget)

Podmioty niezajmujące się w sposób profesjonalny wykonywaniem czynności zawodowych 
z zakresu projektowania lub obsługi inżynierskiej procesu budowlanego 

Antygrupa (antytarget)

Podmioty niezajmujące się w sposób profesjonalny wykonywaniem czynności zawodowych 
z zakresu projektowania, nadzoru, kontroli, kierowania lub organizacji procesu budowlanego. 

Antygrupa (antytarget)

Osoby niewykonujące czynności zawodowych nauczyciela, instruktora, wychowawcy

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZA SZKODY BĘDĄCE SKUTKIEM UCHYBIEŃ  
W CZYNNOŚCIACH ZAWODOWYCH Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA ORAZ OBSŁUGI INŻYNIERSKIEJ  

PROCESU BUDOWLANEGO

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU WYKONYWANIA ZAWODU PROJEKTANTA,  
ARCHITEKTA LUB INŻYNIERA BUDOWLANEGO

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ NAUCZYCIELI, INSTRUKTORÓW I WYCHOWAWCÓW
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Informacje z zakresu tworzenia i zatwierdzania produktów ubezpieczeniowych  
STU ERGO Hestia dedykowanych Klientom korporacyjnym

Rynek docelowy (target)

Podmioty wykonujące czynności zawodowe lekarzy, farmaceutów lub inne osoby świadczące 
usługi o charakterze medycznym.

Antygrupa (antytarget)

Podmioty niewykonujące czynności zawodowych lekarzy, farmaceutów lub usług o charakterze 
medycznym.

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ LEKARZY, FARMACEUTÓW I INNYCH OSÓB  
ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI O CHARAKTERZE MEDYCZNYM

Rynek docelowy (target)

Osoby wykonujące czynności życia prywatnego.

Rynek docelowy (target)

Osoby wyjeżdżające za granicę Polski i kraju zamieszkania prywatnie lub służbowo.

Rodziny spędzające urlop za granicą Polski i poza krajem zamieszkania (zgodnie z OWU).

Klienci uprawiający dyscypliny sportowe (zgodnie z OWU) za granicą Polski i poza krajem 
zamieszkania. 

Klienci wykonujący prace za granicą Polski i kraju zamieszkania (zgodnie z OWU).

Osoby poszukujące ochrony krótkoterminowej, jak i długoterminowej.

Osoby w każdym wieku.

Firmy lub biura podróży, które ubezpieczają swoich pracowników lub Klientów w formie 
otwartej, obrotowej (w rozumieniu OWU).

Antygrupa (antytarget)

Osoby niewykonujące czynności życia prywatnego.

Antygrupa (antytarget)

Osoby uprawiające sporty ekstremalne wyczynowo (zgodnie z OWU) za granicą Polski 
i pozakrajem zamieszkania. Klienci, którzy rozpoczęli leczenie w Polsce i chcieliby je konty-
nuować za granicą.

Osoby wykonujące pracę niebezpieczną (zgodnie z OWU) za granicą Polski i poza krajem 
zamieszkania.

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OSÓB FIZYCZNYCH W ŻYCIU PRYWATNYM

HESTIA PODRÓŻE
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Informacje z zakresu tworzenia i zatwierdzania produktów ubezpieczeniowych  
STU ERGO Hestia dedykowanych Klientom korporacyjnym

Rynek docelowy (target)

Przedsiębiorcy oraz jednostki organizacyjne nie będące osobami prawnymi.

Rynek docelowy (target)

Przedsiębiorcy oraz jednostki organizacyjne nie będące osobami prawnymi. 

Rynek docelowy (target)

ubezpieczenia mienia przekracza 10.000.000 PLN.

Antygrupa (antytarget)

Osoby nie będące przedsiębiorcami oraz jednostki organizacyjne będące osobami prawnymi. 
W zakresie ubezpieczenia nieruchomości – przedsiębiorcy, którzy nie dysponują tytułem prawa 
własności do nieruchomości.

Antygrupa (antytarget)

Osoby nie będące przedsiębiorcami oraz jednostki organizacyjne będące osobami prawnymi. 
W zakresie ubezpieczenia nieruchomości – przedsiębiorcy, którzy nie dysponują tytułem prawa 
własności do nieruchomości.

Antygrupa (antytarget)

Przedsiębiorcy oraz jednostki organizacyjne nie będące osobami prawnymi, których suma 
ubezpieczenia mienia nie przekracza 10.000.000 PLN. Osoby nie będące przedsiębiorcami oraz 
jednostki organizacyjne będące osobami prawnymi. W zakresie ubezpieczenia nieruchomości – 
przedsiębiorcy, którzy nie dysponują tytułem prawa własności do nieruchomości.

UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH

UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK

UBEZPIECZENIE KOMPLEKSOWE PRZEDSIĘBIORSTW OD WSZYSTKICH RYZYK
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Informacje z zakresu tworzenia i zatwierdzania produktów ubezpieczeniowych  
STU ERGO Hestia dedykowanych Klientom korporacyjnym

Rynek docelowy (target)

Przedsiębiorcy oraz jednostki organizacyjne nie będące osobami prawnymi.

Rynek docelowy (target)

Przedsiębiorcy oraz jednostki organizacyjne nie będące osobami prawnymi, 
których suma ubezpieczenia mienia przekracza 10.000.000 PLN.

Rynek docelowy (target)

Osoby fizyczne, przedsiębiorcy i inne jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi.

Antygrupa (antytarget)

Osoby nie będące przedsiębiorcami oraz jednostki organizacyjne będące osobami prawnymi. 
W zakresie ubezpieczenia nieruchomości – przedsiębiorcy, którzy nie dysponują tytułem prawa 
własności do nieruchomości.

Antygrupa (antytarget)

Osoby nie będące przedsiębiorcami oraz jednostki organizacyjne będące osobami prawnymi. 
W zakresie ubezpieczenia nieruchomości – przedsiębiorcy, którzy nie dysponują tytułem prawa 
własności do nieruchomości.

Antygrupa (antytarget)

Osoby nie będące przedsiębiorcami oraz jednostki organizacyjne będące osobami prawnymi.

UBEZPIECZENIE UTRATY ZYSKU WSKUTEK OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH

UBEZPIECZENIE UTRATY ZYSKU WSKUTEK WSZYSTKICH RYZYK

UBEZPIECZENIE MASZYN I URZĄDZEŃ OD SZKÓD ELEKTRYCZNYCH



16

Informacje z zakresu tworzenia i zatwierdzania produktów ubezpieczeniowych  
STU ERGO Hestia dedykowanych Klientom korporacyjnym

Rynek docelowy (target)

Osoby fizyczne, przedsiębiorcy i inne jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi.

Rynek docelowy (target)

Osoby fizyczne, przedsiębiorcy i inne jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi.

Rynek docelowy (target)

Osoby fizyczne, przedsiębiorcy i inne jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi.

Rynek docelowy (target)

Przedsiębiorcy i inne jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi.

Antygrupa (antytarget)

Osoby nie będące przedsiębiorcami oraz jednostki organizacyjne będące osobami prawnymi.

Antygrupa (antytarget)

Osoby nie będące przedsiębiorcami oraz jednostki organizacyjne będące osobami prawnymi.

Antygrupa (antytarget)

Osoby nie będące przedsiębiorcami oraz jednostki organizacyjne będące osobami prawnymi.

Antygrupa (antytarget)

Osoby nie będące przedsiębiorcami oraz jednostki organizacyjne będące osobami prawnymi.

UBEZPIECZENIE SPRZĘTU I MASZYN BUDOWLANYCH

UBEZPIECZENIE MASZYN I URZĄDZEŃ OD USZKODZEŃ

UBEZPIECZENIE MASZYN I URZĄDZEŃ OD USZKODZEŃ

UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU
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Informacje z zakresu tworzenia i zatwierdzania produktów ubezpieczeniowych  
STU ERGO Hestia dedykowanych Klientom korporacyjnym

Rynek docelowy (target)

Przedsiębiorcy i inne jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi.

Rynek docelowy (target)

Przedsiębiorcy i inne jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi.

Rynek docelowy (target)

Przedsiębiorcy i jednostki organizacyjne niebędącymi osobami prawnymi, będące uczestnikami 
procesu budowlano-montażowego w charakterze: inwestora, zleceniodawcy, wykonawcy robót 
budowlano-montażowych, kredytodawcy lub innego uczestnika procesu budowlano-monta-
żowego.

Antygrupa (antytarget)

Osoby nie będące przedsiębiorcami oraz jednostki organizacyjne będące osobami prawnymi.

Antygrupa (antytarget)

Osoby nie będące przedsiębiorcami oraz jednostki organizacyjne będące osobami prawnymi.

Antygrupa (antytarget)

Osoby nie będące przedsiębiorcami, jednostki organizacyjne będące osobami prawnymi 
oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi i niebędące uczestnikami 
procesu budowlano-montażowego w charakterze: inwestora, zleceniodawcy, wykonawcy 
robót budowlano-montażowych, kredytodawcy lub innego uczestnika procesu budowlano-
montażowego.

UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO

UBEZPIECZENIE SZYB I INNYCH PRZEDMIOTÓW OD STŁUCZENIA

UBEZPIECZENIE RYZYK BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH
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Informacje z zakresu tworzenia i zatwierdzania produktów ubezpieczeniowych  
STU ERGO Hestia dedykowanych Klientom korporacyjnym

Rynek docelowy (target)

Przedsiębiorcy i jednostki organizacyjne niebędącymi osobami prawnymi, będące uczest-
nikami procesu budowlanego w charakterze: inwestora, zleceniodawcy, wykonawcy robót 
budowlanych – rozumianych jako budowa, przebudowa, montaż, remont lub rozbiórka obiektu 
budowlanego, maszyny, urządzenia lub instalacji, kredytodawcy lub innego uczestnika procesu 
budowlanego.

Rynek docelowy (target)

Przedsiębiorcy i inne jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi.

Antygrupa (antytarget)

Osoby nie będące przedsiębiorcami oraz jednostki organizacyjne będące osobami prawnymi 
oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi i niebędące uczestnikami procesu 
budowlanego w charakterze: inwestora, zleceniodawcy, wykonawcy robót budowlanych – 
rozumianych jako budowa, przebudowa, montaż, remont lub rozbiórka obiektu budowlanego, 
maszyny, urządzenia lub instalacji, kredytodawcy lub innego uczestnika procesu budowlanego.

Antygrupa (antytarget)

Osoby nie będące przedsiębiorcami oraz jednostki organizacyjne będące osobami prawnymi.

UBEZPIECZENIE RYZYK MONTAŻOWYCH

UBEZPIECZENIE OD RYZYK CYBERNETYCZNYCH


