Informujemy, że od 01.01.2021 r. obowiązuje nowa Umowa Generalna Odpowiedzialności Cywilnej
Inżynierów Budownictwa Członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zawarta pomiędzy Polską
Izbą Inżynierów Budownictwa, a Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia Spółka Akcyjna.
Umowa została zawarta na 4 lata.
Nowa umowa wprowadza poszerzony zakres ochrony członków PIIB - np. ubezpieczenie obejmuje
szkody wynikające z wykonywania projektów wykonawczych, techniczno-budowlanych oraz innych
projektów zawierających analizy stanów granicznych nośności (SGN) i/lub stanów granicznych
użytkowalności (SGU).
Potwierdzono i uszczegółowiono kwestie, które budziły wątpliwości - potwierdzenie ochrony na
szkody wynikające z wykonywania czynności majstra budowlanego oraz na szkody powstałe na skutek
wykonywania opinii i ekspertyz technicznych zleconych na podstawie postanowień i decyzji organów
nadzoru budowlanego.
Warto odnotować, że została zwiększona suma gwarancyjna w ubezpieczeniu ryzyka ponoszenia
kosztów ochrony prawnej z 5.000 zł na 10.000 zł do jednego wypadku ubezpieczeniowego oraz z
500.000 zł na 1.000.000 zł na wszystkie wypadki na wszystkich ubezpieczonych łącznie. Ubezpieczenie
obejmuje także koszty ochrony prawnej przed sądami polskimi w sytuacji, gdy szkoda, z której powstała
albo powstaną te koszty miała miejsce poza granicami RP lub dochodzona jest według prawa innego
kraju.
Ze względu na dotychczasowej przebiegi szkodowe składka roczna za obowiązkowe ubezpieczenie OC
inżyniera budownictwa będzie wynosić 75 zł od osoby.
Całość.
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stronie
PIIB,
https://www.piib.org.pl/pliki/ubezpieczenia/ubezp-2021-2024/UG-PIIB-HESTIA-2021.pdf
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W ofercie ubezpieczyciela dla ubezpieczeń dodatkowych nastąpiły również zmiany - obniżeniu uległy
składki w ubezpieczeniu nadwyżkowym – np. przy sumie gwarancyjnej 400.000 EUR, składka wyniesie
980 zł (dotychczasowo 1 150 zł), dostępny będzie także nowy, najwyższy wariant na 500.000 EUR ze
składką 1500 zł. Składka dla architektów członków PIIB za obowiązkowego ubezpieczenie OC architekta
będzie wynosić 20 zł, a składka za obowiązkowe ubezpieczenie OC osób uprawnionych do sporządzania
charakterystyki energetycznej 25 zł.. Dane do ubezpieczeń dodatkowych można podać przez stronę
www.ubezpieczeniadlainzynierow.pl, Strona jest obsługiwaną przez Agencję Wyłączoną Ergo Hestii –
kontakt inzynierowie@ag.ergohestia.pl, tel 730 470 948

