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Ubezpieczenia dla geodetów 



GEODETA i INŻYNIER BUDOWNICTWA – W JEDNYM STALI 

DOMU? 

OC inżyniera budownictwa (osoby wykonującej samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie) 

• Ubezpieczenie obowiązkowe od 2004 roku 

• Suma gwarancyjna minimalna 50.000 EUR 

• Ponad 400 zdarzeń rocznie gdzie łączne roszczenia przekraczają 20.000.000 PLN 

• Wypracowane mechanizmy obsługi roszczeń w tym obrony przed 
nieuzasadnionymi roszczeniami 

• Dedykowany serwis obsługi inżynierów 

OC geodety 

• Brak obowiązku ubezpieczenia 

• Brak jednolitej reprezentacji środowiska wobec TU 

• Dostępna ale rozproszona oferta ubezpieczeń dobrowolnych 

• W przypadku wymogów przetargowych nakładanych na geodetów w zakresie 
ubezpieczenia przedkładanie konieczności posiadania „polisy” ponad konieczność 
posiadania realnej ochrony 



WOLNOŚĆ GEODETY 

Szeroko pojęty proces budowalny to geodeci, projektanci, 
inżynierowie, firmy budowlane a także radcowie prawni, 
doradcy podatkowi. 

Wszystkie osoby wykonujące samodzielne funkcje w 
budownictwie, zawody prawnicze, zawody obsługujące stronę 
finansową przedsięwzięć legitymują się obowiązkowymi 
polisami OC w związku z wykonywanymi zawodami 

Jedynie geodeci pomimo istotności w procesie cieszą się 
„wolnością” od ubezpieczenia OC. 



 

Co Ergo Hestia może zaproponować geodetom? 

Grupowa umowa na wystandaryzowanych warunkach dla geodetów 
 

Specjalistyczna oferta dla firm geodezyjnych i firm obsługi inwestycji 
 

Obrona przed roszczeniami  

Dedykowany serwis, także w zakresie przetargów  



Ubezpieczenie dronów 



Ubezpieczenie dronów 

zakres 

ubezpieczenia 

dostosowany dla 

bezzałogowych 

statków 

powietrznych 

obowiązek 

posiadania 

świadectwa 

kwalifikacji UAVO 

Ubezpieczenie  

AC + OC 

Ubezpieczenie 

Elementy składowe 



Ubezpieczenie dronów 

Produkt 

Zakres ubezpieczenia 

Aerocasco  

dronów 

 

Rozszerzenia 

• szkody całkowite i częściowe w 

ubezpieczonym UAV powstałe 

podczas lotu oraz w czasie 

postoju lub naprawy, 

 

• kradzież z włamaniem i 

rabunek, 

 

• kradzież statku z pojazdu, 

którym był przewożony, 

• uszkodzenie drona podczas 

przewozu do miejsca startu i 

lądowania w wyniku kolizji / 

wypadku środka transportu, 

 

• zakres terytorialny: Europa i 

świat, 

 

• loty BVLOS i nocne. 
• rodzaje lotów: VLOS, 

 

• zakres terytorialny: teren RP;   

[strefy powietrzne, w których można  

się poruszać zgodnie z przepisami o  

polskiej przestrzeni powietrznej]. 

 

Podstawowy 



 

Geodeta pod ochroną  

 

 

 Kompleksowa obsługa ubezpieczeniowa  geodetów  

 

 Doradztwo dla polis dedykowanych pod kontrakt 

 

 Serwis w zakresie gwarancji  

 

 

www.ubezpieczeniadlainzynierow.pl 

Agencja Wyłączna Ergo Hestii 

+ 58 698 65 58 
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Szanowni Autorzy,  

 
Dot. sesji Stowarzyszenia Geodetów Polskich 

 

Prosimy o zachowanie formatki dla slajdu pierwszego oraz ostatniego Waszej 

prezentacji. Pozostałe slajdy mogą być opracowane według szablonu 

własnego. 

 

Prezentacje zostaną opublikowane na stronie BKG. Jeżeli nie wyrażają 

Państwo zgody na jej publikację, prosimy o przesłanie informacji na adres 

mailowy geomatyka2016@geodezja.pl  

 

Prosimy o przesłanie plików  prezentacji tytuł.pdf i tytuł.ppt najpóźniej do 

wtorku 31.05.2016. 
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