Szanowni Państwo,
w trosce o pełną transparentność relacji z klientami/kontrahentami w zakresie konieczności respektowania przez Sopockie Towarzystwo
Ubezpieczeń ERGO Hestia SA (dalej: Ubezpieczyciel) prawa międzynarodowego dotyczącego stosowania środków ograniczających
wobec osób fizycznych/podmiotów gospodarczych, w dokumentach spółki (OWU, WU, umowa ubezpieczenia, umowa reasekuracyjna,
pisma 7-dniowe itp.) wprowadzono klauzule sankcyjne.
W związku z powyższym przekazujemy do Państwa dyspozycji materiał, w którym znajdują się informacje pomocne przy udzielaniu
odpowiedzi na ewentualne pytania i wątpliwości ze strony klientów/kontrahentów dotyczące tych klauzul.
Treść klauzul sankcyjnych:
Klauzula sankcyjna Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia SA:
W związku z faktem, że umowy ubezpieczenia i umowy gwarancji ubezpieczeniowych zawierane przez STU ERGO Hestia SA
(dalej: „Ubezpieczyciel”) nie mogą służyć do rozliczeń transakcji objętych sankcjami, zakazami i ograniczeniami
międzynarodowymi lub wynikającymi z prawa polskiego (dalej: „Sankcje”), w tym Sankcjami przyjętymi przez Unię
Europejską, Organizację Narodów Zjednoczonych oraz Stany Zjednoczone Ameryki, Ubezpieczyciel nie będzie uznany
za udzielającego ochrony ubezpieczeniowej oraz nie będzie zobowiązany do dokonania zapłaty z tytułu jakiegokolwiek
roszczenia ani do zapewnienia lub udzielenia jakiejkolwiek korzyści w związku z ochroną ubezpieczeniową – w zakresie,
w jakim udzielenie ochrony ubezpieczeniowej, zapłata lub zapewnienie/udzielenie innej korzyści w związku z ochroną
ubezpieczeniową mogłyby skutkować naruszeniem jakichkolwiek wyżej wskazanych Sankcji – o ile zastosowanie się
do takich Sankcji nie będzie sprzeczne z przepisami prawa mającymi zastosowanie do Ubezpieczyciela.
W przypadku ubezpieczenia OC – w piśmie 7-dniowym do poszkodowanych stosowana jest zmodyfikowana klauzula:
W związku z faktem, że umowy ubezpieczenia zawierane przez STU ERGO Hestia SA (dalej: „Ubezpieczyciel”) nie mogą
służyć do rozliczeń transakcji objętych sankcjami, zakazami i ograniczeniami międzynarodowymi lub wynikającymi z prawa
polskiego (dalej: „Sankcje”), w tym Sankcjami przyjętymi przez Unię Europejską, Organizację Narodów Zjednoczonych oraz
Stany Zjednoczone Ameryki, informujemy, że w przypadku gdyby wypłata odszkodowania i/lub świadczenia skutkowała
naruszeniem jakichkolwiek ww. Sankcji – Ubezpieczyciel nie będzie zobowiązany do dokonania takiej wypłaty, o ile
zastosowanie się przez Ubezpieczyciela do takich Sankcji nie będzie sprzeczne z przepisami prawa mającymi
zastosowanie do Ubezpieczyciela.
Podstawa stosowania sankcji:
Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ).
Źródło: Rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ wydane na podstawie
rozdziału VII Karty Narodów Zjednoczonych.
Unia Europejska
Źródło: Rozporządzenia Rady Unii Europejskiej
Stany Zjednoczone
Źródło: Biuro ds. Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu
Skarbu (OFAC)

Przepisy powyższych rozporządzeń
stosowane są bezpośrednio
na terenie RP

Sankcje są respektowane z uwagi
na członkostwo Ubezpieczyciela
w międzynarodowej Grupie Munich Re.

Zakres stosowania sankcji:
W ramach respektowania sankcji stosowane są tzw. środki ograniczające, które polegają przede wszystkim na identyfikacji
i weryfikacji danych klienta, monitoringu przekazywania środków finansowych, raportowaniu informacji do Generalnego
Inspektora Informacji Finansowej (GIIF) oraz w uzasadnionych przypadkach, zamrożeniu oraz nieudostępnianiu
wartości majątkowych.
Informacje na temat reżimów sankcyjnych znajdują się na stronach internetowych organizacji międzynarodowych:
ONZ:
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1988
UE:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?qid=1500634467684&uri=CELEX%3A32002R0881
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:32011R0753&qid=1500639089799
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:32001R2580&qid=1500641000180
USA:
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx

W załączniku znajdą Państwo odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Pracownikiem Przedstawicielstwa.
Z wyrazami szacunku
Biuro Ubezpieczeń Korporacyjnych

