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PEŁNOMOCNICTWO Akwizycyjne typu B – AGENT 
 
 
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie, ul. Hestii 1, 81-731 
Sopot, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy-Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 
0000024812, NIP 585-000-16-90, o kapitale zakładowym 185.980.900,- zł, który został opłacony w całości (dalej: 
„Spółka ”), w ramach udzielonego pełnomocnictwa typu B upowaŜnia Agenta Ubezpieczeniowego (dalej: 
„Agent ”) do: 
 

§ 1 
 
1. Wykonywania na rzecz Spółki działalności agencyjnej – w tym do zawierania w imieniu i na rzecz Spółki na 

terenie Rzeczpospolitej Polskiej – umów ubezpieczenia w zakresie ubezpieczeń działu II-go załącznika do 
ustawy z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej, wymienionych  
w tabeli zamieszczonej w § 2 pełnomocnictwa, na podstawie obowiązujących w chwili zawarcia umowy 
ubezpieczenia Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (dalej: „OWU”) Spółki , w granicach maksymalnych 
wysokości (limitów) sum ubezpieczenia/sum gwarancyjnych oraz klauzul i zastrzeŜeń, zawartych w 
przywołanej wyŜej tabeli. 

2. Przedstawiania oferty i zawierania umów ubezpieczeń komunikacyjnych z 12 miesięcznym okresem 
ubezpieczenia dla klienta w segmencie B pod warunkiem Ŝe klient tj. Ubezpieczający jest przedsiębiorcą 
posiadającym nie więcej niŜ dla 15 pojazdów. Warunek nie dotyczy ubezpieczeń krótkoterminowych 
zawieranych przez przedsiębiorców prowadzących działalność polegająca na pośredniczeniu w kupnie i 
sprzedaŜy pojazdów mechanicznych. 

3. Odraczania terminu płatności składki ubezpieczeniowej – nie dłuŜej niŜ do 14 dni – dla klientów segmentów    
B i C, z wyłączeniem moŜliwości odroczenia terminu płatności naleŜności wcześniej prolongowanych przez 
Spółkę. Odraczanie terminu zostaje ograniczone dla ubezpieczenia Hestia PodróŜe i nie moŜe przekroczyć 
dnia rozpoczęcia okresu ubezpieczenia. 

4. Przyjmowania i potwierdzania przyjęcia do wiadomości, w sposób określony w obowiązujących  
w Spółce  odrębnych aktach legislacji wewnętrznej, zawiadomienia o dokonaniu przelewu praw  
z wierzytelności o odszkodowanie z umowy ubezpieczenia.  
 

 
§ 2 

 
Tabela produktów i limitów sum ubezpieczenia: 
 

Pakiet 
numer  Pakiet Produkt Grupa 

ubezpiecze ń 
Nazwa produktu – pozycji 
taryfy 

Limit sumy 
ubezpieczenia/ 
sumy 
gwarancyjnej 

Zastrze Ŝenia 

11 H1 H04 8 
Ubezpieczenie mieszkań              
i domów jednorodzinnych od 
ognia i innych zdarzeń losowych 

1.500.000 PLN 

W tym mienie ruchome 
oraz stałe elementy 
mieszkania do 500.000 
PLN. 

11 H1 I06 9 
Ubezpieczenie mieszkań                 
i domów jednorodzinnych  od 
kradzieŜy z włamaniem i rozboju 

200.000 PLN  - 

11 H1 M09 13 OC osób fizycznych w Ŝyciu 
prywatnym 50.000 PLN - 

11 H1 A04 1 NNW indywidualne 15.000 PLN - 

1 H7 H04 8 
Ubezpieczenie mieszkań              
i domów jednorodzinnych od 
ognia i innych zdarzeń losowych 

1.500.000 PLN Z zastrzeŜeniami poniŜej  
w pkt 1-2. 

W tym: 
1. mienie ruchome oraz stałe elementy mieszkania do 500.000 PLN.  
2. dzieła sztuki, antyki i zbiory kolekcjonerskie, do 200.000 PLN, 

1 H7 I06 9 
Ubezpieczenie mieszkań               
i domów jednorodzinnych od 
kradzieŜy z włamaniem i rozboju 

200.000 PLN  - 

1 H7 I23 9 Oszklenia zewnętrzne                  
i wewnętrzne od stłuczenia 10.000 PLN - 
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Pakiet 
numer  Pakiet Produkt Grupa 

ubezpiecze ń 
Nazwa produktu – pozycji 
taryfy 

Limit sumy 
ubezpieczenia/ 
sumy 
gwarancyjnej 

Zastrze Ŝenia 

1 H7 M09 13 
OC osób fizycznych w Ŝyciu 
prywatnym 200.000 PLN - 

1 H7 R01 17 Ochrona prawna 10.000 PLN - 

1 H7 A04 1 NNW indywidualne 50.000 PLN - 

38 E7 H04 8 
Ubezpieczenie mieszkań              
i domów jednorodzinnych od 
ognia i innych zdarzeń losowych 

2.800.000 PLN 
 
Z zastrzeŜeniami poniŜej 
w pkt 1-3. 

W tym: 
1. wyposaŜenie i rzeczy osobiste do 1.000.000 PLN, 
2. dzieła sztuki, antyki i zbiory kolekcjonerskie do 200.000 PLN,  
3. architektura ogrodu do 300.000 PLN. 

38 E7 I06 9 
Ubezpieczenie mieszkań              
i domów jednorodzinnych od 
kradzieŜy z włamaniem i rozboju 

1.000.000 PLN 
 
Z zastrzeŜeniami poniŜej 
w pkt 1-2. 

W tym:   
1. dzieła sztuki, antyki i zbiory kolekcjonerskie do 200.000 PLN, 
2. architektura ogrodu do 100.000 PLN. 

38 E7 I45 9 Ubezpieczenie bagaŜu 5.000 PLN - 

38 E7 M09 13 OC osób fizycznych w Ŝyciu 
prywatnym 2.000.000 PLN - 

38 E7 A04 1 NNW indywidualne 500.000 PLN - 

1 
38 

H7 
E7 S21 18 SOS Assistance 15.000 PLN -   

1 
38 

H7 
E7 

S22 18 Home Assistance 5.000 PLN - 

1 
38 

H7 
E7 S23 18 Medical Assistance 5.000 PLN - 

1 iHB H40 8 Ubezpieczenie mienia od ognia    
i innych zdarzeń losowych 5.000.000 PLN  Z zastrzeŜeniami poniŜej 

w pkt 1-7. 
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Pakiet 
numer  Pakiet Produkt Grupa 

ubezpiecze ń 
Nazwa produktu – pozycji 
taryfy 

Limit sumy 
ubezpieczenia/ 
sumy 
gwarancyjnej 

Zastrze Ŝenia 

1. MoŜliwość włączenia klauzuli utraty dokumentów niezbędnych do refundacji leków (treść klauzuli znajduje się w 
załączniku nr 1 do niniejszego pełnomocnictwa) pod warunkiem sporządzenia na piśmie, podpisania przez strony 
oraz w pełnym brzmieniu dołączenia do umowy: 

a. maksymalny limit: 100.000 PLN, 
b. franszyza redukcyjna: 400 PLN lub wyŜsza, 
c. składka dodatkowa minimum 50 PLN. 

 
2. MoŜliwość zawarcia ubezpieczenia z osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej, a posiadającą 

budynek/ lokal przeznaczony do zarobkowego wynajmu i/lub w którym jest prowadzona działalność gospodarcza. 
Taryfikacja po PKD działalności, jaka prowadzona jest w lokalu.  

 
3.  MoŜliwość włączenia klauzuli transferu (treść klauzuli znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego pełnomocnictwa) 

pod warunkiem sporządzenia na piśmie, podpisania przez strony oraz w pełnym brzmieniu dołączenia do umowy: 
a.  maksymalny limit: 100.000 PLN, 
b.  franszyza redukcyjna: określona zgodnie z umową, 
c.  składka za klauzulę minimum 50 PLN.  
 

 4.   MoŜliwość ubezpieczania lokali (tylko lokali), wg wartości rynkowej. 
 

 
5. MoŜliwość taryfikacji PKD 46.73.Z dla klientów nie zajmujących się hurtową sprzedaŜą drewna, na 

następujących warunkach: 
a. taryfikacja po PKD 46.90.Z z 10% zwyŜką stawek taryfowych, 
b. w odstępstwach naleŜy wymienić faktycznie prowadzoną przez klienta działalność i zaznaczyć, Ŝe nie 
       zajmuje się hurtową sprzedaŜą drewna, 
c. brak szkód za okres minimum ostatnich 3 lat oraz brak szkód powodziowych za okres ostatnich 5 lat, 
d. brak moŜliwości stosowania zniŜki dodatkowej nie wynikającej z taryfy. 
 

6. MoŜliwość taryfikacji PKD 13 dla klientów zajmujących się drobnymi usługami krawieckimi, na następujących 
warunkach: 

a. taryfikacja po PKD 32.99.Z z 10% zwyŜką stawek taryfowych, 
b. w odstępstwach naleŜy wymienić faktycznie prowadzoną przez klienta działalność polegającą na 

wykonywaniu drobnych usług krawieckich, 
c. brak szkód poŜarowych za okres minimum ostatnich 3 lat oraz brak szkód powodziowych za okres ostatnich 

5 lat, 
d. brak moŜliwości stosowania zniŜki dodatkowej nie wynikającej z taryfy. 

 
7.  MoŜliwość taryfikacji PKD 46.42.Z dla klientów niezajmuj ących się hurtową sprzedaŜą obuwia, na następujących 

warunkach: 
a. taryfikacja po PKD 32.99.Z z 10% zwyŜką stawek taryfowych, 
b. w odstępstwach naleŜy wymienić faktycznie prowadzoną przez klienta działalność i zaznaczyć, Ŝe nie 
       zajmuje si ę hurtow ą sprzeda Ŝą obuwia , 
c. brak szkód poŜarowych za okres minimum ostatnich 3 lat oraz brak szkód powodziowych za okres ostatnich 

5 lat, 
d. brak moŜliwości stosowania zniŜki dodatkowej nie wynikającej z taryfy. 

 

1 iHB I42 9 
Ubezpieczenie szyb i innych 
przedmiotów od stłuczenia lub 
pęknięcia 

10.000 PLN 

MoŜliwość zawarcia 
ubezpieczenia z osobą 
fizyczną nie prowadzącą 
działalności gospodarczej, 
a posiadającą budynek/ 
lokal przeznaczony do 
zarobkowego wynajmu 
i/lub w którym jest 
prowadzona działalność 
gospodarcza.  

1 iHB I41 9 Ubezpieczenie mienia od 
wandalizmu 50.000 PLN Z zastrzeŜeniami poniŜej 

w pkt 1-2. 



 

 4 
PEŁNOMOCNICTWO BA obowiązuje od dnia 10.04.2013 r. 

 

Pakiet 
numer  Pakiet Produkt Grupa 

ubezpiecze ń 
Nazwa produktu – pozycji 
taryfy 

Limit sumy 
ubezpieczenia/ 
sumy 
gwarancyjnej 

Zastrze Ŝenia 

1. MoŜliwość włączenia klauzuli utraty dokumentów niezbędnych do refundacji leków (treść klauzuli znajduje się w 
załączniku nr 1 do niniejszego pełnomocnictwa) pod warunkiem sporządzenia na piśmie, podpisania przez strony 
oraz w pełnym brzmieniu dołączenia do umowy: 

a. maksymalny limit: 50.000 PLN, 
b. franszyza redukcyjna: 400 PLN, 
c. składka dodatkowa minimum: 50 PLN. 

 
2. MoŜliwość zawarcia ubezpieczenia z osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej, a posiadającą 

budynek / lokal przeznaczony do zarobkowego wynajmu i/lub w którym jest prowadzona działalność gospodarcza. 
 

1 iHB I40 9 Ubezpieczenie mienia od 
kradzieŜy z włamaniem i rabunku 750.000 PLN  Z zastrzeŜeniami poniŜej 

w pkt 1-3. 
1. MoŜliwość włączenia klauzuli utraty dokumentów niezbędnych do refundacji leków (treść klauzuli znajduje się w 

załączniku nr 1 do niniejszego pełnomocnictwa) pod warunkiem sporządzenia na piśmie, podpisania przez strony 
oraz w pełnym brzmieniu dołączenia do umowy: 

a. maksymalny limit: 100.000 PLN, 
b. franszyza redukcyjna: 400 PLN lub wyŜsza, 
c. składka dodatkowa minimum 50 PLN. 

 
2. MoŜliwość włączenia klauzuli transferu (treść klauzuli znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego pełnomocnictwa) 

pod warunkiem sporządzenia na piśmie, podpisania przez strony oraz w pełnym brzmieniu dołączenia do umowy: 
a.  maksymalny limit: 50.000 PLN, 
b.  franszyza redukcyjna: określona zgodnie z umową, 
c.  składka dodatkowa minimum 50 PLN.  

 

3. MoŜliwość akceptacji zabezpieczeń przeciwkradzieŜowych do sumy ubezpieczenia:  

a. Dla wartości pienięŜnych: 50.000 PLN, 
b. dla innego mienia: 100.000 PLN, 
c. zamieszczenie szczegółowego opisu zabezpieczeń przeciwkradzieŜowych na polisie, 
d. zakaz akceptacji ubezpieczenia mienia w przypadku braku jakichkolwiek zabezpieczeń 

przeciwkradzieŜowych. 

1 iHB M40 13 
OC z tytułu prowadzenia 
działalności gospodarczej lub 
uŜytkowania mienia 

1.000.000 PLN 
 Z zastrzeŜeniami poniŜej 
w pkt 1-5. 

1. MoŜliwość zawarcia ubezpieczenia z osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej, a posiadającą 
budynek/ lokal przeznaczony do zarobkowego wynajmu i/lub w którym jest prowadzona działalność gospodarcza. 
Taryfikacja po pkd działalności, jaka prowadzona jest w lokalu. 
 

2.  MoŜliwość zawarcia umowy ubezpieczenia z przedsiębiorcami rozliczającym się z podatku dochodowego w formie 
ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej. 

 
3. Suma gwarancyjna moŜe stanowić równowartość w walucie obcej (liczona wg średniego kursu NBP z dnia zawarcia 

umowy ubezpieczenia). 
 

4. MoŜliwość zawierania ubezpieczenia w zakresie działalności wyłączonych z taryfikacji zgodnie z poniŜszymi 
warunkami: 

a. Wariant podstawowy z zastrzeŜeniem obowiązku wprowadzenia zapisu na polisie: „Zakres ubezpieczenia 
obejmuje posiadanie i uŜytkowanie nieruchomości oraz stacjonarnych maszyn, urządzeń i instalacji 
wszelkiego typu. Wyłączono OC z tytułu prowadzonej działalności”. 

 
Suma gwarancyjna  Składka  

Do 200.000PLN 200 PLN 
300.000 PLN 300 PN 
400.000 PLN 400 PLN 
500.00 PLN 700 PLN 

1.000.000 PLN 1.000 PLN 
PKD jakie naleŜy wpisać w systemie: 82.11Z  

b. moŜliwość włączenia klauzuli 004 z limitem 100.000 PLN, składka za pracownika (definicja pracownika 
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Pakiet 
numer  Pakiet Produkt Grupa 

ubezpiecze ń 
Nazwa produktu – pozycji 
taryfy 

Limit sumy 
ubezpieczenia/ 
sumy 
gwarancyjnej 

Zastrze Ŝenia 

zgodnie z OWU HB) nie mniej 50 PLN, 
c. Pełnomocnictwo nie dotyczy PKD: 93.21Z, 85.52Z, 90.01Z, 93.11Z, 85.51Z, 93.12Z, 05-09, 19, 24.46, 30.1 -

30.4, 33.15 – 33.17 oraz 35, 
d. Pozostałe warunki zgodne z OWU i taryfą HB. 
 

5. MoŜliwość zawierania ubezpieczenia dla organizatorów imprez kulturalnych i sportowych na otwartym terenie do 
1000 uczestników, w zamkniętym pomieszczeniu do 500 osób: 

 
Suma gwarancyjna Składka za godzin  

100.000 PLN 50 PLN 
20.000 PLN 60 PLN 
300.000 PLN 80 PLN 
400.000 PLN 90 PLN 
500.000 PLN 100 PLN 

1.000.000 PLN 200 PLN 
           PKD, jakie naleŜy wpisać w systemie: 82.11Z  
   ZastrzeŜenia:  

a. konieczność wprowadzenia w umowie ubezpieczenia zapisu: zakres nie obejmuje imprez podlegających 
obowiązkowemu ubezpieczeniu, oraz szkód spowodowanych przez pokaz sztucznych ogni, fajerwerków, 
pokazów pirotechnicznych, 

b. składka płatna jednorazowo przed rozpoczęciem imprezy, 
c. pozostałe warunki zgodne z OWU i taryfą HB. 

1 iHB T40 9 Ubezpieczenie sprzętu 
elektronicznego 500.000 PLN  Z zastrzeŜeniami poniŜej 

w pkt 1-2. 
1. MoŜliwość przyjmowania do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego nie starszego niŜ 10 lat. 

 
2. MoŜliwość akceptacji zabezpieczeń przeciwkradzieŜowych do sumy ubezpieczenia 100.000 PLN pod następującymi 

warunkami: 
a. zamieszczenie szczegółowego opisu zabezpieczeń przeciwkradzieŜowych na polisie, 

b. zakaz akceptacji ubezpieczenia mienia w przypadku braku jakichkolwiek zabezpieczeń 
przeciwkradzieŜowych. 

1 iHB T41 9 Ubezpieczenie mienia od 
wszystkich ryzyk 5.000.000 PLN  Z zastrzeŜeniami poniŜej 

w pkt 1-4. 

1. MoŜliwość akceptacji zabezpieczeń przeciwkradzieŜowych do sumy ubezpieczenia:  

a. dla wartości pienięŜnych: 50.000 PLN, 
b. dla innego mienia: 100.000 PLN, 
c. zamieszczenie szczegółowego opisu zabezpieczeń przeciwkradzieŜowych na polisie, 
d. zakaz akceptacji ubezpieczenia mienia w przypadku braku jakichkolwiek zabezpieczeń 

przeciwkradzieŜowych. 
 

2. MoŜliwość włączenia klauzuli utraty dokumentów niezbędnych do refundacji leków środków spoŜywczych specjalnego 
przeznaczenia Ŝywieniowego oraz wyrobów medycznych (treść klauzuli znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego 
pełnomocnictwa) pod warunkiem sporządzenia na piśmie, podpisania przez strony oraz w pełnym brzmieniu 
dołączenia do umowy: 

a. maksymalny limit: 100.000 PLN, 
b. franszyza redukcyjna: 400 PLN lub wyŜsza, 
c. składka dodatkowa minimum 50 PLN. 

 
3. MoŜliwość włączenia klauzuli transferu (treść klauzuli znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego pełnomocnictwa) 

pod warunkiem sporządzenia na piśmie, podpisania przez strony oraz w pełnym brzmieniu dołączenia do umowy: 
a. maksymalny limit: 150.000 PLN, 
b. franszyza redukcyjna: określona zgodnie z umową. 
c. składka dodatkowa minimum; 50 PLN. 
 

4. Limit na ryzyko kradzieŜy: 750.000 PLN. 
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Pakiet 
numer  Pakiet Produkt Grupa 

ubezpiecze ń 
Nazwa produktu – pozycji 
taryfy 

Limit sumy 
ubezpieczenia/ 
sumy 
gwarancyjnej 

Zastrze Ŝenia 

1 iHB S40 
 
18 
 

Biznes Assistance 8.800 PLN - 

1 iHB A40 1 NNW 70.000 PLN  Z zastrzeŜeniami poniŜej 
w pkt 1-3. 

1. MoŜliwość zawierania ubezpieczenia z osobami fizycznymi w formie grupowej z limitem 50.000 PLN na osobę; grupa 
nie mniejsza niŜ 5 osób. 

2. MoŜliwość zawierania ubezpieczenia na okres krótkoterminowy. 
3. MoŜliwość zawierania ubezpieczeń w zakresie działalności wyłączonych z taryfikacji zgodnie z poniŜszymi 

warunkami: 
a.    moŜliwość taryfikacji po PKD 82.11Z., 
b. pełnomocnictwo nie dotyczy PKD: 93.21Z, 85.52Z, 90.01Z, 93.11Z, 85.51Z, 93.12Z, 05 -09, 19, 24.46,  

30.1-30.4, 33.15-33.17 oraz 35. 
 

7 MF H09 8 Ubezpieczenie mienia od ognia    
i innych zdarzeń losowych 1.000.000 PLN  Z zastrzeŜeniami poniŜej 

w pkt 1-2. 
1. MoŜliwość zawarcia ubezpieczenia z osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej, a posiadającą 

budynek/ lokal przeznaczony do zarobkowego wynajmu i/lub w którym jest prowadzona działalność gospodarcza. 
Taryfikacja po pkd działalności, jaka prowadzona jest w lokalu. 

 
2. MoŜliwość ubezpieczania lokali (tylko lokali), wg wartości rynkowej. 

 

7 MF I15 9 Ubezpieczenie mienia od 
kradzieŜy z włamaniem i rabunku 500.000 PLN 

 
Z zastrzeŜeniem 
poniŜej. 

1. MoŜliwość akceptacji zabezpieczeń przeciwkradzieŜowych do sumy ubezpieczenia:  

a. dla wartości pienięŜnych: 50.000 PLN, 
b. dla innego mienia: 100.000 PLN, 
c. zamieszczenie szczegółowego opisu zabezpieczeń przeciwkradzieŜowych na polisie, 
d. zakaz akceptacji ubezpieczenia mienia w przypadku braku jakichkolwiek zabezpieczeń 

przeciwkradzieŜowych. 
 

7 MF I16 9 
Ubezpieczenie szyb i innych 
przedmiotów od stłuczenia lub 
pęknięcia 

10.000 PLN 

MoŜliwość zawarcia 
ubezpieczenia z osobą 
fizyczną nie prowadzącą 
działalności gospodarczej 
a posiadającą budynek / 
lokal przeznaczony do 
zarobkowego wynajmu. 

7 MF I32 9 Ubezpieczenie mienia od 
wandalizmu 30.000 PLN 

 MoŜliwość zawarcia 
ubezpieczenia z osobą 
fizyczną nie prowadzącą 
działalności gospodarczej 
a posiadającą budynek / 
lokal przeznaczony do 
zarobkowego wynajmu. 

7 MF M19 13 
OC z tytułu prowadzenia 
działalności gospodarczej lub 
uŜytkowania mienia 

500.000 PLN  Z zastrzeŜeniami poniŜej 
w pkt 1-3. 

1. Suma gwarancyjna moŜe stanowić równowartość w walucie obcej (liczona wg średniego kursu NBP z dnia zawarcia 
umowy ubezpieczenia). 
 

2. MoŜliwość zawarcia ubezpieczenia z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej a posiadającą 
budynek / lokal przeznaczony do zarobkowego wynajmu i/lub w którym prowadzona jest działalność gospodarcza. 

 
3. MoŜliwość włączenia klauzuli szkód wynikłych z przeniesienia chorób zakaźnych, zakaŜeń oraz spowodowanych 

przez wirus HIV (treść klauzuli znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego pełnomocnictwa) pod warunkiem 
sporządzenia na piśmie, podpisania przez strony oraz w pełnym brzmieniu dołączenia do umowy: 
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Pakiet 
numer  Pakiet Produkt Grupa 

ubezpiecze ń 
Nazwa produktu – pozycji 
taryfy 

Limit sumy 
ubezpieczenia/ 
sumy 
gwarancyjnej 

Zastrze Ŝenia 

1) maksymalny limit 100.000 PLN, 
2) składka nie mniej niŜ 50 PLN. 

 
0 
17 
21 
31 
32 
37 

H7T 
H1T 
HBK 
MFK 
E7T 

A01 1 NNW kierowców i pasaŜerów 60.000 PLN - 

 
0 
 

 
 C01 3 

Ubezpieczenie pojazdów 
mechanicznych od utraty, 
zniszczenia lub uszkodzenia 
(autocasco) oraz kosztów 
udzielenia natychmiastowej 
pomocy „HCA” 

300.000 PLN 

 
Z zastrzeŜeniami poniŜej 
w pkt 1-6 
 

0 
17 
21 
31 
32 
37 

H7T 
H1T 
HBK 
MFK 
E7T 

C02 3 

Ubezpieczenie pojazdów 
mechanicznych od utraty, 
zniszczenia lub uszkodzenia 
(autocasco) 

300.000 PLN Z zastrzeŜeniami poniŜej 
w pkt 1-6 

0 
17 
21 
31 
32 
37 

H7T 
H1T 
HBK 
MFK 
E7T 

C03 3 

Ubezpieczenie pojazdów 
mechanicznych od utraty, 
zniszczenia lub uszkodzenia 
(autocasco) 

300.000 PLN Z zastrzeŜeniami poniŜej 
w pkt 1-6 

0 
17 
21 
31 
32 
37 

H7T 
H1T 
HBK 
MFK 
E7T 

C11 3 

Ubezpieczenie pojazdów 
mechanicznych od utraty, 
zniszczenia lub uszkodzenia 
(autocasco) – stała suma 
ubezpieczenia (klauzula 02) 

300.000 PLN 
 
Z zastrzeŜeniami poniŜej 
w pkt 1-6 

0 
17 
21 
31 
32 
37 

H7T 
H1T 
HBK 
MFK 
E7T 

C12 3 

Ubezpieczenie pojazdów 
mechanicznych od utraty, 
zniszczenia lub uszkodzenia 
(autocasco) – ochrona utraty 
zniŜki (klauzula 03 Wariant A) 

300.000 PLN 
 
Z zastrzeŜeniami poniŜej 
w pkt 1-6 

0 
31 
32 

HBK 
MFK C13 3 

Ubezpieczenie pojazdów 
mechanicznych od utraty, 
zniszczenia lub uszkodzenia 
(autocasco) – ochrona utraty 
zniŜki (klauzula 03 Wariant B) 

300.000 PLN 

 
Z zastrzeŜeniami poniŜej 
w pkt 1-6. 
 

0 
17 
21 
31 
32 
37 

H7T 
H1T 
HBK 
MFK 
E7T 

C04 3 

Ubezpieczenie pojazdów 
mechanicznych od utraty, 
zniszczenia lub uszkodzenia 
(autocasco) 

20.000 PLN - 

1. Samochody osobowe do 200.000 PLN. 
 
2. MoŜliwość przyjęcia do nowego ubezpieczenia AC, wraz z rozszerzeniem o ryzyko kradzieŜy pojazdu powyŜej 12 

roku eksploatacji pod warunkiem spełnienia łącznie poniŜszych warunków (nie dotyczy E7T): 
a.  w ostatnich 24 miesiącach Klient nie miał Ŝadnej szkody z AC lub w przypadku przerwy w ubezpieczeniu ostatnia 12-

sto miesięczna polisa AC była bezszkodowa, 
b. ubezpieczany pojazd jest maksymalnie w 15 roku eksploatacji. 
c. wartość pojazdu minimum 12 000 zł 
 
3. MoŜliwość kontynuacji lub przyjęcia do nowego ubezpieczenia AC w wariancie serwisowym pojazdu będącego w 10, 

11 i 12 roku eksploatacji pod warunkami( nie dotyczy E7T): 
a.   braku szkód w AC w ostatnim roku, 
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Pakiet 
numer  Pakiet Produkt Grupa 

ubezpiecze ń 
Nazwa produktu – pozycji 
taryfy 

Limit sumy 
ubezpieczenia/ 
sumy 
gwarancyjnej 

Zastrze Ŝenia 

b.   zastosowania 50% zwyŜki w 10 roku eksploatacji, 
c.   zastosowanie 100 % zwyŜki w 11 i 12 roku eksploatacji. 
 
4. MoŜliwość kontynuacji ubezpieczenia po szkodzie po 12 roku pod warunkiem (nie dotyczy E7T): 
a. wystąpiła tylko jedna szkoda w ciągu 24 miesięcy 
b. pojazd jest maksymalnie w 15 roku eksploatacji 
c. wartość szkody nie przekracza 2 000 zł 
d. suma ubezpieczenia pojazdu nie mniej niŜ 12 000 zł 
 
Warunkiem zawarcie polisy jest podpisanie przez Klienta oświadczenia oraz dołączenie go do polisy: „Oświadczam, Ŝe 
wartość uzyskanego w ostatnich 24 miesiącach odszkodowania nie przekracza 2 000 zł. W przypadku gdy informacja jest 
nieprawdziwa zgodnie z paragrafem 43 OWU Autocasco, polisa zostanie wypowiedziana.” 
 
5. MoŜliwość rozszerzenia w ubezpieczeniach pozapakietowych („0”) AC o ryzyko kradzieŜy w przypadku motocykli, 

quadów, motorowerów i skuterów do SU 50.000 PLN z zastosowaniem stawki za kradzieŜ w wysokości minimum 4% 
od SU, pod warunkiem (nie dotyczy E7T): 

a. bezszkodowej kontynuacji ubezpieczenia motocykla, quada, motoroweru lub skutera w Spółce lub 
b. w przypadku ubezpieczania motocykla, quada, motoroweru lub skutera po raz pierwszy w Spółce, posiadania przez 

klienta ubezpieczenia innego pojazdu w Spółce w zakresie AC z rozszerzeniem o ryzyko kradzieŜy,      w którym w 
ciągu ostatnich 24 miesięcy nie wystąpiła szkoda kradzieŜowa. 

 
6. W ramach pakietu Hestia 1 dopuszcza się przyjęcie do ubezpieczeń pojazdów naleŜących do osoby prowadzącej 

działalność gospodarczą wymienioną w Załączniku Nr 1 do Wytycznych do sprzedaŜy i obsługi pakietu Hestia 7. 
 
0 
17 
21 
31 
32 

H7T 
H1T 
HBK 
MFK 

I43 9 

Ubezpieczenie bagaŜu –  
klauzula  01 do ubezpieczenia 
pojazdów mechanicznych od 
utraty, zniszczenia lub 
uszkodzenia ( autocasco) 

5.000 PLN - 

37 E7T I45 9 Ubezpieczenie bagaŜu 5.000 PLN - 

 
0 
 

 
 J04 10 

OC krajowe – OC posiadaczy 
pojazdów zaopatrzonych            
w polskie tablice rejestracyjne 

6.000.000 EUR 

Limit sumy gwarancyjnej 
w przypadku szkód na 
osobie wynosi 5.000.000 
EUR, a w przypadku 
szkód w mieniu limit 
wynosi 1.000.000 EUR. 

0 
 

 
 J05 10 

Zielona Karta – OC posiadaczy 
pojazdów zaopatrzonych            
w polskie tablice rejestracyjne     
w ruchu zagranicznym 

6.000.000 EUR 

Limit sumy gwarancyjnej 
w przypadku szkód na 
osobie wynosi 5.000.000 
EUR, a w przypadku 
szkód w mieniu limit 
wynosi 1.000.000 EUR. 

0 
17 
21 
31 
32 
37 

H7T 
H1T 
HBK 
MFK 
E7T 

J07 10 
OC krajowe – OC posiadaczy 
pojazdów zaopatrzonych            
w polskie tablice rejestracyjne 

6.000.000 EUR 

Limit sumy gwarancyjnej 
w przypadku szkód na 
osobie wynosi 5.000.000 
EUR, a w przypadku 
szkód w mieniu limit 
wynosi 1.000.000 EUR. 

0 
17 
21 
31 
32 
37 

H7T 
H1T 
HBK 
MFK 
E7T 

J08 10 

 
Zielona Karta – OC posiadaczy 
pojazdów zaopatrzonych            
w polskie tablice rejestracyjne    
w ruchu zagranicznym 

6.000.000 EUR 

Limit sumy gwarancyjnej 
w przypadku szkód na 
osobie wynosi 5.000.000 
EUR, a w przypadku 
szkód w mieniu limit 
wynosi 1.000.000 EUR. 

 
0 
 

 
 J09 10 

OC graniczne – OC posiadaczy 
pojazdów zaopatrzonych            
w zagraniczne tablice 
rejestracyjne na czas pobytu na 
terytorium RP 

6.000.000 EUR 

Limit sumy gwarancyjnej 
w przypadku szkód na 
osobie wynosi 5.000.000 
EUR, a w przypadku 
szkód w mieniu limit 
wynosi 1.000.000 EUR. 
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Pakiet 
numer  Pakiet Produkt Grupa 

ubezpiecze ń 
Nazwa produktu – pozycji 
taryfy 

Limit sumy 
ubezpieczenia/ 
sumy 
gwarancyjnej 

Zastrze Ŝenia 

0 
17 
21 
31 
32 
37 

H7T 
H1T 
HBK 
MFK 
E7T 

J12 10 OC krajowe – ochrona utraty 
zniŜki (klauzula 01 Wariant A) 6.000.000 EUR 

Limit sumy gwarancyjnej 
w przypadku szkód na 
osobie wynosi 5.000.000 
EUR, a w przypadku 
szkód w mieniu limit 
wynosi 1.000.000 EUR. 

0 
31 
32 

 
HBK 
MFK 
 

J13 10 OC krajowe – ochrona utraty 
zniŜki (klauzula 01 Wariant B) 6.000.000 EUR 

Limit sumy gwarancyjnej 
w przypadku szkód na 
osobie wynosi 5.000.000 
EUR, a w przypadku 
szkód w mieniu limit 
wynosi 1.000.000 EUR. 

0 
17 
21 
31 
32 
37 

H7T 
H1T 
HBK 
MFK 
E7T 

 
 
S03 
 

18 
Ubezpieczenie kosztów 
udzielenia natychmiastowej 
pomocy „Hestia Car Assistance” 

5.000 PLN - 

0 
17 
21 
31 
32 
37 

H7T 
H1T 
HBK 
MFK 
E7T 

S04 
 18 

Ubezpieczenie kosztów 
udzielenia natychmiastowej 
pomocy „Hestia Car Assistance” 

15.000 PLN - 

0 
17 
21 
31 
32 
37 

H7T 
H1T 
HBK 
MFK 
E7T 

S16 18 Ubezpieczenie szyb 
samochodowych 5.000 PLN - 

0 - H04 8 
Ubezpieczenie mieszkań              
i domów jednorodzinnych od 
ognia i innych zdarzeń losowych 

1.500.000 PLN Z zastrzeŜeniami poniŜej  
w pkt 1-3. 

       W tym: 
1. mienie ruchome oraz stałe elementy mieszkania do 500.000 PLN,  
2. dzieła sztuki, antyki i zbiory kolekcjonerskie, do 200.000 PLN, 
3. W umowie ubezpieczenia mieszkań i domów jednorodzinnych upowaŜnia się pełnomocnika do wyłączenia 

stosowania tzw. „zasady proporcji” pod warunkiem, Ŝe zostanie zastosowane 15% zwyŜki składki za ryzyko 
ubezpieczenia budynku lub mieszkania od ognia i innych zdarzeń losowych. 

0 - I06 9 
Ubezpieczenie mieszkań              
i domów jednorodzinnych  od 
kradzieŜy z włamaniem i rozboju 

200.000 PLN 
 - 

0 - H03 8 
Ubezpieczenie domków 
letniskowych – od ognia i innych 
zdarzeń losowych 

100.000 PLN Z zastrzeŜeniami poniŜej 
w pkt 1-2. 

1. Mienie ruchome w domkach letniskowych do 10.000 PLN. 
2. W umowie ubezpieczenia domków letniskowych upowaŜnia się pełnomocnika do wyłączenia stosowania tzw. 

„zasady proporcji” pod warunkiem, Ŝe zostanie zastosowane 15% zwyŜki składki za ryzyko ubezpieczenia mienia. 

0 - I05 9 
Ubezpieczenie domków 
letniskowych od kradzieŜy           
z włamaniem i rozboju 

5.000 PLN - 

0 - H10 8 

Ubezpieczenie domów 
jednorodzinnych w trakcie 
budowy od ognia i innych 
zdarzeń losowych 

500.000 PLN 

 Mienie ruchome w 
domach jednorodzinnych 
w trakcie budowy do 
50.000 PLN. 
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Pakiet 
numer  Pakiet Produkt Grupa 

ubezpiecze ń 
Nazwa produktu – pozycji 
taryfy 

Limit sumy 
ubezpieczenia/ 
sumy 
gwarancyjnej 

Zastrze Ŝenia 

0 - I24 9 

Ubezpieczenie domów 
jednorodzinnych w trakcie 
budowy od kradzieŜy                   
z włamaniem i rozboju 

30.000 PLN - 

0 - H07 8 
Obowiązkowe ubezpieczenie 
budynków wchodzących w skład 
gospodarstwa rolnego 

400.000 PLN - 

0 - A04 1 NNW indywidualne 70.000 PLN - Z zastrzeŜeniami poniŜej 
w pkt 1-2. 

1. Wariant II: SU do 50.000 PLN. 
2. Brak moŜliwości rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o wyczynowe uprawianie sportu w przypadku wykonywania 

pracy lub sportu wymienionego w ramach III klasy ryzyka. 
 

0 - A08 1 Ubezpieczenie pracowników        
i członków ich rodzin 20.000 PLN - 

0 - A15 1 Forteo 400.000 PLN - 

0 - A16 1 Femina 400.000 PLN - 

3 HP A09 1 NNW 30.000 PLN 

 Z zastrzeŜeniem 
wysokości sum 
gwarancyjnych 
przewidzianych w OWU 
dla poszczególnych 
wariantów. 

3 HP B02 2 Ubezpieczenie kosztów leczenia 300.000 PLN 

Z zastrzeŜeniem 
wysokości sum 
gwarancyjnych 
przewidzianych w OWU 
dla poszczególnych 
wariantów. 

3 HP I10 9 Ubezpieczenie bagaŜu 4.000 PLN 

Z zastrzeŜeniem 
wysokości sum 
gwarancyjnych 
przewidzianych w OWU 
dla poszczególnych 
wariantów. 

3 HP M09 13 OC osób fizycznych w Ŝyciu 
prywatnym 500.000 PLN 

Z zastrzeŜeniem 
wysokości sum 
gwarancyjnych 
przewidzianych w OWU 
dla poszczególnych 
wariantów. 

0 - G01 7 

Ubezpieczenie rzeczy                 
w  krajowym przewozie 
(drogowym, kolejowym, 
lotniczym, śródlądowym) 

300.000 PLN 

Z zastrzeŜeniami poniŜej 
w pkt 1-2. 

 1. Brak moŜliwości ubezpieczania uszkodzonego oraz uŜywanego mienia. 
2. Brak moŜliwości ubezpieczania przesyłek kurierskich. 

0 - 
 

 
M05 

13 OC rolników z tytułu prowadzenia 
gospodarstwa rolnego 

6.000.000 EUR 

Limit sumy gwarancyjnej 
w przypadku szkód na 
osobie wynosi 5.000.000 
EUR, a w przypadku 
szkód w mieniu limit 
wynosi 1.000.000 EUR. 

0 - M07 13 OC nauczycieli, instruktorów        
i wychowawców 200.000 PLN 

Dla sumy gwarancyjnej od 
100.001 PLN do 200.000 
PLN – zwyŜka 200%. 

0 - M08 13 
OC lekarzy, farmaceutów i innych 
osób świadczących usługi           
o charakterze medycznym 

200.000 PLN 

Przy sumie gwarancyjnej 
powyŜej 100.000 PLN 
składkę dla grupy II ustala 
się na poziomie stawek 
grupy I. 
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Pakiet 
numer  Pakiet Produkt Grupa 

ubezpiecze ń 
Nazwa produktu – pozycji 
taryfy 

Limit sumy 
ubezpieczenia/ 
sumy 
gwarancyjnej 

Zastrze Ŝenia 

0 - M09 13 
OC osób fizycznych w Ŝyciu 
prywatnym 500.000 PLN - 

 
 
 

§ 3 
 
Umocowanie udzielone na mocy postanowień § 1 pełnomocnictwa moŜe być wykonywane przez Agenta  z 
dodatkowym zastrzeŜeniem postanowień paragrafów od 4 do 9. 
 
 

§ 4 
 
Zmiany OWU powinny zostać umieszczone w treści polisy, załączniku do polisy lub powinny być dokonane na 
stosownym druku aneksu do polisy wraz z pisemnym  potwierdzeniem  
przez ubezpieczającego, Ŝe zapoznał się ze zmianami przed zawarciem umowy ubezpieczenia. Postanowienia 
potwierdzające zmiany nie mogą stać w sprzeczności z aktami legislacji wewnętrznej, obowiązującymi w Spółce. 
 
 

§ 5 
 
Agent  nie jest upowaŜniony do zawierania umów ubezpieczenia, odbiegających od postanowień § 1 
pełnomocnictwa, tj. umów na warunkach odbiegających od OWU oraz przekraczających limity sum ubezpieczenia 
/ sum gwarancyjnych i nie uwzględniających zastrzeŜeń określonych w tabeli zamieszczonej w § 2 
pełnomocnictwa, chyba Ŝe na zawarcie takiej umowy uprzednio uzyska pisemną zgodę Zarządu Spółki albo 
upowaŜnionego przez Zarząd Spółki pracownika, przy czym za zachowanie formy pisemnej uznaje się równieŜ 
przesłanie akceptacji pocztą elektroniczną na adres mailowy Agenta , wskazany w treści zawartej z przez Spółk ę 
z Agentem  umowy o świadczenie usług pośrednictwa ubezpieczeniowego. 
 
 

§ 6 
 
Agent nie jest upowaŜniony do stosowania jakichkolwiek zniŜek składek ubezpieczeniowych  
w stosunku do obowiązujących stawek taryfowych (za wyjątkiem wskazanych w tabeli w § 2 pełnomocnictwa), 
chyba Ŝe doręczone mu instrukcje akwizycyjne Spółki  dla poszczególnych produktów stanowią inaczej.               
W sytuacji wskazanej w zdaniu poprzednim – właściwa instrukcja akwizycyjna będzie załącznikiem do 
pełnomocnictwa. 

 
 

§ 7 
 
Agent wykonuje czynności agencyjne wchodzące w zakres niniejszego pełnomocnictwa wyłącznie przy pomocy 
osób fizycznych spełniających wymogi ustawowe i posiadających pisemne upowaŜnienie Agenta do działania w 
jego imieniu. UpowaŜnienie powyŜsze podpisują osoby prawidłowo umocowane do reprezentowania Agenta. */ 
*/ Agent niebędący przedsiębiorcą indywidualnym. 
 
Agent wykonuje czynności agencyjne wchodzące w zakres niniejszego pełnomocnictwa osobiście lub  przy 
pomocy osób fizycznych spełniających wymogi ustawowe i posiadających pisemne upowaŜnienie Agenta do 
działania w jego imieniu. **/ 
**/ Agent będący przedsiębiorcą indywidualnym. 
 
 
 

§ 8 
 
1. Pełnomocnictwo niniejsze obowiązuje do czasu jego odwołania. 
2. Udzielenie pełnomocnictwa Agentowi  oraz jego waŜność potwierdzane zostają przez Spółk ę (w okresach 

rocznych) w dokumencie: „Certyfikat potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa do wykonywania czynności 
pośrednictwa ubezpieczeniowego”, który to dokument – wraz z wydrukiem aktualnego pełnomocnictwa – 
Agent  zobowiązany jest okazywać Klientom na kaŜde ich Ŝądanie. 
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§ 9 
 
Pełnomocnictwo niniejsze nie upowaŜnia do udzielania dalszych pełnomocnictw.   
 
 
 
 
 
   
 
 
 

Piotr Maria Śliwicki                 Małgorzata Makulska 
 Prezes Zarządu                   Wiceprezes Zarządu 

 
 
 
 
Załącznik: 
 
Załącznik do Pełnomocnictwa akwizycyjnego typu B dla Agenta. 
 
 
Klauzula utraty dokumentów niezb ędnych do refundacji leków 
 
1. Z zastrzeŜeniem Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Hestia Biznes i innych postanowień lub załączników do 

umowy uzgodniono, Ŝe na podstawie niniejszej klauzuli zakres ubezpieczenia mienia od ognia i innych 
zdarzeń losowych, mienia od kradzieŜy z włamaniem i rabunku oraz mienia od wandalizmu zostaje 
rozszerzony o ryzyko utraty, zniszczenia lub uszkodzenia dokumentów (recept), niezbędnych do refundacji 
leków przez powołany ustawą organ nadzorujący refundację, na skutek zdarzeń objętych zakresem 
ubezpieczenia uniemoŜliwiających refundację. 

2. Ubezpieczający zobowiązany jest do: 
1) bieŜącej archiwizacji  w formie elektronicznej dokumentów (recept) będących przedmiotem 

ubezpieczenia,  
2) przechowywania danych komputerowych, na podstawie których dokonywana jest refundacja leków, 

przez okres co najmniej 5 lat. 
3. W przypadku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia w wyniku zdarzeń objętych ubezpieczeniem, zarówno 

dokumentów (recept), jak i danych komputerowych lub utraty, zniszczenia lub uszkodzenia w wyniku tych 
zdarzeń dokumentów (recept) przed ich elektroniczną archiwizacją, wysokość odszkodowania zostanie 
ustalona w oparciu o średnie wielkości refundacji z okresu sześciu miesięcy poprzedzających dzień szkody 
(potwierdzone przez powołany ustawą organ nadzorujący refundację). 

4. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności w przypadku nie spełnienia przez Ubezpieczającego wymogów 
określonych w pkt. 2 powyŜej. 

5. Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody powstałe wskutek zdarzeń objętych niniejszą klauzulą 
wynosi 50.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

6. Dla szkód określonych w pkt 1 powyŜej wprowadza się franszyzę redukcyjną w wysokości 400 PLN. 
7.  Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób określony w pkt 1 powyŜej Ubezpieczający zobowiązany 

jest zapłacić dodatkową składkę w wysokości ustalonej w umowie. 
 
___________________________    __________________________ 
pieczęć i podpis ubezpieczającego    pieczęć i podpis ubezpieczyciela 
 
 
Klauzula transferu do ubezpieczenia mienia od ognia  i innych zdarze ń losowych 
 
 
Z zastrzeŜeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą warunków ubezpieczenia, ustala się, Ŝe 
Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu we wszystkich 
wymienionych we wniosku o ubezpieczenie lokalizacjach, w których Ubezpieczający prowadzi działalność do 
limitu sumy ubezpieczenia 200.000 PLN, chyba Ŝe łączna suma ubezpieczenia we wszystkich wymienionych 
lokalizacjach jest niŜsza od wyŜej wymienionego limitu wtedy odpowiedzialność ograniczona jest do tej łącznej 
sumy ubezpieczenia we wszystkich wskazanych lokalizacjach. 
 
___________________________    __________________________ 
pieczęć i podpis ubezpieczającego    pieczęć i podpis ubezpieczyciela 
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Klauzula transferu do ubezpieczenia mienia od kradz ieŜy z włamaniem i rabunku 
 
Z zastrzeŜeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą warunków ubezpieczenia, ustala się, Ŝe 
Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu we wszystkich 
wymienionych we wniosku o ubezpieczenie lokalizacjach, w których Ubezpieczający prowadzi działalność do 
limitu sumy ubezpieczenia 100.000 PLN, chyba Ŝe łączna suma ubezpieczenia we wszystkich wymienionych 
lokalizacjach jest niŜsza od wyŜej wymienionego limitu wtedy odpowiedzialność ograniczona jest do tej łącznej 
sumy ubezpieczenia we wszystkich wskazanych lokalizacjach. 
 
___________________________    __________________________ 
pieczęć i podpis ubezpieczającego    pieczęć i podpis ubezpieczyciela 
 
 
 
 
Klauzula wł ączenia szkód wynikłych z przeniesienia chorób zaka źnych, zaka Ŝeń oraz spowodowane przez 
wirus HIV 
 
1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 

określonych we wniosku i w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, strony postanowiły rozszerzyć zakres 
ubezpieczenia o szkody wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych, zakaŜeń oraz spowodowane przez wirus 
HIV. 

2. Ochrona nie obejmuje szkód wynikłych z nieprzestrzegania wymogów higieniczno-sanitarnych lub procedur w 
zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym i zakaŜeniem, przewidzianych przepisami prawa w zakresie 
działalności prowadzonej przez osoby objęte ubezpieczeniem. 

3. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody, o których mowa w pkt 1 powyŜej ograniczona jest do 
wysokości limitu ustalonego w umowie ubezpieczenia. 

4. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób określony w pkt 1 powyŜej Ubezpieczający zobowiązany 
jest zapłacić dodatkową składkę określoną w umowie ubezpieczenia. 

 
 
 
___________________________    __________________________ 
pieczęć i podpis ubezpieczającego    pieczęć i podpis ubezpieczyciela 
 
                                                                  
 
 
 
 
 

 
 
 


