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Klauzule mające zastosowanie wyłącznie do ubezpieczenia  
Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzenia  
działalności gospodarczej lub użytkowania mienia

 
Włączenie szkód powstałych poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (klauzula 001)
1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych 

we wniosku i w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Hestia Biznes, strony postanowiły rozszerzyć zakres 
ubezpieczenia o szkody w mieniu lub na osobie, powstałe poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z wyłączeniem 
szkód powstałych na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Kanady, Nowej Zelandii, Australii.

2. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody, o których mowa w ust. 1 powyżej, ograniczona jest do wysokości 
limitu ustalonego w umowie ubezpieczenia.

3. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób określony w ust. 1 powyżej Ubezpieczający zobowiązany jest 
zapłacić dodatkową składkę określoną w umowie ubezpieczenia.

 
Włączenie szkód w rzeczach ruchomych osób trzecich, z których osoby objęte 
ubezpieczeniem korzystały na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu, 
użyczenia lub innego pokrewnego stosunku prawnego (klauzula 003)
1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych 

we wniosku i w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Hestia Biznes, strony postanowiły rozszerzyć zakres 
ubezpieczenia o szkody polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu rzeczy ruchomych oddanych w użytkowanie 
osób objętych ubezpieczeniem na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu, użyczenia albo innego 
pokrewnego stosunku prawnego.

2. Ubezpieczenie nie obejmuje:

1) szkód w przedmiotach ze szkła, ceramiki, terakoty lub tworzyw sztucznych, chyba że stanowią część składową 
rzeczy, o których mowa w ust. 1 powyżej;

2) szkód wynikłych ze zużycia rzeczy w trakcie ich użytkowania;

3) szkód w pojazdach mechanicznych;

4) szkód w sprzęcie elektronicznym lub komputerowym.

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

4. Dla szkód określonych w ust. 1 powyżej wprowadza się franszyzę redukcyjną w wysokości 1000 zł.

5. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób określony w ust. 1 powyżej Ubezpieczający zobowiązany jest 
zapłacić dodatkową składkę określoną w umowie ubezpieczenia.

 
Włączenie szkód na osobie wyrządzonych pracownikom (klauzula 004)
1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych 

we wniosku i w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Hestia Biznes, strony postanowiły rozszerzyć zakres 
ubezpieczenia o szkody na osobie i w mieniu wynikające z wypadków przy pracy w rozumieniu art. 3 ustawy  
z dnia 30 października 2002 roku z późniejszymi zmianami, o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy 
pracy i chorób zawodowych wyrządzone pracownikom Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego.

2. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje:

1) szkód wynikłych z wypadków przy pracy mających miejsce poza okresem ubezpieczenia;

2) szkód powstałych wskutek stanów chorobowych niewynikających z wypadków, o których mowa  
w ust. 1 powyżej;

3) świadczeń przysługujących poszkodowanemu na podstawie przepisów ustawy, o której mowa  
w ust. 1 powyżej.

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

4. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób określony w ust. 1 powyżej Ubezpieczający zobowiązany jest 
zapłacić dodatkową składkę wskazaną w umowie ubezpieczenia.
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Włączenie szkód w rzeczach znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą  
osób objętych ubezpieczeniem (klauzula 005A)

1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
określonych we wniosku i w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Hestia Biznes, strony postanowiły rozszerzyć 
zakres ubezpieczenia o szkody w rzeczach znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą osób objętych 
ubezpieczeniem, polegające na ich uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie, niezależnie od źródła obowiązku 
odszkodowawczego (czyn niedozwolony, niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania).

2. Ubezpieczenie nie obejmuje:

1) szkód w rzeczach, z których osoby objęte ubezpieczeniem korzystały na podstawie umowy najmu, dzierżawy, 
użyczenia, leasingu albo innego pokrewnego stosunku prawnego;

2) szkód w rzeczach przyjętych w celu wykonania ich obróbki, czyszczenia, naprawy lub innych podobnych 
czynności, powstałych w czasie ich wykonywania;

3) szkód w pojazdach mechanicznych lub ich wyposażeniu, albo rzeczach w nich pozostawionych;

4) szkód wynikłych z działania lub zaniechania, uczestnictwa, współdziałania lub współuczestnictwa osób 
wcześniej karanych będących pracownikami osób objętych ubezpieczeniem lub osobami, którymi osoby objęte 
ubezpieczeniem się posługują;

5) szkód polegających na zaginięciu, podmianie, brakach inwentarzowych mienia, powstałych w związku 
z: poświadczeniem nieprawdy, podstępem, wymuszeniem, szantażem, przywłaszczeniem, niszczeniem, 
usuwaniem, ukrywaniem, przerabianiem lub podrabianiem dokumentów lub znaków identyfikacyjnych, 
wprowadzeniem w błąd lub wykorzystaniu pozostawania w błędzie;

6) szkód w wartościach pieniężnych.

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

4. Dla szkód określonych w ust. 1 powyżej wprowadza się franszyzę redukcyjną w wysokości 1000 zł.

5. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób określony w pkt 1) powyżej Ubezpieczający zobowiązany jest 
zapłacić dodatkową składkę określoną w umowie ubezpieczenia.

 
Włączenie szkód w pojazdach mechanicznych znajdujących się w pieczy,  
pod dozorem lub kontrolą osób objętych ubezpieczeniem (klauzula 005B)
1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych 

we wniosku i w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Hestia Biznes, strony postanowiły rozszerzyć zakres 
ubezpieczenia o szkody w pojazdach mechanicznych znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą 
osób objętych ubezpieczeniem oraz w ich wyposażeniu, polegające na ich uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie, 
niezależnie od źródła obowiązku odszkodowawczego (czyn niedozwolony, niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
zobowiązania).

2. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela istnieje wyłącznie w sytuacji, gdy pojazdy były przechowywane na ogrodzonym, 
oświetlonym w nocy i strzeżonym całodobowo parkingu, zabezpieczonego szlabanem, bramą lub innym 
zabezpieczeniem, z którego wyjazd pojazdem mechanicznym przez osobę nieuprawnioną jest niemożliwy.

3. Ubezpieczenie nie obejmuje szkód:

1) w rzeczach, z których osoby objęte ubezpieczeniem korzystały na podstawie umowy najmu, dzierżawy, 
użyczenia, leasingu albo innego pokrewnego stosunku prawnego;

2) w rzeczach przyjętych w celu wykonania ich obróbki, czyszczenia, naprawy lub innych podobnych usług, 
powstałych w czasie ich wykonywania;

3) w wartościach pieniężnych oraz innych rzeczach pozostawionych w pojazdach, o których mowa  
w ust. 1 powyżej;

4) szkód wynikłych z działania lub zaniechania, uczestnictwa, współdziałania lub współuczestnictwa osób 
wcześniej karanych będących pracownikami osób objętych ubezpieczeniem lub osobami, którymi osoby objęte 
ubezpieczeniem się posługują;

5) polegających na zaginięciu, podmianie, brakach inwentarzowych mienia, powstałych w związku z: 
poświadczeniem nieprawdy, podstępem, wymuszeniem, szantażem, przywłaszczeniem, niszczeniem, 
usuwaniem, ukrywaniem, przerabianiem lub podrabianiem dokumentów lub znaków identyfikacyjnych, 
wprowadzeniem w błąd lub wykorzystaniu pozostawania w błędzie.

4. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody, o których mowa w ust. 1 powyżej, ograniczona jest do wysokości 
limitu ustalonego w umowie ubezpieczenia.

5. Dla szkód określonych w ust. 1 powyżej ustala się franszyzę redukcyjną wynoszącą 10% wysokości szkody,  
nie mniej niż 1000 zł.
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6. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób określony w ust. 1 powyżej Ubezpieczający zobowiązany jest 
zapłacić dodatkową składkę określoną w umowie ubezpieczenia.

 
Włączenie szkód w wartościach pieniężnych znajdujących się w pieczy,  
pod dozorem lub kontrolą osób objętych ubezpieczeniem (klauzula 005C)
1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych 

we wniosku i w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Hestia Biznes, strony postanowiły rozszerzyć zakres 
ubezpieczenia o szkody w wartościach pieniężnych znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą osób 
objętych ubezpieczeniem, polegające na ich zniszczeniu, uszkodzeniu lub utracie niezależnie od źródła obowiązku 
odszkodowawczego (czyn niedozwolony, niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania).

2. Ubezpieczenie nie obejmuje:

1) szkód w wartościach pieniężnych, z których osoby objęte ubezpieczeniem korzystały na podstawie umowy 
najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu albo innego pokrewnego stosunku prawnego;

2) szkód w wartościach pieniężnych przyjętych w celu wykonania ich obróbki, czyszczenia, naprawy lub innych 
podobnych czynności, powstałych w czasie ich wykonywania;

3) szkód wynikłych z działania lub zaniechania, uczestnictwa, współdziałania lub współuczestnictwa osób 
wcześniej karanych będących pracownikami osób objętych ubezpieczeniem lub osobami, którymi osoby objęte 
ubezpieczeniem się posługują;

4) szkód polegających na zaginięciu, podmianie, brakach inwentarzowych mienia, powstałych w związku 
z: poświadczeniem nieprawdy, podstępem, wymuszeniem, szantażem, przywłaszczeniem, niszczeniem, 
usuwaniem, ukrywaniem, przerabianiem lub podrabianiem dokumentów lub znaków identyfikacyjnych, 
wprowadzeniem w błąd lub wykorzystaniu pozostawania w błędzie.

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

4. Dla szkód określonych w ust. 1 powyżej wprowadza się franszyzę redukcyjną w wysokości 1000 zł.

5. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób określony w ust. 1 powyżej Ubezpieczający zobowiązany jest 
zapłacić dodatkową składkę określoną w umowie ubezpieczenia. 

 
Włączenie szkód wynikłych bezpośrednio lub pośrednio z emisji, wycieku lub 
innej formy przedostania się do powietrza, wody, gruntu jakichkolwiek substancji 
niebezpiecznych (klauzula 006)
1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych 

we wniosku i w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Hestia Biznes, strony postanowiły rozszerzyć zakres 
ubezpieczenia o:

1) szkody na osobie lub w mieniu powstałe pośrednio lub bezpośrednio z emisji, wycieku lub innej formy 
przedostania się do powietrza, wody, gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych; 

2) koszty usunięcia, neutralizacji lub oczyszczenia gleby z substancji zanieczyszczających poniesione przez osoby 
trzecie.

2. Szkody i koszty określone w ust. 1 powyżej objęte są zakresem ubezpieczenia o ile są spowodowane przez nagłe, 
możliwe do zidentyfikowania, niezamierzone i nieoczekiwane zdarzenie, które w całości zaistnieje w określonym 
czasie i miejscu. 

3. Wszystkie szkody będące następstwem tego samego zdarzenia uważa się za jeden wypadek, z którego roszczenia 
mogą być zgłoszone do umowy ubezpieczenia obowiązującej w dniu zaistnienia wypadku.

4. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje grzywien, kar umownych, odszkodowań za straty moralne wynikające 
pośrednio lub bezpośrednio z emisji, wycieku lub innej formy przedostania się do powietrza, wody, gruntu 
jakichkolwiek substancji niebezpiecznych. 

5. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody, o których mowa w ust. 1 powyżej, ograniczona jest do wysokości 
limitu ustalonego w umowie ubezpieczenia.

6. Dla szkód określonych w ust. 1 powyżej wprowadza się franszyzę redukcyjną w wysokości 1 000 zł. 

7. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób określony w pkt 1 powyżej Ubezpieczający zobowiązany jest 
zapłacić dodatkową składkę określoną w umowie ubezpieczenia.
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Włączenie szkód wynikłych z przeniesienia chorób zakaźnych, zakażeń  
oraz spowodowane przez wirus HIV (klauzula 011)
1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych 

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

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

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

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

 
Włączenie szkód powstałych wskutek cofnięcia się cieczy w systemach 
kanalizacyjnych (klauzula 012)
1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych 

we wniosku i w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Hestia Biznes, strony postanowiły rozszerzyć zakres 
ubezpieczenia o szkody powstałe wskutek cofnięcia się cieczy w systemach kanalizacyjnych.

2. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody, o których mowa w ust. 1 powyżej, ograniczona jest do wysokości 
limitu ustalonego w umowie ubezpieczenia.

3. Dla szkód określonych w ust. 1 powyżej wprowadza się franszyzę redukcyjną wynoszącą 10% wysokości szkody,  
nie mniej niż 1000 zł.

4. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób określony w ust. 1 powyżej Ubezpieczający zobowiązany jest 
zapłacić dodatkową składkę określoną w umowie ubezpieczenia.
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2. Za poszkodowanego w rozumienia niniejszej klauzuli uważa się osobę, która poniosła szkody wskazane  
w ust. 1 pkt 1)-4) powyżej. 

3. Jeżeli okaże się, że możliwe jest doprowadzenie przerobionego produktu do stanu umożliwiającego jego sprzedaż, 
w drodze ekonomicznie uzasadnionego procesu naprawczego, Ubezpieczyciel oceni koszty takiego procesu; przy 
czym z kwoty odszkodowania Ubezpieczyciel potrąca kwotę odpowiadającą stosunkowi ceny zapłaconej  
za dostarczony przez Ubezpieczającego produkt do ceny, za którą przerobiony produkt może być sprzedany.

4. Ochrona nie obejmuje:

1) szkód wynikłych z opóźnień jakiegokolwiek rodzaju;

2) spodziewanego zysku, który nie został uzyskany;

3) kosztów poniesionych na usunięcie i zastąpienie wadliwej rzeczy przez rzecz wolną od wad;

4) jakichkolwiek strat pośrednich innych od jednoznacznie objętych ubezpieczeniem.

5. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody, o których mowa w ust. 1 powyżej, ograniczona jest do wysokości 
limitu ustalonego w umowie ubezpieczenia.

6. Dla szkód określonych w ust. 1 powyżej wprowadza się franszyzę redukcyjną wynoszącą 10% wysokości szkody,  
nie mniej niż 1000 zł.

7. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób określony w ust. 1 powyżej Ubezpieczający zobowiązany jest 
zapłacić dodatkową składkę określoną w umowie ubezpieczenia.

 
Włączenie szkód poniesionych przez użytkownika maszyn lub urządzeń 
wyprodukowanych, naprawionych, dostarczonych lub konserwowanych przez osoby 
objęte ubezpieczeniem, powstałe wskutek wadliwości rzeczy wytworzonych lub 
poddanych obróbce z użyciem tych maszyn lub urządzeń (klauzula 010)
1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych 

we wniosku i w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Hestia Biznes, strony postanowiły rozszerzyć zakres 
ubezpieczenia o szkody poniesione przez użytkownika maszyn lub urządzeń wyprodukowanych, naprawionych, 
dostarczonych lub konserwowanych przez osoby objęte ubezpieczeniem, powstałe wskutek wadliwości rzeczy 
wytworzonych lub poddanych obróbce z użyciem tych maszyn lub urządzeń polegające na:

1) zniszczeniu lub uszkodzeniu produktów wytworzonych lub poddanych obróbce z użyciem tych maszyn lub 
urządzeń;

2) nakładach i wydatkach na produkcję lub obróbkę, straconych w związku z wadliwością tych maszyn lub 
urządzeń;

3) dodatkowych wydatkach poniesionych na poczet usunięcia wad albo szkód w produktach wytworzonych 
lub poddanych obróbce z użyciem tych maszyn lub urządzeń, w celu doprowadzenia ich do stanu 
odpowiadającego wymogom prawnym lub rynkowym.

2. Za poszkodowanego w rozumieniu niniejszej klauzuli uważa się osobę, która poniosła szkody wskazane  
w ust. 1 pkt 1)-3) powyżej.

3. Ochrona nie obejmuje: 

1) szkód wynikłych z opóźnień jakiegokolwiek rodzaju;

2) spodziewanego zysku, który nie został uzyskany;

3) kosztów poniesionych na usunięcie i zastąpienie wadliwej rzeczy przez rzecz wolną od wad;

4) jakichkolwiek strat pośrednich innych od jednoznacznie objętych ubezpieczeniem.

4. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody, o których mowa w ust. 1 powyżej, ograniczona jest do wysokości 
limitu ustalonego w umowie ubezpieczenia.

5. Dla szkód określonych w ust. 1 powyżej wprowadza się franszyzę redukcyjną wynoszącą 10% wysokości szkody,  
nie mniej niż 1000 zł.

6. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób określony w ust. 1 powyżej Ubezpieczający zobowiązany jest 
zapłacić dodatkową składkę określoną w umowie ubezpieczenia.
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Włączenie szkód w rzeczach stanowiących przedmiot obróbki, naprawy lub innych 
czynności w ramach usług wykonywanych przez osoby objęte ubezpieczeniem 
(klauzula 007)
1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych 

we wniosku i w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Hestia Biznes, strony postanowiły rozszerzyć zakres 
ubezpieczenia o szkody w rzeczach (ruchomych lub nieruchomych) stanowiących przedmiot obróbki, naprawy lub 
innych czynności wykonywanych przez osoby objęte ubezpieczeniem, powstałe w czasie ich wykonywania.

2. W razie wątpliwości w ustaleniu, w oparciu o zapisy umowy zawartej przez osoby objęte ubezpieczeniem  
z poszkodowanym, czy przedmiotem obróbki, naprawy lub innych czynności jest cała rzecz, czy jej część, za 
przedmiot tych czynności uznaje się możliwą do wyodrębnienia pod względem funkcjonalnym lub konstrukcyjnym 
część rzeczy poddaną obróbce, naprawie lub innym czynnościom.

3. Ubezpieczenie nie obejmuje:

1) szkód w rzeczach, z których osoby objęte ubezpieczeniem korzystały na podstawie umowy najmu, dzierżawy, 
użyczenia, leasingu albo innego pokrewnego stosunku prawnego;

2) utraty rzeczy nie wynikającej z ich zniszczenia lub uszkodzenia;

3) szkód w wartościach pieniężnych i wszelkiego rodzaju dokumentach;

4) szkód wyrządzonych podczas prac ładunkowych wszelkiego rodzaju.

4. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody, o których mowa w ust. 1 powyżej, ograniczona jest do wysokości 
limitu ustalonego w umowie ubezpieczenia. 

5. Dla szkód określonych w ust. 1 powyżej wprowadza się franszyzę redukcyjną w wysokości 500 zł.

6. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób określony w ust. 1 powyżej Ubezpieczający zobowiązany jest 
zapłacić dodatkową składkę określoną w umowie ubezpieczenia.

 
Włączenie szkód wyrządzonych przez dostarczoną lub wyprodukowaną energię  
oraz szkód wynikłych z niedostarczenia energii w jakiejkolwiek postaci (klauzula 008)
1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych 

we wniosku i w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Hestia Biznes, strony postanowiły rozszerzyć zakres 
ubezpieczenia o szkody w mieniu lub na osobie wyrządzone przez energię dostarczoną lub wyprodukowaną przez 
osoby objęte ubezpieczeniem oraz o szkody w mieniu lub na osobie wynikłe z niedostarczenia energii  
w jakiejkolwiek postaci.

2. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody, o których mowa w ust. 1 powyżej, ograniczona jest do wysokości 
limitu ustalonego w umowie ubezpieczenia.

3. Dla szkód określonych w ust. 1 powyżej wprowadza się franszyzę redukcyjną w wysokości 1000 zł.

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

 
Włączenie szkód poniesionych przez producenta produktu finalnego wskutek 
wadliwości produktów dostarczonych przez osoby objęte ubezpieczeniem  
(klauzula 009)
1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych 

we wniosku i w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Hestia Biznes oraz z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, strony 
postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o szkody poniesione przez producenta produktu finalnego wskutek 
wadliwości produktów dostarczonych przez osoby objęte ubezpieczeniem polegające na:

1) zniszczeniu lub uszkodzeniu rzeczy producenta produktu finalnego zmieszanych lub połączonych z wadliwymi 
produktami dostarczonymi przez osoby objęte ubezpieczeniem, z wyłączeniem kwoty odpowiadającej cenie 
dostarczonych przez osoby objęte ubezpieczeniem;

2) poniesieniu kosztów produkcji wyrobu finalnego, z wyłączeniem kwoty odpowiadającej cenie dostarczonych 
przez osoby objęte ubezpieczeniem produktów;

3) poniesieniu dodatkowych kosztów na usunięcie szkód w produkcie finalnym lub doprowadzenie go do 
stanu odpowiadającego wymogom prawnym lub rynkowym; przy czym Ubezpieczyciel nie pokrywa kwoty 
wynikającej ze stosunku ceny dostarczonych przez osoby objęte ubezpieczeniem produktów do ceny sprzedaży 
produktu finalnego;

4) zmniejszeniu przychodów wskutek konieczności obniżenia ceny przerobionego produktu finalnego,  
z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel nie pokrywa kwoty odpowiadającej stosunkowi ceny zapłaconej za 
dostarczony przez osoby objęte ubezpieczeniem produkt do ceny, za którą przerobiony produkt mógłby być 
sprzedany, gdyby produkt dostarczony przez osoby objęte ubezpieczeniem nie był wadliwy; odszkodowanie 
jest przyznawane zamiast kosztów, o których mowa w pkt 2) powyżej.


