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Załącznik Nr 1 do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
I. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA I, II, II CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
1. W opisie przedmiotu zamówienia zwanym dalej OPZ, zawarte są warunki wykonania
zamówienia. Warunki te oraz klauzule obligatoryjne określone szczegółowo w każdej części
zamówienia, będą mieć pierwszeństwo przed zapisami ogólnych i/lub szczególnych
warunków ubezpieczenia Wykonawcy, za wyjątkiem zapisów korzystniejszych dla
Zamawiającego.
2. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie innych treści klauzul, limitów kwotowych
jak wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, ani też stosowanie czasowych ograniczeń
odpowiedzialności. Sumy ubezpieczenia i limity odnoszą się do jednego okresu ubezpieczenia
- 12 miesięcy.
3. Wykonawca gwarantuje, że stawki i stopy składki przez cały okres wykonywania zamówienia
nie ulegną zmianie.
4. W przypadku konieczności zapłaty składki za okres krótszy niż 12 miesięcy składka zostanie
wyliczona wg. zasady pro rata temporis, bez stosowania składki minimalnej.
5. Dla umów ubezpieczenia określonych w części Nr I, II i III zamówienia płatność składki
nastąpi jednorazowo tj.:
1) Część I i II w terminie 21 dni od początku okresu ubezpieczenia
Okres ubezpieczenia: 31.05.2018 – 30.05.2019 w terminie do 21 czerwca 2018r.
Okres ubezpieczenia: 31.05.2019 – 30.05.2020 w terminie do 21 czerwca 2019r.
Okres ubezpieczenia: 31.05.2020 – 30.05.2021 w terminie do 21 czerwca 2020r.
2) Część III – w terminie 14 dni od początku okresu ubezpieczenia dla poszczególnych
pojazdów przyjętych do ubezpieczenia. W tabeli nr 4 do OPZ podano szczegółowe okresy
ubezpieczenia pojazdów.
6. Za dzień zapłaty składki przyjmuje się dzień złożenia w banku lub urzędzie pocztowym
dyspozycji przelewu/zlecenia płatniczego na wskazany rachunek Wykonawcy pod warunkiem
posiadania na rachunku odpowiednich środków płatniczych.
7. Na każdy okres ubezpieczenia Wykonawca wystawi polisy co najmniej na 7 dni przed datą
początku danego okresu ubezpieczenia.
8. Wykonawca nie będzie potrącał płatności zaległej składki z wypłacanych odszkodowań, za
wyjątkiem przypadków uzgodnionych z Zamawiającym.
9. Ubezpieczeniu podlega mienie należące do Zamawiającego, będące jego własnością lub w
posiadaniu jak również mienie dzierżawione, użytkowane na podstawie umów
cywilnoprawnych a stanowiące własność osób trzecich. Ubezpieczeniu podlegać również
będzie mienie w którego posiadanie wejdzie Zamawiający w trakcie trwania ubezpieczenia na
zasadach określonych w umowie.
10. W przypadku powstania szkody gdy zgłoszona do ubezpieczenia suma ubezpieczenia
przedmiotu ubezpieczenia zawiera podatek VAT a Zamawiający nie ma możliwości jego
odliczenia wówczas odszkodowanie wypłacane jest w wysokości powiększonej o wysokość
podatku VAT.
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11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do aktualizacji wartości mienia i sum ubezpieczenia w
okresie od początku postępowania do czasu wystawienia polis oraz w kolejnych latach przed
początkiem okresu ubezpieczenia.
12. Zamawiający ma prawo zgłosić do ubezpieczenia w wartości odtworzeniowej mienie nabyte
w promocjach lub okazyjnych cenach, jak również mienie którego wartość początkowa brutto
jest niższa od wartości odtworzeniowej.
II. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM
1. Nazwa i adres Zamawiającego
Gmina Stawiski
Adres: 18-520 Stawiski, Plac Wolności 13/15
województwo: podlaskie, powiat: kolneński
NIP 2910224677
REGON 450669884

Wykaz Jednostek Organizacyjnych Zamawiającego objętych ochroną
L.p.

1
2

Nazwa jednostki

Urząd Miejski w
Stawiskach

Plac Wolności
13/15,
18-520
Stawiski

Gminny Ośrodek
Kultury i Sportu w
Stawiskach

ul. Krótka 4,
18-520
Stawiski

3

Zakład Gospodarki
Komunalnej i
Mieszkaniowej w
Stawiskach

4

Ośrodek Pomocy
Społecznej

5

Szkoła Podstawowa
w Porytem

5

Adres

ul. Polowa 21
18-520
Stawiski

ul. Polowa 21,
18-520
Stawiski
Poryte ul.
Szkolna 23,
18- 520
Stawiski

NIP

REG
ON

Głó
wne
PKD

Rodzaj
prowadzonej
działalności

Liczba
pracownik
ów

Liczba uczniów/
wychowanków/
pensjonariuszy

35

00052
8830

8411 jednostka
Z
administracyjna

45067
3182

działalność
9004
kulturalna i
Z
sportowa

9

721-00-03-250

00111
1753

pobór,
uzdatnianie i
36.00
dostarczanie
Z
wody,
37.00 odprowadzanie i
Z
oczyszczanie
ścieków, lokale
komunalne

9

291-00-6-5374

45000
9248

8810
pomoc społeczna
Z

9

13

291-00-81-396

00112
93800
0000

8520
Z

21

50

721-10-03-298
291-016-54-14

Edukacja

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Stawiskach, ul. Polowa 12, 18-520 Stawiski NIP 2910225808 REGON 362174372, w skład
Zespołu wchodzą:
Szkoła Podstawowa
im. Tadeusza
Kościuszki z
ul. Polowa 26,
85.20.Z Edukacyjna
30
128
oddziałami
18-520 Stawiski,
gimnazjalnymi w
Stawiskach
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7
8
9

Szkoła Podstawowa
im. Tadeusza
Kościuszki w
Stawiskach
Miejskie
Przedszkole w
Stawiskach
Szkoła Filialna w
Budach Stawiskich
Szkoła Filialna w
Jurcu Szlacheckim

ul. Polowa 12,
18-520 Stawiski

85.20.Z Edukacyjna

Ul. Cedrowska 1,
18-520 Stawiski
Budy Stawiskie 1,
18-520 Stawiski

35

312

15

110

85.20.Z Edukacyjna

4

10

85.20.Z Edukacyjna

3

12

85.10.Z

Jurzec Szlachecki,
18-520 Stawiski

Edukacja

Wykaz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
Lp.

Nazwa jednostki

Adres

Ilość członków OSP

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

OSP Stawiski
OSP Poryte
OSP Dzierzbia
OSP Karwowo
OSP Romany
OSP Jurzec Włościański
OSP Wysokie Małe
OSP Michny-Tafiły
OSP Wilczewo
OSP Cedry
OSP Sokoły
RAZEM

ul. Strażacka 9, 18-520 Stawiski
Plac Józefa Piłsudskiego 2, 18-520 Stawiski
Dzierzbia 21, 18-520 Stawiski
Karwowo 13a, 18-520 Stawiski
Romany 1, 18-520 Stawiski
Jurzec Włościański 26a, 18-520 Stawiski
Wysokie Małe 3, 18-520 Stawiski
Michny 1, 18-520 Stawiski
Wilczewo 17, 18-520 Stawiski
Cedry 27A, 18-520 Stawiski
Sokoły 42, 18-520 Stawiski

16
8
8
8
8
8
8
8
4
4
4
84

1. Miejsca ubezpieczenia
Miejscem ubezpieczenia są miejsca wymienione w powyższych zestawieniach oraz tabeli Wykaz
budynków i budowli w Gminie Stawiski – załącznik nr 1 do OPZ oraz poniższe lokalizacje w których
prowadzona jest działalność oraz/lub znajduje się mienie Ubezpieczającego i jednostek
organizacyjnych.
L.p.

Nazwa jednostki

1

Urząd Miejski w Stawiskach

2

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiskach

3

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stawiskach

Adres
Działka zabudowana nr 63/10 położona w Wysokiem Małym 3,
18-520 Stawiski
działka zabudowana nr 142/2 położona w Cedrach 27A, 18-520
Stawiski
ul. Ogrodowa 18
18-520 Stawiski
ul. Cedrowska 17, 18-520 Stawiski
ul. Polowa 21, 18-520 Stawiski
Dzięgiele, 18-520 Stawiski
Budy Stawiskie (w budynku szkoły), 18-520 Stawiski
Jurzec (w budynku szkoły), 18-520 Stawiski
Poryte (w budynku remizy), 18-520 Stawiski
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Rostki, 18-520 Stawiski
Dzierzbia, 18-520 Stawiski

Miejscem ubezpieczenia są również inne miejsca, w których jest lub będzie w okresie ubezpieczenia
prowadzona działalność lub znajduje, składuje się mienie lub będzie znajdowało się mienie na terenie
RP.
Za miejsce ubezpieczenia uważa się również lokalizacje czasowe (nienazwane) w których z uwagi na
konieczność wypełniania obowiązków służbowych znajduje się mienie własne Zamawiającego bądź
mienie osób trzecich użytkowane przez Zamawiającego na podstawie stosownych umów np. podczas
targów, wystaw, konferencji, szkoleń itp.
W odniesieniu do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego przenośnego miejscem ubezpieczenia jest
obszar RP.
W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej miejscem ubezpieczenia jest obszar RP,
z tym, że w odniesieniu do podróży służbowych, delegacji, udziału w szkoleniach, kursach, podczas
stażu, wyjazdów itp. miejscem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej jest obszar RP oraz obszar
poza RP (z wyłączeniem USA, Kanady, Meksyku, Australii i Nowej Zelandii).
2. Dodatkowe informacje o Zamawiającym
1) Lokalizacje wskazane do ubezpieczenia nie znajdują się na terenach zalewowych,
powodziowych, osuwiskowych.
2) W ciągu ostatnich 20 lat nie wystąpiła powódź
3) Do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone budynki nieużytkowane.
4) Gmina nie prowadzi działalności w zakresie prowadzenia wysypiska śmieci i sortowni
odpadów.
5) Gmina nie posiada mienia przeznaczonego do rozbiórki, które zgłasza do ubezpieczenia.
III. OKRESY UBEZPIECZEŃ
1. Części I Zamówienia
Okres ubezpieczenia: 31.05.2018 – 30.05.2019
Okres ubezpieczenia: 31.05.2019 – 30.05.2020
Okres ubezpieczenia: 31.05.2020 – 30.05.2021
2. Części II Zamówienia.
Okres ubezpieczenia: 31.05.2018 – 30.05.2019
Okres ubezpieczenia: 31.05.2019 – 30.05.2020
Okres ubezpieczenia: 31.05.2020 – 30.05.2021
3. Części III Zamówienia
Okresy ubezpieczenia wskazane w Załączniku nr 4 do OPZ dla każdego pojazdu objętego ochroną.
IV. PODZIAŁ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA: UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
GMINY STAWISKI WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI
1) zakres ubezpieczenia obejmuje następujące ryzyka:
a) Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk z rozszerzeniem o kradzież z włamaniem
i rabunek oraz szyby i inne przedmioty od stłuczenia, pęknięcia lub porysowania.
4
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b)
c)
d)

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzeniem działalności
i posiadaniem mienia.
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.

2) CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA: UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH
WYPADKÓW CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH GMINY
STAWISKI
zakres ubezpieczenia obejmuje następujące ryzyka:
w skład której wchodzą następujące ryzyka:
a) Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży
Pożarnych – zakres I.
b) Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży
Pożarnych – zakres II
3. CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA: UBEZPIECZENIE POJAZDÓW MECHANICZNYCH
NALEŻĄCYCH
DO
GMINY
STAWISKI
WRAZ
Z
JEDNOSTKAMI
ORGANIZACYJNYMI
zakres ubezpieczenia obejmuje następujące ryzyka:
a) Ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych
b) Ubezpieczenie auto casco
c) Ubezpieczenie assistance
d) Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów
e) Ubezpieczenie zielona karta.
V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
CZEŚĆ I
ZAMÓWIENIA: UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI
CYWILNEJ GMINY STAWISKI WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI
UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK (ALL RISK)
Przedmiot i sumy ubezpieczenia:
Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie będące własnością Zamawiającego lub będące w posiadaniu
na podstawie innego tytułu prawnego np. umowy najmu, leasingu, dzierżawy oraz wykorzystywane do
prowadzenia działalności - zgodnie z poniższą tabelą nr 1
Tabela Nr 1
Lp. Przedmiot ubezpieczenia
1.

Budynki, budowle (wraz z
instalacjami technicznymi
stanowiącymi całość techniczną i
użytkową w tym również instalacje
znajdujące się na zewnątrz
budynków lub pod ziemią) Ochrona
ubezpieczeniowa obejmuje np.
solary, kamery, anteny – zgodnie z
załącznikiem nr 1 do OPZ

Suma
Rodzaj wartości
Ubezpieczenia
19.909.767,29

Wartość księgowa
brutto/odtworzeniowa

System
ubezpieczenia
Sumy stałe
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2.

Maszyny, urządzenia, wyposażenie,
środki trwałe – zgodnie z
załącznikiem nr 2 do OPZ

2.118.989,24

Wartość księgowa
brutto/odtworzeniowa

Sumy stałe

Uwaga: Ubezpieczeniu podlega mienie szczegółowo wymienione w załącznikach nr 1, 2 do OPZ.
Ubezpieczyciel nie może wyłączyć z zakresu ochrony żadnego składnika mienia zgłoszonego do ubezpieczenia.
LIMIT WSPÓLNY DLA WSZYSTKICH LOKALIZACJI Z KONSUMPCJĄ SUMY UBEZPIECZENIA
3.

Urządzenia i wyposażenie
zewnętrzne w tym m.in. zewnętrzne
elementy stałe i ruchome
budynków i budowli oraz ich
wyposażenia, solary, urządzenia
fotowoltaiczne, kamery, anteny,
lampy, rynny, zadaszenia, słupy i
latarnie oświetleniowe, bramy
wjazdowe, szlabany, hydranty,
siłowniki bram itp. oraz instalacje i
sieci elektryczne
(elektroenergetyczne),
elektroniczne przynależące do
budynków i budowli

50.000,00

Wartość odtworzeniowa

W systemie na
pierwsze ryzyko

4.

Budowle nie wykazane do
ubezpieczenia w systemie sum
stałych w tym min. ogrodzenia,
obiekty małej architektury, drogi i
chodniki wewnętrzne, parkingi,
place, boiska, wiaty, bariery
ochronne

300.000,00

Wartość odtworzeniowa

W systemie na
pierwsze ryzyko

5.

Pozostałe środki trwałe (w tym
niskocenne) nie wykazane do
ubezpieczenia w systemie sum
stałych min. znaki drogowe, tablice
informacyjne, słupy, lampy,
pojemniki i kosze na śmieci,
oświetlenie

100.000,00

Wartość odtworzeniowa

W systemie na
pierwsze ryzyko

6.

Mienie pracownicze i uczniowskie

50.000,00

Wartość rzeczywista

W systemie na
pierwsze ryzyko

7.

Mienie osób trzecich i mienie
powierzone (w tym również
przechowywane w szatniach i
szafkach)

50.000,00

Wartość rzeczywista

W systemie na
pierwsze ryzyko

8.

Mienie osobiste członków OSP
oraz wyposażenie ratownicze
jednostek OSP

100.00,00

Wartość odtworzeniowa

W systemie na
pierwsze ryzyko

9.

Środki obrotowe

30.000,00

Wartość zakupu/kosztu
wytworzenia

W systemie na
pierwsze ryzyko

10.

Nakłady adaptacyjne we własnych i

100.000,00

Wartość odtworzeniowa

W systemie na
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obcych środkach trwałych
11.

Wartości pieniężne i przedmioty
wartościowe

pierwsze ryzyko
30.000,00

Wartość nominalna

W systemie na
pierwsze ryzyko

Zakres ubezpieczenia:
Ubezpieczeniem objęte są wszystkie szkody w mieniu zgłoszonym do ubezpieczenia powstałe
wskutek nagłej i niespodziewanej przyczyny/zdarzenia powodujące utratę, zniszczenie lub
uszkodzenie.
Zakres ubezpieczenia obejmuje w szczególności szkody spowodowane takimi zdarzeniami jak:
Pożar (ogień), przeniesienie ognia z obiektów sąsiadujących, uderzenie pioruna, wybuch
(eksplozja/implozja), upadek statku powietrznego lub jego części, huragan (wiatr o prędkości nie
mniejszej niż 14m/s), grad, deszcz, deszcz nawalny, śnieg, lód (w tym szkody powstałe wskutek
zalegania śniegu i lodu) działanie mrozu,
powódź, podtopienie w tym spowodowane deszczem nawalnym, topnieniem śniegu, spływem wód,
wystąpieniem powodzi lub podniesieniem się poziomu wody w tym również wód gruntowych
trzęsienie ziemi, trąba powietrzna, zapadanie się ziemi, osuwanie się ziemi, lawina, dym, sadza,
opalenie i osmolenie,
uderzenie pojazdu lądowego w tym również uderzenie pojazdu własnego (również jego części lub
przewożonego ładunku) – używanego, kierowanego przez osoby za które Zamawiający ponosi
odpowiedzialność, huk ponaddźwiękowy, awaria instalacji, upadek/uderzenie przedmiotów (w tym
drzew, budowli itp.) lub ich części w ubezpieczone mienie (bez względu na to kto jest ich
właścicielem),
przepięcia, przetężenia,
zalanie (działanie wody, pary wodnej lub innych cieczy wydostającej się z instalacji, urządzeń lub
zbiorników znajdujących się wewnątrz lub na zewnątrz budynku powstałe wskutek awarii,
rozszczelnienia, stłuczenia, pęknięcia; cofnięcia się ścieków z sieci kanalizacyjnej; samoczynnego
uruchomienia się wodnych instalacji gaśniczych; nieumyślnego pozostawienia otwartych zaworów
w sieci wodociągowej; działania osób trzecich nieświadome lub celowe), zalanie na skutek deszczu,
zalanie przez wodę pochodzącą z topnienia lodu, śniegu pokrywającego dach lub inne elementy
budynków i budowli, również w przypadku gdy nieszczelność powstała w wyniku działania mrozu,
awaria instalacji lub urządzeń technologicznych (w tym wodociągowych, centralnego ogrzewania,
kanalizacyjnych)
wandalizm i dewastacja oraz graffiti.
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również:
a) szkody powstałe podczas akcji ratowniczej lub gaśniczej powadzonych w związku z powstałym
wypadkiem ubezpieczeniowym,
b) skażenie lub zanieczyszczenie przedmiotu ubezpieczenia spowodowane wypadkami objętymi
zakresem ubezpieczenia,
c) poniesione koszty w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia, zapobieżenia szkodzie lub
zmniejszenia jej rozmiarów o ile te środki były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne,
d) poniesione koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie włącznie z kosztami rozbiórki i demontażu
części niezdatnych do użytku.
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Z zakresu ubezpieczenia wyłączone są szkody powstałe wskutek następujących zdarzeń:
a) spowodowanych działaniami wojennymi, wojną domową, rozruchami, wprowadzeniem stanu
wojennego lub wyjątkowego, działań zbrojnych, zamieszek wojskowych, rewolucji,
b) spowodowanych reakcją jądrową (bezpośrednią i pośrednią) działaniami promieniowania
jonizacyjnego, skażenia radioaktywnego, bez względu na źródło jego pochodzenia
c) powstałych w mieniu zajętym na mocy aktu prawnego przez uprawnione organy władzy
państwowej lub samorządowej,
d) geologicznych i górniczych w rozumieniu prawa geologicznego i górniczego,
e) spowodowanych przez modyfikacje genetyczne,
f) powstałych na sutek korozji, erozji, kawitacji oraz innych długotrwałych procesów,
g) polegających na normalnym zużyciu w związku z eksploatacją i/lub użytkowaniem,
h) powstałe wskutek skażenia lub zanieczyszczenia gleby, powietrza, wody, chyba że powstały one
w ubezpieczonym mieniu wskutek zdarzenia nie wyłączonego z zakresu ubezpieczenia
i) powstałe lub zwiększone przez przerwy lub ograniczenia w dostawie mediów – w zakresie szkód
wyrządzonych tą przerwą lub ograniczeniem w urządzeniach lub maszynach wykorzystujących media
j) powstałe lub zwiększone przez wyciek stopionego materiału, chyba że w następstwie tego wycieku
wystąpił pożar lub eksplozja,
k) defekty estetyczne.
FRANSZYZY I UDZIAŁY WŁASNE:
Franszyza integralna: 200,00zł,
udział własny – zniesiony
franszyza redukcyjna – zniesiona
LIMITY ODPOWIEDZIALNOSCI NA JEDNO I WSZYSTKIE ZDARZENIA W ROCZNYM
OKRESIE UBEZPIECZENIA DLA RYZYK:
1. Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia
Zakresem ubezpieczenia objęta jest odpowiedzialność za szkody powstałe w skutek stłuczenia
(rozbicia) uszkodzenia i pęknięcia powiększone o koszty ustawienia rusztowań lub wynajęcia
specjalistycznych maszyn w celu usunięcia szkody, demontaż lub naprawa instalacji świetlnych,
koszty odtworzenia znaków informacyjnych i reklamowych oraz koszty tymczasowego
zabezpieczenia.
Przedmiotem ubezpieczenia są szyby oraz inne przedmioty szklane, zamontowane na stałe zgodnie
z ich przeznaczeniem, w tym m.in: oszklenie ścienne (wewnętrzne, zewnętrzne) i dachowe, szyby
okienne i drzwiowe, lustra, witraże, szklane, ceramiczne lub kamienne wykładziny słupów, ścian
i filarów, neony, reklamy i tablice świetlne i elektroniczne, szyldy i transparenty, płyty szklane
stanowiące składowe części mebli, stołów oraz gablot reklamowych, markizy, przegrody ścienne oraz
osłony wykonane ze szkła, minerałów i ich imitacji lub tworzyw sztucznych kantorów, boksów, kabin,
wiat.
Limit odpowiedzialności: 20.000,00 zł.
System ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko z konsumpcją sumy ubezpieczenia
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FRANSZYZY I UDZIAŁY WŁASNE:
Franszyza integralna: 50,00zł,
udział własny – zniesiony
franszyza redukcyjna – zniesiona
Likwidacja szkód będzie prowadzona na podstawie protokołu szkody oraz własnej dokumentacji
fotograficznej. Ubezpieczony nie ma obowiązku zgłaszania szkód polegających na stłuczeniu,
uszkodzeniu szyb Policji.
2) Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku z rozszerzeniem o ryzyko wandalizmu
i dewastacji
Zakresem ubezpieczenia objęta jest odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek
1. kradzież z włamaniem (dokonana lub usiłowana), zabór mienia z lokalu w którym sprawca ukrył się
przed jego zamknięciem, rabunek
2.wandalizm (dewastacja) przez osoby trzecie w tym zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego
mienia, elementów wyposażenia budynku/lokalu/budowli tj. ścian, stropów, dachów, zamków, drzwi
i okien oraz urządzeń zabezpieczających i systemów alarmowych. Limit odpowiedzialności 50.000zł.
3. koszty poniesione na naprawę uszkodzonych lub zniszczonych w wyniku kradzieży i/lub rabunku
zamków, drzwi i okien oraz urządzeń zabezpieczających, systemów alarmowych itp.
4. kradzież zwykła – zabór mienia nie pozostawiająca śladów włamania oraz/lub zabór mienia nie
posiadającego zabezpieczeń przed kradzieżą z włamaniem. Ubezpieczający zobowiązany jest
każdorazowo powiadomić Policję po stwierdzeniu wystąpienia szkody lub momentu dowiedzenia się
o niej.
5. w odniesieniu do wartości pieniężnych: kradzież z włamaniem, rabunek lub utrata z innych
przyczyn w czasie przenoszenia lub przewożenia w tym:
a) kradzież z włamaniem i rabunku ze środka transportu
b) zniszczenia lub uszkodzenia środka transportu
c) ciężkiego uszkodzenia ciała osoby wykonującej transport lub sprawującej ochronę
d) śmierci lub nagłej ciężkiej choroby osoby wykonującej transport lub sprawującej ochronę
System ubezpieczenia – na pierwsze ryzyko
Wykaz limitów dot. wszystkich Ubezpieczonych:
Rodzaj mienia

Suma
ubezpieczenia/Limit
odpowiedzialności

Wartość ubezpieczenia

Środki trwałe w tym: maszyny,
urządzenia,
wyposażenie, 100.000 zł
środki niskocenne, zbiory
biblioteczne
10.000 zł
Środki obrotowe

Wartość księgowa brutto

Urządzenia i wyposażenie 20.000 zł
zewnętrzne w tym m.in.
zewnętrzne elementy stałe i
ruchome budynków i budowli
oraz ich wyposażenia, kamery,
anteny,
lampy,
elementy

Wartość odtworzeniowa

Cena zakupu
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ogrodzenia,
rynny,
bramy
wjazdowe, szlabany, hydranty,
siłowniki bram itp.
Wartości
pieniężne
od
kradzieży , rabunku, podczas 20.000 zł
transportu
Mienie pracowników i uczniów 15.000 zł

Wartość nominalna

Mienie osób trzecich

10.000zł.

Wartość nowa

OSP, 50.000zł.

Wartość nowa

Mienie
członków
wyposażenie OSP

Koszt naprawy zabezpieczeń
50.000 zł
Kradzież zuchwała/zwykła (nie 20.000zł
nosząca znamion włamania)

Wartość rzeczywista

Wartość odtworzeniowa
Wartość odtworzeniowa

FRANSZYZY I UDZIAŁY WŁASNE:
Franszyza integralna 200,00zł,
Udział własny – zniesiony
Franszyza redukcyjna 300,00zł. dla kradzieży zwykłej w pozostałych ryzykach franszyza redukcyjna –
zniesiona
UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK
Przedmiot i sumy ubezpieczenia:
Przedmiotem ubezpieczenia jest sprzęt elektroniczny stanowiący środek trwały, wykorzystywany do
prowadzenia działalności będący własnością lub będący w posiadaniu na podstawie innego tytułu
prawnego np. umowy najmu, leasingu, dzierżawy lub innego tytułu prawnego.
Zakres terytorialny ubezpieczenia:
Ubezpieczeniem objęte są szkody mające miejsce na terytorium RP:
- w miejscu wskazanym podczas eksploatacji, przemieszczania w miejscu ubezpieczenia,
przemieszczania pomiędzy lokalizacjami, demontażu w celu dokonania konserwacji, przeglądu,
remontu, ponownego montażu w trakcie w/w operacji,
- w czasie przemieszczania oraz użytkowania sprzętu poza miejscem ubezpieczenia (dotyczy sprzętu
przenośnego),
Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy każdej lokalizacji, w której Zamawiający prowadzi działalność lub
składuje mienie na terenie RP.
Zakres ubezpieczenia (All Risk):
Ubezpieczeniem objęte są wszystkie szkody materialne, tj. fizyczne polegające na utracie,
uszkodzeniu lub zniszczeniu przedmiotu ubezpieczenia powstałe w wyniku nieprzewidzianego
wypadku oraz niezależnej od Ubezpieczającego/Ubezpieczonego przyczyny (zdarzenia losowego).
Zakres ubezpieczenia obejmuje w szczególności szkody spowodowane takimi zdarzeniami jak:
1) niewłaściwe działania człowieka polegające na błędnej obsłudze oraz niewłaściwym
użytkowaniu sprzętu, nieostrożność, upuszczenie, zaniedbanie, błąd operatora, brak
kwalifikacji operatora, zniszczenie przez osoby trzecie, (w tym świadome i celowe zniszczenie
przez osoby trzecie),
2) kradzież z włamaniem, zabór mienia z lokalu w którym sprawca ukrył się przed jego
zamknięciem, rabunek, wandalizm, dewastacja,
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3) zdarzenia techniczne lub technologiczne: zwarcia, spięcia, przepięcia, przetężenia,
uszkodzenia izolacji, w tym wskutek niewłaściwych parametrów prądu zasilania (np. zbyt
wysokiego lub zbyt niskiego napięcia w sieci),
4) bezpośrednie i pośrednie oddziaływanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych,
5) wady produkcyjne i materiałowe oraz błędy konstrukcyjne które ujawniły się dopiero po
okresie gwarancji,
6) zdarzenia losowe jak m.in: pożar (niezależnie od działania bezpośredniego płomieni lub ich
braku), działanie dymu, sadzy i innych substancji agresywnych, wysokiej temperatury,
eksplozji, uderzenia pioruna, upadku statku powietrznego, zalania (bez względu na
przyczynę), powodzi, gradu, śniegu, burzy, huraganu, wiatru, lawiny, zapadania i osuwania się
ziemi.
Z rozszerzeniem zakresu ubezpieczenia o:
1) szkody powstałe wskutek akcji ratowniczej prowadzonej w związku z wystąpieniem
jakiegokolwiek zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia,
2) koszty związane z zabezpieczeniem przed szkodą przedmiotu ubezpieczenia w przypadku
jego bezpośredniego zagrożenia działaniem zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową,
3) szkody w nośnikach obrazu urządzeń fotokopiujących,
4) ubezpieczenie nośników danych - rozumianych jako materiały, które umożliwiają
gromadzenie informacji i nadające się do odczytu maszynowego np. dyskietki, dyski
magnetyczne i optyczne, taśmy magnetyczne, płyty CD i DVD, itp. Ochrona obejmuje
wymianę i/lub zakup uszkodzonych, zniszczonych lub utraconych wymiennych nośników
danych,
5) ubezpieczenie oprogramowania - rozumianego jako licencjonowane systemy operacyjne,
licencjonowane programy standardowe produkcji seryjnej oraz programy aplikacyjne
produkcji jednostkowej, stworzone na zamówienie użytkownika. Ochrona obejmuje np.
odtworzenie lub ponowne zainstalowanie,
6) ubezpieczenie kosztów odtworzenia danych - dotyczy odtworzenia danych uszkodzonych,
zniszczonych lub utraconych poprzez ręczne wprowadzenie danych z dokumentów w formie
papierowej; ochrona obejmuje koszty odzyskania danych przez wyspecjalizowane firmy;
koszty poniesione na takie odtworzenie dokumentacji z włączeniem przeprowadzenia
niezbędnych badań i analiz oraz wszelkie inne koszty odtworzenia.,
7) ubezpieczenie zwiększonych kosztów działalności (koszty proporcjonalne/koszty
nieproporcjonalne) powstałe w celu uniknięcia lub zmniejszenia przerw w prowadzonej
działalności powstałe na skutek szkody w sprzęcie elektronicznym,
8) kradzież zwykła - rozumiana jako zabór ubezpieczonego mienia w celu jego przywłaszczenia
nie pozostawiający widocznych śladów włamania, mający miejsce w lokalizacjach objętych
ubezpieczeniem. Ubezpieczający/Ubezpieczony bezzwłocznie po stwierdzeniu zaistnienia
szkody spowodowanej kradzieżą, zawiadomi o tym fakcie Policję,
9) dodatkowe ubezpieczenie sprzętu przenośnego (w tym również telefonów komórkowych,
smartfonów, tabletów) rozumiane jako rozszerzenie odpowiedzialności Towarzystwa
Ubezpieczeń o szkody w przenośnym sprzęcie elektronicznym użytkowanym do celów
służbowych poza miejscem ubezpieczenia na terytorium RP.
Z zakresu ubezpieczenia wyłączone są szkody powstałe wskutek następujących zdarzeń:
a) spowodowanych działaniami wojennymi, wojną domową, rozruchami, wprowadzeniem stanu
wojennego lub wyjątkowego, działań zbrojnych, zamieszek wojskowych, rewolucji,
b) spowodowanych reakcją jądrową (bezpośrednią i pośrednią) działaniami promieniowania
jonizacyjnego, skażenia radioaktywnego, bez względu na źródło jego pochodzenia,
11

Znak postępowania: ARS.271.1.2018
Przetarg nieograniczony na „Usługi kompleksowego ubezpieczenia mienia , odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego oraz jego
jednostek organizacyjnych”

c) powstałych w mieniu zajętym na mocy aktu prawnego przez uprawnione organy władzy
państwowej lub samorządowej,
d) powstałych na sutek korozji, erozji, kawitacji oraz innych długotrwałych procesów,
e) polegających na normalnym zużyciu w związku z eksploatacją i/lub użytkowaniem,
f) spowodowane wadami lub usterkami ujawnionymi przez zawarciem umowy ubezpieczenia znanymi
Zamawiającemu,
g) defekty estetyczne,
h) spowodowane działaniem wirusa komputerowego, programu zakłócającego pracę,
i) powstałe w okresie gwarancji, za które odpowiedzialność ponosi gwarant,
j) za szkody za które odpowiedzialni są dostawca, sprzedawca, spedytor,
System ubezpieczenia:
1) Sprzęt elektroniczny stacjonarny sumy stałe: Łączna suma ubezpieczenia:.321.795,32zł.
2) Sprzęt elektroniczny przenośny sumy stałe: Łączna suma ubezpieczenia: 170.757,75zł.
3) Monitoring wizyjny sumy stałe: Łączna suma ubezpieczenia: 4.451,37 zł
4) Oprogramowanie sumy stałe: Łączna suma ubezpieczenia: 110.231,59
Zgodnie z załącznikiem nr 3 do OPZ
Limit wspólny dla wszystkich Jednostek
1) dane i nośniki danych na pierwsze ryzyko: 30.000,00zł.
2) oprogramowanie na pierwsze ryzyko: 20.000,00zł.
3) koszty odtworzenia danych na pierwsze ryzyko: 30.000,00zł.
4) zwiększone koszty działalności na pierwsze ryzyko: 30.000,00zł.
5) kradzież zwykła na pierwsze ryzyko: 20.000,00zł.
Podstawa szacowania wartości:
1) sprzęt elektroniczny wartość księgowa brutto/odtworzeniowa
2) dane i nośniki danych wartość odtworzeniowa
3) oprogramowanie wartość księgowa brutto/odtworzeniowa
4) zwiększone koszty działalności wartość odtworzeniowa
Franszyzy i udziały własne:
Franszyza integralna 200 PLN
Franszyza redukcyjna: zniesiona
Udział własny: zniesiony w każdej szkodzie niezależnie od ilości szkód
Dodatkowe rozszerzenia:
1.Ubezpieczeniem objęty będzie sprzęt elektroniczny niezależnie od stopnia umorzenia wraz
z
kosztami
instalacji
i
ponownego
uruchomienia
systemu,
używany
przez
Ubezpieczającego/ubezpieczonego, pracowników, współpracowników.
2. Ochronie podlega również sprzęt nie podłączony na stanowisku pracy lub podczas przerwy
w eksploatacji. Zakres ochrony obejmuje także szkody w sprzęcie stacjonarnym wynikłe podczas
transportu pomiędzy poszczególnymi lokalizacjami z limitem 10.000 PLN.
3.Ubezpieczyciel uznaje możliwość przeprowadzania napraw lub konserwacji sprzętu przez
wykwalifikowany personel Zamawiającego.
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4. Zamawiający ma prawo zgłosić do ubezpieczenia w wartości odtworzeniowej mienie nabyte w
promocjach lub okazyjnych cenach, jak również mienie którego wartość początkowa brutto jest
niższa od wartości odtworzeniowej.
5. Dla sprzętu elektronicznego zakres ochrony istnieje niezależnie od posiadania przez
Ubezpieczonego umowy o konserwacje oraz bez względu na fakt, czy ubezpieczony sprzęt został
wyposażony w urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i/lub działaniem
zjawisk pochodnych.
Likwidacja szkód: W przypadku awarii sprzętu elektronicznego, którego przywrócenie do pracy jest
konieczne dla normalnego funkcjonowania, Ubezpieczający/Ubezpieczony po zawiadomieniu
o szkodzie Towarzystwa Ubezpieczeń może przystąpić natychmiast do samodzielnej naprawy lub
wymiany sprzętu sporządzając protokół zawierający: przyczynę zdarzenia, rozmiary szkody, sposób
naprawy, wyliczenie wartości szkody. Protokół będzie podstawą do wyliczenia odszkodowania przez
Towarzystwo Ubezpieczeń.

UBEZPIECZENIE
ODPOWIEDZIALNOŚCI
CYWILNEJ
W
ZWIĄZKU
PROWADZENIEM DZIAŁALNOSCI I POSIADANYM, UŻYTKOWANYM MIENIEM

Z

Przedmiot oraz zakres ubezpieczenia:
Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową oraz odpowiedzialność
cywilną za produkt Zamawiającego, jednostek podległych oraz osób objętych ubezpieczeniem tj.
wszystkie inne osoby za które ponosi odpowiedzialność w tym osoby prawne za szkody wyrządzone
osobie trzeciej (szkody osobowe, rzeczowe i czyste straty finansowe) w związku z posiadanym,
zarządzanym, administrowanym i użytkowanym mieniem przez Zamawiającego oraz wszystkie
jednostki organizacyjne oraz w związku z prowadzoną działalnością samorządową i publiczną,
realizacją zadań własnych wynikających z ustaw, statutów i zleconych zadań przyjętych na podstawie
zawartych porozumień.
Odpowiedzialność Zakładu Ubezpieczeń obejmuje także następstwa finansowe w/w szkód
wyrządzonym osobom trzecim (utracone korzyści) oraz zadośćuczynienie. Zakresem ubezpieczenia
objęte są również szkody, które zostały spowodowane rażącym niedbalstwem Zamawiającego i/lub
osób, za które ponosi odpowiedzialność.
Ubezpieczenie obejmuje szkody wyrządzone na zasadzie ryzyka i na zasadzie winy.
Trigger
Warunkiem odpowiedzialności ubezpieczyciela jest zajście zdarzenia/wypadku ubezpieczeniowego
powodującego szkodę w okresie ubezpieczenia i zgłoszenie roszczenia z tego tytułu przed upływem
ustawowego terminu przedawnienia.
Zakres Ubezpieczenia:
Zakres ochrony obejmuje: szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością przez
Zamawiającego, jednostki organizacyjne oraz posiadanym, użytkowanym, administrowanym
mieniem we wszystkich lokalizacjach w tym za szkody wynikłe z wadliwego wykonania czynności,
prac lub usług spowodowane przez wypadki ubezpieczeniowe powstałe po przekazaniu odbiorcy
przedmiotu tych czynności, prac lub usług a w szczególności:
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1) odpowiedzialność cywilną, jeżeli w związku ze zdarzeniem powodującym szkodę osobową,
rzeczową i związaną z prowadzeniem działalności lub posiadaniem mienia jest zobowiązany,
w myśl przepisów prawa - niezależnie od reżimu odpowiedzialności do naprawienia
poszkodowanemu poniesionej przez niego szkody,
2) odpowiedzialność cywilną za szkody wynikłe z administrowania i zarządzania budowlami
i budynkami w tym powierzchni dachowych, z tytułu posiadania majątku znajdującego się w
bezpośrednim zarządzie, oraz majątku administrowanego przez pozostałe jednostki,
3) koszty obrony sądowej przed roszczeniami poszkodowanych lub uprawnionych, w sporze
cywilnym prowadzonym zgodnie z zaleceniami Ubezpieczyciela,
4) odpowiedzialność cywilną pracodawcy – odpowiedzialność za szkody rzeczowe i osobowe
poniesione przez pracowników bez względu na formę zatrudnienia. Ochrona obejmuje także
odpowiedzialność za szkody wyrządzone np. stażystom, praktykantom. Limit
odpowiedzialności: 500.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,
5) odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe wskutek niewykonania lub nienależytego
wykonania zobowiązań,
6) odpowiedzialność cywilną najemcy rzeczy ruchomych - odpowiedzialność za szkody
w rzeczach ruchomych będących przedmiotem umowy najmu, leasingu, użyczenia, itp.,
7) odpowiedzialność cywilną wynajmującego pomieszczenia własne lub place na zewnątrz
budynków (odpłatnie bądź nieodpłatnie) w celu organizacji zabaw, imprez, kiermaszów itp.
innym podmiotom,
8) odpowiedzialność cywilną najemcy pomieszczeń/nieruchomości od innym podmiotów,
9) odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w związku z posiadaniem sieci wodnokanalizacyjnych, kanalizacyjnych, sieci wodociągowych oraz za szkody powstałe
w następstwie awarii, działania oraz eksploatacji instalacji i urządzeń wodociągowych,
kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania oraz związanych z dostarczeniem
i przetwarzaniem energii elektrycznej. Ochrona obejmuje także szkody powstałe na skutek
systematycznego wydostawania się wody lub innych cieczy z instalacji i urządzeń
wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania i klimatyzacyjnych,
10) odpowiedzialność cywilną za szkody spowodowane cofnięciem się cieczy w instalacjach
wodno- kanalizacyjnych,
11) odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w związku z przeniesieniem się ognia,
12) odpowiedzialność cywilną z tytułu administrowania/zarządzania lokalami mieszkalnymi,
13) odpowiedzialność cywilną za szkody wynikłe z awarii pieców i instalacji gazowych,
14) odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w związku z gospodarowaniem zasobami
nieruchomości oraz utrzymaniem administrowanych dróg, chodników, nieruchomości w tym
powierzchni dachowych w okresie zimowym,
15) odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone wskutek zalań przez nieszczelny dach w
tym z kominów, obróbek blacharskich, z elewacji min poprzez rury spustowe, nieszczelną
stolarkę drzwiową i okienną, nieszczelne złącza zewnętrzne i przyłącza wodociągowe i
kanalizacyjne do budynków a także szkody wyrządzone wskutek niewłaściwej konserwacji
instalacji elektrycznej należącej do budynku,
16) odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w podziemnych instalacjach lub
urządzeniach oraz w instalacjach energetycznych, gazowych, telefonicznych,
17) odpowiedzialność cywilną za szkody wynikłe z prowadzonych prac, usług i innych czynności
konserwacyjnych, modernizacyjnych, budowlanych m.in. podłączeń wodociągowo kanalizacyjnych, budowy wodociągów i kanalizacji w tym czynności do wykonywania
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których potrzebne są stosowne uprawnienia, (np. szkody w podziemnych instalacjach lub
urządzeniach oraz następstwa tych szkód),
18) odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym poprzez jego
zanieczyszczenie w szczególności szkody powstałe pośrednio lub bezpośrednio z emisji,
wycieku, uwalniania się albo innej formy przedostania się do powietrza, gleby lub wody
substancji niebezpiecznych łącznie z kosztami poniesionymi przez osoby trzecie na
usunięcie, neutralizację lub oczyszczanie. Limit 300.000,00zł na jeden i wszystkie wypadki
ubezpieczeniowe,
19) odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w związku z użytkowaniem maszyn
rolniczych, pojazdów niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC posiadaczy
pojazdów mechanicznych,
20) odpowiedzialność cywilną za szkody wynikłe z prowadzonych prac wyburzeniowych
i rozbiórkowych. Ochroną nie będą objęte szkody powstałe wskutek prowadzenia tych prac
metodą wybuchową tj. z użyciem materiałów wybuchowych,
21) odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez maszyny lub urządzenia wywołujące
drgania, wibracje lub szkody będące następstwem tych działań,
22) odpowiedzialność
cywilną
za
szkody
wyrządzone
z
tytułu
posiadania,
administrowania/zarządzania i utrzymania terenów rekreacyjnych, placów zabaw, boisk,
targowisk, ogrodów i skwerów, cmentarzy komunalnych, zieleni miejskiej, trawników,
drzewostanu, trawników, szaletów publicznych, parkingów, ścieżek rowerowych, ścieżek
edukacyjnych, dróg wewnętrznych, przystanków,
23) odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez podwykonawców z zachowaniem
prawa do regresu. Limit 200.000,00zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe,
24) odpowiedzialność cywilna nauczycieli i wychowawców. Limit 500.000,00zł na jeden i
wszystkie wypadki ubezpieczeniowe,
25) odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w związku z prowadzeniem działalności
opiekuńczej, edukacyjnej, wychowawczej i rekreacyjnej w placówkach opiekuńczych,
oświatowych, wychowawczych i rekreacyjnych. Ochrona obejmuje szkody wyrządzone
uczniom/wychowankom i osobom trzecim korzystającym z usług w ramach niniejszej
działalności np. korzystające z obiektów sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych,
26) odpowiedzialność cywilną za szkody z tytułu organizowanych pobytów dzieci i młodzieży
poza placówką oświatowo-wychowawczą na terenie kraju i zagranicą z wyłączeniem państw:
USA, Kanady, Australii, Nowej Zelandii. Podlimit 500.000,00zł na jeden i wszystkie
wypadki ubezpieczeniowe,
27) odpowiedzialność cywilną za szkody spowodowane przez uczniów/wychowanków podczas
sprawowania nad nimi opieki,
28) odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w związku z prowadzeniem stołówek w
jednostkach oświatowych lub zbiorowym żywieniem na organizowanych imprezach
okolicznościowych przez wszystkie jednostki organizacyjne w tym szkody polegające na
zarażeniu salmonellą, czerwonką lub inna chorobą przenoszona drogą pokarmową,
29) odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w związku z zatruciem pokarmowym,
zakażeniami bakteryjnymi lub przeniesieniem chorób zakaźnych,
30) odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe podczas wykonywania usług wywozu
nieczystości stałych i płynnych,
31) odpowiedzialność za odprowadzanie ścieków min. za odprowadzanie ścieków do odbiornika
naturalnego lub do urządzeń nie będących w posiadaniu Zakładu o parametrach niezgodnych
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z przepisami ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 18 listopada 2014r.
w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z
2014r., poz. 1800 z późn. zm.) np. w wyniku awarii urządzeń na i podziemnych. Limit
200.000,00zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe,
32) szkody wyrządzone w wyniku wprowadzenia produktu do obrotu, jeżeli Ubezpieczający
zobowiązany jest w myśl przepisów prawnych do naprawienia szkody osobowej lub
rzeczowej wyrządzonej osobie trzeciej, w szczególności za wodę w tym szkody
spowodowane przez:
- zatrucia pokarmowe,
- dostarczenie zanieczyszczonej, brudnej wody np. zniszczenie rzeczy, odzieży itp,
- dostarczanie wody nie spełniającej warunków bakteriologicznych, o szkodliwych
właściwościach,
w tym przeniesienie chorób zakaźnych limit 300.000,00zł na jeden i wszystkie wypadki
ubezpieczeniowe,
1) odpowiedzialność cywilna wzajemna, obejmującą szkody wyrządzone przez jednego

ubezpieczonego drugiemu ubezpieczającemu objętych jedną umową ubezpieczenia,
2) odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone z tytułu organizacji imprez niezależnie od
miejsca imprezy tj. przestrzeń otwarta lub zamknięta, rodzaju imprezy, liczby uczestników itp.
w zakresie nie objętym obowiązkowym ubezpieczeniem, z włączeniem szkód powstałych
podczas pokazów sztucznych ogni,
3) odpowiedzialność cywilną za szkody w mieniu osób trzecich prowadzących działalność

w obiektach ubezpieczającego,
4) odpowiedzialność cywilną za szkody w rzeczach przyjętych na przechowanie (w tym
odpowiedzialność cywilna za prowadzenie szatni) limit 100.000,00zł na wszystkie
wypadki ubezpieczeniowe a w przypadku szatni 1.000zł na jedno zdarzenie,
5) odpowiedzialność cywilną za szkody w mieniu chronionym lub kontrolowanym przez
Ubezpieczonego. Limit 100.000,00zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe,
6) odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w mieniu należącym do pracowników
Ubezpieczonego lub innych osób za które Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność, w
tym szkody w pojazdach mechanicznych - zakres ochrony nie obejmuje kradzieży
pojazdów Limit 100.000,00zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe,
7) odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez drużyny OSP w związku
z wykonywaniem zadań statutowych (akcje ratownicze, gaśnicze, ćwiczenia, musztry,
pokazy itp.),
8) odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez sołtysów,
9) odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez bezpańskie zwierzęta za które
ubezpieczony ponosi odpowiedzialność - limit 500.000,00zł na jeden i wszystkie
wypadki ubezpieczeniowe,
10) odpowiedzialność cywilną za szkody spowodowane przez wolontariuszy, stażystów,
praktykantów, osoby skierowane do prac fizycznych wyrokiem sądu lub w ramach prac
interwencyjnych przez Urząd Pracy. Limit 300.000,00zł na jeden i wszystkie wypadki
ubezpieczeniowe,
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11) odpowiedzialność cywilną za szkody w postaci czystych strat finansowych w tym min:
- straty wynikające z braku możliwości korzystania z rzeczy,
- roszczenia regresowe osób trzecich, kontrahentów z tytułu kar zapłaconych z winy
Ubezpieczonego,
- roszczenia osób pośrednio poszkodowanych w związku z wystąpieniem szkody rzeczowej lub
osobowej limit 300.000,00zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.
1. Odpowiedzialność cywilna władzy publicznej za szkody rzeczowe, osobowe oraz czyste
straty finansowe powstałe w związku z wykonywaniem władzy publicznej określone w art.
417, art. 4171 , art. 4172 Kodeksu Cywilnego w tym:
a) szkody powstałe wskutek zaniechania lub działania ubezpieczonego przy wykonywaniu
władzy publicznej,
b) za szkody spowodowane przez niewydanie decyzji, aktu, orzeczenia,
c) za szkody spowodowane przez wydanie decyzji, orzeczenia, aktu niezgodnego
z obowiązującym prawem.
Zakresem ochrony nie są objęte szkody wyrządzone działaniem umyślnym, działaniem w celu
osiągnięcia korzyści majątkowych lub osobistych, wyrządzone działaniem przestępczym oraz
szkody powstałe w wyniku niewypłacalności Ubezpieczonego, niedotrzymaniem terminów,
ujawnieniem informacji poufnych. Limit 300.000 PLN na jeden i wszystkie wypadki
ubezpieczeniowe
Suma gwarancyjna:
a) 1.000.000,00zł. w odniesieniu do jednego zdarzenia
b) 1.000.000,00zł. w odniesieniu do wszystkich zdarzeń
Odpowiedzialność cywilna zarządcy dróg
odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w związku z zarządzaniem drogami gminnymi,
ulicami i chodnikami (pas drogowy), drogami wewnętrznymi, obiektami mostowymi, przepustami
drogowymi, placami, obejmująca w szczególności szkody spowodowane następującymi zdarzeniami i
przyczynami ich powstania :
a) złym stanem technicznym jezdni, pobocza i chodników, wynikających z uszkodzeń
nawierzchni,
b) zimowym utrzymaniem jezdni i chodników (śliskość nawierzchni), uszkodzenia
spowodowane przez sprzęt przeznaczony do zimowego utrzymania dróg w tym również
szkody na posesjach przyległych do pasa drogowego
c) pozazimowym utrzymaniem czystości jezdni i chodników, leżącymi na drodze,
porzuconymi, zgubionymi lub naniesionymi przedmiotami, śliskości jezdni i chodników
wynikającej z rozlania przez poruszające się pojazdy płynów, smarów itp.
d) stanem nawierzchni dróg i chodników spowodowanych zaśmieceniem przez zieleń
(spadające liście lub leżące drzewa albo konary drzew) rosnącą w pasie drogowym,
e) uszkodzenia spowodowane przez zieleń (spadające drzewa albo konary drzew) rosnącą
w pasie drogowym
f) uszkodzenia spowodowane przez sprzęt przeznaczony do pozazimowego utrzymania
poboczy,
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g) urządzeniami w nawierzchni drogi w szczególności brakiem pokrywy studzienki
kanalizacyjnej lub wpustu ulicznego, spowodowanego kradzieżą
lub aktem
wandalizmu,
h) braku odpowiedniego znaku drogowego pionowego i poziomego,
i) uszkodzenie sygnalizacji świetlnej
j) zalaniem drogi przez nienależycie działające urządzenia odprowadzające wodę z pasa
drogowego, rozmycie pobocza, wyrwy w poboczu drogi, zalania upraw, urządzeń,
budynków przez spływające wody
k) robotami konserwacyjnymi, interwencyjnymi i remontami
l) bieżącym utrzymaniem dróg
m) szkody spowodowane przez podwykonawców
n) szkody powstałe w instalacjach naziemnych i podziemnych podczas prowadzenia robót
drogowych w tym również podczas prac związanych z zimowym i pozazimowym
utrzymaniem dróg
o) szkody powstałe wskutek niewłaściwego zabezpieczenia robót drogowych,
wykorzystywania w trakcie prowadzenia robót drogowych młotów pneumatycznych,
hydraulicznych, kafarów, walców
p) szkody powstałe wskutek wyrw w poboczu
q) nie normatywną skrajnią poziomą i nie normatywną skrajnią pionową spowodowaną
zadrzewieniem lub prawidłowo oznakowanymi obiektami mostowymi lub zabudową
r) szkody w środowisku naturalnym w zakresie zarządzania drogami
s) stanem technicznym mostów
t) oznakowaniem lub brakiem oznakowania uszkodzonego w wyniku wandalizmu lub
zdarzeń losowych
u) uszkodzenie lub zniszczenie upraw, nasadzeń i urządzeń na posesjach przyległych do
pasa drogi w związku z prowadzoną akcją zimową w tym ustawianiem i usunięciem
zasłon przeciwśnieżnych lub zwalczaniem klęsk żywiołowych
v) odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez maszyny lub urządzenia
wywołujące drgania, wibracje lub szkody będące następstwem tych działań
Suma gwarancyjna:
a) 500.000,00zł. w odniesieniu do jednego zdarzenia
b) 500.000,00zł. w odniesieniu do wszystkich zdarzeń
Łączna długość dróg Zamawiającego – 121,082 km, w tym: 43,862 km – o nawierzchni twardej,
a 77,22 km – o nawierzchni żwirowej.
Drogi przyjęte w zarząd przez Zamawiającego w okresie trwania ubezpieczenia zostaną automatycznie
objęte ochroną ubezpieczeniową.
Zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmuje także szkody:
- wyrządzone przez personel zatrudniony/świadczący pracę na podstawie umów o pracę oraz innych
umów niż umowa o pracę,
- wyrządzone przez osoby nie będące pracownikami Zamawiającego ani osobami świadczącymi pracę
na podstawie umów innych niż umowa o pracę, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność w
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ramach stosunku prawnego łączącego strony, a w szczególności przez osoby odbywające staż,
praktyki zawodowe lub praktyczną naukę zawodu,
- wyrządzone umyślnie przez pracowników lub osoby za które Zamawiający ponosi
odpowiedzialność. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód wyrządzonych umyślnie przez
reprezentantów Ubezpieczonego za których uważa się: Burmistrza i pełnomocników tj. osoby
posiadające pisemne upoważnienie do działania w Jego imieniu oraz Dyrektorów/Kierowników
Jednostek Organizacyjnych
- roszczenia regresowe osób trzecich zgłoszone z tytułu kar umownych, do zapłacenia których były
zobowiązane w następstwie wystąpienia szkody osobowej lub rzeczowej, za którą odpowiedzialność
ponosi Zamawiający
- koszty wynagrodzeń rzeczoznawców powołanych w celu ustalenia wielkości szkody i okoliczności
jej powstania
- poniesione koszty w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów o ile te środki były
celowe, chociażby okazały się bezskuteczne
- koszty obrony sądowej
Franszyzy i udziały własne:
Franszyza integralna: zniesiona. W ubezpieczeniu czystych strat finansowych – franszyza integralna:
1.000zł.
Franszyza redukcyjna: zniesiona
Udział własny: zniesiony w każdej szkodzie niezależnie od ilości szkód w okresie ubezpieczenia
Franszyza redukcyjna na jeden wypadek w wysokości 100,00EUR dla szkód w mieniu powstałych
poza terytorium RP.
Zakres terytorialny: RP z rozszerzeniem o terytorium Europy w przypadku udziału w podróżach
służbowych, delegacjach, udziału w konferencjach, wyjazdach itp.
przez pracowników
Zamawiającego i jednostek podległych.
Wypadek ubezpieczeniowy - to śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia a także utrata, uszkodzenie
lub zniszczenie rzeczy oraz utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć.
Wszystkie szkody wynikające z tej samej przyczyny niezależnie od terminu ich wystąpienia, traktuje
się jako jeden wypadek ubezpieczeniowy, a za datę wystąpienia przyjmuje się datę powstania
pierwszej z nich.
Za szkodę na osobie uważa się straty powstałe wskutek uszkodzenia ciała, i/lub rozstroju zdrowia,
śmierci
Za szkodę w mieniu uważa się straty będące następstwem zniszczenia, uszkodzenia, utraty rzeczy.
Za utracone korzyści uważa się korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody
nie wyrządzono, nie nastąpiła utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy.
Za czystą stratę finansową uważa się uszczerbek finansowy nie będący szkodą na osobie lub mieniu

UBEZPIECZENIE

NASTEPSTW

NIESZCZĘŚLIWYCH

WYPADKÓW

OSÓB
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SKIEROWANYCH Z URZĘDU PRACY DO PRAC SPOŁECZNIE UŻYTECZNYCH, PRAC
INTERWENCYJNYCH ORAZ ROBÓT PUBLICZNYCH, OSÓB SKIEROWANYCH DO
WYKONYWANIA PRAC DECYZJĄ SĄDU, OSÓB ODPRACOWUJĄCYCH ZALEGŁOŚCI
CZYNSZOWE UCZESTNIKÓW INDYWIDUALNEGO PROGRAMU ZATRUDNIENIA
SOCJALNEGO ORAZ PRAKTYKANTÓW, STAŻYSTÓW
Zakres ubezpieczenia:
następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia,
powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego rozszerzony o zawał serca i
udar mózgu
Suma ubezpieczenia: 10 000,00 zł / 1 osobę
czas odpowiedzialności:
praca + droga do pracy i z pracy do miejsca zamieszkania
forma zawarcia ubezpieczenia: grupowa, bezimienna
liczba ubezpieczonych: 15 osób
Zakres ubezpieczenia obejmuje:
- Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku – świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia
- Trwały uszczerbek na zdrowiu – świadczenie w wysokości takiego procentu sumy ubezpieczenia w
jakim Ubezpieczony doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu - 100zł za 1% uszczerbku na zdrowiu
- Zawał serca i udar mózgu- świadczenie w wysokości 100zł za 1% uszczerbku na zdrowiu
- Oparzenia i odmrożenia do wysokości limitu 20% sumy ubezpieczenia
- Zwrot kosztów zakupu, wypożyczenia środków specjalnych i pomocniczych do wysokości limitu
20% sumy ubezpieczenia
- Zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osoby niepełnosprawnej do wysokości limitu 20% sumy
ubezpieczenia
- Zwrot kosztów leczenia związanego z nieszczęśliwym wypadkiem do wysokości limitu 10% sumy
ubezpieczenia
Franszyzy i udziały własne – brak

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW SOŁTYSÓW I
INKASENTÓW
Zakres ubezpieczenia:
następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia,
powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego rozszerzony o zawał serca i
udar mózgu
Suma ubezpieczenia: 10 000,00 zł / 1 osobę
czas odpowiedzialności:
praca + droga do pracy i z pracy do miejsca zamieszkania
forma zawarcia ubezpieczenia: grupowa, bezimienna
liczba ubezpieczonych: 37 osób
Zakres ubezpieczenia obejmuje:
- Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku – świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia
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- Trwały uszczerbek na zdrowiu – świadczenie w wysokości takiego procentu sumy ubezpieczenia w
jakim Ubezpieczony doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu - 100zł za 1% uszczerbku na zdrowiu
- Zawał serca i udar mózgu – świadczenie w wysokości 100zł za 1% uszczerbku na zdrowiu
- Oparzenia i odmrożenia do wysokości limitu 20% sumy ubezpieczenia
- Zwrot kosztów zakupu, wypożyczenia środków specjalnych i pomocniczych do wysokości limitu
20% sumy ubezpieczenia
- Zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osoby niepełnosprawnej do wysokości limitu 20% sumy
ubezpieczenia
- Zwrot kosztów leczenia związanego z nieszczęśliwym wypadkiem do wysokości limitu 10% sumy
ubezpieczenia
Franszyzy i udziały własne – brak

Treść klauzul obligatoryjnych – część I Zamówienia
Treść klauzul obligatoryjnych – część I
1.Klauzula reprezentantów – z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą
postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia ustala się, że zakres ubezpieczenia jest rozszerzony o
szkody powstałe wskutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa pracowników (do pracowników
zalicza się osoby zatrudnione na podstawie umów o pracę oraz inne umowy cywilnoprawne)
Zamawiającego i jednostek organizacyjnych. Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności za
szkody powstałe na skutek winy umyślnej reprezentantów ubezpieczającego/ubezpieczonego przy
czym za reprezentantów uważa się Burmistrza i jego pełnomocników.
dotyczy ubezpieczeń: mienia od wszystkich ryzyk, kradzież z włamaniem i rabunek, szyby, sprzętu
elektronicznego od wszystkich ryzyk, , odpowiedzialności cywilnej
2.Klauzula szkód powstałych w wyniku przepięcia spowodowanego wyładowaniami
atmosferycznymi i pośrednim uderzeniem pioruna – z zachowaniem pozostałych niezmienionych
niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia ustala się, że ochrona
ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe w mieniu będącym przedmiotem ubezpieczenia w
wyniku przepięcia spowodowanego wyładowaniem atmosferycznym oraz pośredniego uderzenia
pioruna. Za pośrednie uderzenie pioruna uważa się pośrednie działanie wyładowania atmosferycznego
na przedmiot ubezpieczenia, powodujące uszkodzenie bądź zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia
wskutek indukcji prądu elektrycznego wywołanej wyładowaniem atmosferycznym w bezpośredniej
bliskości ubezpieczonego mienia. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również szkody powstałe w
wyniku nagłego wzrostu lub spadku napięcia w sieci elektrycznej, szkód powstałych w wyniku
niezachowania właściwych parametrów dopływu prądu elektrycznego, w tym chwilowych przerw w
dopływie prądu itp. Limit odpowiedzialności: 500.000,00 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia
UWAGA: jeśli ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk nie
przewidują limitu odpowiedzialności lub jeśli limit ten jest wyższy niż określony w klauzuli, wówczas
zastosowanie mają wyłącznie postanowienia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia.
dotyczy ubezpieczeń: mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
3.Klauzula wynagrodzenia rzeczoznawców - z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą
klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia ustala się, że Ubezpieczyciel pokrywa
dodatkowo ponad sumę ubezpieczenia koszty rzeczoznawców z tytułu wykonania ekspertyz
związanych z ustaleniem rozmiaru i okoliczności szkody oraz wysokości poniesionych strat przez
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Ubezpieczonego pod warunkiem, że powołanie rzeczoznawcy było uzgodnione z Ubezpieczycielem.
Limit odpowiedzialności: 50.000,00 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia
dotyczy ubezpieczeń: mienia od wszystkich ryzyk, kradzież z włamaniem i rabunek, szyby, sprzętu
elektronicznego od wszystkich ryzyk, odpowiedzialności cywilnej
4. Klauzula prewencyjnej sumy ubezpieczenia – z zachowaniem pozostałych niezmienionych
niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia ustala się, że Ubezpieczyciel
wprowadza łącznie do wykorzystania tzw. prewencyjną sumę ubezpieczenia, którą rozdziela się na
sumy ubezpieczenia tych pozycji mienia, dla których wystąpiło niedoubezpieczenia, lub kiedy suma
ubezpieczenia danego przedmiotu nie wystarcza na jego odtworzenie. Kwota prewencyjnej sumy
ubezpieczenia ma zastosowanie do każdego rodzaju ubezpieczonego mienia, bez względu na sposób
określenia jego wartości. Limit odpowiedzialności: 1.000.000,00 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia
dotyczy ubezpieczeń: mienia od wszystkich ryzyk
5. Klauzula wandalizmu/dewastacji - z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą
klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia ustala się, że Zakład Ubezpieczeń obejmuje
ochroną mienie od zniszczenia lub uszkodzenia – umyślne lub nieumyślne uszkodzenie przez osoby
trzecie (w tym również przez podopiecznych/uczniów/wychowanków/pensjonariuszy). Ochroną objęte
jest mienie ruchome i nieruchome zgłoszone do ubezpieczenia. Limit odpowiedzialności: 50.000,0zł.
na jedno i wszystkie zdarzenia w ramach limitu pokrywane są również szkody estetyczne m.in. szkody
polegające na pomalowaniu, graffiti z limitem 10.000PLN na jedno i wszystkie zdarzenia
dotyczy ubezpieczeń: mienia od wszystkich ryzyk, kradzieży z włamaniem i rabunku, szyb, sprzętu
elektronicznego od wszystkich ryzyk,
6. Klauzula automatycznego pokrycia mienia - z zachowaniem pozostałych niezmienionych
niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia ustala się, że Zakład Ubezpieczeń
obejmuje automatycznie ochroną ubezpieczeniową, bez konieczności wcześniejszej deklaracji wzrost
wartości mienia związany z jego nabyciem, przeszacowaniem, ulepszeniem, modernizacją i remontem
z limitem do 30% sumy ubezpieczenia liczonej od ogólnej sumy ubezpieczenia majątku zgłaszanego
do ubezpieczenia w chwili zawierania polisy. Ochrona ubezpieczeniowa rozpocznie się z chwilą
przejścia na Ubezpieczonego odpowiedzialności związanej z posiadaniem majątku lub dostarczeniem
nowo nabytego mienia na miejsce prowadzonej działalności. Ubezpieczający zobowiązany jest do
zgłoszenia zakupu lub zwiększenia sumy ubezpieczenia w terminie 90 dni od daty zakupu. Ostateczne
rozliczenie składki nastąpi w okresie 30 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia - za „dzień
ochrony” bez stosowania składek minimalnych. W przypadku przekroczenia limitu objęcie ochroną
ubezpieczeniową
następuje
od
następnego
dnia
od
złożenia
wniosku
przez
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego.
dotyczy: wszystkich rodzajów ubezpieczeń z wyłączeniem odpowiedzialności cywilnej
7. Klauzula likwidacyjna dotycząca środków trwałych – z zachowaniem pozostałych
niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia ustala się, że dla
środków ubezpieczonych wg wartości księgowej brutto lub wartości odtworzeniowej - bez względu na
stopień umorzenia księgowego lub zużycia technicznego danego środka trwałego, odszkodowanie
wypłacane jest w pełnej wysokości, do wartości księgowej brutto lub odtworzeniowej utraconego
środka trwałego, bez potrącenia umorzenia księgowego i zużycia technicznego. W przypadku
nieodtwarzania środka trwałego wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie protokołu szkody do
wartości księgowej brutto danego środka trwałego.
dotyczy: wszystkich rodzajów ubezpieczeń z wyłączeniem odpowiedzialności cywilnej
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8. Klauzula odstąpienia od zasady proporcji przy likwidacji szkody - z zachowaniem pozostałych
niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia ustala się, że w
przypadku szkody w ubezpieczonym mieniu ubezpieczyciel nie będzie stosował zasady proporcji przy
wyliczeniu odszkodowania jeżeli:
- niedoubezpieczenie nie przekracza 30% (różnica pomiędzy deklarowaną sumą ubezpieczenia i
wartością ubezpieczonego mienia na dzień powstania szkody),
- wysokość szkody nie przekracza 30% deklarowanej sumy ubezpieczenia mienia ubezpieczonego w
systemie sum stałych.
- wysokość szkody nie przekracza 10 000 zł
Postanowienia niniejszej klauzuli odnoszą się do sum ubezpieczenia na każdą lokalizację.
dotyczy: wszystkich rodzajów ubezpieczeń z wyłączeniem odpowiedzialności cywilnej
9. Klauzula nowych miejsc ubezpieczenia - z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą
klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia ustala się, że Ubezpieczyciel obejmuje
automatyczną ochroną ubezpieczeniową wszystkie nowe lokalizacje Ubezpieczającego związane z
prowadzoną przez niego działalnością objętą umową ubezpieczenia, pod warunkiem ich zgłoszenia
wraz z określeniem sum ubezpieczenia w ciągu 90 dni od daty podjęcia w nich działalności. Ochroną
ubezpieczeniową w ramach niniejszej klauzuli objęte są wyłącznie lokalizacje na terenie RP,
spełniające minimalne wymogi dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych
określone w ogólnych warunkach ubezpieczenia.
dotyczy: wszystkich rodzajów ubezpieczeń z wyłączeniem odpowiedzialności cywilnej
10.Klauzula ubezpieczenia mienia poza lokalizacjami określonymi w umowie ubezpieczenia - z
zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków
ubezpieczenia ustala się, że Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową miejsca na terenie
Polski niewymienione w umowie ubezpieczenia gdzie znajduje się ubezpieczone mienie. Limit
odpowiedzialności: 1.000.000,00 na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, z
zastrzeżeniem, że w przypadku lokali związanych z wystawami, targami, imprezami obowiązuje limit
odpowiedzialności w wysokości 100.000,00zł.
dotyczy mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
11. Klauzula przeniesienia mienia - z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą
postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia ustala się, że zadeklarowane przez Ubezpieczającego
mienie objęte jest ochroną ubezpieczeniową również w przypadku tymczasowego lub stałego
przeniesienia pomiędzy należącymi do Ubezpieczonego lokalizacjami przyjętymi do ubezpieczenia,
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe w czasie transportu, załadunku i rozładunku,
prac demontażowych i montażowych oraz w czasie prób i testów z limitem 500.000,00zł. na jedno i na
wszystkie zdarzenia.
dotyczy ubezpieczenia: mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
12. Klauzula ubezpieczenia robót budowlano-montażowych – z zachowaniem pozostałych
niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia ustala się, że
zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody powstałe w związku z prowadzeniem w miejscach
ubezpieczenia robót budowlano-montażowych polegających min. na wykonywaniu :
a) prac ziemnych, robót budowlanych, na które zgodnie z prawem budowlanym nie jest
wymagane pozwolenie na budowę oraz z zastrzeżeniem, że ich realizacja nie wiąże się z
naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu,
b) prac montażowych lub o charakterze modernizacyjno-adaptacyjnym, na które nie jest
wymagane pozwolenie na budowę.
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Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ryzyka wskazane w umowie ubezpieczenia. Limit
odpowiedzialności 1.000.000 zł – dotyczy nowych robót budowlano-montażowych a w przypadku
istniejącego mienia do wysokości sumy ubezpieczenia.
13. Klauzula kosztów poszukiwania miejsca powstania awarii - z zachowaniem pozostałych
niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia ustala się, że
Ubezpieczyciel w ramach sum ubezpieczenia pokrywa koszty poszukiwania miejsc powstania awarii
oraz koszty związane z naprawą
uszkodzonych instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego
ogrzewania, instalacji elektrycznej, których uszkodzenie nastąpiło na skutek awarii bądź wystąpienia
zdarzeń losowych. Limit odpowiedzialności – 100.000zł. na jedno i wszystkie zdarzenia
dotyczy ubezpieczenia: mienia od wszystkich ryzyk
14. Klauzula przewłaszczenia - z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą
postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia ustala się, że umowa ubezpieczenia nieruchomości, a
także mienia ruchomego należącego do Ubezpieczającego, nie ulega rozwiązaniu w związku z
przejściem własności na instytucję finansującą (np. bank, leasingodawca, dostawca, gwarant), chyba
że własność zostanie trwale przeniesiona na nowego właściciela, w tym w szczególności nastąpi
wydanie rzeczy. Umowa ubezpieczenia nie wygasa również wskutek powrotnego przejścia na
Ubezpieczonego własności mienia przewłaszczonego.
dotyczy wszystkich ryzyk z wyłączeniem odpowiedzialności cywilnej
15. Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych - z zachowaniem
pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia ustala
się, że Ubezpieczyciel oświadcza, że stan zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych
uznaje za wystarczający do czasu przeprowadzenia inspekcji w ubezpieczonych lokalizacjach. Jeżeli
w wyniku przeprowadzenia inspekcji zostaną stwierdzone braki w zabezpieczeniach Ubezpieczyciel
wyznaczy Ubezpieczającemu/Ubezpieczonemu termin na ich uzupełnienie nie krótszy niż 30 dni. Po
przeprowadzeniu inspekcji Ubezpieczyciel nie będzie domagał się wprowadzenia zabezpieczeń ponad
te, które określone są w OWU jako minimalne dla uznania odpowiedzialności Ubezpieczyciela. Jeżeli
nie zostanie przeprowadzona inspekcja Ubezpieczyciel uznaje system zabezpieczeń p.poż. i
przeciwkradziezowych za wystarczający.
dotyczy ubezpieczenia: mienia od wszystkich ryzyk, kradzieży z włamaniem i rabunku, sprzętu
elektronicznego od wszystkich ryzyk
16. Klauzula zgłaszania szkód - z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą
postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia ustala się, że termin powiadomienia Ubezpieczyciela
o
wypadku
ubezpieczeniowym
wynosi
7
dni
od
daty
uzyskania
przez
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego wiedzy o zajściu wypadku.
dotyczy: wszystkich ryzyk
17. Klauzula szybkiej likwidacji szkód w sprzęcie elektronicznym - ustala się, że w przypadku
awarii sprzętu elektronicznego, którego przywrócenie do pracy (w ciągu 24 godzin) jest konieczne dla
normalnego funkcjonowania, Ubezpieczający powiadamiając o szkodzie Ubezpieczyciela może
przystąpić do samodzielnej likwidacji szkody, sporządzając stosowny protokół opisujący rozmiar i
przyczynę zdarzenia. Równocześnie Ubezpieczający przedstawi wyliczenie wartości szkody lub
fakturę za naprawę, które będą podstawą obliczenia odszkodowania przez Ubezpieczyciela. W
przypadku awarii sprzętu elektronicznego, którego przywrócenie do pracy nie jest natychmiast
konieczne, Ubezpieczający po zgłoszeniu szkody może przystąpić do samodzielnej likwidacji szkody
na powyższych zasadach jedynie w przypadku, gdy Ubezpieczyciel nie dokona oględzin przedmiotu
dotkniętego szkodą w ciągu 5 dni od daty otrzymania zgłoszenia.
dotyczy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.
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18. Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie – ustala się, że zapisane w Ogólnych
Warunkach Ubezpieczenia skutki niezawiadomienia Zakładu Ubezpieczeń o szkodzie w odpowiednim
terminie, mają zastosowanie tylko w sytuacji, kiedy niezawiadomienie w terminie miało wpływ na
ustalenie odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń lub ustalenie rozmiaru szkody.
dotyczy: wszystkich ryzyk
19. Klauzula odstąpienia od prawa do regresu - z zachowaniem pozostałych niezmienionych
niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia ustala się, że w przypadku
wyrządzenia szkód przez podmioty lub osoby, za które Ubezpieczający/Ubezpieczony ponosi
odpowiedzialność Ubezpieczyciel odstępuje od przysługującego mu prawa regresu. Regres
ubezpieczyciela do sprawcy przysługuje Ubezpieczycielowi tylko w przypadku jeżeli szkoda została
spowodowana działaniem umyślnym sprawcy.
dotyczy: wszystkich ryzyk
20.Klauzula sum ubezpieczenia – z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą
postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia ustala się, że Ubezpieczyciel przyjmuje do
ubezpieczenia według wskazanej przez Ubezpieczającego wartości księgowej brutto lub
odtworzeniowej mienie Ubezpieczającego niezależnie od jego wieku, stopnia zużycia technicznego
lub amortyzacji księgowej.
dotyczy: wszystkich ryzyk z wyłączeniem odpowiedzialności cywilnej
21.Klauzula tymczasowego magazynowania lub przerwy w eksploatacji – z zachowaniem
pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia ustala
się, że Ubezpieczyciel przyjmuje odpowiedzialność za szkody z tytułu uszkodzenia sprzętu
elektronicznego, który wcześniej był sprawny technicznie a pozostaje chwilowo nieużytkowny lub
tymczasowo magazynowany.
dotyczy ubezpieczenia: sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
22.Klauzula płatności podatku VAT- w przypadku powstania szkody - w przypadku gdy zgłoszona
do ubezpieczenia suma ubezpieczenia zawiera podatek VAT, a Ubezpieczający/Ubezpieczony nie ma
możliwości jego odliczenia wówczas odszkodowanie wypłacane jest w wysokości powiększonej o
wysokość podatku VAT.
dotyczy: wszystkich ryzyk z wyłączeniem odpowiedzialności cywilnej
23.Klauzula warunków i taryf - z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą
postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia ustala się, że Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że w
przypadku doubezpieczenia, uzupełniania lub podwyższania sumy ubezpieczenia lub limitu
odpowiedzialności w okresie ubezpieczenia, zastosowanie mieć będą warunki umowy oraz stawki
ubezpieczeniowe obowiązujące w umowie ubezpieczenia w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia.
dotyczy: wszystkich ryzyk
24.Klauzula automatycznego pokrycia w ubezpieczeniu OC - z zachowaniem pozostałych
niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia ustala się, że
Ubezpieczyciel obejmuje automatycznie ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego za wszystkie nieruchomości, budowle różnego typu (m.in.
budynki, budowle, drogi, skwery, place itp.), które w okresie ubezpieczenia przejdą na własność, w
zarząd, dzierżawę itp. Ubezpieczającego/Ubezpieczonego.
dotyczy: ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
25.Klauzula prolongaty zapłaty składki - z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą
klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia ustala się, że brak wpłaty przez
Ubezpieczającego lub ubezpieczone jednostki składki lub którejkolwiek z rat składki w terminie
przewidzianym w umowie ubezpieczenia nie powoduje automatycznego wygaśnięcia (rozwiązania)
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umowy ubezpieczenia, ani zawieszenia udzielonej ochrony ubezpieczeniowej. W sytuacji opisanej
powyżej, Towarzystwo Ubezpieczeń zobowiązane jest wyznaczyć Ubezpieczającemu na piśmie
dodatkowy, co najmniej 14 dniowy termin do zapłaty składki lub jej raty.
dotyczy: wszystkich ryzyk
26.Klauzula 72 godzin – z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień
ogólnych warunków ubezpieczenia ustala się, że wszystkie szkody powstałe w czasie następujących
po sobie 72 godzin na skutek tego samego pojedynczego zdarzenia losowego, (np.: huraganu,
trzęsienia ziemi, deszczu nawalnego, powodzi) – objętego ochroną ubezpieczeniową w ramach
umowy ubezpieczenia, traktowane są jako pojedyncza szkoda w odniesieniu do sumy ubezpieczenia
oraz franszyzy określonej w umowie ubezpieczenia.
dotyczy ubezpieczenia: mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
27. Klauzula katastrofy budowlanej- z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą
postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia ustala się, że zakres ubezpieczenia zostaje
rozszerzony o szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w wyniku katastrofy budowlanej. Limit
odpowiedzialności: 4.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
Franszyza redukcyjna: 1.000,00zł.
28. Klauzula aktów terroryzmu – z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą
postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia ustala się, że Ubezpieczyciel ponosi
odpowiedzialność za uszkodzenie, utratę, zniszczenie ubezpieczonego mienia powstałe w wyniku
aktów terroryzmu. Przez terroryzm rozumie się działania wszelkiego rodzaju skierowane przeciwko
mieniu, ludności mające na celu dezorganizację życia publicznego, zastraszenie ludności,
wprowadzenie chaosu dla osiągnięcia określonych skutków ekonomicznych, politycznych,
społecznych. Limit 300.000,00 na jedno i wszystkie zdarzenia. Franszyza redukcyjna: 1.000,00zł.
29.Klauzula odtworzenia dokumentacji - z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą
klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia ustala się, że Ubezpieczyciel pokrywa
wszelkie koszty związane z odtworzeniem, oczyszczeniem, osuszeniem, odgrzybieniem itp.
dokumentacji /w tym także koszty odtworzenia nośników, na których dokumentacja była zawarta/,
która została zniszczona, uszkodzona bądź utracona na skutek zdarzenia objętego zakresem ochrony
ubezpieczeniowej. Ubezpieczający zastrzega sobie prawo do skorzystania z usług profesjonalnej firmy
w zakresie wykonywania prac określonych w niniejszej klauzuli. Limit odpowiedzialności - 200.000zł
na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
30. Klauzula ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od daty dostawy do daty włączenia do
planowanej eksploatacji - z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą
postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia ustala się, że Ubezpieczyciel przyjmuje
odpowiedzialność za szkody materialne powstałe w sprzęcie elektronicznym/częściach od daty
dostawy do planowanej daty włączenia do eksploatacji pod warunkiem, że sprzęt elektroniczny/części
są magazynowane w oryginalnych opakowaniach i pomieszczeniach do tego przystosowanych.
Ochrona ubezpieczeniowa w ramach niniejszej klauzuli kończy się z chwilą przekazania sprzętu do
eksploatacji.
31. Klauzula odkupienia urządzeń - z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą
postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia ustala się, że w przypadku szkody obejmującej
maszynę lub urządzenie, którego nie można odkupić ze względu na zakończenie jego produkcji,
odszkodowanie wypłacane będzie w wysokości ceny maszyny lub urządzenia o najbardziej zbliżonych
parametrach technicznych, nie więcej jednak niż suma ubezpieczenia przyjęta dla danego środka
trwałego. Odszkodowanie takie nie będzie traktowane jako modernizacja
dotyczy: wszystkich ryzyk z wyłączeniem odpowiedzialności cywilnej
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Treść klauzul fakultatywnych – część I Zamówienia
32. Klauzula automatycznego wyrównania sum ubezpieczenia – suma ubezpieczenia zostaje
automatycznie przywrócona po wypłacie jakiegokolwiek odszkodowania wynikającego z zakresu
ubezpieczenia bez naliczania dodatkowej składki.
33. Klauzula składowania mienia - z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą
postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia ustala się, że zakład ubezpieczeń ponosi
odpowiedzialność za mienie składowane bezpośrednio na podłodze poniżej poziomu gruntu. Limit
odpowiedzialności: 100.000,00zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Odnośnie
lokalizacji położonych powyżej poziomu gruntu powyższe limity nie mają zastosowania.
34. Klauzula nasadzeń – z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień
ogólnych warunków ubezpieczenia ustala się, że ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona o
szkody w nasadzeniach do limitu w wysokości 5.000zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia.
35. Klauzula ubezpieczenia maszyn i urządzeń od awarii i uszkodzeń - z zachowaniem
pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i
innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Zakład Ubezpieczeń rozszerza zakres
ochrony ubezpieczeniowej o szkody mechaniczne powstałe w maszynach, urządzeniach, aparatach
spowodowane:
a) działaniem człowieka
b) wadami produkcyjnymi
c) przyczynami eksploatacyjnymi.
Franszyza redukcyjna: 1.000zł.
Limit odpowiedzialności: 100.000,00zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
36. Klauzula ubezpieczenia strajków, zamieszek i rozruchów - z zachowaniem pozostałych
niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia ustala się, że
Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie, utratę, zniszczenie ubezpieczonego mienia
powstałe w wyniku strajku, zamieszek i rozruchów. Limit 500.000,00 na jedno i wszystkie zdarzenia
37. Klauzula dodatkowych kosztów zabezpieczenia mienia przed szkodą oraz kosztów
ratownictwa - z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych
warunków ubezpieczenia ustala się, że w przypadku bezpośredniego zagrożenia zdarzeniem losowym
objętym ochroną ubezpieczeniową w ramach niniejszej polisy zakład ubezpieczeń pokryje ponad sumę
ubezpieczenia udokumentowane i uzasadnione koszty zabezpieczenia mienia zagrożonego szkodą oraz
koszty ratownictwa mające na celu zmniejszenie szkody. Limit odpowiedzialności 10% łącznej sumy
ubezpieczenia.
38. Klauzula rozmrożenia - z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą
postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia ustala się, że zakres ubezpieczenia towarów (środków
obrotowych) przechowywanych w urządzeniach chłodniczych w temperaturze nie wyższej niż -180C
zostaje rozszerzony o szkody spowodowane w wyniku rozmrożenia. Limit 5.000zł na jedno i
wszystkie zdarzenia.
39. Klauzula ochrony mienia wyłączonego z eksploatacji - z zachowaniem pozostałych
niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia ustala się, że
ochrona ubezpieczeniowa nie wygasa, nie ulega żadnym ograniczeniom jeżeli budynki, urządzenia
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zgłoszone do ubezpieczenia zostaną wyłączone z eksploatacji. Limit 500.000zł. na jedno i wszystkie
zdarzenia.
40. Klauzula funduszu prewencyjnego – Ubezpieczyciel stawia do dyspozycji Ubezpieczającego
fundusz prewencyjny w wysokości 5% płaconych składek z całości ubezpieczeń zawartych w wyniku
niniejszego postępowania. Środki z funduszu prewencyjnego mogą być wykorzystane w całości przed
zakończeniem okresu ubezpieczenia. Ubezpieczyciel przekazuje Ubezpieczającemu środki z funduszu
prewencyjnego w ciągu 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku o przyznanie tych środków.
Ubezpieczający przedstawi Ubezpieczycielowi rachunki lub kosztorys potwierdzający wydatki z tego
funduszu.
41. Klauzula zniesienia franszyz/udziałów własnych - Ubezpieczyciel odstępuje od stosowania
franszyz / udziałów własnych, niezależnie od ich rodzaju
42. Klauzula ubezpieczenia mienia będącego poza ewidencją – ochrona ubezpieczeniowa zostaje
rozszerzona o szkody w mieniu będącym poza ewidencją księgową. Limit odpowiedzialności wynosi
50.000,00 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
43. Klauzula 168 godzin – ochroną ubezpieczeniową w zakresie odpowiedzialności cywilnej objęte
są szkody kolejne powstałe z tej samej przyczyny w tym samym miejscu do upływu 7 dni od
zgłoszenia szkody.
44. Klauzula kosztów wymiany zamków i czytników - ustala się, że Zakład Ubezpieczeń pokrywa
koszty wymiany zamków i czytników powstałe w wyniku utraty kluczy lub kart magnetycznych w
następstwie kradzieży z włamaniem lub rabunku. Limit odpowiedzialności: 20.000,00zł na jedno i
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Treść klauzul serwisu posprzedażowego – część I Zamówienia
1.Klauzula ustanowienia dedykowanego Likwidatora – Ubezpieczyciel zobowiązuje się
dedykować imiennie pracownika do bieżącej obsługi szkód. O każdej zmianie dedykowanego
Likwidatora powiadamia Zamawiającego lub brokera podając dane imienne oraz kontaktowe : adres
email i numer telefonu.
2. Klauzula powiadomienia o szkodzie i przebiegu czynności likwidacyjnych oraz wypłacie
odszkodowania – Ubezpieczyciel zobowiązuje się na wniosek Ubezpieczającego lub brokera do
udzielenia informacji o przebiegu czynności likwidacyjnych zgłoszonych szkód oraz o terminach
wypłaty odszkodowań.
3. Klauzula zaliczki na poczet odszkodowania – Ubezpieczyciel w przypadku potwierdzenia swojej
odpowiedzialności za powstałą szkodę, wypłaca zaliczkę na poczet odszkodowania w wysokości 50%
szacunkowych kosztów szkody stwierdzonych kosztorysem wewnętrznym lub zewnętrznym w ciągu
14 dni od otrzymania zawiadomienia o szkodzie.
4. Klauzula okolicznościowa – Ubezpieczyciel zobowiązany jest samodzielnie prowadzić
postępowanie zmierzające do wyjaśnienia okoliczności związanych ze szkodą i wypłacić należne
odszkodowanie, bez konieczności oczekiwania na prawomocne postanowienie w sprawie
5. Klauzula zwiększenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka dewastacji o 50%
6. Klauzula zwiększenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka kradzieży zwykłej o 50%
7. Klauzula zwiększenie limitu odpowiedzialności dla przezornej sumy ubezpieczenia o 50%
8. Klauzula zwiększenie sumy gwarancyjnej w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej deliktowej
i kontraktowej o 50%
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9. Klauzula zwrotu kosztów ubezpieczenia – Ubezpieczyciel dokona zwrotu kosztów leczenia
związanego z nieszczęśliwym wypadkiem do wysokości limitu 20% sumy ubezpieczenia
CZĘŚĆ II –
WYPADKÓW
STAWISKI

ZADANIE 2
CZŁONKÓW

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH
OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH GMINY

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH
OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH – zakres I

WYPADKÓW

CZŁONKÓW

Zakres ubezpieczenia:
następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia,
powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego z ograniczonym czasem
ochrony do wypadków i stanów chorobowych (zawał serca i udar mózgu) powstałych podczas
czynnego udziału w akcji ratowniczej lub ćwiczeniach (przez ćwiczenia rozumie się również zawody,
musztry) pożarniczych, wykonywania poleceń służbowych jako członka OSP oraz podczas
wykonywania przeglądów, prac gospodarczych, konserwacyjnych i porządkowych na terenie
strażnicy, napraw sprzętu pożarniczego w tym również pojazdów, a także obowiązków związanych ze
sprawowaniem określonych funkcji w statutach OSP. Ochrona obejmuje wymienione czynności oraz
w drodze z domu i do domu z w/w miejsc.
Ubezpieczeni: członkowie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP)
Zakres terytorialny: RP
Suma ubezpieczenia: 40.000 zł na osobę – 100% trwałego uszczerbku na zdrowiu, na wypadek
śmierci, z tytułu utraty zdolności do wykonywania pracy
Zakres ubezpieczenia obejmuje:
- Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku – świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia
- Trwały uszczerbek na zdrowiu – świadczenie w wysokości takiego procentu sumy ubezpieczenia w
jakim Ubezpieczony doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu – 400zł za 1% uszczerbku na zdrowiu
- Zawał serca i udar mózgu - 400zł za 1% uszczerbku na zdrowiu
- Oparzenia i odmrożenia do wysokości limitu 10% sumy ubezpieczenia
- Zwrot kosztów zakupu, wypożyczenia środków specjalnych i pomocniczych do wysokości limitu
10% sumy ubezpieczenia
- Zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osoby niepełnosprawnej do wysokości limitu 10% sumy
ubezpieczenia
- Zwrot kosztów leczenia związanego z nieszczęśliwym wypadkiem do wysokości limitu 10% sumy
ubezpieczenia
Liczba osób ubezpieczonych : 84 osoby – 11 jednostek OSP
Forma ubezpieczenia: grupowa, bezimienna
Franszyzy i udziały własne – brak
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UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH
OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH - zakres II

WYPADKÓW

CZŁONKÓW

Zakres ubezpieczenia:
Na podstawie nowelizacji Ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009r nr 178 poz. 1380 z
póż. zm).), obligującymi Gminy/Miasta do zapewnienia ochrony członkom Ochotniczych Straży
Pożarnych, poszkodowanym w wyniku prowadzonych akcji ratowniczych lub ćwiczeniach (czas od
powiadomienia i zadysponowania członków OSP do akcji gaśniczej, ratunkowej lub ćwiczeń do
chwili zgłoszenia w Powiatowym Stanowisku Kierowania faktu powrotu do strażnicy OSP)
Ubezpieczeni: członkowie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP)
Zakres terytorialny: RP
Liczba osób ubezpieczonych: 17
Forma ubezpieczenia: grupowa imienna
Rodzaje odszkodowań:
1. jednorazowe odszkodowanie w razie doznania trwałego (stałego) lub długotrwałego uszczerbku na
zdrowiu
2. jednorazowe odszkodowanie z tytułu śmierci ubezpieczonego
3. rekompensata z tytułu niezdolności do pracy
Wysokość jednorazowych odszkodowań, ustalana jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30.10.2002
r o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2015r.
poz. 1242)
Franszyzy i udziały własne – brak
Treść klauzul obligatoryjnych – część II Zamówienia
1. Klauzula prolongaty zapłaty składki - ustala się, że brak wpłaty przez Ubezpieczającego, składki
lub którejkolwiek z rat składki w terminie przewidzianym w umowie ubezpieczenia nie powoduje
automatycznego wygaśnięcia (rozwiązania) umowy ubezpieczenia, ani zawieszenia udzielonej
ochrony ubezpieczeniowej. W sytuacji opisanej powyżej, Towarzystwo Ubezpieczeń zobowiązane jest
wyznaczyć Ubezpieczającemu na piśmie dodatkowy, co najmniej 14 dniowy, termin do zapłaty
składki lub jej raty. W przypadku nie dokonania wpłaty składki lub jej raty w nowo wyznaczonym
terminie, Towarzystwo Ubezpieczeń może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia ze skutkiem
natychmiastowym.
2. Klauzula odpowiedzialności – początek okresu ubezpieczenia jest tożsamy z początkiem
odpowiedzialności Ubezpieczyciela.
Treść klauzul fakultatywnych – część II Zamówienia
1.Klauzula zwrotu kosztów ubezpieczenia – Ubezpieczyciel dokona zwrotu kosztów leczenia
związanego z nieszczęśliwym wypadkiem do wysokości limitu 15% sumy ubezpieczenia
dotyczy ubezpieczenia NNW zakres I.
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2.Klauzula zwrotu kosztów ubezpieczenia – Ubezpieczyciel dokona zwrotu kosztów leczenia
związanego z nieszczęśliwym wypadkiem do wysokości limitu 20% sumy ubezpieczenia
dotyczy ubezpieczenia NNW zakres I.
3.Klauzula świadczenie za pobyt w szpitalu – Ubezpieczyciel rozszerzy zakres ochronny następstw
nieszczęśliwych wypadków o wypłatę jednorazowego świadczenia szpitalnego, jeżeli pobyt w szpitalu
był następstwem nieszczęśliwego wypadku objętego umową do wysokości 5% sumy ubezpieczenia
należne w przypadku gdy Ubezpieczony przebywał w szpitalu co najmniej 3 dni
dotyczy ubezpieczenia NNW zakres I.
4.Klauzula oparzenia i odmrożenia – Ubezpieczyciel dokona wypłaty świadczenia z tytułu oparzeń
i/lub odmrożeń do wysokości limitu 20% sumy ubezpieczenia
dotyczy ubezpieczenia NNW zakres I.
5.Klauzula zasiłek dzienny – Ubezpieczyciel rozszerzy zakres ochronny następstw nieszczęśliwych
wypadków o wypłatę w wysokości 0,1% sumy ubezpieczenia tj. 40zł za jeden dzień ale maksymalnie
przez 90 dni od pierwszego dnia czasowej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym
wypadkiem
dotyczy ubezpieczenia NNW zakres I.
6.Klauzula świadczenie szpitalne - Ubezpieczyciel rozszerzy zakres ochronny następstw
nieszczęśliwych wypadków o wypłatę w wysokości 0,15% sumy ubezpieczenia tj. 60zł za jeden dzień
pobytu w szpitalu jeżeli pobyt w szpitalu był następstwem nieszczęśliwego wypadku objętego umową
ale maksymalnie przez 90 dni.
dotyczy ubezpieczenia NNW zakres I.

Treść klauzul serwisu posprzedażowego – część II Zamówienia
1.Klauzula ustanowienia dedykowanego Likwidatora – Ubezpieczyciel zobowiązuje się
dedykować imiennie pracownika do bieżącej obsługi szkód. O każdej zmianie dedykowanego
Likwidatora powiadamia Zamawiającego lub brokera podając dane imienne oraz kontaktowe : adres
email i numer telefonu.
2. Klauzula powiadomienia o szkodzie i przebiegu czynności likwidacyjnych oraz wypłacie
odszkodowania – Ubezpieczyciel zobowiązuje się na wniosek Ubezpieczającego lub brokera do
udzielenia informacji o przebiegu czynności likwidacyjnych zgłoszonych szkód oraz o terminach
wypłaty odszkodowań.

CZĘŚĆ III UBEZPIECZENIE POJAZDÓW MECHANICZNYCH NALEŻĄCYCH DO
GMINY STAWISKI I PODLEGŁYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego
Zakres ubezpieczenia: zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2003r o ubezpieczeniach obowiązkowych,
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
(Dz. U. Nr 124 z dnia 16 lipca 2003r. poz. 1152 z późniejszymi zmianami.)
Przedmiot ubezpieczenia: pojazdy zarejestrowane na terenie RP stosownie do przepisów ustawy
Prawo o ruchu drogowym oraz poruszające się po drogach publicznych nie podlegające rejestracji
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należące lub użytkowane przez Zamawiającego na podstawie umów leasingu, dzierżawy lub innego
tytułu prawnego
Obszar odpowiedzialności: zgodnie z ustawą
Suma gwarancyjna: minimalna ustawowa (zgodna z ustawą)
2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu
zagranicznym (Zielona Karta)
Odpowiedzialność cywilna posiadacza lub kierującego pojazdem mechanicznym za szkody
wyrządzone osobom trzecim w związku z ruchem pojazdu określonego w umowie ubezpieczenia poza
granicami Rzeczpospolitej Polskiej na terytorium państw należących do Systemu Zielonej Karty
3. Ubezpieczenie AUTO – CASCO
Przedmiot ubezpieczenia: pojazdy zarejestrowane na terenie RP oraz pojazdy nie podlegające
rejestracji należące lub użytkowane przez Zamawiającego na podstawie umów leasingu, dzierżawy lub
innego tytułu prawnego
Podane w załączniku - wykaz pojazdów załącznik nr 4 do OPZ –wartości pojazdów są wartościami
szacunkowymi. Dokładne wartości zostaną szczegółowo określone przez brokera przed wystawieniem
polis.
Zakres terytorialny: teren RP, Europa (z państw powstałych z WNP – terytorium Litwy dla
pojazdu Renault Ares nr rej. BKL17445).
Zakres ubezpieczenia: All Risk obejmujący utratę, uszkodzenie bądź całkowite lub częściowe
zniszczenie pojazdu, wyposażenia, elementów pojazdu na skutek zdarzeń niezależnych od woli
Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego lub osoby upoważnionej do korzystania z pojazdu
Wyłączenia nie mogą dotyczyć poniższych ryzyk:
•

•
•

•
•
•
•
•

nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia się z innym pojazdem, osobami,
zwierzętami, lub innymi przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz oraz wewnątrz pojazdu w
tym
również
pojazdów
należących
lub
użytkowanych
przez
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego
uszkodzenia przez osoby trzecie, w tym w wyniku dewastacji
działania sił przyrody w tym m.in. pożaru, wybuchu, pioruna, upadku statku powietrznego,
huraganu, zatopienia w tym zassania wody do silnika, deszczu nawalnego, gradu, powodzi,
lawiny, osuwania lub zapadania się ziemi oraz nagłe działanie innych sił przyrody; w
przypadku pożaru i/lub wybuchu odpowiedzialność istnieje również w przypadku w którym
źródło pożaru i/lub wybuchu powstało wewnątrz pojazdu
działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz i wewnątrz
pojazdu
przewrócenia się pojazdu np. w wyniku podmuchu wiatru
samoczynnego otwarcia się pokrywy silnika
użycia pojazdu w związku z koniecznością ratowania życia lub zdrowia ludzkiego,
kradzieży lub próby kradzieży pojazdu lub wyposażenia – bez względu na miejsce parkowania
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•

rabunku (rozboju) pojazdu – bez wymogu posiadania dokumentów i kompletu kluczyków po
szkodzie
• uszkodzeniu lub zbiciu szyb pojazdu
oraz zwrot kosztów dodatkowych:
a) wynikłych z zastosowania dostępnych środków w celu ratowania przedmiotu
ubezpieczenia oraz zapobieżeniu szkodzie lub zmniejszeniu jej rozmiarów, jeżeli środki te
były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne,
b) zabezpieczenia uszkodzonego pojazdu w okresie nie dłuższym niż do dnia dokonania
oględzin i sporządzenia powypadkowej oceny technicznej
c) transportu uszkodzonego pojazdu
d) dodatkowego badania technicznego
e) wynagrodzenia rzeczoznawców
Warunki specjalne:
a) Udział własny – zniesiony
b) Amortyzacja części – zniesiona
c) Franszyza integralna – zniesiona
d) Likwidacja szkód w wariancie serwisowym
e) Akceptacja istniejących zabezpieczeń przeciwkradzieżowych w pojazdach.
f) Likwidacja szkód kradzieżowych – W przypadku szkód polegających na kradzieży
pojazdu lub jego części wypłata odszkodowania nastąpi po ustaleniu jej wysokości bez
oczekiwania na zakończenie postępowania prowadzonego przez organy ścigania. W
przypadku, gdy wyniki tego postępowania nie potwierdzą odpowiedzialności
Ubezpieczyciela, Ubezpieczony niezwłocznie zwróci nienależnie wypłacone
odszkodowanie.
Na wysokość odszkodowania nie będzie miało wpływu:
- prędkość z jaką poruszał się dany pojazd w chwili zaistnienia szkody,
- nie zastosowanie się do obowiązujących przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym za wyjątkiem
szkód spowodowanych przez osoby będące w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu
albo pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w
rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii.
Likwidacja szkód:
1. wariant serwisowy/warsztatowy - wypłata odszkodowania na podstawie przedstawionych faktur na
uzgodniony zakres napraw z uwzględnieniem podatku VAT,
2. Wykonawca dokonuje oględzin uszkodzonego pojazdu w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia
szkody, w przypadku braku oględzin, przyjmuje się zakres uszkodzeń zgodny z protokołem
sporządzonym przez Wykonawcę lub warsztat dokonujący naprawy,
3. Wykonawca dokonuje zatwierdzenia przedstawionego kosztorysu naprawy w ciągu 3 dni roboczych
od jego dostarczenia informując pisemnie ubezpieczonego lub warsztat, w przypadku braku
informacji, przedstawiony kosztorys uznaje się za zatwierdzony,
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4. kopia decyzji zostanie przesłana do wiadomości ubezpieczającego oraz brokera.
4. Ubezpieczenie Assistance
Zakres ubezpieczenia - obejmuje co najmniej następujące ryzyka i koszty:
1. pomoc informacyjna poszkodowanym
2. pomoc techniczna:
- naprawa na miejscu zdarzenia
- holowanie do miejsca wskazanego przez Ubezpieczonego – limit min. 100km od miejsca wypadku,
awarii na terytorium RP,
- organizacja dalszej podróży, hotel (max. 3 doby) w wyniku kradzieży, wypadku lub awarii pojazdu,
- pojazd zastępczy w przypadku wypadku, awarii lub kradzieży na okres co najmniej 3 dni,
Ubezpieczenie dotyczy pojazdów osobowych i ciężarowych o ładowności do 2.5t oraz okres ich
eksploatacji nie przekracza 10 lat
Obszar odpowiedzialności: RP
5. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów.
Przedmiot ubezpieczenia: następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu
lądowego.
Zakres: następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju
zdrowia powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego, zaistniałe podczas
ruchu i postoju pojazdu (wsiadanie, wysiadanie, załadunek, rozładunek, podczas zatrzymania, postoju
lub garażowania, podczas naprawy pojazdu na trasie jazdy).
Świadczenie 100% Sumy Ubezpieczenia za zgon.
Zakres terytorialny: RP, Europa
Suma ubezpieczenia (na osobę w zależności do ilości miejsc w pojeździe) 15.000zł.
Franszyzy i udziały własne - zniesione

Treść klauzul obligatoryjnych – część III Zamówienia
1.Dla pojazdów nowonabywanych – automatyczne objęcie ochroną ubezpieczenia od momentu ich
zarejestrowania, pod warunkiem zgłoszenia do ubezpieczyciela wszelkich danych niezbędnych do
identyfikacji pojazdu w ciągu 3 dni roboczych od dnia zakupu pojazdu, a dla pojazdów pozostających
we flocie oraz przeniesionych z innego zakładu ubezpieczeń bez jednego dnia przerwy – od momentu
wygaśnięcia dotychczasowych polis
2.Brak konieczności dokonywania oględzin i zdjęć pojazdów przyjmowanych do ubezpieczenia
dla pojazdów nowych oraz dla pojazdów pozostających we flocie oraz przeniesionych z innego
zakładu ubezpieczeń bez jednego dnia przerwy.
3.Zabezpieczenia w pojeździe – ubezpieczyciel uznaje zabezpieczenia przeciwkradzieżowe w
pojazdach za wystarczające.
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4.Wyposażenie dodatkowe – automatyczne włączenie sumy ubezpieczenia
dodatkowego do wartości pojazdu i kalkulacji składki wg tych samych zasad.

wyposażenia

5.Klauzula niezmienności stawek – zaakceptowane przez strony umowy stawki będą niezmienne w
trakcie trwania umowy i będą obowiązywały również dla nowych pojazdów zgłaszanych do
ubezpieczenia a nie wykazanych w załączniku – wykaz pojazdów
6. Klauzula badań technicznych - Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie za szkodę zaistniałą z
ubezpieczenia autocasco oraz szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z ruchem pojazdu gdy
w momencie powstania szkody pojazd nie posiadał ważnego badania technicznego, o ile nie miało to
wpływu na rozmiar i na powstanie szkody.
7.Klauzula bezwzględnego czasu ochrony – brak wpłaty przez Ubezpieczającego składki, bądź
którejkolwiek z rat w terminie przewidzianym w umowie ubezpieczenia nie powoduje
wygaśnięcia/rozwiązania umowy ubezpieczenia, ani zawieszenia udzielanej ochrony
ubezpieczeniowej. W takiej sytuacji Ubezpieczyciel zobowiązany jest przesłać pismo do
Ubezpieczającego wyznaczając dodatkowy 14 dniowy termin zapłaty składki. W przypadku nie
dokonania wpłaty na konto Ubezpieczyciela w wyznaczonym terminie Ubezpieczyciel zawiesza
ochronę ubezpieczeniową do momentu opłacenia brakującej składki.
8. Klauzula przewłaszczenia na zabezpieczenie – strony działając na podstawie art. 823 § 2 kc
uzgodniły, iż przedmiotowa umowa ubezpieczenia nie wygasa w dniu przewłaszczenia
ubezpieczonego mienia na bank, firmę leasingujacą lub zakład ubezpieczeń celem zabezpieczenia
wierzytelności względem ubezpieczającego. Umowa ubezpieczenia nie wygasa również wskutek
powrotnego przejścia na ubezpieczającego własności mienia przewłaszczonego w wyniku spłaty
długu.
9. Klauzula zgłaszania szkód
– zawiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie winno nastąpić
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty powstania szkody lub uzyskania o niej
wiadomości
10. Klauzula dokumentów - Wykonawca oświadcza, iż do rozpatrzenia roszczeń wystarczające są
kopie dokumentów przesyłane w formie elektronicznej e-mailem lub faksem (nie będzie wymagane
przesyłanie oryginałów dokumentów). Niniejszy zapis nie dotyczy szkód osobowych, gdzie
Wykonawca może wymagać od poszkodowanego oryginału dokumentów oraz szkód kradzieżowych
w ubezpieczeniu autocasco.
11. Klauzula pokrycia kosztów wymiany zamków i zabezpieczeń – Ubezpieczyciel zwróci
poniesione i udokumentowane koszty wymiany zamków, wkładek, zabezpieczeń antykradzieżowych
w pojeździe w przypadku utraty kluczy, sterowników (kradzież, zaginięcie). Limit odpowiedzialności
5.000zł (na jeden pojazd) na jedno i wszystkie zdarzenia. Niniejszy limit jest limitem dodatkowym
ponad sumę ubezpieczenia pojazdu autocasco.

Treść klauzul fakultatywnych – część III Zamówienia
12.Klauzula pomocy ubezpieczyciela – w przypadku kwalifikacji przez ubezpieczyciela szkody jako
szkoda całkowita, ubezpieczyciel ułatw zbycie pozostałości pojazdu poprzez umieszczenie pojazdu na
witrynie i wskazanie zainteresowanego kupnem pozostałości nabywcy
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13. Klauzula zaliczki na poczet odszkodowania – Ubezpieczyciel wypłaci zaliczkę na poczet
odszkodowania w wysokości bezspornych kosztów szkody stwierdzonych kosztorysem
zatwierdzonym przez obie strony.
14. Klauzula przeoczenia – istnieje możliwość przeoczenia istotnych informacji przez
Ubezpieczającego i nie dostarczenia ich w wymaganym terminie Ubezpieczycielowi. Jeżeli
przeoczenie nie będzie skutkiem winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa to nie będzie podstawą
odmowy wypłaty odszkodowania pod warunkiem uzupełnienia brakującej informacji w terminie do 3
dni roboczych od powiadomienia Ubezpieczającego przez Ubezpieczyciela o stwierdzonym fakcie
przeoczenia
15. Klauzula naprawy szkód - naprawa szkód do 2 500 PLN bez dokonywania wcześniejszych
oględzin pod warunkiem sporządzenia uzgodnionej z Ubezpieczycielem dokumentacji – dla szkód
typu szyba, lusterko, zamki i element oświetlenia do kwoty 5 000 PLN
16. Klauzula gwarantowanej sumy ubezpieczenia – wartość pojazdu ustalona w dniu zawarcia
umowy ubezpieczenia jest stała przez 12 miesięcy
17. Klauzula wynajmu pojazdu zastępczego – Ubezpieczyciel rozszerza zakres ubezpieczenia
Assistance o koszty wynajmu pojazdu zastępczego dla każdego pojazdu ubezpieczonego w zakresie
autocasco w przypadku wypadku, awarii lub kradzieży pojazdu na okres co najmniej 7 dni.
Klauzula dotyczy pojazdów osobowych i ciężarowych o ładowności do 2.5t oraz okres ich
eksploatacji nie przekracza 10 lat
18. Klauzula holowania – Ubezpieczyciel rozszerza zakres ubezpieczenia Assistance o koszty
holowania do miejsca wskazanego przez Ubezpieczonego do limitu minimum 300km na terytorium
RP dla każdego pojazdu ubezpieczonego w zakresie autocasco w przypadku wypadku, awarii
Klauzula dotyczy pojazdów osobowych i ciężarowych o ładowności do 2.5t oraz okres ich
eksploatacji nie przekracza 10 lat

Treść klauzul serwisu posprzedażowego – część III Zamówienia
1.Klauzula ustanowienia dedykowanego Likwidatora – Ubezpieczyciel zobowiązuje się
dedykować imiennie pracownika do bieżącej obsługi szkód. O każdej zmianie dedykowanego
Likwidatora powiadamia Zamawiającego lub brokera podając dane imienne oraz kontaktowe: adres
email i numer telefonu.
2. Klauzula powiadomienia o szkodzie i przebiegu czynności likwidacyjnych oraz wypłacie
odszkodowania – Ubezpieczyciel zobowiązuje się na wniosek Ubezpieczajacego lub brokera do
udzielenia informacji o przebiegu czynności likwidacyjnych zgłoszonych przez Ubezpieczającego
szkód oraz o terminach wypłaty odszkodowań.

VI. ZAŁĄCZNIKI DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Załącznik nr 1 – Wykaz budynków i budowli
Załącznik nr 2 – Wykaz środków trwałych
Załącznik nr 3 – Wykaz sprzętu elektronicznego
Załącznik nr 4 – Wykaz pojazdów
Załącznik nr 5 – Wykaz punktów kasowych
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Załącznik nr 6 – Wykaz zabezpieczeń p.poż i przeciwkradzieżowych
Załącznik nr 7 - Szkodowość
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