UBEZPIECZENIE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY PSZCZYNA: PSZCZYŃSKIEGO ZARZĄDU
EDUKACJI, SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ PSZCZYNA, MIEJSKIEGO
OŚRODKA REKREACJI I SPORTU W PSZCZYNIE, MIEJSKIEGO ZAKŁADU ZIELENI W PSZCZYNIE
ORAZ ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W PSZCZYNIE
ZAŁĄCZNIK NR 5
OZNACZENIE SPRAWY: KZ/1/DAA/2017

ZADANIE 2
Szczegółowy opis przedmiotu ubezpieczenia
Ryzyka podlegające ubezpieczeniu:
1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk
2. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
3. Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń od wszystkich ryzyk
4. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
5. Ubezpieczenia komunikacyjne w tym obowiązkowe ubezpieczenie posiadaczy pojazdów
mechanicznych, ubezpieczenie autocasco, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych
wypadków kierowców i pasażerów, assistance
Ubezpieczający:
Gmina Pszczyna – Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu
43-200 Pszczyna, ul. Basztowa 4
NIP: 638-15-19-600, REGON: 276303519
Ubezpieczony:
Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu
43-200 Pszczyna, ul. Basztowa 4
NIP: 638-15-19-600, REGON: 276303519
Okres ubezpieczenia:
dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia maszyn i urządzeń od
wszystkich ryzyk od 07.05.2018 r. do 31.12.2018 r.
dla ubezpieczeń komunikacyjnych (zgodnie z Załącznikiem nr 5 - szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia dla Zadania 2 - wykaz pojazdów)
Miejsce ubezpieczenia:
zgodnie z Załącznikiem nr 5 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania 2 wykaz sum ubezpieczenia
Płatność składki:
Termin płatności składki: jednorazowo, w terminie do dnia 19.01.2018r.; dla ubezpieczeń
komunikacyjnych – jednorazowo, w terminie do 14 dni od daty początku okresu
ubezpieczenia dla poszczególnych umów ubezpieczenia.
Szkodowość z poszczególnych ryzyk na dzień 24.10.2017:
Data szkody

Status szkody

23.03.2014

zamknięta

25.06.2016

zamknięta

17.06.2016

zamknięta

Miejsce szkody

Rodzaj szkody

Pszczyna, Stadion Miejski
ul. Bogedaina
Orlik w Piasku ul.
Katowicka
Stadion Miejski ul.
Bogedaina

Ryzyko

Wypłacone
odszkodowanie

Rezerwa

Uszkodzenie pojazdu na
wystającym korzeniu drzewa

OC

2 200,00

0,00

Upadek drzewa na ogrodzenie

OG

2 865,90

0,00

Upadek drzewa na ogrodzenie

OG

337,33

0,00

5 403,23

0,00

Razem 2015
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Zabezpieczenia:
Przeciwpożarowe:
– wszystkie lokalizacje posiadają zabezpieczenia zgodne z przepisami p.poż.
Przeciwkradzieżowe:
– opis w Załączniku nr 5 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania 2 - ankieta
budynki
UWAGA:
Przed złożeniem oferty ubezpieczenia istnieje możliwość dokonania
poszczególnych miejsc ubezpieczenia po wcześniejszym ustaleniu terminu

lustracji

Rodzaj prowadzonej działalności:
Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu prowadzi działalność statutową w zakresie sportu i
rekreacji, kultury fizycznej i działalności gospodarczej. Zakres działalności MORiS obejmuje
w szczególności administrowanie obiektami sportowo- rekreacyjnymi, organizowanie zajęc
sportowych i rekreacyjno-sportowych, rozgrywek oraz
imprez sportowo- rekreacyjnych,
wynajmowanie sprzętu sportowego, lokali, organizacja wycieczek, rajdów, kursów i innych
podobnych.
Więcej informacji, w tym statut oraz przedmiot działalności dostępny jest na stronie
www.bip.pszczyna.pl oraz stronie internetowej MORiS-u.
Liczba pracowników, budżet – w załączniku nr 5 – szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia dla Zadania 2 – zestawienie sum ubezpieczenia
1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk.
Zakres ubezpieczenia:
Minimalny zakres ubezpieczenia:
szkody polegające na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu ubezpieczonego mienia na
skutek nagłego, niespodziewanego i niezależnego od woli ubezpieczającego zdarzenia.
Zakres ubezpieczenia ma obejmować między innymi n/w ryzyka:
- pożar/ogień, uderzenie pioruna, eksplozja/wybuch, implozja, upadek statku powietrznego,
powódź, spływ wód po zboczach, huragan (wiatr o prędkości nie mniejszej niż 18 m/s),
deszcz nawalny (opad deszczu o współczynniku co najmniej 4, w tym podtopienia na skutek
deszczu nawalnego), grad, napór śniegu lub lodu, topnienie śniegu lub lodu zalegającego
na dachach lub innych elementach, trzęsienie ziemi, osuwanie i zapadanie się ziemi, lawina,
uderzenie pojazdu (w tym pojazdu należącego do ubezpieczającego/ubezpieczonego lub
jego pracowników), huk ponaddźwiękowy, dym i sadza, pękanie mrozowe (uszkodzenia
spowodowane mrozem polegające na pęknięciu instalacji wodnych, grzewczych,
kanalizacyjnych, klimatyzacyjnych, gaśniczych, itp.), upadek drzew lub budowli, następstwa
szkód wodociągowych (w tym m.in.: szkody, jeśli ich przyczyną było: wydostanie się wody,
pary lub innych cieczy z przewodów, zbiorników, urządzeń wodociągowych, centralnego
ogrzewania lub innych instalacji, samoczynne uruchomienie się instalacji tryskaczowych,
zraszaczy, cofnięcie się wody lub ścieków z instalacji lub urządzeń kanalizacyjnych,
nieumyślne pozostawienie otwartych kranów, zaworów w instalacjach, urządzeniach
wodociągowych, centralnego ogrzewania, kanalizacyjnych, zalanie przez osoby trzecie),
katastrofa budowlana, przepięcia, dewastacja/wandalizm, kradzież z włamaniem, rabunek,
kradzież zwykła.
Ubezpieczenie ma pokrywać również koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed
bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty
akcji ratowniczej oraz koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie.
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Zakres ubezpieczenia powinien obejmować również ubezpieczenia lodowiska podczas
transportu z miejsca ubezpieczenia na Rynek w Pszczynie w sezonie od 01.01.2018r do
31.03.2018r oraz od 01.11.2018r do 31.12.2018r.
Klauzule dodatkowe rozszerzające zakres ubezpieczenia (limity na jedno i wszystkie
zdarzenia, treść na końcu załącznika):
- stempla bankowego/płatności
- automatycznego ubezpieczenia nowych inwestycji i zmniejszenia mienia – limit 20%
sumy ubezpieczenia
- automatycznego ubezpieczenia mienia poza lokalizacjami wskazanymi w umowie
ubezpieczenia / nowych lokalizacji (miejsca ubezpieczenia) – limit 50.000 zł
- reprezentantów
- pro rata temporis
- warunków i taryf/niezmienności stawek
- rozstrzygania sporów/jurysdykcji
- ograniczenia zasady proporcji (wg formuły sumy ubezpieczenia)
- ograniczenia zasady proporcji wg szkody
- niezawiadomienia w terminie o szkodzie/przekroczenia terminu zgłoszenia szkody
- wynagrodzenia ekspertów/rzeczoznawców – limit 20.000 zł
- drobnych prac budowlano-montażowych – limit 50.000 zł
- akceptacji zabezpieczeń przeciwpożarowych
- akceptacji zabezpieczeń przeciwkradzieżowych
- zmiany miejsca użytkowania/swobodnego transferu mienia pomiędzy lokalizacjami –
limit 50.000 zł
- szybkiej likwidacji szkód
- dodatkowe koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie – limit 50.000 zł
- ubezpieczenia przepięć – limit 200.000 zł
- ubezpieczenie dewastacji/graffiti – limit 100.000 zł/ 5.000 zł
- ubezpieczenie katastrofy budowlanej – limit 3.000.000 zł
- przezornej/prewencyjnej sumy ubezpieczenia – limit 200.000 zł,
- kradzieży zwykłej – limit 10.000 zł
- wypłaty odszkodowań z podatkiem VAT
- ustania sumy ubezpieczenia i wypłaty odszkodowania wg wartości księgowej brutto
Przedmiot, sumy ubezpieczenia, limity odpowiedzialności:
System
Lp.
Przedmiot ubezpieczenia
ubezpieczenia
1 Budynki wg wartości księgowej brutto
Sumy stałe
2 Budowle wg wartości księgowej brutto
Sumy stałe
Urządzenia, wyposażenie, maszyny,
3 niskocenne składniki majątku trwałego
Sumy stałe
wg wartości księgowej brutto
Mienie osób trzecich wg wartości
4
Pierwsze ryzyko
rzeczywistej
Mienie pracownicze wg wartości
5
Pierwsze ryzyko
rzeczywistej
Oszklenie budynków i lokali od
6
Pierwsze ryzyko
stłuczenia (wewnętrzne i zewnętrzne)

Suma
ubezpieczenia
7.180.964,16 zł
4.878.096,96 zł
1.844.540,71 zł
10.000,00 zł
10.000,00 zł
3.000,00 zł

Podział na lokalizacje dla pozycji 1-3 zgodnie z załącznikiem nr 5 szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia dla Zadania 2 - wykaz sum ubezpieczenia, pozycje 4-6 limit wspólny, sumy
ubezpieczenia zawierają podatek VAT, odszkodowanie płatne z podatkiem VAT
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Opis głównych budynków zgodnie z załącznikiem 5 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla
Zadania 2 – ankieta budynki.
W ramach ubezpieczenia budynków i budowli ubezpieczone są również m.in.: boiska, bieżnie, wiaty
place zabaw, ogrodzenia, skyte parki, lodowisko w sezonie itp.
Limity odpowiedzialności:
- dla ryzyka powodzi – do wysokości SU
- dla ryzyka deszczu nawalnego – do wysokości SU
- dla ryzyka pękania mrozowego - limit odpowiedzialności na jedną i wszystkie szkody dla
wszystkich lokalizacji wynosi 50.000 zł
- dla ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku (w systemie pierwszego ryzyka) dla:
a) maszyny, urządzenia i wyposażenie, niskocenne składniki majątku trwałego dla
wszystkich lokalizacji przy Basztowej 4, Bogedaina 22, P. Skargi w Łące - 150.000 zł,
b) urządzenia, wyposażenie, sprzęt elektroniczny- Lodowisko w sezonie Pszczyna Ryneklimit 50.000 zł
c) mienie osób trzecich – 5.000 zł,
d) mienie pracownicze – 5.000 zł,
- dla poszczególnych klauzul – zgodnie z treścią klauzul na końcu załącznika
Franszyzy:
Integralna:
- 100 zł w odniesieniu do oszklenia,
- 400 zł w odniesieniu do pozostałego zakresu
Redukcyjna:
Zniesiona, za wyjątkiem:
- klauzuli katastrofy budowlanej, klauzuli drobnych prac budowlano-montażowych – 1.000 zł
- klauzuli dewastacji, klauzuli przepięcia – 200 zł
- klauzuli kradzieży zwykłej – 500 zł
2. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
Zakres ubezpieczenia:
Minimalny zakres ubezpieczenia:
szkody polegające na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu ubezpieczonego mienia na
skutek nagłego, niespodziewanego i niezależnego od woli ubezpieczającego zdarzenia, w
tym między innymi: kradzież z włamaniem i rabunek, upadek, dewastacja/wandalizm,
szkody powstałe wskutek wszelkich przepięć, uszkodzenia, również w sprzęcie
zamontowanym na zewnątrz placówek, np. kamery monitoringu, urządzenia klimatyzacyjne,
itp.
Ubezpieczenie ma pokrywać również koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed
bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty
akcji ratowniczej oraz koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie.
Zakres terytorialny dla sprzętu przenośnego:
Europa
Klauzule dodatkowe rozszerzające zakres ubezpieczenia (limity na jedno i wszystkie
zdarzenia, treść na końcu załącznika):
- stempla bankowego/płatności
- automatycznego ubezpieczenia nowych inwestycji i zmniejszenia mienia – limit 20%
sumy ubezpieczenia
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- automatycznego ubezpieczenia mienia poza lokalizacjami wskazanymi w umowie
ubezpieczenia / nowych lokalizacji (miejsca ubezpieczenia) – limit 10.000 zł
- reprezentantów
- pro rata temporis
- warunków i taryf/niezmienności stawek
- rozstrzygania sporów/jurysdykcji
- ograniczenia zasady proporcji (wg formuły sumy ubezpieczenia)
- niezawiadomienia w terminie o szkodzie/przekroczenia terminu zgłoszenia szkody
- wynagrodzenia ekspertów/rzeczoznawców – limit 10.000 zł
- akceptacji zabezpieczeń przeciwpożarowych
- akceptacji zabezpieczeń przeciwkradzieżowych
- zmiany miejsca użytkowania/swobodnego transferu mienia pomiędzy lokalizacjami –
limit 10.000 zł
- szybkiej likwidacji szkód
- dodatkowe koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie – limit 10.000 zł
- kradzieży zwykłej – 10.000 zł (limit wspólny z ubezpieczeniem mienia od ryzyk
wszystkich)
- wypłaty odszkodowań z podatkiem VAT
Przedmiot, sumy ubezpieczenia, limity odpowiedzialności:
System
Lp.
Przedmiot ubezpieczenia
ubezpieczenia
Sprzęt elektroniczny i komputerowy
1 stacjonarny wg wartości księgowej
Sumy stałe
brutto
Sprzęt elektroniczny i komputerowy
2 przenośny
Sumy stałe
wg wartości księgowej brutto
Oprogramowanie
3
Sumy stałe
wg wartości księgowej brutto

Suma ubezpieczenia
28.483,61 zł
10.803,43 zł
1.792,68 zł

Podział na lokalizacje dla pozycji 1-3 zgodnie z załącznikiem nr 5 szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia dla Zadania 2 - wykaz sum ubezpieczenia, szczegółowy wykaz ubezpieczonego
sprzętu – załącznik nr 5 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania 2 - wykaz sprzętu
elektronicznego i oprogramowania; sumy ubezpieczenia zawierają podatek VAT, odszkodowanie
płatne z podatkiem VAT
Limity odpowiedzialności:
- dla poszczególnych klauzul – zgodnie z treścią klauzul na końcu załącznika
Franszyzy:
Integralna:
- zniesiona
Redukcyjna:
– dla sprzętu stacjonarnego 200 zł
– dla sprzętu przenośnego i oprogramowania 10% wartości szkody nie mniej niż 200 zł
– dla klauzuli kradzieży zwykłej 500 zł
3. Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od wszystkich ryzyk
Zakres ubezpieczenia:
Minimalny zakres ubezpieczenia:
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Nagłe, nieprzewidziane i niezależne od woli Ubezpieczającego/Ubezpieczonego
zniszczenie, uszkodzenie lub utrata przedmiotu ubezpieczenia objętego ochroną, w tym
m.in.: pożar, bezpośrednie uderzenie pioruna, huragan, powódź, zapadanie i osuwanie się
ziemi, lawina, zalanie przez wydostawanie się wody, innych cieczy lub par z urządzeń
wodno-kanalizacyjnych lub technologicznych, kradzież z włamaniem, rabunek dokonany lub
usiłowany rabunek oraz podczas transportu lub samoczynnego przemieszczania na
terytorium RP wskutek: wypadku drogowego, jakiemu uległ środek transportu, pożaru,
bezpośredniego uderzenia pioruna, huraganu, powodzi, kradzieży z włamaniem, rabunku
dokonanego lub usiłowania rabunku.
Zakres terytorialny:
RP
Klauzule dodatkowe rozszerzające zakres ubezpieczenia (limity na jedno i wszystkie
zdarzenia, treść na końcu załącznika):
- stempla bankowego/płatności
- automatycznego ubezpieczenia nowych inwestycji i zmniejszenia mienia – limit 20%
- reprezentantów
- pro rata temporis
- warunków i taryf/niezmienności stawek
- rozstrzygania sporów/jurysdykcji
- ograniczenia zasady proporcji (wg formuły sumy ubezpieczenia)
- niezawiadomienia w terminie o szkodzie/przekroczenia terminu zgłoszenia szkody
- wynagrodzenia ekspertów/rzeczoznawców – limit 10.000 zł
Przedmiot, sumy ubezpieczenia, limity odpowiedzialności:
System
Lp.
Przedmiot ubezpieczenia
ubezpieczenia
1 Melex numer seryjny 640053
Sumy stałe

Suma ubezpieczenia
39.606,00 zł

sumy ubezpieczenia zawierają podatek VAT, odszkodowanie płatne z podatkiem VAT
Limity odpowiedzialności:
- dla poszczególnych klauzul – zgodnie z treścią klauzul na końcu załącznika
Franszyzy:
Integralna:
- zniesiona
Redukcyjna:
– 500 zł
4. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
Zakres ubezpieczenia:
Odpowiedzialność cywilna (deliktowa) z tytułu prowadzenia działalności statutowej oraz w
związku z posiadaniem mienia i eksploatacją obiektów sportowych w tym m.in. hali
sportowej, skateparku, stadionu i boisk sportowych, sztucznego lodowiska, plaży, przystani.
Zakres ubezpieczenia obejmuje także odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich z
tytułu prowadzenia działalności statutowej i gospodarczej na terenie obiektów sportowych i
na terenach prowadzenia działalności polegającej na organizacji wycieczek, rajdów, i innych
imprez rekreacyjno- sportowych.
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Odpowiedzialnością Ubezpieczyciela objęte są szkody, które zaszły w okresie
ubezpieczenia, choćby roszczenia z ich tytułu zostały zgłoszone po tym okresie, jednakże
przed upływem kodeksowego terminu przedawnienia.
Dodatkowo zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o:
- Odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego
wykonania zobowiązania przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego (OC kontraktowa)
- OC pracodawcy za wypadki przy pracy- za pracownika uważa się osobę zatrudnioną na
podstawie umowy o pracę oraz umowy zlecenia
- OC za szkody w mieniu pracowników, w tym w pojazdach mechanicznych,
- OC za szkody w następstwie awarii instalacji, w tym m.in.: centralnego ogrzewania, wod–
kan, itp.,
- OC najemcy nieruchomości,
- OC najemcy rzeczy ruchomych,
- OC z tytułu organizacji lub współorganizacji imprez, w tym między innymi: imprezy
sportowe, rekreacyjne, zawody sportowe, zabawy, wycieczki i wyjazdy – imprezy nie
podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC organizatora imprez masowych,
- OC za szkody wyrządzone przez pojazdy niepodlegające rejestracji,
- OC za szkody w mieniu będącym pod dozorem lub pieczą Ubezpieczającego/
Ubezpieczonego (w tym m.in. w szatniach),
- OC za szkody powstałe wskutek uchybień w wykonywaniu czynności zawodowych przez
osoby objęte ubezpieczeniem (czynności zawodowe instruktorów, trenerów itp.)
- OC za szkody wyrządzone przez podwykonawców Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego z
prawem do regresu (m.in. związane z prowadzeniem treningów i imprez sportoworekreacyjnych)
Zakres terytorialny ubezpieczenia:
Teren RP, z zastrzeżeniem, że ochroną ubezpieczeniową objęte są również szkody
wyrządzone
poza
terytorium
RP
wyrządzone
przez
pracowników
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego podczas zagranicznych podróży służbowych (w tym
szkolenia, wycieczki, obozy, itp.).
Klauzule dodatkowe rozszerzające zakres ubezpieczenia (limity na jedno i wszystkie
zdarzenia, treść na końcu załącznika):
- stempla bankowego/płatności
- pro rata temporis
- warunków i taryf/niezmienności stawek
- rozstrzygania sporów/jurysdykcji
- niezawiadomienia w terminie o szkodzie/przekroczenia terminu zgłoszenia szkody
Suma gwarancyjna:
1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
Limity odpowiedzialności (na jedno i wszystkie zdarzenia):
- OC za szkody w mieniu pracowników, w tym w pojazdach mechanicznych – limit 50.000 zł
- OC najemcy rzeczy ruchomych – limit 100.000 zł
- OC za szkody wyrządzone przez pojazdy niepodlegające rejestracji – limit 100.000 zł
- szkody w mieniu będącym pod dozorem lub pieczą Ubezpieczającego/Ubezpieczonego (w
tym m.in.: w szatniach szkolnych) – limit 20.000 zł
- szkody w mieniu będącym pod dozorem lub pieczą Ubezpieczającego/Ubezpieczonego
(w tym m.in.: w szatniach) – limit 50.000 zł,
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Franszyzy:
Integralna:
- zniesiona
Redukcyjna:
- brak, za wyjątkiem:
- OC pracodawcy za wypadki przy pracy – świadczenie ZUS
- OC najemcy nieruchomości – 200 zł
- OC najemcy rzeczy ruchomych – 200 zł
- OC z tytułu organizacji imprez – 200 zł
5. Ubezpieczenia komunikacyjne
Dane pojazdów zgłoszonych do ubezpieczenia:
Wykaz i dane pojazdów zgłoszonych do ubezpieczenia, w tym między innymi: okresy
ubezpieczenia, wnioskowany zakres ubezpieczenia, sumy ubezpieczenia Autocasco są
zawarte w Załączniku 5 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania 2 – wykaz
pojazdów.
Szkodowość na dzień:
Brak szkód w okresie od 01.01.2014 do dnia 17.11.2017
Płatność składki:
Składka płatna jest jednorazowo w terminie 14 dni od daty początku okresu ubezpieczenia
dla poszczególnych pojazdów.
W przypadku rozwiązania umowy ubezpieczenia w zakresie AC, Assistance, NNW (np.
sprzedaż, wyrejestrowanie) Ubezpieczyciel zwróci składkę w terminie do 30 dni, w
poszczególnym ryzyku za niewykorzystany okres ubezpieczenia (liczonych jako liczba
pełnych niewykorzystanych dni ubezpieczenia).
Zwrot składki z tytułu niewykorzystanego okresu ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia
OC przysługuje w przypadkach zgodnych z zapisami Ustawy o ubezpieczenia
obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
Przy zwrocie składki nie uwzględnia się kosztów manipulacyjnych.
OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE OC POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH ZA
SZKODY POWSTAŁE W ZWIĄZKU Z RUCHEM TYCH POJAZDÓW (OC)
Przedmiot i zakres ubezpieczenia:
Odpowiedzialność cywilna posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w
związku z ruchem tych pojazdów zgodnie z ustawą z 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach
obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze
Ubezpieczeń Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124 z 2003r., poz. 1152 z późniejszymi
zmianami).
Suma gwarancyjna:
Zgodnie z ustawą z 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124 z
2003r., poz. 1152 z późniejszymi zmianami).
Klauzule dodatkowe rozszerzające zakres ubezpieczenia (limity na jedno i wszystkie
zdarzenia, treść na końcu załącznika):
Klauzula stempla bankowego
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UBEZPIECZENIE POJAZDÓW AUTOCASCO (AC)
Przedmiot i zakres ubezpieczenia:
Zakres ubezpieczenia pełny: casco + kradzież obejmujący szkody powstałe na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej oraz Europy.
Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie
pojazdu lub jego wyposażenia, wnętrza, wskutek:
- zderzenia pojazdów,
- nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia pojazdu z osobami,
zwierzętami lub przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu,
- powodzi, zatopienia, piorunu, pożaru, wybuchu, opadu atmosferycznego, osmolenia,
huraganu, osuwania się ziemi, zapadania się ziemi, trzęsienia ziemi, działania sił przyrody,
- działania osób trzecich (np. dewastacja),
- nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego,
- kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia, zaboru pojazdu w celu krótkotrwałego
użycia, kradzieży z użyciem przemocy (rabunek), kradzieży zuchwałej,
- uszkodzenia wnętrza pojazdu przez osoby, których przewóz wymagany był potrzebą
udzielania pomocy,
- innych szkód losowych.
Inne istotne postanowienia do zakresu ubezpieczenia:
- brak franszyz redukcyjnych, udziałów własnych,
- brak zużycia lub amortyzacji części,
- zniesiona konsumpcja sumy ubezpieczenia,
- franszyza integralna: 400,00 zł;
w odniesieniu do pojazdów wymienionych w Załączniku 5 – szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia dla Zadania 2 – wykaz pojazdów, nie wymaga się oględzin pojazdu.
Suma ubezpieczenia:
suma ubezpieczenia – wartość rynkowa pojazdu, zgodnie z wykazem - Załącznik 5 –
szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania 2 – wykaz pojazdów
sumy ubezpieczenia zawierają podatek VAT, odszkodowanie płatne z podatkiem VAT
Klauzule dodatkowe rozszerzające zakres ubezpieczenia (limity na jedno i wszystkie
zdarzenia, treść na końcu załącznika):
Klauzula stempla bankowego
UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE ASSISTANCE (ASSISTANCE)
Przedmiot i zakres ubezpieczenia:
Zakres podstawowy:
zawierający minimum udzielenie natychmiastowej pomocy Assistance w wyniku wypadków
mających miejsce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- brak franszyzy kilometrowej,
- pomoc informacyjna,
- pomoc serwisowa (holowanie ubezpieczonego pojazdu do serwisu, siedziby lub do miejsca
wskazanego przez ubezpieczonego do 100 km).
Suma ubezpieczenia:
Suma ubezpieczenia zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU).
Klauzule dodatkowe rozszerzające zakres ubezpieczenia (limity na jedno i wszystkie
zdarzenia, treść na końcu załącznika):
Klauzula stempla bankowego
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UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCÓW I
PASAŻERÓW (NNW)
Przedmiot i zakres ubezpieczenia:
Zakres ubezpieczenia:
następstwa nieszczęśliwych wypadków zaistniałych na terenie RP, jak również poza jej
granicami, powstałych podczas ruchu pojazdu a także podczas bieżącej obsługi, wsiadania i
wysiadania z pojazdu, zatrzymania lub postoju, załadunku lub wyładunku pojazdu.
Przedmiot ubezpieczenia:
następstwa nieszczęśliwych wypadków, powstałe w związku z użytkowaniem pojazdu
mechanicznego, polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące trwały
uszczerbek na zdrowiu lub śmierć kierowcy i/lub pasażerów. Za nieszczęśliwy wypadek
uważa się również zawał serca i udar mózgu.
Świadczenia:
- w przypadku śmierci na skutek nieszczęśliwego wypadku – 100% sumy ubezpieczenia,
- w przypadku 100% trwałego uszczerbku – 100% sumy ubezpieczenia,
- w przypadku częściowego uszczerbku – procent sumy ubezpieczenia odpowiadający
procentowi trwałego uszczerbku,
- zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów – do 10% sumy ubezpieczenia,
- zwrot kosztów nabycia środków pomocniczych, protez i innych przedmiotów
ortopedycznych – do 10 % sumy ubezpieczenia,
- zwrot kosztów leczenia – do 10% sumy ubezpieczenia.
Suma ubezpieczenia:
10.000zł, na jedną osobę ubezpieczoną.
Klauzule dodatkowe rozszerzające zakres ubezpieczenia (limity na jedno i wszystkie
zdarzenia, treść na końcu załącznika):
Klauzula stempla bankowego
Zamawiający zastrzega, że ubezpieczeniem określonym w niniejszym postępowaniu zostanie
objęty pojazd, o ile na dzień zawarcia polisy będzie nadal własnością Ubezpieczającego/
ubezpieczonego.
Treść klauzul dodatkowych:
Klauzula stempla bankowego/płatności
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych
warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony
uzgodniły, że:
jeżeli zapłata należnej składki dokonywana jest w formie przelewu bankowego (bez względu na
formę – papierową czy elektroniczną) lub przekazu pocztowego, za datę zapłaty uważa się datę
złożenia polecenia przelewu na właściwy rachunek Ubezpieczyciela lub datę stempla pocztowego
na przekazie pocztowym pod warunkiem, że na rachunku Ubezpieczającego/Ubezpieczonego
znajdowały się wystarczające środki finansowe.
Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowych inwestycji i zmniejszenia mienia
1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych
warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia
strony uzgodniły, że:
a) nowo nabyte środki trwałe,
b) wzrost wartości środków trwałych wskutek dokonanych inwestycji,
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2.
3.
4.
5.
6.

zostają objęte automatyczną ochroną ubezpieczeniową od chwili przejścia ryzyka ich
posiadania na Ubezpieczającego/Ubezpieczonego. Automatyczna ochrona ubezpieczeniowa
odnosi się wyłącznie do miejsc ubezpieczenia wskazanych w umowie ubezpieczenia. Przejście
ryzyka
związanego
z
posiadaniem
nowych
środków
trwałych
na
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego powinno być potwierdzone dokumentem np. fakturą
zakupu lub protokołem zdawczo – odbiorczym. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje mienia
podczas załadunku, transportu, rozładunku oraz prac budowlano-montażowych (w tym prób i
testów).
Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany jest zgłosić zwiększenie sumy ubezpieczenia w
terminie do 20 dni po zakończeniu każdego półrocza okresu ubezpieczenia.
Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w stosunku do automatycznie ubezpieczonego na mocy
niniejszej klauzuli mienia ograniczona jest do wysokości 20% wartości łącznej sumy
ubezpieczenia w odniesieniu do lokalizacji.
Nowo nabyte środki trwałe oraz inwestycje, których suma ubezpieczenia przekracza przyjęty w
klauzuli limit, mogą być ubezpieczone na zasadach określonych w ogólnych warunkach
ubezpieczenia.
Składka będzie naliczana pro rata za każdy dzień od dnia przyjęcia środków do ewidencji.
W przypadku, gdy w okresie ubezpieczenia suma ubezpieczenia mienia ulegnie zmniejszeniu
wskutek jego zbycia, rozbiórki bądź zezłomowania, itp., Ubezpieczyciel dokona rozliczenia
składki na zasadach analogicznych.

Klauzula automatycznego ubezpieczenia mienia poza lokalizacjami wskazanymi w umowie
ubezpieczenia / nowych lokalizacji (miejsca ubezpieczenia)
1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych
warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia
strony uzgodniły, że:
ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona na ubezpieczone mienie znajdujące się we
wszystkich lokalizacjach niewymienionych w umowie ubezpieczenia użytkowanych
i administrowanych przez Ubezpieczającego na terenie RP.
2. Postanowienie zawarte w pkt 1 odnosi się również do mienia podczas targów, wystaw itp.
imprez odbywających się poza miejscem wskazanym w umowie ubezpieczenia,
z zastrzeżeniem, że:
a) limit odpowiedzialności na szkody powstałe w takim mieniu wynosi 30% limitu określonego
poniżej,
b) Ubezpieczającego/Ubezpieczonego nie obowiązuje warunek określony w pkt 3.
3. W odniesieniu do nowo uruchomionej lokalizacji ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od
momentu faktycznego przyjęcia jej przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego do użytku, pod
warunkiem, że w ciągu 30 dni od daty faktycznego przyjęcia Ubezpieczający poinformuje
Ubezpieczyciela o adresie, sumie ubezpieczenia znajdującego się tam mienia i innych danych,
o które zapytywał Ubezpieczyciel we wnioskach i innych pismach w odniesieniu do lokali
wymienionych w umowie ubezpieczenia.
4. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych w czasie transportu.
5. Nowe miejsca ubezpieczenia (lokalizacje) muszą spełniać wymagania w zakresie
zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych określonych w ogólnych warunkach
ubezpieczenia, a w przypadku akceptacji przez Ubezpieczyciela odmiennych zabezpieczeń niż
wymagane w ogólnych warunkach ubezpieczenia, co najmniej na poziomie takim, jakie istnieją
w miejscach ubezpieczenia znanych już ubezpieczycielowi, posiadających najniższy poziom
zabezpieczeń ze wszystkich ubezpieczonych lokalizacji.
6. Jeżeli wartość mienia zgromadzonego w danej lokalizacji przekracza wysokość określonego w
niniejszej klauzuli limitu, lokalizacja ta może zostać ubezpieczona na zasadach określonych w
ogólnych warunkach ubezpieczenia oraz/lub w umowie ubezpieczenia.
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7.
8.

Składka będzie naliczana systemem pro rata za każdy dzień proporcjonalnie do składki
rocznej, składka podlegać może rozliczeniu w okresach półrocznych, w terminie 30 dni po
upływie kolejnego półrocza okresu rozliczenia.
Limit odpowiedzialności dla danej lokalizacji na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia wynosi 50.000 zł dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz 10.000 zł
dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

Klauzula reprezentantów
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych
warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony
uzgodniły, że:
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa
przez reprezentantów ubezpieczającego, za których uważa się wyłącznie dyrektora, zastępcę
dyrektora Ubezpieczającego/Ubezpieczonego. Za szkody powstałe z winy umyślnej lub rażącego
niedbalstwa osób nie będących reprezentantami ubezpieczonego Ubezpieczyciel ponosi pełną
odpowiedzialność. Niniejsza klauzula nie ma zastosowania do ryzyka kradzieży z włamaniem i
rabunku.
Klauzula pro rata temporis
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych
warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony
uzgodniły, że:
Wszelkie rozliczenia wynikające z niniejszej umowy ubezpieczenia, a w szczególności związane z
dopłatą składek oraz zwrotem składek, dokonywane będą w systemie pro rata za każdy dzień
ochrony ubezpieczeniowej.
Klauzula warunków i taryf/niezmienności stawek
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych
warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony
uzgodniły, że:
W przypadku doubezpieczenia, uzupełniania lub podwyższania sumy ubezpieczenia w okresie
ubezpieczenia, zastosowanie mieć będą warunki umowy oraz taryfa składek obowiązująca
w stosunku do polisy zasadniczej.
Klauzula rozstrzygania sporów/jurysdykcji
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych
warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony
uzgodniły, że:
dla sporów wynikłych z istnienia i stosowania umowy ubezpieczenia, właściwym będzie Sąd dla
siedziby Ubezpieczającego/Ubezpieczonego.
Klauzula ograniczenia zasady proporcji (wg formuły sumy ubezpieczenia)
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych
warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony
uzgodniły, że:
wyłączona zostaje zasada stosowania proporcjonalnej redukcji odszkodowania w przypadku, gdy
wartość przedmiotu ubezpieczenia, przy uwzględnieniu rodzaju zadeklarowanej wartości będącej
podstawą do ustalenia sumy ubezpieczenia, w dniu szkody nie przekracza 120% sumy
ubezpieczenia tego przedmiotu
Klauzula ograniczenia zasady proporcji przy szkodach częściowych (wg. formuły szkody) - z
zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że wyłączona zostaje
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zasada stosowania proporcjonalnej redukcji odszkodowania w przypadku, gdy wysokość szkody
nie przekracza 20% sumy ubezpieczenia danego przedmiotu ubezpieczenia.
Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie/przekroczenia terminu zgłoszenia szkody
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych
warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony
uzgodniły, że:
zapisane w ogólnych warunkach ubezpieczenia skutki niezawiadomienia ubezpieczyciela
o szkodzie w odpowiednim terminie, mają zastosowanie tylko w sytuacji, kiedy niezawiadomienie w
terminie uniemożliwiło ustalenie odpowiedzialności lub rozmiaru szkody.
Klauzula wynagrodzenia ekspertów/rzeczoznawców
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych
warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony
uzgodniły, że:
Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową wynagrodzenia należne ekspertom
zewnętrznym/rzeczoznawcom, które Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany jest zapłacić, a
których zatrudnienie jest konieczne w celu: ustalenia zakresu i rozmiarów szkody oraz odtworzenia
mienia dotkniętego szkodą, za którą ubezpieczyciel zobowiązał się wypłacić odszkodowanie.
Wybór eksperta dokonany przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego wymaga pisemnej akceptacji
ubezpieczyciela.
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi 20.000 zł
dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz 10.000 zł dla ubezpieczenia sprzętu
elektronicznego od wszystkich ryzyk.
Klauzula drobnych prac budowlano-montażowych
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych
warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony
uzgodniły, że:
Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe w związku
z prowadzeniem drobnych prac budowlano-montażowych w zakresie remontów lub adaptacji
budynków/pomieszczeń zgodnie z adresami podanymi we wniosku ubezpieczeniowym.
Ubezpieczenie drobnych prac budowlano – montażowych na warunkach niniejszej klauzuli
obejmuje wartość wykonanych prac (robocizny) i materiałów wbudowanych do obiektu, będących
własnością lub powierzonych Ubezpieczającemu/Ubezpieczonemu (do wysokości limitu
określonego w poniższej klauzuli) oraz wartość mienia istniejącego objętego ubezpieczeniem,
stanowiącego własność Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, które zostało zniszczone lub
uszkodzone bezpośrednio w wyniku prowadzenia prac budowlano – montażowych (do pełnej
wysokości sumy ubezpieczenia).
Drobne prace budowlano - montażowe objęte ochroną na warunkach niniejszej klauzuli nie
obejmują prac, których realizacja wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji
dachu oraz prac, na które wymagane jest pozwolenie na budowę w świetle obowiązujących
przepisów prawa.
Rozmiar szkody i należne odszkodowanie ustalane będzie na podstawie kosztu remontu lub
odbudowy z uwzględnieniem dotychczasowych wymiarów, materiałów, technologii, konstrukcji i
standardu wykończenia udokumentowanych rachunkiem wykonawcy i/lub kosztorysem
przedłożonym przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, określonych zgodnie z zasadami
kalkulacji i ustalania cen robót budowlanych obowiązujących w budownictwie z dnia wystąpienia
szkody.
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi 50.000 zł.
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Klauzula akceptacji zabezpieczeń przeciwpożarowych
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych
warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony
uzgodniły, że:
Ubezpieczyciel
oświadcza,
iż
uznaje
systemy
zabezpieczeń
przeciwpożarowych
w ubezpieczonych lokalizacjach i w okresie ubezpieczenia nie będzie podnosić zarzutu
o niedostatecznym sposobie zabezpieczenia mienia w celu oddalenia roszczeń
odszkodowawczych.
Klauzula akceptacji zabezpieczeń przeciwkradzieżowych
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych
warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony
uzgodniły, że:
Ubezpieczyciel
oświadcza,
iż
uznaje
systemy
zabezpieczeń
przeciw-kradzieżowych
w ubezpieczonych lokalizacjach i w okresie ubezpieczenia nie będzie podnosić zarzutu
o niedostatecznym sposobie zabezpieczenia mienia w celu oddalenia roszczeń
odszkodowawczych.
Klauzula zmiany miejsca użytkowania/swobodnego transferu mienia pomiędzy lokalizacjami
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych
warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony
uzgodniły, że:
Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu również w
przypadku jego przeniesienia do innej ubezpieczonej lokalizacji na terenie RP. Ochrona
ubezpieczeniowa
nie
obejmuje
szkód
powstałych
podczas
transportu,
prac
demontażowych/budowlano-montażowych. W przypadku szkody, Ubezpieczający/Ubezpieczony
zobowiązany jest udokumentować fakt przeniesienia mienia z określeniem jego sumy
ubezpieczenia oraz daty zmiany miejsca ubezpieczenia.
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi 50.000 zł
dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz 10.000 zł dla ubezpieczenia sprzętu
elektronicznego od wszystkich ryzyk.
Klauzula szybkiej likwidacji szkód
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych warunków
ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
w przypadku szkody w mieniu o szacowanej wartości nie przekraczającej 5.000 zł, którego szybkie
przywrócenie do pracy jest konieczne dla normalnego funkcjonowania zakładu ubezpieczającego
(np. centrala telefoniczna, serwer, itp.) Ubezpieczający/Ubezpieczony zawiadamiając o szkodzie
ubezpieczyciela może przystąpić niezwłocznie do przywrócenia mienia do stanu przed szkodą (lub
odtworzenia mienia) sporządzając stosowny protokół opisujący przyczynę zdarzenia, rozmiary
szkody, sposób naprawy oraz wyliczenie wartości szkody (kosztorys/kalkulacja); protokół (lub
faktura za naprawę wraz z kosztorysem/kalkulacją) będzie podstawą do wyliczenia odszkodowania
przez ubezpieczyciela. W przypadku pozostałych szkód Ubezpieczający/Ubezpieczony po
zgłoszeniu szkody może przystąpić do przywrócenia mienia do stanu przed szkodą (lub
odtworzenia mienia) na powyższych zasadach w przypadku, gdy Ubezpieczyciel nie dokona
oględzin przedmiotu szkody w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia szkody.
Klauzula ubezpieczenia dodatkowych kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych warunków
ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
Ubezpieczyciel pokrywa ponad sumę ubezpieczenia koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie
do wysokości limitu 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla
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ubezpieczenia mienia od wszystkich
elektronicznego od wszystkich ryzyk.

ryzyk

oraz

10.000

zł

dla

ubezpieczenia

sprzętu

Klauzula ubezpieczenia przepięć
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych
warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony
uzgodniły, że:
Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe wskutek przepięcia
spowodowanego wyładowaniem atmosferycznym oraz dostarczeniem prądu o niewłaściwych
parametrach, za które uważa się krótkotrwały (impulsowy) wzrost napięcia przekraczający
maksymalne dopuszczalne napięcie robocze lub indukcyjne wzbudzenie się niszczących sił
elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych.
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi 200.000 zł.
Klauzula ubezpieczenia od dewastacji/wandalizmu
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych
warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony
uzgodniły, że:
Ubezpieczyciel
obejmuje
ochroną
ubezpieczeniową
szkody
powstałe
wskutek
dewastacji/wandalizmu (w tym również mienia zlokalizowanego na zewnątrz obiektów, np. boiska z
wyposażeniem, place zabaw, itp.), za które uważa się rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie
ubezpieczonego mienia, spowodowane przez osoby trzecie, w tym również szkody estetyczne z
graffiti włącznie.
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi 100.000 zł,
sublimit odpowiedzialności na ryzyko graffiti na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia wynosi 5.000 zł.
Klauzula ubezpieczenia katastrofy budowlanej
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych
warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony
uzgodniły, że:
ochroną ubezpieczeniową zostają objęte szkody w ubezpieczonym przez Ubezpieczającego/
Ubezpieczonego mieniu powstałe w wyniku katastrofy budowlanej. Poprzez katastrofę budowlaną
rozumie się niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, w
rozumieniu Prawa budowlanego.
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi 3.000.000
zł.
Klauzula przezornej/prewencyjnej sumy ubezpieczenia
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych
warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony
uzgodniły, że:
ustala się, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje tzw. przezorną/prewencyjną sumę
ubezpieczenia, którą rozdziela się na sumy ubezpieczenia tych kategorii ubezpieczanego mienia,
które zostało dotknięte szkodą i dla których wystąpiło niedoubezpieczenie lub w odniesieniu do
których suma ubezpieczenia jest niewystarczająca ze względu na poniesione koszty związane z
uniknięciem lub ograniczeniem rozmiaru szkody. Przezorna suma ubezpieczenia nie ma
zastosowania dla przedmiotów ubezpieczenia obejmowanych ochroną w systemie pierwszego
ryzyka.
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi 200.000 zł.
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Klauzula kradzieży zwykłej
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych
warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony
uzgodniły, że:
ustala się, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje tzw. kradzież zwykłą, rozumianą jako zabór
mienia bez śladów włamania.
Fakt zaistnienia kradzieży musi zostać zgłoszony Policji, a potwierdzeniem zgłoszenia winna być
notatka policyjna.
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi 10.000 zł.
Klauzula ustalenia sumy ubezpieczenia i wypłaty odszkodowania wg wartości księgowej
brutto - ubezpieczeniu wg wartości początkowej / księgowej brutto / podlegają wszystkie maszyny,
urządzenia i wyposażenie wg ewidencji księgowej oraz ubezpieczone w przyszłości na podstawie
klauzuli automatycznego pokrycia, niezależnie od stopnia technicznego zużycia lub amortyzacji
księgowej. Zasada proporcjonalnej wypłaty odszkodowania ma zastosowanie jedynie w przypadku,
gdy zadeklarowana przez Ubezpieczającego suma ubezpieczenia jest inna niż w ewidencji
księgowej. W przypadku nieodtwarzania środka trwałego wypłata odszkodowania nastąpi na
podstawie protokołu szkody, do wartości księgowej brutto danego środka trwałego. Odszkodowanie
nie może przekroczyć sumy ubezpieczenia uszkodzonego mienia.
Klauzula wypłaty odszkodowania z podatkiem Vat - z zachowaniem pozostałych nie
zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia oraz innych
postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że wypłata odszkodowania nastąpi według wartości
uwzględniającej podatek VAT, pod warunkiem, iż suma ubezpieczenia będzie również zawierała
ww. podatek, a Ubezpieczający nie ma możliwości odliczenia (odpisu) tego podatku
Informacje dodatkowe dla wykonawców
1. Zakres ubezpieczenia opisany powyżej jest zakresem minimalnym. Jeżeli w ogólnych
warunkach ubezpieczeń znajdują się dodatkowe uregulowania, z których wynika, że zakres
ubezpieczeń jest szerszy od proponowanego powyżej to automatycznie włączone zostają do
ochrony ubezpieczeniowej.
2. Zapisy w ogólnych warunkach ubezpieczenia, z których wynika, że zakres ubezpieczenia jest
węższy niż zakres opisany powyżej nie mają zastosowania.
3. Jeżeli warunki ubezpieczenia opisane w niniejszym załączniku nie precyzują istotnych kwestii
związanych z ubezpieczeniem, wówczas stosuje się zapisy ogólnych warunków ubezpieczeń
poszczególnych rodzajów ubezpieczeń.
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