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Załącznik nr 1

Opis warunków ubezpieczenia

1. Zamawiający  przewiduje  możliwość  udzielenia  zamówień  uzupełniających 
do  20%  wartości  zamówienia  podstawowego  w  przypadku  nabycia  składników 
majątkowych w okresie ubezpieczenia.

2. Wykonawca,  któremu  zostanie  udzielone  zamówienie  podstawowe  zobowiązany 
będzie  do  zastosowania  w zamówieniach uzupełniających stawek  nie  wyższych 
niż stawki stosowane w zamówieniu podstawowym.

3. Ubezpieczeniem  objęte  jest  mienie  będące  przedmiotem  ubezpieczenia  bez 
względu na jego wiek oraz mienie stanowiące własność lub będące w posiadaniu 
samoistnym/zależnym (szczególnie na podstawie umów cywilno-prawnych).

4. Mienie poszczególnych jednostek, dla którego prowadzona jest jedna księgowość, 
a znajdujące się w kilku lokalizacjach objęte będzie ochroną bez wyszczególniania 
wartości w poszczególnych lokalizacjach - ubezpieczenie solidarne. 

5. Ochroną ubezpieczeniową zostają objęte wszystkie składniki  majątku wynikające 
z  ewidencji  księgowej  i  ewidencji  poza księgowej,  w posiadanie  których wszedł 
Zamawiający  przed  okresem  ubezpieczenia  wynikającym  ze  specyfikacji,  a  po 
okresie  zbierania  danych  do  ubezpieczenia  tj.  od  01.10.2015r.  do  31.12.2015r. 
Zamawiający  zobowiązuje  się  dostarczyć  wykaz  majątku,  o  którym  mowa  w 
terminie 60 dni od początku okresu ubezpieczenia. 

6. W  przypadku  wystąpienia  szkód  po  każdorazowej  wypłacie  odszkodowania 
powodującej  zmniejszenie  sumy  ubezpieczenia  lub  limitu,  Wykonawca  nie  ma 
prawa odmowy doubezpieczenia mienia,  a doubezpieczenie po szkodzie będzie 
następowało według stawek wynikających ze złożonej oferty. 

7. Przy wystawianiu polis  ubezpieczeniowych na okres krótszy niż  roczny,  składka 
naliczana będzie za faktyczny okres ochrony tj. za każdy rozpoczęty dzień ochrony 
wynosić  będzie  1/365  składki  rocznej  (nie  ma zastosowania  składka  minimalna 
z polisy ubezpieczeniowej).

8. W przypadku płatności  składki  przez poszczególne jednostki  indywidualnie,  brak 
opłaty  części  składki  przez  którąkolwiek  z  jednostek  objętych  jedną  umową 
ubezpieczenia nie wstrzymuje ochrony ubezpieczeniowej.

9. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o bieżącym stanie 
procesu likwidacji zgłoszonych szkód, zwłaszcza o zakończeniu likwidacji szkody 
i zajętym stanowisku, a w przypadku wypłaty odszkodowania o jego wysokości.

10.Zakres  ubezpieczenia  opisany  poniżej  jest  zakresem  minimalnym.  Jeżeli  w 
ogólnych  warunkach  ubezpieczeń  Wykonawcy  znajdują  się  dodatkowe 
uregulowania,  z  których  wynika,  że  zakres  ubezpieczeń  jest  szerszy  od 
proponowanego przez Zamawiającego to uregulowania te zostają automatycznie 
włączone do ochrony ubezpieczeniowej. 

11. Zapisy  w  ogólnych  warunkach  ubezpieczenia,  z  których  wynika,  iż  zakres 
ubezpieczenia jest węższy niż zakres opisany poniżej, nie mają zastosowania.

12.W  kwestiach  nieuregulowanych  w  SIWZ  zastosowanie  mają  ogólne  warunki 
ubezpieczenia.

13.W  poszczególnych  ryzykach  ubezpieczeniowych  opisanych  poniżej  całe  mienie 
wymienione  do  ubezpieczenia  w  danym ryzyku  jest  objęte  ochroną  w  zakresie 
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wynikającym  z  SIWZ  bez  możliwości  stosowania  ograniczeń  ochrony 
ubezpieczeniowej do poszczególnych składników mienia Zamawiającego.

I. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych 

Zgłoszone do ubezpieczenia budynki są to budynki murowane z cegły, pustaków, 
cegły glinianej lub bloczków gazobetonu. 
Konstrukcja dachu zgłoszonych budynków jest w przeważającej części drewniana 
pokryta  dachówką,  blachą  lub  papą.  Na  pozostałych  budynkach  występuje 
stropodach betonowy kryty papą.  
Wszystkie budynki mają aktualne przeglądy zgodnie z art.  62 ust. 1 pkt2 Prawa 
Budowlanego, a stan techniczny zgłoszonych budynków w pełni  pozwala na ich 
użytkowanie zgodnie z przepisami prawa. 
Przeglądy  stanu  technicznego  budynku  stanowią  podstawę  do  wykonywania 
napraw i remontów tychże budynków. 
Są  to  remonty:  dachów  z  obróbkami  blacharskimi,  elewacji  budynku,  wymiany 
stolarki  okiennej  i  drzwiowej,  instalacji  elektrycznej,  przewodów  kominowych 
wentylacyjnych i spalinowych oraz pionów i poziomów wodno-kanalizacyjnych.
Zgłoszone do ubezpieczenia budynki nie są położone w strefach zalewowych.

Zakres ubezpieczenia obligatoryjnie obejmuje szkody powstałe w wyniku: 
1. pożaru,
2. wybuchu, eksplozji,
3. dymu i sadzy,
4. przypalenia i osmolenia,
5. bezpośredniego uderzenia pioruna, 
6. upadku statku powietrznego,
7. huraganu (działanie wiatru o prędkości nie mniejszej niż 17,1 m/s), 
8. deszczu nawalnego, 
9. gradu, 
10. topnienia,  zalegania  oraz  działania  ciężaru  śniegu  lub  lodu  (na  przedmiot 

ubezpieczony),
11. lawiny, 
12.powodzi,  za  którą  uważa  się  zalanie  terenów  w  wyniku  nadmiernych  opadów 

atmosferycznych lub w wyniku wystąpienia z brzegów (niezależnie od przyczyny) 
wód płynących lub stojących,

13. trzęsienia ziemi, 
14.zapadania lub osuwania się ziemi, 
15.zalania  w  następstwie  nieszczelnej  stolarki  okiennej  i  drzwiowej,  a  także 

nieszczelnych łącz budynku oraz dachu, 
–  limit  na  jedno  i  wszystkie  zdarzenia  w  dwunastomiesięcznym  okresie 
ubezpieczenia wynosi 100.000 złotych,

16.wydostawania się cieczy lub pary z urządzeń lub instalacji wodno-kanalizacyjnych 
lub  technologicznych,  wskutek  pęknięcia,  uszkodzenia,  cofnięcia,  awarii  lub 
zamarznięcia  w/w  instalacji  znajdujących  się  wewnątrz  budynku  lub  na  posesji 
objętej ubezpieczeniem,

17.pozostawienia  otwartych  kranów  lub  innych  zaworów  w  w/w  urządzeniach 
oraz samoczynnego uruchomienia się instalacji tryskaczowych lub zraszaczowych,

18.przepięcia spowodowanego wyładowaniem atmosferycznym,
19.uderzenia pojazdu drogowego lub szynowego na przedmiot ubezpieczony,



20.upadających drzew, konarów, budynków lub budowli na przedmiot ubezpieczenia 
–  limit  na  jedno  i  wszystkie  zdarzenia  w  dwunastomiesięcznym  okresie 
ubezpieczenia wynosi 300.000 złotych,

21.huku ponaddźwiękowego,
22.przepięcia,  za  które  uważa  się  powstałe  z  jakiejkolwiek  przyczyny  krótkotrwałe 

wzrosty napięcia,  przekraczające maksymalne dopuszczalne napięcie robocze w 
sieci  i/lub  instalacji  zasilającej,  teleinformatycznej  lub  instalacji  antenowej, 
powodujące uszkodzenie lub zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia, 
– limit  200.000 złotych na jedno i  wszystkie zdarzenia w dwunastomiesięcznym 
okresie ubezpieczenia;

23.katastrofy  budowlanej  –  gwałtowne,  niezamierzone  zniszczenie  obiektu 
budowlanego lub jego części w rozumieniu prawa budowlanego; 
–  limit  na  jedno  i  wszystkie  zdarzenia  w  dwunastomiesięcznym  okresie 
ubezpieczenia wynosi 1.000.000 złotych.

24.wandalizmu,  za  który  uważa  się  rozmyślne  zniszczenie  lub  uszkodzenie 
ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie znajdujące się wewnątrz (bez względu 
na  sposób  dostania  się  do  lokalu/budynku/budowli)  lub  na  zewnątrz 
lokalu/budynku/budowli,  w  tym  również  kradzież  zwykła  stałych  elementów 
budynków  i  budowli  rozumiana  jako  zabór  mienia  bez  pozostawienia  śladów 
włamania 
–  limit  na  jedno  i  wszystkie  zdarzenia  w  dwunastomiesięcznym  okresie 
ubezpieczenia  wynosi 50.000 złotych.

Dodatkowo, w ramach sumy ubezpieczenia, zakład ubezpieczeń zobowiązuje się 
pokryć:

1. koszty i szkody związane z prowadzeniem akcji ratowniczej, w tym opłaty za dozór 
lub przechowanie mienia,

2. koszty  i  szkody  związane  z  zabezpieczeniem  mienia,  w  tym  koszty 
przekwaterowania osób i mienia,

3. koszty  związane  z  uprzątnięciem  pozostałości  po  szkodzie,  łącznie  z  kosztami 
rozbiórki, demontażu i wywiezienia pozostałości,

4. koszty poszukiwania przyczyn szkody oraz usunięcia skutków takich poszukiwań.

Przedmiot ubezpieczenia:
1. budynki  i  budowle  wraz  z  urządzeniami  budowlanymi  oraz  innymi  elementami 

umożliwiającymi  użytkowanie  obiektu  w  szczególności:  domofony,  skrzynki 
urządzeń technicznych, gabloty, tablice ogłoszeń, wyposażenie kotłowni, itp.:

• budynki i budowle - wartość księgowa brutto – załącznik nr 5 40 023 965,-
• budynki, lokale mieszkalne, użytkowe, gospodarcze i garaże 

wartość księgowa brutto – załącznik nr 6       30957 237,-
• środki trwałe, niskocenne i wyposażenie 

(w tym zbiory biblioteczne i pomoce naukowe) 
wartość księgowa brutto – załącznik nr 7 5 860 951,-

2. sprzęt elektroniczny i oprogramowanie 
- wartość księgowa brutto – załącznik nr 7      1 112 672,-

3. gotówka w kasie – załącznik nr 7      306 500,-



4. środki obrotowe – systemem I ryzyka      30 000,-

Franszyza integralna: 300 PLN
Franszyza redukcyjna, udział własny: brak

Klauzule obligatoryjne:

• automatycznego pokrycia środków trwałych i wyposażenia

1. Zakład  ubezpieczeń  obejmuje  automatycznym  pokryciem  ubezpieczeniowym, 
bez knieczności wcześniejszej deklaracji, każdy wzrost wartości mienia będący 
rezultatem  dodania,  wymiany  wyposażenia,  wybudowania  nowego  budynku, 
remontu,  ulepszeń,  adaptacji,  w  ciągu  okresu  ubezpieczenia,  przypisany  do 
danej  lokalizacji  zgodnie  z  polisą.  Wspomniane  pokrycie  odpowiada,  co  do 
warunków  umowy  wskazaniom  wynikającym  z  polisy.  Maksymalna  wartość 
wydatków  inwestycyjnych  podlegających  wspomnianemu  pokryciu  nie  może 
przekraczać    20 % sumy ubezpieczenia środków trwałych.

2. Początkową, roczną składkę ubezpieczeniową należy traktować jako zaliczkową, 
stanowiącą  część  składki  rzeczywistej  odpowiednio  oszacowanej  na  dzień 
wygaśnięcia okresu ubezpieczenia wg. poniższych zasad.

3. W ciągu dwóch miesięcy od daty odnowienia ubezpieczenia następuje korekta 
składki  ubezpieczeniowej  za  ostatni  roczny  okres  ubezpieczenia.  Składka 
kalkulowana  jest  na  bazie  połowy  podwyższenia  sumy  ubezpieczenia, 
określonej zgodnie z punktem 1.

4. W  przypadku  szkody  biegły  wyliczy  sumę  ubezpieczenia  na  dzień  szkody 
w  oparciu  o  aktualny  w  dniu  szkody  stan  wykazu  środków  trwałych  i 
wyposażenia w przedsiębiorstwie. Tak ustaloną nową kwotę należy traktować 
jako sumę ubezpieczenia pod warunkiem, że wartość wzrostu nie przekroczyła 
kwoty wymienionej w pkt. 1.

• reprezentantów

Z  zachowaniem  pozostałych  nie  zmienionych  niniejszą  klauzulą  postanowień 
ogólnych  warunków ubezpieczenia  i innych  postanowień  umowy  ubezpieczenia 
ustala się, że ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody powstałe w wyniku 
umyślnego działania lub zaniechania lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego 
lub Ubezpieczonego, przy czym za winę umyślną lub rażące niedbalstwo osoby 
prawnej lub jednostki  organizacyjnej nie będącej osobą prawną należy rozumieć 
winę: 

1. w przedsiębiorstwach państwowych – dyrektora, jego zastępców;

2. w  spółkach  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  i  spółkach  akcyjnych  – 
członków zarządu, prokurentów;

3. w spółkach komandytowych i komandytowo – akcyjnych -

4. komplementariuszy,  prokurentów;  w  spółkach  jawnych  –  wspólników, 
prokurentów;

5.  w spółkach partnerskich – partnerów, członków zarządu, prokurentów;

6. w spółkach cywilnych – wspólników;

7. w spółdzielniach, fundacjach i stowarzyszeniach – członków zarządu.



• ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia (rozbicia)
Z  zachowaniem  pozostałych  nie  zmienionych  niniejszą  klauzulą  postanowień 
ogólnych warunków ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel obejmuje ochroną 
ubezpieczeniową od ryzyka stłuczenia (rozbicia) szyby i inne przedmioty szklane 
należące do Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego lub będące w – ich posiadaniu 
i  stanowiące  wyposażenie  lokali/budynków/budowli  oraz  innych  pomieszczeń 
użytkowych.
- limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w dwunastomiesięcznym 
okresie ubezpieczenia wynosi 50.000,00 złotych.

• wyłączenia prawa do regresu
Ustala  się  z  zachowaniem  pozostałych  niezmienionych  niniejszą  klauzulą 
postanowień  ogólnych  warunków  ubezpieczenia,  że  nie  przechodzą  na 
Ubezpieczyciela  roszczenia  przeciwko  osobom  fizycznym  zatrudnionym  przez 
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, 
umowy o dzieło lub innej umowy o świadczenie usług. Również nie przechodzą na 
Ubezpieczyciela  roszczenia  przeciwko  osobom  fizycznym  prowadzącym 
działalność wyłącznie na rzecz Ubezpieczającego/Ubezpieczonego.

• lokalizacyjna
Do ubezpieczenia przyjmuje się wszystkie istniejące i przyszłe lokalizacje należące 
do Ubezpieczającego oraz każde miejsce związane z prowadzoną działalnością. 
Ubezpieczający  zobowiązany  jest  do  pisemnego  powiadomienia  zakładu 
ubezpieczeń o fakcie przeniesienia lub zakupienia mienia (środków trwałych) do 
innej lokalizacji   w terminie 60 dni od chwili zaistnienia tego faktu.

• prac budowlanych
Z  zachowaniem  pozostałych  nie  zmienionych  niniejszą  klauzulą  postanowień 
ogólnych  warunków ubezpieczenia  i innych  postanowień  umowy ubezpieczenia, 
ustala  się,  iż  ochroną  ubezpieczeniową  objęte  są  zdarzenia  wynikłe  przy  i  w 
związku z wykonywaniem prac remontowo-budowlanych (w szczególności  prace 
budowlane i montażowe, prace konserwacyjne, naprawcze lub modernizacyjne, na 
które nie jest wymagane pozwolenie na budowę). 
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje:
-  mienie  będące  przedmiotem  robót  budowlanych  (limit  na  jedno  i  wszystkie 
zdarzenia  w  dwunastomiesięcznym  okresie  ubezpieczenia  wynosi  200.000 
złotych),
- pozostałe mienie stanowiące przedmiot ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń 
losowych do wysokości sum ubezpieczenia.

• przewłaszczenia
Z  zachowaniem  pozostałych  nie  zmienionych  niniejszą  klauzulą  postanowień 
ogólnych  warunków ubezpieczenia  i innych  postanowień  umowy ubezpieczenia, 
ustala  się,  iż  w  przypadku  przewłaszczenia  na  zabezpieczenie  składników 
majątkowych  przedsiębiorstwa  ochrona  ubezpieczeniowa  nie  wygasa,  lecz  jest 
kontynuowana na dotychczasowych warunkach.

• ograniczenia zasady proporcji
Z  zachowaniem  pozostałych  nie  zmienionych  niniejszą  klauzulą  postanowień 



ogólnych  warunków ubezpieczenia  i innych  postanowień umowy ubezpieczenia, 
ustala  się,  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 130 % sumy ubezpieczenia 
tego przedmiotu.

• uznania
Z  zachowaniem  pozostałych  nie  zmienionych  niniejszą  klauzulą  postanowień 
ogólnych warunków ubezpieczenia oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia, 
Ubezpieczyciel  uznaje, że przy zawieraniu umowy ubezpieczenia znane mu były 
wszelkie okoliczności, które są istotne z punktu widzenia oceny ryzyka. Niniejsze 
postanowienie  nie  dotyczy  sytuacji,  kiedy okoliczności,  o  które  zapytywał  przed 
zawarciem umowy ubezpieczenia zostały podane niezgodnie z prawdą.
Postanowienia  niniejszej  klauzuli  nie  mają  zastosowania  do  przypadku 
uregulowanego w art. 816 kodeksu cywilnego.

• odtworzenia dokumentacji
Ustala  się  z  zachowaniem  pozostałych  niezmienionych  niniejszą  klauzulą 
postanowień  ogólnych  warunków  ubezpieczenia,  iż  Ubezpieczyciel  pokrywa 
wszelkie koszty odtworzenia dokumentacji, która zostanie zniszczona, uszkodzona 
lub utracona wskutek zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową.
-  limit  odpowiedzialności  na  jedno  i  wszystkie  zdarzenia  w  każdym 
dwunastomiesięcznym okresie ubezpieczeniowym wynosi 50.000 złotych.

• wypłaty odszkodowania
Z  zachowaniem  pozostałych,  nie  zmienionych  niniejszą  klauzulą,  postanowień 
umowy  ubezpieczenia  strony  uzgodniły,  iż  z  uwagi  na  to,  że  w  umowie 
ubezpieczenia  zastosowano  jako  wartość  ubezpieczeniową  wartość  księgową 
brutto,  nie  będzie  miała  zastosowania  zasada  proporcji  przy  naliczaniu 
odszkodowania, jeżeli suma ubezpieczenia okaże się niższa od wartości faktycznej 
(odtworzeniowej  bądź  rzeczywistej)  mienia  i  bez  względu  na  stopień  zużycia 
technicznego odszkodowanie wypłacane będzie w pełnej wysokości, do ustalonej 
wartości.

• stempla bankowego
Ustala  się  z  zachowaniem  pozostałych  niezmienionych  niniejszą  klauzulą 
postanowień  ogólnych  warunków  ubezpieczenia,  że  za  datę  opłacenia  składki 
ubezpieczeniowej lub jej raty uznaje się datę stempla bankowego uwidocznioną na 
przelewie bankowym pod warunkiem, że na koncie Ubezpieczającego znajdowały 
się środki w wysokości wystarczającej na pokrycie należnej składki lub jej raty.

• płatności rat
Ustala  się  z  zachowaniem  pozostałych  niezmienionych  niniejszą  klauzulą 
postanowień  ogólnych  warunków  ubezpieczenia,  że  w  przypadku  wypłaty 
odszkodowania,  Zakład  Ubezpieczeń  nie  potrąca  z  kwoty  odszkodowania  rat 
jeszcze nie wymagalnych.



II. Od kradzieży z włamaniem, rabunku, dewastacji oraz kradzieży zwykłej

    Wariant I – systemem sum stałych
• środki trwałe, niskocenne i wyposażenie  

(wg załącznika nr7) na sumę 5 860 951,-
• sprzęt elektroniczny i oprogramowanie 

(wg załącznika nr7) na sumę 1 112 672,-

  Wariant II – systemem I ryzyka
• środki trwałe, niskocenne i wyposażenie

- 30% wartości mienia na każdą lokalizację – łącznie 1 758 285,-
• sprzęt elektroniczny i oprogramowanie 

- 40% wartości mienia na każdą lokalizację – łącznie 445 069,-
     

Wybór wariantu należy do oferenta.

• gotówka w kasie – kradzież (wg załącznika nr7) na sumę 306 500,-
• gotówka w lokalu – rabunek (wg załącznika nr7) na sumę 316 000,-
• gotówka w transporcie – rabunek – na sumę 316 000,-

Kradzież  zwykła,  za którą  uważa się  zabór  mienia  w celu  jego przywłaszczenia  bez 
pozostawiania  widocznych  śladów  włamania  i/lub  zabór  mienia  nie  posiadającego 
zabezpieczeń przed kradzieżą z włamaniem.
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w dwunastomiesięcznym okresie 
ubezpieczenia wynosi 40.000,00 złotych.

Zabezpieczenia: podstawowe + instalacja alarmowa, monitoring zgodnie z załącznikiem nr 
5

Franszyza integralna: 300 PLN
Franszyza redukcyjna, udział własny: brak

Klauzule obligatoryjne:

• koszty naprawy zabezpieczeń
Niezależnie  od  wypłaty  odszkodowania,  w  ramach  sumy  ubezpieczenia, 
Ubezpieczyciel  ponosi  koszty  naprawy  zniszczonych  lub  uszkodzonych 
zabezpieczeń  lokalu  łącznie  z  kosztami  usunięcia  uszkodzeń  ścian,  stropów 
dachów, okien i drzwi    o ile powstały one w związku z włamaniem ( dokonanym lub 
usiłowanym ).
Limit  odpowiedzialności  na jedno i  wszystkie zdarzenia w dwunastomiesięcznym 
okresie ubezpieczenia wynosi 10.000 złotych.

• automatycznego pokrycia środków trwałych i wyposażenia – Wariant I
1) Zakład ubezpieczeń obejmuje automatycznym pokryciem ubezpieczeniowym, bez 

konieczności  wcześniejszej  deklaracji,  każdy  wzrost  wartości  mienia  będący 
rezultatem  dodania,  wymiany  wyposażenia,  wybudowania  nowego  budynku, 
remontu, ulepszeń, adaptacji, w ciągu okresu ubezpieczenia, przypisany do danej 
lokalizacji  zgodnie  z  polisą.  Wspomniane pokrycie  odpowiada,  co  do warunków 



umowy  wskazaniom  wynikającym  z  polisy.  Maksymalna  wartość  wydatków 
inwestycyjnych podlegających wspomnianemu pokryciu nie może przekraczać 20 
% sumy ubezpieczenia środków trwałych.

2) Początkową, roczną składkę ubezpieczeniową należy traktować jako zaliczkową, 
stanowiącą  część  składki  rzeczywistej  odpowiednio  oszacowanej  na  dzień 
wygaśnięcia okresu ubezpieczenia wg. poniższych zasad.

3) W ciągu  dwóch  miesięcy  od  daty  odnowienia  ubezpieczenia  następuje  korekta 
składki  ubezpieczeniowej  za  ostatni  roczny  okres  ubezpieczenia.  Składka 
kalkulowana jest na bazie połowy podwyższenia sumy ubezpieczenia, określonej 
zgodnie z punktem 1.

4) W przypadku szkody biegły wyliczy sumę ubezpieczenia na dzień szkody w oparciu 
o  aktualny  w  dniu  szkody  stan  wykazu  środków  trwałych  i  wyposażenia  w 
przedsiębiorstwie.  Tak  ustaloną  nową  kwotę  należy  traktować  jako  sumę 
ubezpieczenia  pod  warunkiem,  że  wartość  wzrostu  nie  przekroczyła  kwoty 
wymienionej w pkt. 1.

• wypłaty odszkodowania 
Z  zachowaniem  pozostałych,  nie  zmienionych  niniejszą  klauzulą,  postanowień 
umowy  ubezpieczenia  strony  uzgodniły,  iż  z  uwagi  na  to,  że  w  umowie 
ubezpieczenia  zastosowano  jako  wartość  ubezpieczeniową  wartość  księgową 
brutto,  nie  będzie  miała  zastosowania  zasada  proporcji  przy  naliczaniu 
odszkodowania, jeżeli suma ubezpieczenia okaże się niższa od wartości faktycznej 
(odtworzeniowej  bądź  rzeczywistej)  mienia  i  bez  względu  na  stopień  zużycia 
technicznego odszkodowanie wypłacane będzie w pełnej wysokości, do ustalonej 
wartości.

• reprezentantów

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień 
ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia 
ustala się, że ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody powstałe w wyniku 
umyślnego działania lub zaniechania lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego 
lub Ubezpieczonego, przy czym za winę umyślną lub rażące niedbalstwo osoby 
prawnej lub jednostki organizacyjnej nie będącej osobą prawną należy rozumieć 
winę: 

1)  w przedsiębiorstwach państwowych – dyrektora, jego zastępców;

2)  w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych – 

  członków zarządu, prokurentów;

3)  w spółkach komandytowych i komandytowo – akcyjnych -

   komplementariuszy, prokurentów;

4)  w spółkach jawnych – wspólników, prokurentów;

5)  w spółkach partnerskich – partnerów, członków zarządu, prokurentów;

6)  w spółkach cywilnych – wspólników;

7) w spółdzielniach, fundacjach i stowarzyszeniach – członków zarządu.



• płatności rat
Ustala  się  z  zachowaniem  pozostałych  niezmienionych  niniejszą  klauzulą 
postanowień  ogólnych  warunków  ubezpieczenia,  że  w  przypadku  wypłaty 
odszkodowania,  Zakład  Ubezpieczeń  nie  potrąca  z  kwoty  odszkodowania  rat 
jeszcze nie wymagalnych.

• właściwość Sądu
Sądem  właściwym  do  rozpoznawania  jakichkolwiek  spraw  pomiędzy  Zakładem 
Ubezpieczeń a Ubezpieczającym z umów ubezpieczenia zawartych na podstawie 
niniejszej SIWZ będzie Sąd właściwy miejscowo dla Ubezpieczającego.

• stempla bankowego
Ustala  się  z  zachowaniem  pozostałych  niezmienionych  niniejszą  klauzulą 
postanowień  ogólnych  warunków  ubezpieczenia,  że  za  datę  opłacenia  składki 
ubezpieczeniowej lub jej raty uznaje się datę stempla bankowego uwidocznioną na 
przelewie bankowym pod warunkiem, że na koncie Ubezpieczającego znajdowały 
się środki w wysokości wystarczającej na pokrycie należnej składki lub jej raty.

III. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Gminy.

Zakres  ubezpieczenia  obejmuje  odpowiedzialność  cywilną  ponoszoną  przez 
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego  za  wypadki  ubezpieczeniowe  powodujące  szkody 
rzeczowe i  szkody osobowe u osób trzecich,  z  których  roszczenia  zostaną zgłoszone 
przed upływem ustawowego terminu przedawnienia, powstałych w związku z prowadzoną 
działalnością  i  posiadanym  mieniem  ruchomym  i  nieruchomym.  Odpowiedzialność 
Ubezpieczyciela  obejmuje  odpowiedzialność  cywilną  z  tytułu  niewykonania  lub 
nienależytego wykonania zobowiązania wraz z odpowiedzialnością cywilną ponoszoną na 
zasadzie ryzyka z uwzględnieniem poniższych rozszerzeń o szkody: 

• powstałe w mieniu, z którego ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, 
dzierżawy,  użytkowania,  leasingu lub innej  podobnej  formy korzystania z  cudzej 
rzeczy (szkody w ruchomościach i nieruchomościach), 
limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia wynosi 150.000 złotych;

• powstałe  w  następstwie  działania,  eksploatacji  lub  awarii  instalacji/urządzeń 
wodociągowych, kanalizacyjnych oraz centralnego ogrzewania (zalaniowe),
limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia wynosi 100.000 złotych;

• powstałe wskutek zalania przez nieszczelne: dachy, złącza zewnętrzne budynków, 
stolarki okienne i drzwiowe,limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia 
wynosi 100.000 złotych;

• wyrządzone uczestnikom w związku z organizowaniem lub współorganizowaniem 
wszelkiego rodzaju imprez, w tym imprez masowych np. kulturalnych, sportowo-
rekreacyjnych  i  innych,  nie  podlegających  obowiązkowemu  ubezpieczeniu, 
a organizowanych lub współorganizowanych przez ubezpieczonego, w tym przez 
jednostki pomocnicze gminy. 
Za uczestnika uważa się osobę fizyczną znajdującą się w czasie trwania imprezy 
na terenie, na którym jest ona przeprowadzana, w charakterze widza, wykonawcy,  
zawodnika,  sędziego,  obsługi  techniczno-administracyjnej,  a  także  osobę 
świadczącą usługi dodatkowe w czasie trwania imprezy.



• wyrządzone w związku z prowadzeniem stołówek lub żywieniem w ramach imprez 
okolicznościowych w tym szkody polegające na zarażeniu salmonellą, czerwonką 
lub inną chorobą przenoszoną drogą pokarmową;

• spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń;
• w mieniu przechowywanym, chronionym lub kontrolowanym, w tym mienie przecho-

wywane w szatniach, depozytach,
limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia wynosi 50.000,00 złotych;

• wyrządzone w związku z wykonywaniem ustawowych i statutowych działań władz 
Gminy  oraz  z  wykonywaniem  obowiązków  i  zadań  przez  Straż  Miejską  lub 
członków drużyn OSP;

• wyrządzone  uczniom/wychowankom  w  związku  z  prowadzeniem  działalności 
opiekuńczej,  edukacyjnej,  wychowawczej  i  rekreacyjnej  w  placówkach 
opiekuńczych,  oświatowych,  wychowawczych  i  rekreacyjnych  oraz  poza  tymi 
placówkami na terenie RP;

• wyrządzone przez podopiecznych w czasie  sprawowania  opieki,  w  tym również 
szkody powstałe w związku z użytkowaniem wózków inwalidzkich;

• wyrządzone  przez  sołtysów,  wolontariuszy,  praktykantów,  stażystów,  osoby 
skierowane do wykonywania prac społecznie użytecznych, osoby skierowane do 
prac interwencyjnych itp.; 

• wyrządzone  przez  jednego  ubezpieczonego  innemu  ubezpieczonemu  objętych 
jedną  umową ubezpieczenia;

• wyrządzone w mieniu lokatorów powstałe w wyniku przepięcia i przetężenia;
• wyrządzone  w  rzeczach  wniesionych  przez  gości  hotelowych  w  związku 

z odpowiedzialnością utrzymujących hotele i podobne zakłady;
• wyrządzone  wskutek  posiadania  lub  użytkowania  pojazdów  nie  podlegających 

obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności  cywilnej  posiadaczy pojazdów 
mechanicznych,  limit  odpowiedzialności  na  jedno  i  wszystkie  zdarzenia  wynosi 
100.000 złotych;

• wyrządzone przez bezpańskie zwierzęta,  za które Ubezpieczający/Ubezpieczony 
ponosi odpowiedzialność, limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia 
wynosi 50.000 złotych;

• wyrządzone w mieniu należącym do pracowników lub innych osób, za które Ubez-
pieczający/Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność, w tym szkody w pojazdach me-
chanicznych, zaparkowanych w miejscach, za które Ubezpieczający/Ubezpieczony 
ponosi odpowiedzialność z wyłączeniem kradzieży, limit odpowiedzialności na jed-
no i wszystkie zdarzenia wynosi 200.000 złotych;

• powstałe w następstwie wypadku przy pracy (niezależnie od formy zatrudnienia, 
w tym wolontariuszom, praktykantom, stażystom, osobom wykonującym prace spo-
łecznie użyteczne lub interwencyjne, itp.) – OC pracodawcy, 
limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia wynosi 150.000 złotych;

• rzeczowe,  osobowe  oraz  czyste  straty  finansowe  powstałe  w  związku 
z wykonywaniem zadań publicznych, w tym:
- szkody powstałe wskutek działania lub zaniechania Ubezpieczonego przy wykony-
waniu władzy publicznej,
-  szkody  wyrządzone  przez  wydanie  aktu  normatywnego  niezgodnego 
z obowiązującym stanem prawnym,
- szkody wyrządzone poprzez wydanie prawomocnego orzeczenia lub ostatecznej 
decyzji niezgodnych z prawem, 
- szkody wyrządzone poprzez niewydanie prawomocnego orzeczenia, decyzji lub 



aktu normatywnego, gdy obowiązek ich wydania przewiduje przepis prawa.
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:
- związanych z popełnieniem przestępstwa przez funkcjonariusza władzy publicz-
nej,
- powstałych w wyniku niewypłacalności,
- wyrządzonych wskutek ujawnienia wiadomości poufnej,
- wynikłych z decyzji podjętych przez funkcjonariusza władzy publicznej w zakresie 
sprawowanej przez niego funkcji, za które uzyskał korzyść osobistą lub dążył do jej  
uzyskania;

• rzeczowe i osobowe wyrządzone w związku z zarządzaniem i administrowaniem 
siecią dróg (152,01km), ulic i chodników (37,65km) o łącznej długości 189,66km, 
powstałe między innymi: wskutek złego stanu technicznego pasa drogowego, wyni-
kającego z uszkodzeń w postaci pojedynczych wyboi, dziur lub zapadnięcia części 
pasa; z powodu śliskości nawierzchni, w tym śliskości zimowej; w wyniku uszkodze-
nia, wybicia lub braku pokryw, włazów itp. elementów studzienek wodno-kanaliza-
cyjnych; na skutek przeszkód w postaci wszelkiego rodzaju przedmiotów i materia-
łów porzuconych lub naniesionych na jezdnię, w tym rozlane na nawierzchnię śli-
skie ciecze.

Podstawowa  suma  gwarancyjna  na  jedno  i  wszystkie  zdarzenia  w 
dwunastomiesięcznym okresie ubezpieczenia wynosi 300.000,00 PLN

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną niżej wymienionych osób 
( osoby ubezpieczone ):

- ubezpieczającego/ubezpieczonego w charakterze zarządcy jednostki;
- osób  reprezentujących  ubezpieczającego,  pełnomocników  i  wszystkich 

pracowników  z  tytułu  szkód  spowodowanych  przez  nich  w  ramach 
wykonywanych czynności służbowych na rzecz ubezpieczającego;

- byłych  osób  reprezentujących  ubezpieczającego,  pełnomocników  oraz 
pracowników jednostki, którzy zakończyli pracę u ubezpieczającego, z tytułu 
szkód  spowodowanych  przez  nich  w  ramach  wykonywania  czynności 
służbowych na rzecz ubezpieczającego/ubezpieczonego.

Zakres ubezpieczenia obejmuje również pokrycie kosztów obrony sądowej/postępowania 
sądowego  przed  roszczeniami  poszkodowanych  w  sporze  cywilnym  prowadzonym 
zgodnie    z zaleceniami Ubezpieczyciela.

Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody będące 
następstwem  wypadku  ubezpieczeniowego,  które  miało  miejsce  na  terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej.

Ubezpieczyciel  udziela  ochrony  ubezpieczeniowej  w  granicach  odpowiedzialności 
ubezpieczonego, określonej przepisami prawa polskiego.

Ochroną  ubezpieczeniową  objęte  są  także  szkody  wyrządzone  w  wyniku  rażącego 
niedbalstwa.

Wypadek ubezpieczeniowy – oznacza wystąpienie zdarzenia powodującego szkodę, które 
miało miejsce w okresie ubezpieczenia, zgodnie z zapisami art. 822 §2 k.c.. 



Czysta strata finansowa – uszczerbek majątkowy nie będący następstwem szkody 
osobowej, ani szkody rzeczowej.

Ochroną  ubezpieczeniową  objęte  są  także  szkody  wyrządzone  w  wyniku  rażącego 
niedbalstwa.

Nowo zatrudnieni pracownicy są obejmowani ochroną ubezpieczeniową automatycznie.

Franszyza integralna: 300 PLN
Franszyza redukcyjna, udział własny: brak

Budżet na 2016r. wyniesie około 77 mln. 

Klauzule obligatoryjne:

• płatności rat
Ustala  się  z  zachowaniem  pozostałych  niezmienionych  niniejszą  klauzulą 
postanowień  ogólnych  warunków  ubezpieczenia,  że  w  przypadku  wypłaty 
odszkodowania,  Zakład  Ubezpieczeń  nie  potrąca  z  kwoty  odszkodowania  rat 
jeszcze nie wymagalnych.

• stempla bankowego
Ustala  się  z  zachowaniem  pozostałych  niezmienionych  niniejszą  klauzulą 
postanowień  ogólnych  warunków  ubezpieczenia,  że  za  datę  opłacenia  składki 
ubezpieczeniowej lub jej raty uznaje się datę stempla bankowego uwidocznioną na 
przelewie bankowym pod warunkiem, że na koncie Ubezpieczającego znajdowały 
się środki w wysokości wystarczającej na pokrycie należnej składki lub jej raty.

• właściwość Sądu
Sądem  właściwym  do  rozpoznawania  jakichkolwiek  spraw  pomiędzy  Zakładem 
Ubezpieczeń a Ubezpieczającym z umów ubezpieczenia zawartych na podstawie 
niniejszej SIWZ będzie Sąd właściwy miejscowo dla Ubezpieczającego.

IV. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

• Dla 118 członków OSP (zgodnie z imienną listą) 
- umowa ubezpieczenia musi  obejmować jednorazowe świadczenie w razie 

doznania  stałego  lub  długotrwałego  uszczerbku  na  zdrowiu  oraz 
jednorazowe  świadczenie  z  tytułu  śmierci  ustalane  zgodnie  z  przepisami 
Ustawy z dnia 30 października 2002r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu 
wypadków przy pracy i  chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673 z 
późniejszymi zmianami). 

Każdy nowy członek OSP będzie automatycznie objęty ochroną na warunkach całej 
grupy  od  dnia  członkowstwa  w  drużynie  pod  warunkiem  zgłoszenia  tego  faktu 
Ubezpieczycielowi w terminie 30 dni. Jeżeli zgłoszenie nowego członka nie nastąpi 
w tym okresie,  ochrona  ubezpieczeniowa  udzielona  członkowi  rozpocznie  się  z 
dniem zgłoszenia  do ubezpieczenia.  Składka za  każdego nowego członka OSP 



będzie  naliczana  proporcjonalnie  za  każdy  udzielony  dzień  ochrony 
ubezpieczeniowej  od  pierwszego  dnia  członkowstwa  w  drużynie.  Ostateczne 
rozliczenie składki nastąpi      w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu ochrony.

• Dla grupy skazańców i  osób wykonujących pracę społecznie użyteczną, liczącej 
do 35 osób.
Suma ubezpieczenia 10.000 złotych na osobę
Umowa  ubezpieczenia  zawarta  zbiorowo  i  bezimiennie,  uwzględniająca  
świadczenia:
- w przypadku śmierci ubezpieczonego 100% sumy ubezpieczenia,
- w przypadku całkowitej niezdolności do pracy 100% sumy ubezpieczenia,
- w przypadku stałego uszczerbku na zdrowiu (orzeczenie lekarza),
- leczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.

 Dla grupy gości przebywających na zaproszenie Gminy Trzcianka. Grupa do 10 
osób.
Suma ubezpieczenia 40.000 złotych na osobę.
Umowa  ubezpieczenia  zawarta  zbiorowo  i  bezimiennie,  uwzględniająca  
świadczenia:
- w przypadku śmierci ubezpieczonego 100% sumy ubezpieczenia,
- w przypadku całkowitej niezdolności do pracy 100% sumy ubezpieczenia,
- w przypadku stałego uszczerbku na zdrowiu (orzeczenie lekarza),
- leczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.

Klauzule obligatoryjne:

• właściwość Sądu
Sądem  właściwym  do  rozpoznawania  jakichkolwiek  spraw  pomiędzy  Zakładem 
Ubezpieczeń a Ubezpieczającym z umów ubezpieczenia zawartych na podstawie 
niniejszej SIWZ będzie Sąd właściwy miejscowo dla Ubezpieczającego.

• stempla bankowego
Ustala  się  z  zachowaniem  pozostałych  niezmienionych  niniejszą  klauzulą 
postanowień  ogólnych  warunków  ubezpieczenia,  że  za  datę  opłacenia  składki 
ubezpieczeniowej lub jej raty uznaje się datę stempla bankowego uwidocznioną na 
przelewie bankowym pod warunkiem, że na koncie Ubezpieczającego znajdowały 
się środki w wysokości wystarczającej na pokrycie należnej składki lub jej raty.

• płatności rat
Ustala  się  z  zachowaniem  pozostałych  niezmienionych  niniejszą  klauzulą 
postanowień  ogólnych  warunków  ubezpieczenia,  że  w  przypadku  wypłaty 
odszkodowania,  Zakład  Ubezpieczeń  nie  potrąca  z  kwoty  odszkodowania  rat 
jeszcze nie wymagalnych.



Przebieg ubezpieczenia

Rok Ryzyko
Ilość 

szkód

Wypłacone 
odszkodowa

nie

Ilość 
szkód

Rezerwy

2012

OC dział. 1 893,79 0 0,00
Ogień 17 95 034,11 0 0,00

Kradzież 0 0,00 0 0,00
NNW 0 0,00 0 0,00

Łącznie 18 95 927,90 0 0,00

2013

OC dział. 6 4 734,82 1 6 180,00
Ogień 1 999,21 0 0,00

Kradzież 0 0,00 0 0,00
NNW 0 0,00 0 0,00

Łącznie 7 5 734,03 1 6 180,00

2014

OC dział. 5 10 139,25 1 66 293,60
Ogień 8 21 558,86 0 0,00

Kradzież 0 0,00 0 0,00
NNW 1 1000,00 0 0,00

Łącznie 14 32 698,11 1 66 293,60

2015

OC dział. 8 21 753,65 1 9 399,00
Ogień 7 5 406,60 0 0,00

Kradzież 0 0,00 0 0,00
NNW 0 0,00 0 0,00

Łącznie 15 27 160,25 1 9 399,00
Ogółem 54 161 520,29 3 81 872,60

Duża szkodowość w 2012 roku spowodowana jest nawałnicą z 14 lipca tego roku, 
jaka przeszła miedzy innymi nad Trzcianką. Skutki nawałnicy są udokumentowane 
zdjęciami na stronach: 
http://www.trzcianka.pl/galeria2/thumbnails.php?album=296&page=1
http://tvnmeteo.tvn24.pl/foto/wasze-foto,2,1/nawalnica-nad-trzcianka,398751.html

V. Ubezpieczenie  pojazdów  Gminy  w  zakresie  OC/AC/NNW, 
zgodnie z załącznikiem nr 8 (umowa generalna).

Zakres ubezpieczenia:

1. odpowiedzialność cywilna posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC)
2. następstwa  nieszczęśliwych  wypadków kierowców i  pasażerów na terytorium 

RP i poza jej granicami (NNW). Suma na osobę wynosi 10.000,00 złotych 
3. odpowiedzialność  za  uszkodzenie  i  kradzież,  pojazdu  lub  jego  wyposażenia 

(AC/KR) obejmująca:
- rozliczenie kosztów naprawy pojazdów – serwis/warsztat
- brak amortyzacji części
- udział własny, zniesiony
- franszyza redukcyjna – brak
- franszyza integralna 400,00 złotych
- udział własny w przypadku pojazdów stanowiących przedmiot leasingu lub 

http://www.trzcianka.pl/galeria2/thumbnails.php?album=296&page=1
http://tvnmeteo.tvn24.pl/foto/wasze-foto,2,1/nawalnica-nad-trzcianka,398751.html


wynajmu - zniesiony
- koszty holowania do wysokości 10% sumy ubezpieczenia pojazdu określonej 

w umowie ubezpieczenia.

Umowa generalna powinna obejmować następujące postanowienia:

-  wyrównanie  okresu  ubezpieczenia  w  obowiązkowym  ubezpieczeniu  OC  posiadaczy 
pojazdów mechanicznych  z  płatnością  składki  w  dwóch  ratach  według  następujących 
zasad:

1) pierwsza  rata  składki  jest  obliczana  za  okres  od  dnia  zawarcia  umowy 
ubezpieczenia OC dla danego pojazdu do ostatniego dnia roku tj do 31 grudnia 
każdego roku. Wysokość pierwszej raty składki jest obliczona jako iloczyn liczby 
miesięcy  ochrony ubezpieczeniowej  i  1/12  składki  rocznej,  przy czym każdy 
rozpoczęty miesiąc uważa się za pełny;

2) druga  rata  składki  ubezpieczeniowej  stanowi  różnicę  pomiędzy  wysokością 
składki  rocznej  a  wysokością  pierwszej  raty  składki  obliczonej  zgodnie  z 
zapisem pkt  1.  W przypadku zawarcia do 31 grudnia każdego roku,  kolejnej 
umowy  ubezpieczenia  OC  dla  dotychczas  ubezpieczonych  pojazdów  rata 
składki  nie  będzie  należna  i  jej  zapłata  nie  będzie  dochodzona  przez 
Ubezpieczyciela.

-  wyrównanie okresu ubezpieczenia w ubezpieczeniu dobrowolnym (AC/NNW) według 
następującej  zasady:  składka za ubezpieczenia dobrowolne zostanie naliczona według 
składek/stawek  ubezpieczeniowych  zawartych  w  niniejszej  Umowie  generalnej, 
proporcjonalnie  do  udzielonego  okresu  ochrony  ubezpieczeniowej  przy  założeniu,  że 
składka za każdy rozpoczęty dzień ochrony wynosi 1/365 składki rocznej.

-   Ubezpieczyciel  gwarantuje,  że  przez cały  okres  obowiązywania  Umowy generalnej, 
stawki  za  ubezpieczenie  pojazdów w  zakresie  OC,  NNW  nie  ulegną  zmianie.  Każdy 
pojazd należący do Ubezpieczającego i objęty ochroną ubezpieczeniową na podstawie 
umowy ubezpieczenia zawartej na warunkach niniejszej Umowy generalnej z początkiem 
odpowiedzialności  w  okresie  obowiązywania  niniejszej  Umowy  generalnej  będzie 
ubezpieczony  zgodnie  ze  składkami/stawkami  określonymi  w  niniejszej  Umowy 
generalnej.
-  nie przechodzą na Ubezpieczyciela roszczenia przeciwko:

1) osobom, z którymi Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie
    domowym,
2) osobom uprawnionym do korzystania z pojazdu lub rozporządzania nim.

Klauzule obligatoryjne:

• płatności rat
Ustala  się  z  zachowaniem  pozostałych  niezmienionych  niniejszą  klauzulą 
postanowień  ogólnych  warunków  ubezpieczenia,  że  w  przypadku  wypłaty 
odszkodowania,  Zakład  Ubezpieczeń  nie  potrąca  z  kwoty  odszkodowania  rat 
jeszcze nie wymagalnych.

• badań technicznych
Ubezpieczyciel  wypłaci  odszkodowanie  za  zaistniałą  szkodę,  gdy  w  momencie 
powstania szkody pojazd nie posiadał ważnego okresowego badania technicznego. 
Powyższy zapis dotyczy wyłącznie sytuacji, kiedy szkoda wystąpiła nie później niż 



30  dni  od  daty  wygaśnięcia  okresu  ważności  badania  technicznego,  o  ile  stan 
techniczny pojazdu nie miał wpływu na powstanie szkody.

• potrąceń amortyzacyjnych
Z  zachowaniem  pozostałych  niezmienionych  niniejszą  klauzulą  postanowień 
ogólnych warunków ubezpieczenia strony uzgodniły, iż w przypadku likwidacji szkód 
z  zastosowaniem wariantu  „Warsztat”,  przy  ustaleniu  odszkodowania  za  szkody 
powstałe w ogumieniu nie uwzględnia się stopnia jego zużycia eksploatacyjnego.

• właściwość Sądu
Sądem  właściwym  do  rozpoznawania  jakichkolwiek  spraw  pomiędzy  Zakładem 
Ubezpieczeń a Ubezpieczającym z umów ubezpieczenia zawartych na podstawie 
niniejszej SIWZ będzie Sąd właściwy miejscowo dla Ubezpieczającego.

• stempla bankowego
Ustala  się  z  zachowaniem  pozostałych  niezmienionych  niniejszą  klauzulą 
postanowień  ogólnych  warunków  ubezpieczenia,  że  za  datę  opłacenia  składki 
ubezpieczeniowej lub jej raty uznaje się datę stempla bankowego uwidocznioną na 
przelewie bankowym pod warunkiem, że na koncie Ubezpieczającego znajdowały 
się środki w wysokości wystarczającej na pokrycie należnej składki lub jej raty.

Klauzule fakultatywne:

• nieodtwarzania mienia (3 pkt)
Ubezpieczający ma prawo do nie odtwarzania ubezpieczonego mienia.  W takim 
przypadku Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie zgodnie ze sposobem deklaracji 
mienia do ubezpieczenia bez potrącania zużycia technicznego oraz bez stosowania 
zasady proporcji.

• składowania (3 pkt)
Ustala  się  z  zachowaniem  pozostałych  niezmienionych  niniejszą  klauzulą 
postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia, że w przypadku szkód powstałych 
wskutek  zalania  mienia  Ubezpieczyciel  ponosi  odpowiedzialność  za  mienie 
składowane  bezpośrednio  na  podłodze  oraz  mienie  na  nim  się  znajdujące. 
Odpowiedzialność w powyższym zakresie dotyczy również mienia znajdującego się 
w pomieszczeniach położonych poniżej poziomu gruntu.

• tymczasowego magazynowania lub chwilowej przerwy w eksploatacji (3 pkt)
Ubezpieczyciel  rozszerza  zakres  ochrony  ubezpieczeniowej  i  przyjmuje 
odpowiedzialność  za  szkody  z  tytułu  utraty  lub  uszkodzenia  sprzętu 
elektronicznego,  który wcześniej  sprawny technicznie i  eksploatowany pozostaje 
chwilowo nie użytkowany lub tymczasowo magazynowany w miejscu ubezpieczenia 
wskazanym  w  polisie.  Przez  termin  "tymczasowo"  rozumie  się  okres  nie 
przekraczający 6 miesięcy.

• klauzula ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk (5 pkt)
Ustala się, że ubezpieczenia w systemie ryzyk nazwanych tj.:
- ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,
- ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku,
zastępuje się ubezpieczeniem mienia od wszystkich ryzyk, do którego będą miały 
zastosowanie wszystkie warunki wymagane w w/w ubezpieczeniach i  klauzulach 



obligatoryjnych,  a  także  w  klauzulach  fakultatywnych  dotyczących  powyższych 
ryzyk i zaakceptowanych przez Ubezpieczyciela.

• niezawiadomienia w terminie o szkodzie (3 pkt)
W  przypadku  niezawiadomienia  Ubezpieczyciela  o  szkodzie  w  odpowiednim 
terminie  zapisane  w  warunkach  ubezpieczenia  skutki  powyższego  mają 
zastosowanie wyłącznie w sytuacji, kiedy niezawiadomienie w terminie miało wpływ 
na ustalenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub ustalenia wartości szkody.

• uproszczonej ścieżki likwidacyjnej - szyby (3 pkt)
W  przypadku  szkód,  których  wartość  nie  przekracza  3000,00  PLN  wypłata 
odszkodowania  odbywa  się  na  podstawie  faktury  dostarczonej  przez 
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego,  dokumentującej  koszty  naprawy.  Odstępuje 
się  od  konieczności  przeprowadzenia  oględzin.  O  szkodzie  Ubezpieczający 
powinien powiadomić niezwłocznie Ubezpieczyciela i przed dokonaniem naprawy 
należy sporządzić dokumentację zdjęciową i dokonać obmiaru uszkodzonych szyb. 

• sumy ubezpieczenia prewencyjnego (5 pkt)
Suma  ubezpieczenia  prewencyjnego  w  wysokości  500.000,00PLN  dotyczy  tych 
sytuacji,  w których wystąpiło niedoubezpieczenie, lub pozycji  ,  dla których suma 
ubezpieczenia  zapisana  w  polisie  okazała  się  niewystarczająca  z  powodu 
poniesionych  przez  Ubezpieczającego/Ubezpieczonego  kosztów  związanych  z 
uniknięciem lub ograniczeniem szkody.

• funduszu prewencyjnego (5 pkt)

Ubezpieczyciel  stawia  do  dyspozycji  Ubezpieczającego  fundusz  prewencyjny 
w wysokości 10% płaconych składek z całości ubezpieczeń zawartych w wyniku 
niniejszego przetargu. 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 i  zainkasowania całej  składki za 
dany  okres  ubezpieczeniowy.  Ubezpieczający  przedstawi  Ubezpieczycielowi 
rachunki lub kosztorys potwierdzający wydatki z tego funduszu.


