OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ
ZAKRES UBEZPIECZENIA
Warunki wspólne dla wszystkich ubezpieczeń
1). W przypadku wystąpienia szkód i powstania wymogu doubezpieczenia z powodu konsumpcji sumy
ubezpieczenia, doubezpieczenie po szkodzie będzie następowało według stawek wynikających ze
złożonej oferty cenowej. Brak składek minimalnych.
2). W przypadku zbycia mienia (sprzedaży, oddania w dzierżawę, rezygnacji z ubezpieczenia danego
składnika majątku) – składka za niewykorzystany okres ubezpieczenia zostanie zwrócona
Zamawiającemu w systemie pro rata temporis, bez naliczania opłat manipulacyjnych.
3). Warunki umowy ubezpieczenia
- Ubezpieczyciel akceptuje podane definicje opisane w przedmiocie zamówienia, przy czym
dopuszcza się odmienną treść klauzul załączonych do oferty pod warunkiem, że zakres ochrony nie
będzie węższy od wynikającego z podanej treści w ramach niniejszego postępowania,
- Zapisy opisu przedmiotu zamówienia mają pierwszeństwo przed ogólnymi warunkami
ubezpieczenia Wykonawcy,
- W sytuacji, kiedy postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia Wykonawcy względem
opisanego przedmiotu zamówienia działają na korzyść ubezpieczonych – zastosowanie mają ogólne
warunki ubezpieczenia,
- W sprawach nieuregulowanych postanowieniami opisu przedmiotu zamówienia zastosowanie będą
miały inne akty prawne (kodeksy, ustawy, rozporządzenia) odnoszące się do określonych sytuacji
wynikających z realizacji programu ubezpieczenia oraz OWU Wykonawcy wraz z włączeniami i
klauzulami dodatkowymi do poszczególnych ryzyk,
- Dla przyjętych przez Wykonawcę warunków fakultatywnych, obowiązują ustalenia i zapisy
wymaganych warunków ubezpieczenia i definicji klauzul ubezpieczeniowych.
- Jeżeli Wykonawca działa w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, w przypadku udzielenia
mu zamówienia, umowa nie będzie zawarta na zasadzie wzajemności a Zamawiający nie będzie
zobowiązany zostać jego członkiem.
4) płatność składki:
- ubezpieczenie mienia, sprzętu elektronicznego oraz odpowiedzialności cywilnej – płatność
przelewem w 2 ratach, I rata płatna w terminie 30 dni od początku okresu odpowiedzialności,
II rata do dnia 30 stycznia 2019,
- ubezpieczenia komunikacyjne- płatność przelewem jednorazowo w terminie 30 dni od
początku okresu odpowiedzialności
- ubezpieczenie odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych – płatność
przelewem, jednorazowo w terminie 30 dni od początku okresu odpowiedzialności

Okres ubezpieczenia: 12 m-cy, przewidywany okres ubezpieczenia
1). Część 1 ZAMÓWIENIA

od 01.06.2018r. do 31.05.2019r.

2). Część 2 ZAMÓWIENIA

od 07.07.2018r. do 06.07.2019r.

3). Cześć 3 ZAMÓWIENIA

12 miesięcy
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Ubezpieczenie obejmuje:
A. CZĘŚĆ 1 ZAMÓWIENIA
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej
I.

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

1.

Miejsca ubezpieczenia:
Wszystkie miejsca prowadzenia działalności oraz lokalizacje, w których znajduje się mienie
Zamawiającego, w szczególności w lokalizacjach wymienionych w tabeli do ubezpieczenia mienia –
Załącznik nr 7 do SIWZ, arkusz „informacje o Zamawiającym i wykaz miejsc ubezpieczenia”.

2.

Zakres terytorialny - Rzeczpospolita Polska, jednak niezależnie od powyższego ochrona
ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe poza terytorium RP wyrządzone przez pracowników
Województwa Lubuskiego - Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego podczas podróży
służbowych, z wyłączeniem szkód powstałych na terytorium USA oraz Kanady. Przy czym nie
dopuszcza się wyłączenia szkód powstałych w związku z wykonywaniem czynności, prac lub usług
w ramach działalności prowadzonej przez Ubezpieczającego.

3. Zakres ochrony ubezpieczeniowej
Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje obligatoryjnie:
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Zamawiającego za szkody
wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzeniem przez Zamawiającego działalności lub
posiadanym mieniem. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność ustawową
Zamawiającego z tytułu czynu niedozwolonego (odpowiedzialność deliktowa) lub z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa).
Ochrona ubezpieczeniowa obligatoryjnie obejmuje odpowiedzialność za szkody wyrządzone
w wyniku rażącego niedbalstwa.
Ubezpieczenie obejmuje w szczególności odpowiedzialność za szkody:
a). wynikłe z wykonywania zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 486 z późn. zm.)
b). wynikłe w trakcie realizacji zadań własnych oraz zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej nałożonych odrębnymi ustawami lub realizacji na podstawie porozumień
zawieranych z organami tej administracji, ,
c). wynikłe z wykonywania zadań wynikających ze statutu Województwa Lubuskiego,
d). wynikłe z bezprawnego działania lub zaniechania będącego skutkiem wykonywania władzy
publicznej wynikające z Kodeksu Cywilnego,
e).wynikłe z art. 417 (¹) oraz 417 (²) Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 2017 poz. 459)
Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje obligatoryjnie w szczególności:
1. odpowiedzialność cywilną Ubezpieczającego za szkody rzeczowe oraz osobowe wyrządzone
osobom trzecim powstałe w związku z prowadzoną działalnością (w szczególności działalnością
statutową, zarządzaniem i administrowaniem mienia, prowadzeniem remontów, modernizacji oraz
inwestycji, działalnością gospodarczą) lub posiadanym, użytkowanym i zarządzanym mieniem,
które Ubezpieczony w myśl przepisów prawa zobowiązany jest naprawić (odpowiedzialność
deliktowa, kontraktowa oraz pozostająca w zbiegu - odpowiedzialność deliktowo – kontraktowa);
2. odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w następstwie awarii, działania oraz eksploatacji
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w budynkach i poza nimi (w tym powstałe na skutek
cofnięcia się cieczy z urządzeń kanalizacyjnych), centralnego ogrzewania, oraz innych
technologicznych w tym wyrządzone w instalacjach i urządzeniach podziemnych; zalań
dachowych i okiennych w budynkach, szkód wynikłych z nieszczelności złącz zewnętrznych
budynku oraz nieszczelności stolarki okiennej oraz w tym odpowiedzialność za szkody powstałe
u osób trzecich wynajmujących pomieszczenia od Województwa Lubuskiego - Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego (w ramach podstawowej sumy gwarancyjnej);
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3. odpowiedzialność cywilną za szkody związane z administrowaniem i zarządzaniem Urzędem (za
szkody wynikające z uchybień natury organizacyjnej, administracyjnej i porządkowej w związku z
prowadzoną działalnością statutową Urzędu);
4. odpowiedzialność cywilną za szkody w mieniu, z którego Ubezpieczający korzysta na podstawie
umowy użytkowania, najmu, dzierżawy, użyczenia, przechowania lub innej podobnej formy
prawnej (OC najemcy) – dotyczy zarówno nieruchomości jak i ruchomości;
5. odpowiedzialność cywilną za szkody w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub
chronionym przez Ubezpieczającego, polegające na jego uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie - w
tym w związku z prowadzeniem szatni;
6. odpowiedzialność cywilną za szkody poniesione przez pracowników Ubezpieczającego, będące
następstwem wypadków przy pracy, przy czym za pracownika Ubezpieczającego uważa się osobę
fizyczną zatrudnioną w oparciu o umowę o pracę lub powołania, wyboru lub mianowania oraz na
podstawie umowy cywilnoprawnej (o dzieło, zlecenia lub innej wraz z praktykantami, stażystami)
z wyłączeniem osoby fizycznej, która zawarła z ubezpieczającym umowę cywilno-prawną jako
przedsiębiorca. Do zakresu ubezpieczenia włącza się także szkody rzeczowe w mieniu
pracowników (w tym w pojazdach pracowników);
7. odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe na drogach (publicznych i/lub drogach
wewnętrznych) będących własnością oraz w zarządzie Województwa Lubuskiego - Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, jak również na wydzielonych działkach
geodezyjnych o funkcji drogowej oraz przeznaczonej do parkowania, chodnikach, alejkach
parkowych, wynikłe z winy Ubezpieczonych;
Dopuszcza się treść klauzuli:
Odpowiedzialnością Ubezpieczyciela objęte są szkody wyrządzone osobom trzecim:
a) powstałe wskutek złego stanu nawierzchni dróg wynikającego z uszkodzeń w postaci
pojedynczych wyboi lub zapadnięcia części nawierzchni drogi lub ziemi lub jej częściowego
braku,
b) powstałe z powodu śliskiej nawierzchni, w tym śliskości zimowej,
c) na skutek przeszkód w postaci wszelkiego rodzaju przedmiotów, porzuconych pojazdów i
materiałów lub naniesionych na jezdnię, w tym także rozlanie na jezdni śliskiej cieczy,
d) na skutek leżących na jezdni lub poboczu wywróconych drzew lub oderwanych konarów,
e) w związku z nienormatywną skrajnią poziomą lub pionową jezdnią spowodowaną
zadrzewieniem lub zabudową,
f) wskutek braku znaku drogowego, sygnału drogowego lub uszkodzenia znaku drogowego,
sygnału drogowego,
g) wskutek złego stanu technicznego urządzeń organizacji ruchu,
h) wskutek aktów wandalizmu lub aktów kradzieży urządzeń organizacji ruchu:
- wskutek awarii/upadku lamp oświetleniowych,
- upadek słupów,
i) w związku z administrowaniem zielenią w pasie ciągów komunikacyjnych,
j) wskutek złego stanu technicznego chodników,
k) w wyniku pozostałości po robotach służb miejskich.
8. odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w wyniku organizowania i przeprowadzania
imprez, w tym imprez masowych, przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego z
wyłączeniem imprez masowych podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu,
9. odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w związku z prowadzeniem prac remontowych
oraz modernizacyjnych w mieniu Ubezpieczonego lub użytkowanym przez Ubezpieczonego,
10. odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe pośrednio lub bezpośrednio z emisji, wycieku
lub innej formy przedostania się do powietrza, wody, gruntu jakichkolwiek substancji
niebezpiecznych oraz koszty usunięcia, neutralizacji lub oczyszczenia gleby, powietrza lub wody z
substancji zanieczyszczających, poniesione przez osoby trzecie (OC środowiskowe),
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11. odpowiedzialność cywilną za szkody nie będące ani szkodą rzeczową ani osobową (czyste
straty finansowe),
12. odpowiedzialność cywilną za szkody nie będące ani szkodą rzeczową ani osobową (czyste
straty finansowe) powstałe przy wykonywaniu władzy publicznej oraz wskutek wydania lub
niewydania decyzji administracyjnych (aktów normatywnych, prawomocnych orzeczeń lub
ostatecznych decyzji) a także wydania niezgodnych z prawem decyzji administracyjnych (aktów
normatywnych, prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych decyzji). Ochrona obejmuje
odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za czyste straty finansowe.
13. odpowiedzialność cywilną za szkody będące następstwem zniszczenia, uszkodzenia lub
zaginięcia dokumentów
14. odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w szczególności zawinionym (wina umyślna)
i rażąco niedbałym działaniem lub zaniechaniem pracowników Ubezpieczającego, przy czym przez
pracowników rozumie się osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę oraz umów zlecenia
lub o dzieło, z tytułu których Ubezpieczający jest zobowiązany opłacić składkę ZUS,
15. odpowiedzialność cywilną za szkody wynikłe z wadliwego wykonania robót lub usług,
16. odpowiedzialność cywilną za szkody wynikłe z wadliwego wykonania robót lub usług powstałe
po przekazaniu odbiorcy przedmiotu tych robót lub usług
17. odpowiedzialność cywilną za szkody wynikłe w związku z wykonywaniem usług, prac lub
innych czynności przez podwykonawców.
4.

Pozostałe warunki ubezpieczenia:
1). Ochrona ubezpieczeniowa dotyczyć będzie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wypadków
powstałych w okresie ubezpieczenia, z których wyniknęła szkoda osobowa, rzeczowa lub czysta
strata finansowa pod warunkiem zgłoszenia szkody w terminach określonych przepisami prawa.
Elementem ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej jest zapewnienie odpowiedzialności
Ubezpieczyciela za szkody powstałe w wyniku czynu niedozwolonego oraz w związku z
prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem (zasada winy i ryzyka).
2). Przez wypadek ubezpieczeniowy rozumie się zaistniałe w okresie ubezpieczenia śmierć,
uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia (szkoda osobowa) lub utratę, zniszczenie, uszkodzenie rzeczy
ruchomej lub nieruchomości (szkoda rzeczowa), niezależnie od tego czy wadliwe działanie lub
zaniechanie, które spowodowało wypadek miało miejsce w okresie ubezpieczenia lub w okresie
poprzedzającym (loss occurance). Za datę powstania wypadku przyjmuje się dzień, w którym
stwierdzono:
- zaistnienie uszkodzenia ciała lub rozstrój zdrowia; w przypadku wątpliwości co do daty
zaistnienia uszkodzenia ciała lub rozstroju, za datę powstania wypadku przyjmuje się dzień, w
którym po raz pierwszy stwierdzono badaniem lekarskim uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia,
- zniszczenie, uszkodzenie rzeczy ruchomej lub nieruchomości.
3). Dodatkowo w ramach zakresu ubezpieczenia Ubezpieczyciel jest zobowiązany do pokrycia
następujących kosztów:
- wynagrodzenia rzeczoznawców lub ekspertów powołanych przez Ubezpieczyciela lub za pisemną
zgodą Ubezpieczyciela w celu ustalenia okoliczności lub rozmiaru szkody,
- niezbędnych kosztów działań podjętych przez Ubezpieczającego po wystąpieniu wypadku w celu
zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, zabezpieczenia bezpośrednio zagrożonych
osób lub mienia przed szkodą, jeżeli środki te były właściwe, chociażby okazały się bezskuteczne,
- niezbędnych kosztów obrony sądowej w sporze cywilnym lub postępowaniu pojednawczym
prowadzonym na polecenie, za zgodą lub zgodnie zaleceniami Ubezpieczyciela.
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5.

Definicje:
1). szkoda osobowa rozumiana będzie jako straty powstałe wskutek śmierci, uszkodzenia ciała
lub rozstroju zdrowia, a także utracone korzyści poniesione przez poszkodowanego, które mógłby
osiągnąć, gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia (lucrum cessans) oraz
zadośćuczynienie
2). szkoda rzeczowa rozumiana będzie jako straty powstałe wskutek zniszczenia lub
uszkodzenia rzeczy ruchomej albo nieruchomości poszkodowanego (damnum emergens), a także
utracone korzyści, które mógłby osiągnąć gdyby mienie nie zostało uszkodzone lub zniszczone
(lucrum cessans),
3). Czyste straty finansowe – to straty nie wynikające ze szkody osobowej lub rzeczowej.
4). Franszyza redukcyjna - należy przez to rozumieć ustaloną w umowie ubezpieczenia
wartość kwotową, o jaką będzie pomniejszana wysokość odszkodowania
5). Franszyza integralna - należy przez to rozumieć ustaloną w umowie ubezpieczenia wartość
kwotową, do wysokości której ubezpieczyciel nie wypłaca odszkodowania.
6). Udział własny - określona procentowo w umowie ubezpieczenia część ustalonego
odszkodowania, którą Ubezpieczony ponosi we własnym zakresie.

6.

Klauzule obligatoryjne w ubezpieczeniu OC działalności:

Klauzula prolongaty zapłaty składki:
z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia
oraz ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
1) odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się od godz. 00:00 dnia wskazanego w umowie
jako początek okresu ubezpieczenia i trwa przez okres wskazany w umowie, z zastrzeżeniem
postanowień ust. 2 – 4;
2) niezapłacenie składki lub jej pierwszej raty w terminie wyznaczonym przez Ubezpieczyciela
uprawnia go do wypowiedzenia umowy ubezpieczenia. Ubezpieczyciel odstępuje od
wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym i zobowiązuje się do zachowania
7- dniowego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie jest skuteczne pod warunkiem
zachowania formy pisemnej i złożenia pisma Ubezpieczającemu oraz Ubezpieczonemu, w
przypadku zawarcia umowy na rzecz osoby trzeciej, pod rygorem utraty skuteczności
wypowiedzenia;
3) wypowiedzenie umowy ubezpieczenia nie pozbawia Ubezpieczyciela prawa żądania zapłaty
składki proporcjonalnie do okresu ubezpieczenia, w którym udzielał ochrony
ubezpieczeniowej, przyjmując 1/365 za każdy dzień;
4) w razie wyznaczenia terminu zapłaty składki lub jej pierwszej raty przed początkiem okresu
ubezpieczenia, do skutków opóźnienia w zapłacie mają zastosowanie postanowienia ust. 1 –
3;
5) niezapłacenie w terminie kolejnej raty składki może spowodować ustanie odpowiedzialności
Ubezpieczyciela, pod warunkiem, że Ubezpieczyciel wezwał Ubezpieczającego oraz
Ubezpieczonego, w przypadku zawarcia umowy na rzecz osoby trzeciej, do zapłaty zaległej
składki pod rygorem ustania odpowiedzialności wskutek braku dokonania zapłaty w terminie
7 dni od daty otrzymania wezwania. Brak wezwania do rąk Ubezpieczonego skutkuje
bezskutecznością wezwania Ubezpieczyciela;
6) za datę prawidłowego opłacenia składki ubezpieczeniowej lub jej raty uznaje się datę stempla
bankowego uwidocznioną na przelewie bankowym, pod warunkiem jednak, że w momencie
jego składania na rachunku Ubezpieczającego dostępna była niezbędna ilość środków
płatniczych;
7) ubezpieczyciel nie jest uprawniony do potrącania z kwoty odszkodowania rat jeszcze nie
wymagalnych;
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8) ubezpieczyciel nie jest uprawniony do żądania zapłaty brakujących rat składek w przypadku
wypłaty odszkodowania z umowy ubezpieczenia;
w przypadku wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania Ubezpieczający zobowiązany jest do
opłacenia pozostałych rat składki w uzgodnionych terminach i wysokości, za okres udzielanej
ochrony, nawet jeżeli umowa ubezpieczenia zostanie wypowiedziana.
Klauzula lokalizacji:
z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia
oraz ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: ochrona
ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej umowy dotyczy wszystkich dowolnych lokalizacji
na terenie Polski, w których znajduje się ubezpieczone mienie należące do Ubezpieczającego lub
znajdujące się na podstawie umowy pod jego kontrolą oraz na wszystkie miejsca prowadzenia przez
niego działalności.
Klauzula rozliczenia proporcjonalnego (pro rata temporis)
z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia
oraz ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
wszelkie rozliczenia finansowe wynikające z niniejszej umowy ubezpieczenia, w szczególności związane
z dopłatą oraz zwrotem składek, dokonywane będą w systemie pro rata za każdy dzień udzielanej
ochrony ubezpieczeniowej, o ile nie podlegają rozliczeniu na mocy klauzuli automatycznego pokrycia
Klauzula rozstrzygania sporów:
z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia
oraz ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: spory wynikłe z
istnienia i stosowania niniejszej umowy strony mogą poddać pod rozstrzygnięcie sądu polubownego.
W braku zapisu na sąd polubowny, właściwym będzie sąd siedziby ubezpieczającego
Klauzula odpowiedzialności:
z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia
oraz ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: początek okresu
odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest tożsamy z początkiem okresu ubezpieczenia.
Klauzula wyłączenia regresu:
z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia
oraz ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: nie przechodzą na
Ubezpieczyciela roszczenia przeciwko osobom zatrudnionym przez Ubezpieczonego bez względu na
podstawę zatrudnienia. Wyłączenie regresu nie dotyczy sytuacji kiedy sprawca wyrządził szkodę
umyślnie. Niezależnie od powyższego Ubezpieczyciel będzie miał prawo do regresu, o ile
Ubezpieczający wyrazi na to zgodę.
Klauzula błędów i przeoczeń:
z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia
oraz ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: Ubezpieczyciel ponosi
odpowiedzialność za szkody związane z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem na skutek
wystąpienia
zdarzenia
objętego
pokryciem
ubezpieczeniowym
pomimo
iż,
Ubezpieczający/Ubezpieczony nie dopełnił obowiązku zgłoszenia wszelkich zmian i okoliczności
powodujących wzrost ryzyka ubezpieczeniowego, pod warunkiem, że działanie to nie nosi znamion
działania umyślnego bądź rażącego niedbalstwa.
Klauzula zgłaszania szkód
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia
przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
W przypadku wystąpienia szkód objętych ochroną w ramach niniejszej umowy ubezpieczenia,
Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany jest dokonać zgłoszenia szkody do Ubezpieczyciela
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni roboczych od daty powstania szkody lub podjęcia o
niej wiadomości chyba, że ogólne warunki przewidują dłuższy termin na zgłoszenie szkody.
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7.

Warunki fakultatywne w ubezpieczeniu OC działalności:
1) Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody wynikające z
błędów podczas i w związku z przetwarzaniem danych osobowych, w tym polegające na
naruszeniu dóbr osobistych i/lub wynikające z naruszenia przepisów ustawy z dnia 29.08.1997
o ochronie danych osobowych z podlimitem 500.000,00 zł;
2) Wprowadzenie Klauzuli akceptacji ryzyka
Ubezpieczyciel oświadcza, iż w momencie zawierania niniejszej umowy ubezpieczenia znane
mu były fakty niezbędne do oszacowania ryzyka, o ile nie zostały one podstępnie zatajone
przez Ubezpieczającego;
3) Podwyższenie sumy gwarancyjnej do 3.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w 12
miesięcznym okresie ubezpieczenia oraz podlimitów odpowiedzialności:
Podane poniżej podlimity odpowiedzialności ustanowione są na jedno i wszystkie zdarzenia dla
rocznego okresu ubezpieczenia:

Lp.
1.

2.

3.

Ryzyko
odpowiedzialność cywilna za szkody w mieniu, z którego
Ubezpieczający korzysta na podstawie umowy użytkowania,
najmu, dzierżawy, użyczenia, przechowania lub innej podobnej
formy prawnej (OC najemcy) – dotyczy nieruchomości
odpowiedzialność cywilna za szkody w mieniu, z którego
Ubezpieczający korzysta na podstawie umowy użytkowania,
najmu, dzierżawy, użyczenia, przechowania lub innej podobnej
formy prawnej (OC najemcy) – dotyczy ruchomości;
odpowiedzialność
cywilna
za
szkody
w
mieniu
przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez
Ubezpieczającego, polegające na jego uszkodzeniu, zniszczeniu
lub utracie - w tym w związku z prowadzeniem szatni;

4.
Szkody wyrządzone pracownikom w związku z wypadkami przy
pracy

5.

6.
7.

odpowiedzialność cywilną za szkody nie będące ani szkodą
rzeczową ani osobową (czyste straty finansowe) powstałe przy
wykonywaniu władzy publicznej oraz wskutek wydania lub
niewydania decyzji administracyjnych (aktów normatywnych,
prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych decyzji) a także
wydania niezgodnych z prawem decyzji administracyjnych
(aktów
normatywnych,
prawomocnych
orzeczeń
lub
ostatecznych decyzji). Ochrona obejmuje odpowiedzialność
cywilną Ubezpieczonego za czyste straty finansowe.
odpowiedzialność cywilną za szkody będące następstwem
zniszczenia, uszkodzenia lub zaginięcia dokumentów
odpowiedzialność cywilna za szkody wynikłe z wadliwego
wykonania robót lub usług powstałe po przekazaniu odbiorcy
przedmiotu tych robót lub usług

Podlimit
1.500.000,00 zł

1.000.000,00 zł

1.000.000,00 zł
2.000.000,00 zł
z sublimitem na szkody
rzeczowe w mieniu
pracowników (w tym w
pojazdach pracowników)
w wys. 350.000,00 zł

2.000.000,00 zł

500.000,00 zł
1.000.000,00 zł

4) Obniżenie franszyz redukcyjnych do podanych poniżej:
1.
integralna – brak,
2.
udział własny – brak,
3.
redukcyjna – 250 zł
4.
dla szkód wynikłych w związku z wykonywaniem usług, prac lub innych czynności
przez podwykonawców – 500 zł
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5.
6.

7.

8.

9.
10.

8.

dla szkód wynikłych z wadliwego wykonania robót lub usług powstałe po przekazaniu
odbiorcy przedmiotu tych robót lub usług – 500 zł
dla szkód w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez
Ubezpieczającego, polegające na jego uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie - w tym w
związku z prowadzeniem szatni – 2,5% odszkodowania nie mniej niż 500 zł
dla szkód w mieniu, z którego Ubezpieczający korzysta na podstawie umowy
użytkowania, najmu, dzierżawy, użyczenia, przechowania lub innej podobnej formy
prawnej (OC najemcy) – dotyczy nieruchomości i ruchomości – 500 zł
dla szkód powstałe pośrednio lub bezpośrednio z emisji, wycieku lub innej formy
przedostania się do powietrza, wody, gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych
oraz koszty usunięcia, neutralizacji lub oczyszczenia gleby, powietrza lub wody z
substancji zanieczyszczających, poniesione przez osoby trzecie (OC środowiskowe) –
2,5% odszkodowania nie mniej niż 500 zł,
dla szkód nie będących ani szkodą rzeczową ani osobową (czyste straty finansowe) –
2,5% odszkodowania nie mniej niż 500 zł
dla szkód nie będące ani szkodą rzeczową ani osobową (czyste straty finansowe)
powstałe przy wykonywaniu władzy publicznej oraz wskutek wydania lub niewydania
decyzji administracyjnych (aktów normatywnych, prawomocnych orzeczeń lub
ostatecznych decyzji) a także wydania niezgodnych z prawem decyzji
administracyjnych (aktów normatywnych, prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych
decyzji) – 5% odszkodowania nie mniej niż 500 zł

Suma gwarancyjna:
2.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w 12 miesięcznym okresie ubezpieczenia.

9.

Dopuszczalne podlimity odpowiedzialności:
Podane poniżej podlimity odpowiedzialności ustanowione są na jedno i wszystkie zdarzenia dla
rocznego okresu ubezpieczenia.

Lp.
1.

2.

3.

Ryzyko
odpowiedzialność cywilna za szkody w mieniu, z którego
Ubezpieczający korzysta na podstawie umowy użytkowania,
najmu, dzierżawy, użyczenia, przechowania lub innej podobnej
formy prawnej (OC najemcy) – dotyczy nieruchomości
odpowiedzialność cywilna za szkody w mieniu, z którego
Ubezpieczający korzysta na podstawie umowy użytkowania,
najmu, dzierżawy, użyczenia, przechowania lub innej podobnej
formy prawnej (OC najemcy) – dotyczy ruchomości;
odpowiedzialność
cywilna
za
szkody
w
mieniu
przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez
Ubezpieczającego, polegające na jego uszkodzeniu, zniszczeniu
lub utracie - w tym w związku z prowadzeniem szatni;

4.

5.

Podlimit
1.000.000,00 zł

500.000,00 zł

500.000,00 zł

Szkody wyrządzone pracownikom w związku z wypadkami przy
pracy

2.000.000,00 zł
z sublimitem na szkody
rzeczowe w mieniu
pracowników (w tym w
pojazdach pracowników)
w wys. 250.000,00 zł

odpowiedzialność cywilną za szkody nie będące ani szkodą
rzeczową ani osobową (czyste straty finansowe) powstałe przy
wykonywaniu władzy publicznej oraz wskutek wydania lub
niewydania decyzji administracyjnych (aktów normatywnych,
prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych decyzji) a także
wydania niezgodnych z prawem decyzji administracyjnych
(aktów
normatywnych,
prawomocnych
orzeczeń
lub
ostatecznych decyzji). Ochrona obejmuje odpowiedzialność
cywilną Ubezpieczonego za czyste straty finansowe.

1.000.000,00 zł
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6.
7.

odpowiedzialność cywilną za szkody będące następstwem
zniszczenia, uszkodzenia lub zaginięcia dokumentów
odpowiedzialność cywilna za szkody wynikłe z wadliwego
wykonania robót lub usług powstałe po przekazaniu odbiorcy
przedmiotu tych robót lub usług

250.000,00 zł
500.000,00 zł

10. Dopuszczalna franszyza:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.
10.

integralna – brak,
udział własny – brak,
redukcyjna – 500 zł
dla szkód wynikłych w związku z wykonywaniem usług, prac lub innych czynności
przez podwykonawców – 1.000 zł
dla szkód wynikłych z wadliwego wykonania robót lub usług powstałe po przekazaniu
odbiorcy przedmiotu tych robót lub usług – 1.000 zł
dla szkód w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez
Ubezpieczającego, polegające na jego uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie - w tym w
związku z prowadzeniem szatni – 5% odszkodowania nie mniej niż 1.000 zł
dla szkód w mieniu, z którego Ubezpieczający korzysta na podstawie umowy
użytkowania, najmu, dzierżawy, użyczenia, przechowania lub innej podobnej formy
prawnej (OC najemcy) – dotyczy nieruchomości i ruchomości – 1.000 zł
dla szkód powstałe pośrednio lub bezpośrednio z emisji, wycieku lub innej formy
przedostania się do powietrza, wody, gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych
oraz koszty usunięcia, neutralizacji lub oczyszczenia gleby, powietrza lub wody z
substancji zanieczyszczających, poniesione przez osoby trzecie (OC środowiskowe) –
5% odszkodowania nie mniej niż 1.000 zł,
dla szkód nie będących ani szkodą rzeczową ani osobową (czyste straty finansowe) –
5% odszkodowania nie mniej niż 1.000 zł
dla szkód nie będące ani szkodą rzeczową ani osobową (czyste straty finansowe)
powstałe przy wykonywaniu władzy publicznej oraz wskutek wydania lub niewydania
decyzji administracyjnych (aktów normatywnych, prawomocnych orzeczeń lub
ostatecznych decyzji) a także wydania niezgodnych z prawem decyzji
administracyjnych (aktów normatywnych, prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych
decyzji) – 10% odszkodowania nie mniej niż 1.000 zł

UWAGA!
Wymagane jest uwzględnienie klauzul według podanych definicji. Dopuszcza się
odmienną treść klauzul pod warunkiem, że zakres ochrony nie będzie węższy od
wynikającego z powyższych treści.
Okres ubezpieczenia wynosi 12 miesięcy. Wszelkie limity odpowiedzialności oraz sumy
ubezpieczenia w ubezpieczeniu mienia i sumy gwarancyjne (podlimity) w ubezpieczeniu OC
działalności określone w niniejszej SIWZ będą miały zastosowanie do 12 miesięcznego okresu
ubezpieczenia w pełnej wysokości oraz są przewidziane na jedno i wszystkie zdarzenia w tym okresie.
Wszelkie limity określone w klauzulach dodatkowych jako limity w okresie ubezpieczenia rozumiane
jest jako limity dla 12 miesięcznego okresu ubezpieczenia.
Uwaga: przez osoby trzecie rozumie się również pracowników Zamawiającego; oznacza
to, iż jeśli poszkodowanym jest pracownik Zamawiającego, Ubezpieczyciel nie może
odrzucić roszczenia uznając, iż powyższe osoby (poszkodowani) nie są osobami trzecimi
w stosunku do Zamawiającego.
Pracownik - osoba fizyczna zatrudniona przez Ubezpieczającego / Ubezpieczonego na podstawie
umowy
o
pracę,
powołania,
wyboru,
mianowania
lub
spółdzielczej
umowy
o pracę albo na podstawie umowy cywilnoprawnej z wyjątkiem osoby fizycznej, która zawarła z
Ubezpieczającym / Ubezpieczonym umowę cywilnoprawną jako przedsiębiorca; za pracownika uznaje
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się też praktykanta lub wolontariusza, któremu Ubezpieczający / Ubezpieczony powierzył wykonywanie
określonych czynności, usług lub prac.
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje w szczególności odpowiedzialność za szkody:
1) poniesione przez pracowników lub współpracowników Zamawiającego niezależnie od formy
zatrudnienia/współpracy, w tym odpowiedzialność za szkody wyrządzone wolontariuszom,
osobom odbywającym studia, staż, specjalizację, ćwiczenia w ramach studiów; w tym
odpowiedzialność za szkody rzeczowe (utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia), z włączeniem
odpowiedzialności deliktowej za pojazdy pracowników znajdujące się na miejscach postojowych
dla pracowników,
2)

wyrządzone pracownikom ubezpieczonego, powstałe w związku z wypadkiem przy pracy (OC
pracodawcy),

3)

powstałe w mieniu ruchomym oraz nieruchomościach, z których korzystano na podstawie
użyczenia, najmu, podnajmu, dzierżawy, leasingu lub innego stosunku prawnego (OC najemcy).

II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK
1.

Przedmiot ubezpieczenia
Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie będące w posiadaniu (samoistnym lub zależnym) Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w okresie ubezpieczenia (także mienie, w którego
posiadanie Zamawiający/ Ubezpieczony wejdzie w okresie trwania umowy ubezpieczenia) oraz
inne mienie według SIWZ.
Ubezpieczeniem objęte jest mienie bez względu na wiek, termin przyjęcia do ewidencji środków
trwałych
lub
udokumentowania
posiadania,
stopień
umorzenia/amortyzacji
i technicznego/faktycznego zużycia) należące do Zamawiającego lub będące w jego posiadaniu.

1.1 Majątek trwały, w szczególności:
1.1.1 budynki – obiekty budowlane trwale związane z gruntem, wydzielone z przestrzeni za pomocą
przegród budowlanych wraz z wbudowanymi instalacjami (wraz z przyłączeniami),
infrastrukturą wewnętrzną oraz zainstalowanymi na stałe elementami wykończeniowymi;
Obejmującą między innymi: okablowanie, sieć internetową, infrastrukturę mediów (sieci,
instalacje, urządzenia, przyłącza), przyłącza wody, energii cieplnej, kanalizacji deszczowej i
sanitarnej, gazowe, rurociągi, stacje transformatorowe wraz z przyłączami, sygnalizacja, szafy
sterownicze, rozdzielnie, elementy stałe wbudowane i złączone na stałe z substancją budynku,
w tym podłogi, zabudowy, klimatyzacje, schody wew. i zew., iluminacja świetlna, system
oświetlenia oraz inne elementy stanowiące całość funkcjonalno- użytkową obiektu oraz stałe
elementy lokali, budynków i garaży – zamontowane i wbudowane na stałe elementy
wyposażenia lokali niebędące częściami wspólnymi budynku m.in. takie jak: elementy sieci
wodno- kanalizacyjnej, grzewczej, elektrycznej i gazowej: armatura sanitarna, kabiny
natryskowe, wanny, brodziki, umywalki, sedesy, zlewy, umywalki, krany, piece, podgrzewacze,
kuchenki i podgrzewacze (gazowe i elektryczne), przegrody i ścianki działowe, powłoki
malarskie, tynki i okładziny ścian i sufitów, podłogi i podwieszane sufity, drzwi wewnętrzne i
zewnętrzne (łącznie z oszkleniem, ościeżnicami, zamknięciami i zabezpieczeniami
przeciwwłamaniowymi), okna, balustrady, piece, kominki, klimatyzatory i wentylatory, grzejniki,
zakończenia instalacji tj. gniazdka, wyłączniki, zewnętrzne obróbki i okucia okien i drzwi, rynny
itp.,
1.1.2 budowle – w szczególności infrastruktura zewnętrzna, garaże, komórki, mała architektura i jej
elementy, iluminacja świetlna, place, elementy stałe, punkty informacyjne, podczyszczalnie
ścieków, przyłącza wody, energii cieplnej, kanalizacyjne, gazowe, rurociągi, przepusty, tablice
reklamowe, stacje transformatorowe wraz z przyłączami, linie elektroenergetyczne
napowietrzne i kablowe, mienie pod ziemią, drogi, place, chodniki, parkingi, słupy
oświetleniowe, szafy sterownicze, rozdzielnie, infrastruktura drogowa i chodnikowa, ogrodzenia,
bramy, szlabany, boiska wraz z całą infrastrukturą, infrastruktura sportowa, siłownie plenerowe,
kioski, kontenery stanowiące zaplecze socjalne, zbiorniki na paliwo do szynobusów itp.; za
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1.1.3

1.2
1.2.1
1.2.2

1.2.3

budowle uważa się również obiekty połączone i nie połączone trwale z gruntem m.in. wiaty,
kioski, stanowiące zaplecze socjalne, itp. – nie dopuszcza się wprowadzenia ograniczenia
zakresowego ani limitowego,
nakłady adaptacyjne (inwestycyjne) – rozumiane jako nakłady poniesione przez
Zamawiającego korzystającego z tego mienia zarówno w obcych środkach trwałych (w mieniu
najmowanym i administrowanym) jak i własnych środkach trwałych wskutek zwiększeń
wartości, a związane m.in. z wykończeniem, modernizacją, remontem generalnym obiektów o
ile nie zostały uwzględnione w sumie ubezpieczenia, nie potwierdzone przyjęciem na stan
ewidencyjny;
Pozostały majątek:
Środki niskocenne – w tym wyposażenie biur,
Szyby i inne przedmioty szklane w tym w szczególności: szyby okienne i drzwiowe, szyby
osłonowe, szyby specjalne tj. szyby antywłamaniowe i przeciwpożarowe, płyty szklane
warstwowe i inne, oszklenia ścienne i dachowe, zadaszenia, płyty szklane stanowiące składowe
części mebli, stołów, lad oraz gablot reklamowych, szklane przegrody ścienne oraz osłony
boksów i kabin, tablice reklamowe, szyldy i gabloty poza budynkiem lub lokalem ze szkła,
plastiku, poliwęglanu itp., neony, reklamy świetlne, tablice świetlne i elektroniczne, witraże,
lustra wiszące, stojące i wmontowane w ścianach, szklane, ceramiczne i kamienne wykładziny
ścian, słupów i filarów itp.;
Inne – mienie pozostałe zgodnie z załącznikiem.

1.3 Postanowienia dodatkowe dotyczące przedmiotu ubezpieczenia
1.3.1 Ubezpieczeniem zostaje objęte mienie stanowiące własność Zamawiającego/ Ubezpieczonych
oraz mienie nie stanowiące własności Zamawiającego/ Ubezpieczonych (m.in. mienie osób
trzecich).
1.3.2 Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie ulegające przemieszczeniu pomiędzy
lokalizacjami bez konieczności powiadamiania ubezpieczyciela,
1.3.3 Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie wyłączone z eksploatacji/użytkowania w
tym, mienie, które w trakcie okresu ubezpieczenia będzie stopniowo remontowane i włączane
do użytkowania, niezależnie od okresu oraz przyczyn jego wyłączenia.
1.3.4 Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie podczas tymczasowego składowania, w tym
nowo zakupiony sprzęt przed montażem na stanowiskach (odpowiedzialność Ubezpieczyciela za
sprzęt od daty jego dostawy do włączenia go do eksploatacji),
1.3.5 Nie dopuszcza się wyłączenia z ochrony ubezpieczeniowej szkód w sieciach
elektroenergetycznych, teleinformatycznych i informatycznych, urządzeniach oświetlenia
ulicznego (w szczególności powstałych wskutek uderzenia pioruna oraz pośredniego działania
elektryczności atmosferycznej) pod warunkiem, że są w posiadaniu Ubezpieczonych
(samoistnym lub zależnym)
1.3.6 Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie (ruchomości) zainstalowane bądź składowane
bezpośrednio na podłodze w tym w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu.
1.3.7 Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie zainstalowane za zewnątrz budynków lub budowli.
1.3.8 Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie znajdujące się pod ziemią
1.3.9 Nie dopuszcza się wyłączenia szkód w aktach, dokumentach – zakres ubezpieczenia obejmuje
koszty robocizny oraz materiałów związanych z odtworzeniem akt oraz dokumentacji (limit
odpowiedzialności 10.000 zł w 12 miesięcznym okresie ubezpieczenia)
1.3.10 Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ryzyka wskazane w SIWZ i udzielana jest do pełnych sum
ubezpieczenia
1.3.11 Górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela,
dla mienia ubezpieczonego w wartości odtworzeniowej, stanowi suma ubezpieczenia,
dla mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto, stanowi suma ubezpieczenia
dla poszczególnego środka trwałego podanego w ewidencji środków trwałych,
bez względu na wiek i stopień zużycia technicznego.
Dla mienia ubezpieczonego w wartościach księgowych brutto nie ma zastosowania zasada
proporcji, o ile suma ubezpieczenia odpowiada wartości księgowej brutto
1.3.12 Przedmiot ubezpieczenia wymieniony w załącznikach wraz z aktualnymi sumami
ubezpieczeniami, które mogą zostać zaktualizowane przed wystawieniem polisy.
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2.

Zakres ubezpieczenia
Zakres ubezpieczenia obejmuje co najmniej wszystkie szkody polegające na utracie, zniszczeniu
lub uszkodzeniu ubezpieczonego mienia na skutek nagłego, niespodziewanego i
niezależnego od woli Ubezpieczającego/Ubezpieczonego zdarzenia, o ile nie zostało
ono wyłączone na podstawie poniższych akceptowalnych wyłączeń (2.1).
Zakresem ochrony ubezpieczeniowej objęte są również szkody w ubezpieczonym mieniu,
powstałe na skutek:
− prowadzonej akcji gaśniczej i/lub ratowniczej, w tym rozbiórki, wyburzania lub
odgruzowywania, w związku ze zdarzeniem ubezpieczeniowym;
− skażenia lub zanieczyszczenia będącego następstwem zdarzenia ubezpieczeniowego lub
działań opisanych w pkt 2.

Akceptowalne wyłączenia w zakresie ubezpieczenia.
Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek:
2.1.1 stanu wojennego (działań wojennych), stanu wyjątkowego (wojny domowej, rewolucji,
przewrotu, powstania),
2.1.2 zamieszek i niepokojów społecznych, rozruchów, strajków, lokautów, protestów z zastrzeżeniem
postanowień i limitu określonego w pkt. 3.4.1.
•
zakres obligatoryjny – 1 000 000,00 zł
•
zakres fakultatywny – 1 500 000,00 zł
2.1.3 konfiskaty lub innego rodzaju przejęcia przez ograny władzy państwowej,
2.1.4 aktów terroryzmu z zastrzeżeniem postanowień i limitu określonego w Klauzuli terroryzmu pkt
7.21.
•
zakres obligatoryjny – 1 000 000,00 zł
•
zakres fakultatywny – 3 000 000,00 zł z rozszerzeniem o ryzyko skażenia
biologicznego, chemicznego i radioaktywnego.
2.1.5 energii jądrowej, promieniowania jonizacyjnego oraz skażenia radioaktywnego, skażenia
biologicznego, promieni laserowych lub maserowych,
2.1.6 umyślnego działania lub zaniechania oraz rażącego niedbalstwa z zastrzeżeniem Klauzuli
reprezentantów pkt. 7.1,
2.1.7 wybuchu (eksplozji) wywołanego przez Ubezpieczonego w celach produkcyjnych,
eksploatacyjnych, technologicznych lub rozbiórkowych,
2.1.8 awarii (mechanicznej bądź elektrycznej), zakłóceń i uszkodzeń maszyn i urządzeń za wyjątkiem
rozszerzenia opisanego w pkt. 7.28
•
zakres obligatoryjny – 50 000,00 zł
•
zakres fakultatywny – 200 000,00 zł
2.1.9 zalania, za które przyjmuje się działanie wody lub cieczy na ubezpieczone mienie w tym również
przez nieszczelności dachowe, okienne, drzwiowe itp. oraz np. wynikające z topnienia śniegu i
lodu. W zakresie ochrony ubezpieczeniowej pozostają także zalania jeśli do zalania przyczynił
się zły stan techniczny dachu z zastrzeżeniem postanowień i limitu określonego w pkt. 3.4.2.
•
zakres obligatoryjny – 100 000 zł
•
zakres fakultatywny – 300 000 zł
2.1.10 systematycznego zawilgacania, zagrzybienia i zapleśnienia, pocenia się rur, powolnego
oddziaływania wody gruntowej,
2.1.11 stopniowej utraty pierwotnych właściwości ubezpieczonego mienia wskutek naturalnego
zużycia,
2.1.12 katastrofy budowlanej, polegającej na pękaniu, zawaleniu się lub osiadaniu i zapadaniu
budynków i budowli z zastrzeżeniem postanowień i limitu określonego w Klauzuli katastrofy
budowlanej pkt. 7.16,
•
zakres obligatoryjny – 1 000 000,00 zł
•
zakres fakultatywny – 5 000 000,00 zł
2.1.13 powstałe wskutek kradzieży mienia za wyjątkiem kradzieży z włamaniem oraz rabunku z
zastrzeżeniem postanowień i limitu określonego w pkt 3.5 oraz w zakresie kradzieży zwykłej
określonej pkt 3.5.2
•
zakres obligatoryjny – 10 000,00 zł
•
zakres fakultatywny – 50 000,00 zł
2.1.14 działalności górniczej (w rozumieniu prawa górniczego) oraz geologicznej,
2.1
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2.1.15 oszustwa, wyłudzenia, fałszerstwa, poświadczenia nieprawdy, wymuszenia lub szantażu,
2.1.16
2.1.17
2.1.18
2.1.19
2.2

2.2.1
2.2.2

2.2.3
2.2.4

2.2.5

2.2.6
2.2.7

2.2.8

3.

wprowadzenia w błąd lub pozostawania w błędzie, fałszerstwa lub podstępu,
przerwy w dostawie mediów,
wad konstrukcyjnych lub projektowych,
nieprawidłowego działania lub zastosowania sprzętu, oprogramowania i nośników informacji,
nałożenia na Ubezpieczonego kar umownych i grzywien.
Koszty dodatkowe w zakresie ubezpieczenia
Zakres ubezpieczenia obejmować powinien następujące rodzaje kosztów:
koszty określone w klauzuli kosztów dodatkowych,
koszty związane z zabezpieczeniem przed szkodą ubezpieczonego mienia, koszty mające
na celu niedopuszczenie do zwiększenia strat, koszty akcji ratowniczej, w szczególności:
gaszenia, koszty wody z sieci wodociągowej zużytej do gaszenia pożaru na koszt
ubezpieczonego, koszty rozbiórki, ewakuacji itp., koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie
łącznie z rozbiórką i demontażem części niezdatnych do użytku w ramach sum ubezpieczenia,
koszty odtworzenia dokumentacji zniszczonej w związku z objętymi ochroną zdarzeniami
(obejmujące koszty robocizny oraz materiałów poniesionych na jej odtworzenie wraz z kosztami
niezbędnych analiz oraz badań) – limit 100 000 zł,
koszty dodatkowe w odniesieniu do szkód w przedmiotach szklanych itp. – koszty
demontażu oraz montażu, koszty transportu, koszty znaków reklamowych i informacyjnych,
koszty ustawienia i rozebrania rusztowań, koszty użycia dźwigu lub innych urządzeń, koszty
pokrycia folią antywłamaniową lub podobną substancją, koszty wykonania usług ekspresowych
itp. – w ramach limitu odpowiedzialności na ryzyko stłuczenia szyb,
Pokrycie wzrostu kosztów działalności po szkodzie, w tym koszty przeniesienia mienia do innej
lokalizacji, koszty użytkowania pomieszczeń zastępczych dla osób w przypadku szkody
powstałej w wyniku pożaru lub wybuchu oraz innych zdarzeń losowych objętych ochroną
ubezpieczeniową – limit 200 000,00 zł,
koszty ponownego napełnienia urządzeń gaśniczych – limit 15 000 zł,
koszty naprawy oraz koszty robót pomocniczych pękniętych przewodów, urządzeń, zbiorników
będących częścią instalacji wodociągowych, centralnego ogrzewania i innych urządzeń i
instalacji technologicznych będących (lub mogących być) przyczyną powstania szkody oraz
koszty poszukiwania i usunięcia awarii i wycieku – limit 100 000 zł
koszty związane z alarmem bombowym (również fałszywym), w tym w szczególności koszty
ewakuacji, koszty poszukiwania, koszty dezynfekcji oraz pozostałe koszty związane ze
zdarzeniami –
•
zakres obligatoryjny – 50 000,00 zł
•
zakres fakultatywny – 200 000,00 zł
Sumy ubezpieczenia (system, sposób ustalania i przedmiotowe limity
odpowiedzialności, zabezpieczenia)
Sumy ubezpieczenia – sumy ubezpieczenia zawierają podatek VAT.
Aktualizacja sum ubezpieczenia będzie również możliwa przed wystawieniem polis
ubezpieczeniowych lub w trakcie okresu ubezpieczenia.

3.1
3.2

3.3

Sumy ubezpieczenia i limity odpowiedzialności w zakresie

Tabela 1.
L.p.
1

2

Przedmiot ubezpieczenia
Budynki i budowle wg wartości księgowej brutto zgodnie z
wykazem stanowiącym Załącznik Nr 7 do SIWZ, arkusz „wykaz
budynków i budowli”
Budynki i budowle należące do Departamentu Geodezji,
Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego wg
wartości księgowej brutto zgodnie z wykazem stanowiącym
Załącznik Nr 7 do SIWZ, arkusz „wykaz budynków i budowli”

Suma Ubezpieczenia
w zł
24.493.872,79

224.213,05
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3

Środki trwałe z gr 5,6,8 KŚT w Lubuskim Centrum Winiarstwa
w Zaborze - wg wartości księgowej brutto zgodnie z wykazem
stanowiącym Załącznik Nr 7 do SIWZ, arkusz „wykaz środków
trwałych”
Środki niskocenne (w tym wyposażenie biur)
Gotówka – wg wartości nominalnej

371.386,98

4
100.000,00
5
10.000,00
Uwaga:
podane sumy ubezpieczenia środków trwałych zgodnie z ewidencją księgowa na dzień 16.03.2018r.
System ubezpieczenia:
1) Budynki i budowle, środki trwałe z gr 5,6,8 KŚT - system sum stałych
2) Środki niskocenne - system I ryzyka
3) Gotówka - system I ryzyka
3.4

Pozostałe limity odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia na wszystkie
lokalizacje w rocznym okresie ubezpieczenia limity odpowiedzialności (na pierwsze
ryzyko) na jedno i wszystkie zdarzenia. We wszystkich ryzykach na pierwsze ryzyko
następuje konsumpcja limitów odpowiedzialności po wypłacie odszkodowania.

3.4.1 Zamieszki, niepokoje społeczne, rozruchy, strajki, lokauty, protesty – wg limitu:
zakres obligatoryjny – 1 000 000,00 zł
•
zakres fakultatywny – 1 500 000,00 zł
•
3.4.2 Zalania w wyniku złego stanu technicznego dachu, rynien, okien oraz niezabezpieczonych
otworów dachowych lub innych elementów budynku – wg limitu:
zakres obligatoryjny – 100 000,00 zł
•
zakres fakultatywny – 300 000,00 zł
•
3.4.3 Przepięcia w treści zgodnej z Klauzulą przepięć (7.19) – limit 500.000,00 zł
3.4.4 Nagłe działanie cieczy (w szczególności wody) wskutek wylewu wód podziemnych a także
występującej w innych stanach skupienia pod postacią pary wodnej, śniegu, wilgoci a także
szkody spowodowane mrozem – limit 500 000,00 zł,
3.4.5 Dewastacja (wandalizm) - Za dewastację uważa się rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie
ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie w związku z kradzieżą lub bez takiego związku
(bez konieczności pokonania zabezpieczeń), w tym również bez wejścia sprawcy do lokalu.
zakres obligatoryjny – dewastacja 100 000,00 zł, graffiti 20 000 zł, szkody w
•
zieleni 10 000,00 zł
zakres fakultatywny – dewastacja 300 000,00 zł, graffiti 50 000 zł, szkody w
•
zieleni 30 000,00 zł

3.5

Minimalne limity odpowiedzialności w ryzykach kradzieżowych
Limity odpowiedzialności w ryzykach kradzieżowych
Przedmiot ubezpieczenia

Ubezpieczenie

Limit

(ubezpieczenie na pierwsze ryzyko)

według wartości

odpowiedzialności

Stałe elementy wyposażenia budynków

Odtworzeniowa

100 000,00 zł

Środki trwałe

Odtworzeniowa

75 000,00 zł

Środki niskocenne w tym wyposażenie biur

Odtworzeniowa

40 000,00 zł

Zbiorniki na paliwo do szynobusów
Szyby i inne przedmioty szklane od stłuczenia i
rozbicia

Odtworzeniowa

10 000,00 zł

Odtworzeniowa

40 000,00 zł

3.5.1
3.5.2

Na ryzyka kradzieżowe składają się: kradzież z włamaniem (KR/W), rabunek (R),
oraz dewastacja
Zakresem ubezpieczenia objęta zostaje kradzież zwykła m.in. dla ogrodzeń, szlabanów,
bram wjazdowych, włazów kanalizacyjnych, krat gulikowych, ławek, rynien, oświetlenia z
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limitem:

3.5.3
3.5.4
3.5.5
3.5.6
3.5.7

• zakres obligatoryjny – 10 000,00 zł
• zakres fakultatywny – 50 000,00 zł
Zakresem ubezpieczenia objęta zostaje dewastacja wg definicji podanej w punkcie 8.22
Limity odpowiedzialności na wszystkie ryzyka kradzieżowe zostały określone na
jedną i wszystkie lokalizacje.
Wszystkie limity odpowiedzialności zostały określone w systemie na pierwsze
ryzyko.
We wszystkich ryzykach kradzieżowych następuje konsumpcja limitów odpowiedzialności
po wypłacie odszkodowania.
Odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek kradzieży i dewastacji elementów
stanowiących zabezpieczenie, w tym zewnętrzny monitoring – limit odpowiedzialności:
•
•

3.5.8

3.5.9

zakres obligatoryjny – 10 000,00 zł
zakres fakultatywny – 30 000,00 zł

Koszty naprawy zabezpieczeń w związku z realizacją jakiegokolwiek ryzyka
kradzieżowego oraz dewastacji z limitem odpowiedzialności 20 000 zł na jedno i
wszystkie zdarzenia. Koszty te obejmują w szczególności naprawę lub wymianę
uszkodzonych lub zniszczonych drzwi, zamków, okien, ścian, framug oraz systemów
zabezpieczających, instalacji w tym systemów monitoringu itp.
Koszty wymiany zamków i czytników w przypadku kradzieży z włamaniem do lokalu lub
rabunku – limit 5.000,00 zł

4.
4.1
4.1.1

Postanowienia dodatkowe:
Zasady wypłaty odszkodowań:
w przypadku budynków i budowli – odszkodowanie wypłacane będzie w pełnej wysokości
poniesionej szkody potwierdzonej kosztorysem, fakturami i rachunkami, który uwzględni m.in.
zakres uszkodzonych elementów, konieczność przeprowadzenia dodatkowych, niezbędnych dla
odtworzenia mienia napraw, dotychczasową technologię, konstrukcję, wymiary, standardy
wykończenia, takie same lub najbardziej zbliżone materiały itp.;
4.1.2 w przypadku maszyn, sprzętu i urządzeń – odszkodowanie wypłacane będzie w pełnej
wysokości poniesionej szkody potwierdzonej fakturami lub rachunkami, obejmującej m.in.
wartość kosztów zakupu, albo naprawy mienia takiego samego rodzaju lub o najbardziej
zbliżonych parametrach;
4.1.3 dodatkowo pokrywane będą koszty opracowania wymaganej dokumentacji, koszty
transportu, demontażu, montażu, których poniesienie jest niezbędne w celu odtworzenia
mienia;
4.1.4 Dla mienia ubezpieczonego według wartości księgowej brutto lub wartości odtworzeniowej
Ubezpieczyciel nie będzie potrącał kwot wynikających ze zużycia technicznego, ani stosował
współczynników lub procentowych wskaźników zużycia mienia, bez względu na stopień
amortyzacji, bez względu na rok produkcji lub rok budowy/wytworzenia mogących mieć
istotny wpływ na obniżenie wysokości odszkodowania wyliczonej zgodnie z powyższymi
zapisami. Granicą odpowiedzialności ubezpieczyciela może być wyłącznie wartość
odtworzeniowa/ księgowa brutto zniszczonego lub uszkodzonego mienia (zarówno przy
szkodzie częściowej, jak i całkowitej);
4.1.5 Dla mienia o charakterze zabytkowym, artystycznym (dzieła sztuki, eksponaty itp.)
odszkodowanie obejmować będzie koszty naprawy, reprodukcji lub też zakupu innych dzieł
bez konieczności odtwarzania.
4.1.6 Dla mienia osób trzecich, mienia powierzonego oraz środków niskocennych – za
odszkodowanie przyjmuje się koszt naprawy uszkodzonego mienia lub koszt zakupu
identycznego lub zbliżonego parametrami mienia;
4.1.7 Dla ryzyka stłuczenia szyb – wypłata wg wartości odtworzeniowej;
odbywać się będzie na podstawie faktury (r-ku), dokumentacji fotograficznej i protokołu szkody
dostarczonej przez Ubezpieczającego, dokumentującej koszty naprawy. Odstępuje się od
konieczności przeprowadzenia oględzin. O szkodzie Ubezpieczający powinien powiadomić
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niezwłocznie Ubezpieczyciela, za wystarczające uważa się zgłoszenie telefoniczne na Infolinię lub
pocztą elektroniczną. Przed dokonaniem naprawy należy dokonać obmiaru uszkodzonych szyb
oraz sporządzić dokumentację zdjęciową lub wystawić oświadczenie potwierdzające fakt wybicia i
wymiany szyby.
W przypadku szkód polegających na stłuczeniu lub uszkodzeniu szyb lub innych przedmiotów
szklanych Ubezpieczony nie ma obowiązku każdorazowego zgłaszania zdarzenia organom
ścigania.
4.1.8 Wyłączenie zasady proporcji - wypłata odszkodowania zgodnie z podanymi sumami
ubezpieczenia mienia przyjętego do ubezpieczenia według wartości księgowej brutto /
wartości odtworzeniowej;
4.2
Wypłata odszkodowania
• z podatkiem VAT (brutto)
Jeżeli suma ubezpieczenia zawiera podatek VAT to odszkodowanie płatne będzie z podatkiem VAT, o
ile Zamawiający nie odlicza podatku VAT, nawet jeżeli jest do tego uprawniony.
4.3
Nie stosowanie wymogów specjalnych w zakresie zabezpieczenia okien (np. wielowarstwowe
szyby itp.) - uznanie za wystarczające zabezpieczenie wszelkich otworów okiennych oknami
zwykłymi, powszechnie stosowanymi w należytym stanie technicznym, bez konieczności
stosowania w przypadku dozoru poza godzinami czynnej placówki lub sprawnego alarmu
dodatkowych zabezpieczeń w postaci krat, folii antywłamaniowych, szyb wielowarstwowych,
itp.
4.4
Ubezpieczyciel uznaje za wystarczające wszystkie istniejące zabezpieczenia przeciwpożarowe i
przeciwkradzieżowe posiadane przez Ubezpieczającego we wszystkich lokalizacjach,
niezależnie od uregulowań obowiązujących w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń. Zamawiający
zobowiązany jest do spełnienia obowiązujących przepisów p.poż. Wykonawca po konsultacji z
Zamawiającym może dokonać wizji lokalnej ubezpieczanego mienia w zakresie zabezpieczeń.
5.

6.
6.1
6.2

Miejsce ubezpieczenia
Wszystkie miejsca prowadzenia działalności oraz lokalizacje, w których znajduje się mienie
Zamawiającego, w szczególności w lokalizacjach wymienionych w tabeli do ubezpieczenia
mienia – Załącznik Nr 7 do SIWZ, arkusz „informacje o Zamawiającym i wykaz miejsc
ubezpieczenia”. Dla nieelektronicznych części roweru 3D (nr inwentarzowy TX8-0027) miejsce
ubezpieczenia stanowi teren Polski.
Franszyzy i udziały własne
Franszyza integralna: brak
Franszyza redukcyjna: brak, poza ryzykiem kradzieży zwykłej, dla którego wynosi
• zakres obligatoryjny – 10% szkody nie mniej niż 700 zł
• zakres fakultatywny – 500 zł

6.3

Udziały własne: brak

7.

Klauzule obligatoryjne:
Klauzula reprezentantów
Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy
ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że:
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego
niedbalstwa reprezentanta Ubezpieczonego, przy czym przez reprezentanta Ubezpieczonego
rozumie się Zarząd Województwa. Nie dopuszcza się wyłączenia odpowiedzialności w związku
z winą umyślną lub rażącym niedbalstwem innych osób niż wyżej wymienione (w
szczególności osób, za które odpowiedzialność ponosi Ubezpieczony).

7.1

7.2

Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy
ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że:
nowo uruchamiane przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego miejsca prowadzenia działalności
na terenie RP będą automatycznie pokryte ochroną ubezpieczeniową z chwilą ich utworzenia.
Termin zgłaszania dla nowych lokalizacji spoza obszaru działania Ubezpieczonego: w ciągu
90 dni od daty utworzenia placówki. Standard zabezpieczeń przeciwkradzieżowych i
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przeciwpożarowych odpowiadać będzie analogicznie do placówek o podobnym charakterze
prowadzonej działalności. Limit na jedno i wszystkie zdarzenia - 1.000.000 zł

7.3

Klauzula rezygnacji z regresu
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy
ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, strony uzgodniły, że:
Ubezpieczyciel rezygnuje z prawa do regresu z tytułu wypłaconego odszkodowania w stosunku
do osób fizycznych zatrudnionych przez Ubezpieczonego na podstawie umowy o pracę,
umowy zlecenia, umowy o dzieło lub innej umowy cywilnoprawnej.
Klauzula nie dotyczy szkód wyrządzonych umyślnie.

7.4

Klauzula ubezpieczenia mienia podczas prac remontowo budowlanych
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy
ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że:
Niniejszą klauzulą rozszerza się ubezpieczenie mienia o szkody powstałe w związku
z prowadzeniem robót budowlano-montażowych oraz adaptacyjno-modernizacyjnych w mieniu
będącym:
a. przedmiotem ubezpieczenia – do pełnej sumy ubezpieczenia/limitu odpowiedzialności,
b. przedmiotem robót budowlano-montażowych oraz adaptacyjno-modernizacyjnych do
kwoty określonej poniżej na jedno i wszystkie zdarzenia (wartość wykonanych prac
oraz materiałów) w zakresie określonym w umowie ubezpieczenia pod warunkiem, że
realizacja robót budowlano-montażowych nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej
obiektu lub konstrukcji dachu oraz roboty budowlano-montażowe prowadzone są przez
lub na zlecenie Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w obiektach oddanych do użytkowania
/eksploatacji.
•
•

7.5

zakres obligatoryjny – 3 000 000,00 zł
zakres fakultatywny – 6 000 000,00 zł

Klauzula kosztów dodatkowych
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy
ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że:
ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo wymienione poniżej koszty powstałe wskutek
zdarzenia objętego umową ubezpieczenia z dodatkowym limitem odpowiedzialności nie
mniejszym niż 250 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie trwania umowy
ubezpieczenia:
a. koszty związane z akcją ratowniczą ubezpieczonego mienia;
b. koszty poszukiwania miejsca wycieku i usunięcia awarii;
c. koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie w ubezpieczonym mieniu łącznie z kosztami
rozbiórki, demontażu części niezdatnych do użytku;
d. koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed szkodą (nawet w sytuacji gdyby do
szkody nie doszło) w przypadku jego bezpośredniego zagrożenia działaniem zdarzenia
losowego objętego umową ubezpieczenia;
e. koszty wynikające ze zniszczenia lub utraty mienia (w tym mienia osób trzecich),
powstałe na skutek akcji ratowniczej lub w związku z likwidacją szkody;
f. konieczne
i
uzasadnione
koszty
rzeczoznawców
poniesione
przez
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego związane z ustaleniem zakresu i rozmiaru szkody z
podlimitem 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia;
g. koszty prac w godzinach nadliczbowych, nocnych i w dniach wolnych od pracy oraz
frachtu ekspresowego (z wyjątkiem frachtu lotniczego) pod warunkiem, że takie koszty są
poniesione w związku ze szkodą w ubezpieczonych przedmiotach podlegającą
odszkodowaniu z podlimitem 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia;
h. koszty związane ze złomowaniem, usunięciem rumowiska, usunięciem, rozmontowaniem,
rozłożeniem, rozebraniem, składowaniem lub utylizacją ubezpieczonego mienia,
oszalowaniem lub umocnieniem ubezpieczonego mienia, demontażem i montażem;
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i. koszty związane z koniecznością czasowego użytkowania obcych pomieszczeń,
powierzchni magazynowych, maszyn lub urządzeń, koszty przeniesienia, przewiezienia
urządzeń, surowców, towarów itp. do nowych pomieszczeń oraz ich adaptacji, koszty
poinformowania Klientów i kooperantów o zmianach w prowadzonej działalności
gospodarczej;
j. koszty związane z koniecznością odtworzenia lub naprawienia mienia zgodnie ze
stosownymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

7.6

Klauzula zmiany własności
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy
ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że:
a. w przypadku przejścia własności rzeczy pomiędzy Ubezpieczającym/Ubezpieczonym
(Zamawiającym), a podmiotami powiązanymi z nim kapitałowo, bankiem lub inną
instytucją finansową umowa ubezpieczenia tych rzeczy nie rozwiązuje się. Kontynuacja
ubezpieczenia nie wymaga wyrażenia zgody przez Ubezpieczyciela. Za zapłatę składki od
chwili przejścia własności przedmiotu ubezpieczenia na nabywcę odpowiada wyłącznie
nabywca.
b. w przypadku wydzielenia ze struktur Ubezpieczonego podmiotów zależnych lub
przekształcenia Ubezpieczonego w inną jednostkę organizacyjną lub podmiot prawa
handlowego, ubezpieczyciel automatycznie udzielać będzie ochrony nowo powstałym
podmiotom na warunkach niniejszej umowy ubezpieczenia. Nowo powstały podmiot
może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia za 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia w
terminie 60 dni od daty wydzielenia podmiotu, przy czym jest zobowiązany do zapłaty
składki wg zasady pro rata temporis za każdy dzień wykorzystanej ochrony
ubezpieczeniowej.

7.7

Klauzula płatności składki lub rat składki
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy
ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że:
a. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się od godz. 00:00 dnia wskazanego
w umowie jako początek okresu ubezpieczenia,
b. Brak opłaty składki ubezpieczeniowej lub raty składki w terminie jej płatności nie skutkuje
odstąpieniem ubezpieczyciela od udzielania ochrony ubezpieczeniowej ze skutkiem
natychmiastowym. Odstąpienie jest możliwe pod warunkiem pisemnego wezwania
Ubezpieczającego przez Zakład Ubezpieczeń do zapłaty i nie otrzymania składki w
terminie siedmiu dni o ile do dnia poprzedniego włącznie nie nastąpiło obciążenie
rachunku bankowego ubezpieczającego.

7.8

Klauzula lokalizacji
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy
ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że:
ochrona ubezpieczeniowa udzielona na podstawie umowy rozszerzona zostaje na wszystkie
dowolne lokalizacje na terenie RP, gdzie znajduje się ubezpieczone mienie, należące do
Ubezpieczonego lub znajdujące się pod jego kontrolą. Standard zabezpieczeń ppoż.
odpowiadać będzie analogicznie do placówek o podobnym charakterze prowadzonej
działalności. Limit 1 000 000 zł na lokalizację.

7.9

Klauzula odbudowy w innej lokalizacji
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy
ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że:
Ubezpieczyciel zezwala, aby uszkodzone lub zniszczone mienie mogło być przywrócone
do poprzedniego stanu w dowolnym miejscu na terenie Województwa Lubuskiego, według
uznania Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego oraz w sposób odpowiadający wymogom
Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego, z zastrzeżeniem, że wysokość odszkodowania w żadnym
wypadku nie przekroczy kwoty, którą Ubezpieczyciel zobowiązany byłby wypłacić, gdyby
uszkodzone lub zniszczone mienie było przywrócone do poprzedniego stanu w dotychczasowej
lokalizacji.
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7.10 Klauzula odstąpienia od odtworzenia mienia
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy
ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że:
Ubezpieczony ma prawo podjąć decyzję o rezygnacji z naprawy, zakupu bądź odbudowy
uszkodzonego lub zniszczonego mienia, a ubezpieczyciel w takim wypadku nie uchyli
się od odpowiedzialności lub też nie ograniczy odszkodowania - wysokość odszkodowania
zgodna z przyjętymi sumami bez potrącania stopnia zużycia technicznego. Odszkodowanie
wypłacane będzie tak jakby nastąpiła naprawa, zakup lub odbudowa mienia pod warunkiem,
że uzyskane środki z odszkodowania przeznaczone będą na zakup lub też modernizację
środków trwałych.

7.11 Klauzula warunków i taryf
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy
ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, strony uzgodniły, że:
W przypadku doubezpieczenia, wznawiania, uzupełniania lub podwyższania sumy
ubezpieczenia, zastosowanie będą miały warunki umowy oraz taryfa składek obowiązująca dla
polisy zasadniczej.

7.12 Klauzula okolicznościowa
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy
ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że:
Ubezpieczyciel jest zobowiązany do ustalenia i wyjaśnienia okoliczności szkody i wypłacenia
należnego odszkodowania, zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami, bez konieczności
oczekiwania na prawomocne postanowienie kończące postępowanie w sprawie dotyczącej
szkody.

7.13 Klauzula mienia ruchomego
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy
ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że:
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wyszczególnione w polisie mienie niezależnie od tego,
czy jest w ruchu, czy w spoczynku, podczas przemieszczania czy ponownego montażu,
pod warunkiem, że znajduje się na terenie kraju. Limit w wysokości 100.000 zł na jedno i
wszystkie zdarzenia.

7.14 Klauzula automatycznego pokrycia
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy
ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że:
automatycznie zakresem ubezpieczenia objęte zostają wszelkie środki trwałe – nieruchomości
(budynki i budowle oraz inwestycje w postaci nakładów adaptacyjnych, modernizacyjnych i
remontowych), ruchomości (w szczególności maszyny, urządzenia, wyposażenie, a także
mienie niskocenne), wybudowane, zmodernizowane lub nabyte przez ubezpieczonych podczas
trwania umowy ubezpieczenia oraz w okresie poprzedzającym zawarcie umowy (tj. od
17.03.2018 r. do dnia podpisania umowy), na podstawie umów sprzedaży bądź innych umów,
na mocy których powstaje po stronie ubezpieczającego/ ubezpieczonego prawo do używania
rzeczy (leasing, okresowe przekazanie do testów, najem, użytkowanie etc.), od dnia zawarcia
takiej umowy w odniesieniu do danej rzeczy, niezależnie od momentu przejścia własności bądź
innego
prawa
na
ubezpieczającego/ubezpieczonego,
bądź
z
dniem
przejścia
na ubezpieczonego ryzyka utraty (zniszczenia, uszkodzenia) w zależności, która z powyższych
sytuacji zajdzie wcześniej. Odpowiedzialność ubezpieczyciela w stosunku do automatycznie
ubezpieczonego na mocy niniejszej klauzuli mienia ograniczona jest do 20% łącznej sumy
mienia danej kategorii, w tym do kwoty 500 000,00 zł bez składki dodatkowej. W przypadku
przekroczenia wartości mienia ponad ustalony limit, będzie naliczona składka ubezpieczeniowa
na podstawie obowiązujących w umowie ubezpieczenia stawek, a termin jej rozliczenia nastąpi
najpóźniej w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia. Górny limit odpowiedzialności
w ramach klauzuli został ustalony na 20% łącznej sumy mienia danej kategorii. Zamawiający
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deklaruje możliwość aktualizacji sum ubezpieczenia w momencie wystawiania polis za taryfę
składki wynikającej ze złożonej oferty przez Wykonawcę.

7.15 Klauzula wypłaty zaliczek
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy
ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że:
Pomimo toczącego się postępowania likwidacyjnego w szkodzie, Ubezpieczyciel wypłaci
Ubezpieczonemu w ciągu 14 dni od daty złożenia stosownego wniosku zaliczki na poczet
odszkodowania, każdorazowo maksymalnie do wysokości odpowiadającej bezspornej wielkości
już powstałej szkody, pod warunkiem, że odpowiedzialność odszkodowawcza Ubezpieczyciela
została bezspornie stwierdzona.

7.16 Katastrofa budowlana
Przez katastrofę budowlaną rozumie się niezamierzone, gwałtowne, zniszczenie obiektu
budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów
urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów. Klauzula nie obejmuje
ochroną budynków przed datą końcowego odbioru oraz tymczasowo oddanych do
użytkowania.
Limit odpowiedzialności na jedno zdarzenie:
• Zakres obligatoryjny – limit 1 000 000,00 zł;
• Zakres fakultatywny – limit 5 000 000,00 zł.

7.17 Klauzula rozstrzygania sporów
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy
ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że:
Spory wynikłe z istnienia i stosowania niniejszej umowy strony mogą poddać pod
rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Ubezpieczającego.

7.18 Klauzula odpowiedzialności
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy
ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że:
Początek okresu odpowiedzialności ubezpieczyciela jest tożsamy z początkiem okresu
ubezpieczenia.

7.19 Klauzula przepięć
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy
ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że:
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również szkody w mieniu wymienionym w umowie
ubezpieczenia, powstałe wskutek przetężeń, przepięć i innych przyczyn spowodowanych
niewłaściwymi parametrami prądu elektrycznego, pośrednim uderzeniem pioruna /
wyładowaniami atmosferycznymi lub innymi zjawiskami elektrycznymi, uwarunkowanymi
działaniem atmosferycznym oraz związane z tym szkody następcze, a także przepięcia
powstałe z innych przyczyn, za które nie budzącą wątpliwości winę i odpowiedzialność
ponoszą osoby trzecie (podmioty zewnętrzne). Niniejsze rozszerzenie ochrony
ubezpieczeniowej nie ma zastosowania w odniesieniu do szkód w mieniu, które będą
wypłacone z tytułu innego ubezpieczenia. Klauzula nie dotyczy bezpośredniego uderzenia
pioruna.
Limit odpowiedzialności: limit 500 000,00 zł;

7.20 Klauzula likwidacji drobnych szkód majątkowych do kwoty 10 000 zł
W przypadku szkód o szacunkowej wartości szkody nieprzekraczającej 10 000 zł z
zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy
ubezpieczenia, ubezpieczone jednostki mają możliwość przystąpienia do samodzielnej i
natychmiastowej likwidacji drobnych szkód po fakcie zgłoszenia szkody do ubezpieczyciela.
Ubezpieczony zobowiązany jest do zachowania uszkodzonych przedmiotów ubezpieczenia,
jego fotograficznej dokumentacji oraz do sporządzenia protokołu zawierającego informację o
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okolicznościach, przyczynach i rozmiarach uszkodzeń. Podstawą wypłaty odszkodowania
będzie faktura lub kosztorys dokumentujący rozmiar szkody.

7.21 Klauzula terroryzmu
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy
ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że:
Za szkody spowodowane przez akty terrorystyczne rozumie się szkody powstałe w wyniku
przeprowadzanych nielegalnych akcji organizowanych indywidualnie lub zbiorowo z pobudek
ideologicznych, politycznych, ekonomicznych lub socjalnych, skierowanych przeciwko
interesom politycznym i gospodarczym kraju albo życiu i zdrowiu osób, instytucji i podmiotów
gospodarczych oraz bezpieczeństwu publicznemu w celu wprowadzenia chaosu, zastraszenia
ludności i dezorganizacji życia publicznego, bądź zdezorganizowania pracy instytucji i
zakładów oraz w celu pozbawienia życia lub zdrowia. Klauzula nie dotyczy skażenia
biologicznego, chemicznego, radioaktywnego.
Limit odpowiedzialności:
• Zakres obligatoryjny – limit 1 000 000,00 zł;
• Zakres fakultatywny – limit 3 000 000,00 zł z rozszerzeniem o ryzyko skażenia
biologicznego, chemicznego i radioaktywnego.

7.22 Klauzula przezornej sumy ubezpieczenia
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy
ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że:
umowa obejmuje tzw. przezorną sumę ubezpieczenia, którą rozdziela się na sumy
ubezpieczenia tych kategorii ubezpieczanego mienia lub nakładów adaptacyjnych, dla których
wystąpiło niedoubezpieczenie lub w odniesieniu do których suma ubezpieczenia jest
niewystarczająca ze względu na poniesione koszty związane z likwidacją, uniknięciem lub
ograniczeniem rozmiaru szkody.
Limit odpowiedzialności 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia

7.23 Klauzula automatycznego odtworzenia wysokości sumy ubezpieczenia po szkodzie
Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy
ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że suma ubezpieczenia
mienia w zakresie pokrytym niniejszą polisą, będzie automatycznie odtworzona w przypadku
wyczerpania. Klauzula nie dotyczy sum ubezpieczenia w systemie pierwszego ryzyka.

7.24 Klauzula nakazów administracyjnych
Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy
ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że:
jeśli po wystąpieniu szkody okaże się, że wskutek decyzji władz administracyjnych lub z
obowiązującymi przepisami Prawa Ubezpieczony będzie musiał ponieść zwiększone wydatki na
odtworzenie mienia ubezpieczyciel pokryje takie szkody i wydatki, które wynikają z
konieczności dostosowania się do przepisów prawnych lub decyzji administracyjnych.
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia – 400 000,00 zł.

7.25 Klauzula akceptacji ryzyka
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy
ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, strony uzgodniły, że:
Ubezpieczyciel oświadcza, iż w momencie zawierania niniejszej umowy ubezpieczenia znane
mu były fakty niezbędne do oszacowania ryzyka, o ile nie zostały one podstępnie zatajone
przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego.
7.26

Klauzula kosztów ewakuacji
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy
ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że:
rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej o dodatkowe koszty ewakuacji wskutek
zdarzenia objętego umową ubezpieczenia do limitu 40 000 zł. Za ewakuację rozumie się
konieczność zapewnienia poszkodowanym schronienia wskutek zdarzenia losowego, koszt
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dozoru uszkodzonego mienia (o ile to konieczne) do czasu zabezpieczenia mienia; koszty, o
których mowa w klauzuli pokryte zostaną wyłącznie w sytuacji gdy ewakuacja
przeprowadzona została na polecenie Policji, Straży Pożarnej lub Straży Miejskiej oraz
odbywała się pod kierunkiem lub w obecności ww. służb.
7.27

Klauzula 72 godzin
Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy
ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że wszystkie szkody
powstałe w czasie następujących po sobie 72 godzin na skutek oddziaływania tego samego
pojedynczego zdarzenia losowego (jeden rodzaj zdarzenia np. huraganu, powodzi, deszczu
nawalnego, trzęsienia ziemi, śniegu) objętego ochroną w ramach umowy ubezpieczenia,
traktowane są jako pojedyncza szkoda w odniesieniu do sumy ubezpieczenia oraz franszyz
określonych w umowie ubezpieczenia.

7.28

Klauzula ubezpieczenia maszyn, urządzeń od uszkodzeń
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych
warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia rozszerza się zakres
ochrony ubezpieczeniowej o szkody w maszynach (wszystkie w tym urządzenia, kotły, silniki
elektryczne, aparaty itd.) wraz z cała elektroniką – oprzyrządowaniem, systemami sterującymi
powstałe w związku z:
- działaniami człowieka
- przyczynami w eksploatacji
- wadami produkcyjnymi
- szkodami, które są spowodowane wybuchem gazów spalinowych w kotłach i/lub piecach
Limit odpowiedzialności:
•
zakres obligatoryjny – 50 000,00 zł
•
zakres fakultatywny – 200 000,00 zł

7.29 Klauzula zgłaszania szkód
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia strony
uzgodniły, że:
W przypadku wystąpienia szkód objętych ochroną w ramach niniejszej umowy ubezpieczenia,
Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany jest dokonać zgłoszenia szkody do Ubezpieczyciela
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni roboczych od daty powstania szkody lub
podjęcia o niej wiadomości chyba, że ogólne warunki przewidują dłuższy termin na zgłoszenie
szkody.
7.30 Klauzula wewnętrznych przepisów eksploatacyjnych
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia strony
uzgodniły, że:
Ubezpieczyciel oświadcza, że uznaje przepisy wewnętrzne Ubezpieczającego w zakresie budowy i
eksploatacji urządzeń technicznych za wystarczające (pod warunkiem, że spełniają minimalne
wymogi wynikające z zaleceń producenta, dokumentacji techniczno-rozruchowej i obowiązujących
przepisów prawa), w odniesieniu do warunków umowy ubezpieczenia zobowiązujących
Ubezpieczającego do przestrzegania takich przepisów. W razie wykazania, iż Ubezpieczający
stosuje się do takich przepisów wewnętrznych, Ubezpieczyciel nie będzie z tego tytułu podnosił
zarzutów (wynikających z warunków ubezpieczenia lub innych przepisów, w tym instrukcji obsługi
danego urządzenia) zmierzających do obniżenia należnego odszkodowania bądź uchylenia się od
odpowiedzialności.
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8.

8.1
8.2
8.3

8.4

8.5

8.6

8.7
8.8
8.9
8.10
8.11

8.12
8.13

8.14

8.15
8.16

WYBRANE DEFINICJE RYZYK – obligatoryjne – mające zastosowanie w
ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk oraz sprzętu elektronicznego od
wszystkich ryzyk
Wymienione definicje obowiązują swoim zakresem i rozszerzają warunki wymagane
ubezpieczeń i stanowią warunek obligatoryjny ochrony ubezpieczeniowej w zakresach
wskazanych poszczególnymi definicjami.
Pożar - Za pożar uważa się ogień, który przedostał się poza palenisko lub powstał bez
paleniska i rozszerzył się o własnej sile,
Uderzenie pioruna - bezpośrednie oddziaływanie pioruna (wyładowania atmosferycznego)
na ubezpieczone mienie,
Eksplozja - Za eksplozję uważa się nagłą zmianę stanu równowagi układu z jednoczesnym
wyzwoleniem się gazów, pyłów, pary lub cieczy wywołanych ich właściwością
do rozprzestrzeniania się. W odniesieniu do naczyń ciśnieniowych i innego tego rodzaju
zbiorników, warunkiem uznania szkody za spowodowaną eksplozją jest, aby ściany tych
naczyń i zbiorników uległy rozdarciu w takich rozmiarach, iż w skutek ujścia gazów, pyłów,
pary lub cieczy nastąpiło nagłe wyrównanie ciśnień.
Za spowodowane eksplozją uważa się również szkody powstałe wskutek implozji polegającej
na uszkodzeniu zbiornika lub aparatu próżniowego ciśnieniem zewnętrznym.
Upadek statku powietrznego - Za upadek statku powietrznego uważa się katastrofę bądź
przymusowe lądowanie samolotu silnikowego, bezsilnikowego lub innego obiektu latającego,
a także upadek jego części lub przewożonego ładunku.
Huragan - Za huragan uważa się wiatr, o prędkości nie mniejszej niż 17,0 m/sek, ustalonej
przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW), chyba że ogólne warunki
ubezpieczenia przewidują niższą wartość. W przypadkach braku uzyskania opinii IMiGW
wystąpienie huraganu stwierdza się na podstawie stanu faktycznego i rozmiaru szkód
w miejscu ich powstania bądź w bezpośrednim sąsiedztwie.
Upadek drzew, budynków lub budowli – przewrócenie się na przedmiot ubezpieczenia
rosnących
drzew,
ich
fragmentów
lub
nie
będących
we
władaniu
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego innych budynków, budowli lub ich części lub elementów;
Grad - Za grad uważa się opad atmosferyczny w postaci cząsteczek lodowych,
Osuwanie się ziemi - Za osuwanie się ziemi uważa się ruch ziemi na stokach, nie
spowodowany działalnością człowieka.
Zapadanie się ziemi - Za zapadanie ziemi uważa się obniżenie terenu spowodowane przez
próżnie w strukturze ziemi nie spowodowane działalnością ludzką,
Lawina - Za lawinę uważa się gwałtowne osuwanie się lub staczanie mas śniegu, lodu, skał,
kamieni lub błota ze zboczy górskich.
Uderzenie pojazdu - uderzenie w ubezpieczone mienie pojazdu drogowego, szynowego
lub innego, jego części lub przewożonego nim ładunku (w tym pojazdu będącego własnością
lub użytkowanego przez ubezpieczonego; przy czym pojęcie pojazdu obejmuje wszystkie
pojazdy nie tylko drogowe);
Trzęsienie ziemi - Za trzęsienie ziemi uważa się naturalne gwałtowne wstrząsy skorupy
ziemskiej.
Powódź - zalanie terenu lub podłoża w miejscu ubezpieczenia, które powstało w wyniku
np.: wystąpienia z brzegów wód powierzchniowych (stojących lub przepływających), topnienia
kry lodowej na rzekach lub zbiornikach wodnych, tworzenia się zatorów lodowych, sztormu
i podniesienia się poziomu morskich wód przybrzeżnych bądź nadmiernych opadów
atmosferycznych; za powódź uważa się również zalanie terenu w następstwie spływu
wód po zboczach i stokach na terenach górskich i falistych;
Deszcz nawalny - Za deszcz nawalny uważa się opad deszczu o współczynniku wydajności,
co najmniej 4, który ustala Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W przypadku braku
możliwości uzyskania takiego potwierdzenia, przyjmuje się stan faktyczny i rozmiar szkód
w miejscu ubezpieczenia lub w sąsiedztwie, świadczące wyraźnie o działaniu deszczu
nawalnego.
Huk ponaddźwiękowy - Za huk ponaddźwiękowy uważa się falę uderzeniową wytworzoną
przez statek powietrzny podczas przekraczania bariery dźwięku.
Śnieg - Za szkodę spowodowaną śniegiem uważa się uszkodzenie lub zniszczenie
ubezpieczonego mienia w wyniku: - bezpośredniego działania ciężaru śniegu lub lodu
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na przedmiot ubezpieczenia, naporu śniegu i lodu - zawalenia się pod wpływem ciężaru śniegu
lub lodu mienia sąsiadującego na mienie ubezpieczone, szkód zalaniowych spowodowanych
topnieniem i zamarzaniem; nie dotyczy szkód w przypadku złego stanu dachu, rynien , ścian i
elewacji
8.17
Dym i sadza - zawiesina cząsteczek w powietrzu będącą bezpośrednim skutkiem spalania w
tym przypalenie i osmolenie bez widocznego ognia;
8.18
Szkody wodociągowe - szkody powstałe wskutek bezpośredniego działania wody lub
innych cieczy, jeżeli przyczyną tych szkód było wydostanie się wody, pary, płynów lub
substancji z przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych lub centralnego
ogrzewania lub innych instalacji (również wskutek pęknięcia lub zamarznięcia, łącznie z
kosztami robót pomocniczych związanych z ich naprawą i rozmrożeniem), cofnięcie się wody
lub ścieków z urządzeń kanalizacyjnych, samoczynne otworzenie się główek tryskaczowych (z
innych przyczyn niż pożar), pozostawienie otwartych kranów lub innych zaworów.
8.19
Przepięcie (definicja ogólna) – rozumiane w szczególności jako pośrednie skutki uderzenia
pioruna (w tym również nie związane z działaniem elektryczności atmosferycznej) - dotyczy w
szczególności urządzeń i instalacji elektrycznych i elektronicznych – ochrona ubezpieczeniowa
zgodnie z klauzulą przepięć
8.20
Zalanie – działanie wody lub cieczy na ubezpieczone mieni, w tym również przez
nieszczelności dachowe, okienne lub drzwiowe itp. oraz np. wynikające z topnienia śniegu lub
lodu
8.21
Akty terrorystyczne - Za szkody spowodowane przez akty terrorystyczne rozumie się
szkody powstałe w wyniku przeprowadzanych nielegalnych akcji organizowanych
indywidualnie lub zbiorowo z pobudek religijnych, ideologicznych, politycznych,
ekonomicznych lub socjalnych, skierowanych przeciwko interesom politycznym i
gospodarczym kraju albo życiu i zdrowiu osób, instytucji i podmiotów gospodarczych oraz
bezpieczeństwu publicznemu w celu wprowadzenia chaosu, zastraszenia ludności i
dezorganizacji życia publicznego, bądź zorganizowania pracy instytucji i zakładów oraz w celu
pozbawienia życia lub zdrowia.
8.22
Dewastacja (wandalizm) - Za dewastacje uważa się rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie
ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie w związku z kradzieżą lub bez takiego związku
(bez konieczności pokonania zabezpieczeń), w tym również bez wejścia sprawcy do lokalu.
8.23
Kradzież z włamaniem - Za kradzież z włamaniem rozumie się zabór mienia, którego
sprawca dokonał lub usiłował dokonać z zamkniętego lokalu po usunięciu przy użyciu siły lub
narzędzi istniejących zabezpieczeń lub otworzeniu zabezpieczenia kluczem oryginalnym, który
zdobył przez kradzież z włamaniem z innego lokalu lub w wyniku rabunku, jak również zabór
mienia usiłowany lub dokonany przez sprawcę, który ukrył się w lokalu przed jego
zamknięciem, jeżeli pozostawił ślady, które mogą być użyte, jako dowód potajemnego ukrycia.
8.24
Rabunek - Za rabunek uważa się zabór ubezpieczonego mienia, gdy sprawca dokonał zaboru
mienia z zastosowaniem przemocy fizycznej lub groźby jej użycia albo z doprowadzeniem
lub wykorzystaniem stanu nieprzytomności lub bezbronności ubezpieczającego lub osób
działających w jego imieniu lub u niego zatrudnionych, albo gdy sprawca przy zastosowaniu
przemocy fizycznej lub groźbą doprowadził do lokalu lub schowka objętego ubezpieczeniem
osobę posiadającą klucze i zmusił ją do otworzenia albo sam je otworzył kluczami
zrabowanymi.
8.25 Franszyza redukcyjna - należy przez to rozumieć ustaloną w umowie ubezpieczenia wartość
kwotową, o jaką będzie pomniejszana wysokość odszkodowania
8.26 Franszyza integralna - należy przez to rozumieć ustaloną w umowie ubezpieczenia wartość
kwotową, do wysokości której ubezpieczyciel nie wypłaca odszkodowania.
8.27 Udział własny - określona procentowo w umowie ubezpieczenia część ustalonego
odszkodowania, którą Ubezpieczony ponosi we własnym zakresie.

III. UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK

1.

Przedmiot ubezpieczenia
Sprzęt elektroniczny stacjonarny oraz przenośny będący w posiadaniu samoistnym lub
zależnym w okresie ubezpieczenia a także mienie w którego posiadanie Zamawiający wejdzie
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w okresie trwania umowy ubezpieczenia – ubezpieczony na sumy stałe według wartości
księgowej brutto (początkowej). Szczegółowy wykaz sprzętu zgodnie poniższą tabelą.
Mienie użyczone dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze
Lp

Nr inw.

Nazwa

1

622-6905

terminal wideokonferencyjny

2

622-6905

telewizor 50 "SAMSUNG UE50H5500 (2 szt)

3

ITK-1818
ITK-1601

zestaw komputerowy z oprogramowaniem

Suma
ubezpieczenia

Data
zakupu/przyjęcia

Rodzaj
sprzętu

25 202,70

20.08.2014

stacjonarny

8 118,00

20.08.2014

stacjonarny

Użyczający
Instytut Łączności PIB w Warszawie

28.09.2010

stacjonarny

Państwowy Instytut
Geologiczny Państwowy Instytut
Badawczy w
Warszawie

Data
zakupu/przyjęcia

Rodzaj
sprzętu

Użyczający

3 688,77

2015

stacjonarny

31 982,91

RAZEM
65 303,61
Mienie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze
Lp

Nr inw.

Nazwa
zestaw multimedialny

Wartość

1

TR1-0003

2

TX8-0027

rower 3D (części elektroniczne)

103 930,00

2013

przenośny

3

TK3-0643

urządzenie stereoskop

22 970,25

2013

przenośny

4

TA1-0011

fotobudka

24 900,00

2016

stacjonarny

5

TD1-0029

stół multimedialny

23 247,00

2016

stacjonarny

6

TK3-0658

ruter

4 766,25

15.12.2015

stacjonarny

7

WR1-0025

telewizor

2 860,00

15.12.2015

stacjonarny

TK2-0172

Notebook (XI-85/1)

6 236,10

23.12.2011

przenośny

9

TK2-0174

Notebook (XI-85/2)

6 236,10

23.12.2011

przenośny

10

8

TK2-0173

Notebook (XI-85/3)

6 236,10

23.12.2011

przenośny

11

TK2-0176

Notebook (XI-85/4)

6 236,10

23.12.2011

przenośny

12

TK2-0175

Notebook (XI-85/5)

6 236,10

23.12.2011

przenośny

13

TK1-1869

Farma serwerów kasetowych (blede)(XI-85/1831)

445 980,78

31.01.2012

stacjonarny

14

TK1-1870

Biblioteka taśmowa (XI-85/1832)

52 661,22

31.01.2012

stacjonarny

15

TK1-1871

Macierz dyskowa (XI-85/1833)

52 661,22

31.01.2012

stacjonarny

16

TK3-0650

Macierz dyskowa Fujitsu ETERNUS

76 321,50

30.12.2014

stacjonarny

17

TK!-1914

Zestaw komputerowy + dysk

4 099,33

30.12.2014

stacjonarny

18

TK!-1915

Zestaw komputerowy + dysk

4 099,33

30.12.2014

stacjonarny

19

TK!-1916

Zestaw komputerowy + dysk

4 099,33

30.12.2014

stacjonarny

20

TK!-1917

Zestaw komputerowy + dysk

4 099,33

30.12.2014

stacjonarny

21

TK!-1918

Zestaw komputerowy + dysk

4 099,34

30.12.2014

stacjonarny

22

WK2-0017

notebook Dell Vostro 1520 (XI-87/354)

3 243,98

28.06.2010

przenośny

23

WK2-0052

laptop (XI-87/428)

3 165,90

01.01.2011

przenośny

24

WK2-0183

notebook Acer

3 119,28

31.12.2014

przenośny

25

TK2-0389

laptop nr 2

5 268,09

15.12.2015

przenośny

3 241,36

12.12.2014

przenośny

3 241,28

12.12.2014

przenośny

3 241,28

12.12.2014

przenośny

3 241,28

12.12.2014

przenośny

3 241,28

12.12.2014

przenośny

3 241,28

12.12.2014

przenośny

3 241,28

12.12.2014

przenośny

26

WK2-0165

27

WK2-0149

28

WK2-0155

29

WK2-0153

30

WK2-0147

31

WK2-0150

32

WK2-0154

Laptop Dell
Laptop Dell
Laptop Dell
Laptop Dell
Laptop Dell
Laptop Dell
Laptop Dell

nie dotyczy
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33

WK2-0152

34

WK2-0206

35

WK2-0137

36

WK2-0148

37

WK2-0151

38

TK2-0411

39

TK2-0403

40

TK2-0406

41

TK2-0041

42

TK2-0412

43

Laptop Dell

3 241,28

12.12.2014

przenośny

3 371,43

28.12.2016

przenośny

2 849,91

02.12.2014

przenośny

3 241,28

12.12.2014

przenośny

3 241,28

12.12.2014

przenośny

4 686,30
4 686,30

28.12.2016

przenośny

Laptop Dell latitude

28.12.2016

przenośny

Laptop Dell latitude

4 686,30

28.12.2016

przenośny

Laptop Dell

4 257,80

31.12.2008

przenośny

28.12.2016

przenośny

Laptop Lenovo
Laptop Acer
Laptop Dell
Laptop Dell
Laptop Dell latitude

Laptop Dell latitude

4 686,30

Telebim przed budynkiem Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Lubskiego w
Zielonej górze przy ul. Podgórnej 7 w sąsiedztwie
ronda 11 Listopada

99 323,73

2016

stacjonarny

44

TA1-0013

Fotobudka PHB

14 185,00

29.12.2017

stacjonarny

45

TA1-0010

Aparat fotograficzny z akcesoriami

46 570,00

19.12.2017

przenośny

RAZEM

1.1
1.1.1

1.1.2

1.1.3
1.1.4

1.1.5
1.1.6
1.1.7

1.1.8

2.

1 102 177,35

Postanowienia dodatkowe dotyczące przedmiotu ubezpieczenia
uznanie za ubezpieczone mienia podczas tymczasowego składowania, w tym nowo
zakupiony sprzęt przed montażem na stanowiskach (odpowiedzialność Ubezpieczyciela za
sprzęt od daty jego dostawy do włączenia go do eksploatacji),
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie wyłączone z eksploatacji/ użytkowania w
tym mienie, które w trakcie okresu ubezpieczenia będzie stopniowo remontowane i włączane
do użytkowania, niezależnie od okresu oraz przyczyn jego wyłączenia,
uznanie za ubezpieczone mienia ulegającego przemieszczeniu pomiędzy lokalizacjami bez
konieczności powiadamiania ubezpieczyciela.
Dopuszcza się możliwość stosowania „Klauzuli konserwacji” tylko w przypadku wymogu dot.
obowiązku konserwacji stawianego przez producenta sprzętu – przy czym jednocześnie
uzgadnia się, iż ubezpieczający może dokonywać czynności konserwacyjnych albo przez
własny personel (służby) albo przez zewnętrzną firmę,
Nie dopuszcza się obowiązku wymogu przechowywania sprzętu elektronicznego w
pomieszczeniach klimatyzowanych.
Ochrona ubezpieczenia dla mienia zainstalowanego bądź składowanego bezpośrednio na
podłodze w tym w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu.
Dla elektroniki, która ze względu na swoją specyfikę i przeznaczenie zainstalowana jest na
zewnątrz, przyjmuje się, iż sposób zamontowania tego mienia jest wystarczającym
zabezpieczeniem przeciwkradzieżowym.
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 pod warunkiem,
że szacunkowa jej wartość nie przekracza 10.000 zł. Ubezpieczający zobowiązany jest do
postępowania zgodnie z klauzulą likwidacji drobnych szkód.
W przypadku awarii sprzętu elektronicznego, którego przywrócenie do pracy nie jest
natychmiast konieczne, ubezpieczający po zgłoszeniu szkody może przystąpić do samodzielnej
likwidacji szkody na zasadach określonych powyżej - jedynie w przypadku, gdy Ubezpieczyciel
nie dokona oględzin przedmiotu dotkniętego szkodą w ciągu 2 dni od daty otrzymania
zgłoszenia.
Zakres ubezpieczenia oparty o formułę all risk
Zakres ubezpieczenia obejmuje co najmniej wszystkie szkody polegających na utracie,
zniszczeniu lub uszkodzeniu ubezpieczonego mienia na skutek nagłego, niespodziewanego
i niezależnego od woli Ubezpieczającego/Ubezpieczonego zdarzenia, o ile nie zostało
ono wyłączone na podstawie poniższych akceptowalnych wyłączeń (2.1)
Zakresem ochrony ubezpieczeniowej objęte są również szkody w ubezpieczonym mieniu,
powstałe na skutek:
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2.1
2.1.1
2.1.2

2.1.3
2.1.4

2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.1.8
2.1.9
2.1.10
2.1.11
2.1.12

2.1.13
2.1.14
2.1.15

prowadzonej akcji gaśniczej i/lub ratowniczej, w tym rozbiórki, wyburzania lub
odgruzowywania, w związku ze zdarzeniem ubezpieczeniowym;
skażenia lub zanieczyszczenia będącego następstwem zdarzenia ubezpieczeniowego lub
działań opisanych w pkt 2.

Akceptowalne wyłączenia w zakresie ubezpieczenia
Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek:
stanu wojennego (działań wojennych), stanu wyjątkowego (wojny domowej, rewolucji,
przewrotu, powstania),
zamieszek i niepokojów społecznych, rozruchów, strajków, lokautów, protestów z
zastrzeżeniem postanowień i limitu określonego w pkt. 3.4.1
zakres obligatoryjny – 100 000,00 zł
•
zakres fakultatywny – 300 000,00 zł
•
konfiskaty lub innego rodzaju przejęcia przez ograny władzy państwowej,
aktów terroryzmu z zastrzeżeniem postanowień i limitu określonego w Klauzuli terroryzmu
(7.17),
zakres obligatoryjny – 100 000,00 zł
•
zakres fakultatywny – 300 000,00 zł
•
energii jądrowej, promieniowania jonizacyjnego oraz skażenia radioaktywnego, skażenia
biologicznego, promieni laserowych lub maserowych,
umyślnego działania lub zaniechania oraz wskutek rażącego niedbalstwa z zastrzeżeniem
Klauzuli reprezentantów (7.1),
braku okresowych obowiązkowych przeglądów i konserwacji z uwzględnieniem zapisów pkt
1.1.4,
wad produkcyjnych, błędów konstrukcyjnych, wad materiałowych ujawnionych w okresie
gwarancji, za które odpowiedzialny jest producent, serwisant, sprzedawca lub dostawca,
zalania, jeśli do zalania przyczynił się zły stan techniczny dachu z zastrzeżeniem postanowień i
limitu określonego w pkt. 3.4.2 (30 000,00 zł),
ciągłej eksploatacji – naturalnego zużycia,
systematycznego zawilgacania, zgrzybienia i zapleśnienia,
powstałe wskutek kradzieży mienia za wyjątkiem kradzieży z włamaniem oraz rabunku z
zastrzeżeniem postanowień i limitu określonego w pkt. 3.4.3 (kradzież zwykła)
zakres obligatoryjny – 10 000,00 zł
•
zakres fakultatywny – 30 000,00 zł
•
działalności górniczej (w rozumieniu prawa górniczego) oraz geologicznej,
oszustwa, wyłudzenia, fałszerstwa, poświadczenia nieprawdy,
przerwy w dostawie mediów.

2.2

Koszty dodatkowe w zakresie ubezpieczenia
Zakres ubezpieczenia obejmować powinien następujące rodzaje kosztów:
2.2.1 koszty związane z zabezpieczeniem przed szkodą ubezpieczonego mienia, koszty
akcji w szczególności: gaszenia, rozbiórki, ewakuacji itp., koszty uprzątnięcia pozostałości po
szkodzie łącznie z rozbiórką i demontażem części niezdatnych do użytku w ramach sumy
ubezpieczenia,
2.2.2 konieczne i uzasadnione koszty rzeczoznawców poniesione przez Ubezpieczającego związane z
ustaleniem zakresu i rozmiaru szkody z podlimitem 10 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia
3.
Sumy ubezpieczenia, sposób jej ustalania i limity odpowiedzialności
3.1 Sumy ubezpieczenia wg wartości księgowej brutto.
3.2 Aktualizacja sum ubezpieczenia będzie również możliwa przed wystawieniem polis
ubezpieczeniowych lub w trakcie okresu ubezpieczenia.
3.3 System ubezpieczenia: – system sum stałych;
3.4
Limity odpowiedzialności w systemie na pierwsze ryzyko z konsumpcją sumy ubezpieczenia –
limity podane poniżej dotyczą jednego i wszystkich zdarzeń na wszystkie lokalizacje w
rocznym okresie ubezpieczenia. We wszystkich ryzykach na pierwsze ryzyko następuje
konsumpcja limitów odpowiedzialności po wypłacie odszkodowania.
3.4.1 Zamieszki i niepokoje społeczne, rozruchy, strajki, lokauty, protesty wg limitu:
• zakres obligatoryjny – 100 000,00 zł
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• zakres fakultatywny – 300 000,00 zł
Zalania w wyniku złego stanu technicznego dachu, rynien, okien oraz niezabezpieczonych
otworów dachowych lub innych elementów budynku – limit 30 000,00 zł na jedno i
wszystkie zdarzenia,
3.4.3 Kradzież zwykła pod warunkiem zgłoszenia tego faktu na policję przez ubezpieczonego –
limit:
• zakres obligatoryjny – 10 000,00 zł
• zakres fakultatywny – 30 000,00 zł
Postanowienia dodatkowe:
Wypłata odszkodowania
Wypłata odszkodowania według wartości księgowej brutto, niezależnie od zużycia
technicznego oraz okresu eksploatacji mienia (zarówno w przypadku szkody częściowej jak i
całkowitej), z podatkiem Vat.
Nie stosowanie wymogów specjalnych w zakresie zabezpieczenia okien (np. wielowarstwowe
szyby itp.) - uznanie za wystarczające zabezpieczenie wszelkich otworów okiennych oknami
zwykłymi, powszechnie stosowanymi w należytym stanie technicznym, bez konieczności
stosowania w przypadku dozoru poza godzinami czynnej placówki lub sprawnego alarmu
dodatkowych zabezpieczeń w postaci krat, folii antywłamaniowych, szyb wielowarstwowych,
itp.,
Ubezpieczyciel uznaje za wystarczające wszystkie istniejące zabezpieczenia przeciwpożarowe i
antykradzieżowe posiadane przez Zamawiającego, niezależnie od uregulowań obowiązujących
w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń. Zamawiający zobowiązany jest do spełnienia
obowiązujących przepisów p.poż. Wykonawca po konsultacji z Zamawiającym może dokonać
wizji lokalnej ubezpieczanego mienia w tym w zakresie zabezpieczeń.

3.4.2

4.
4.1
4.1.

4.2

4.3

5.

Miejsce ubezpieczenia
Sprzęt stacjonarny – miejsca prowadzenia działalności
Sprzęt przenośny – w miejscu prowadzenia działalności a także poza granicami RP – teren
EUROPA. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie niezależnie od miejsca przechowywania
sprzętu elektronicznego przenośnego (np. pojazd, hotel, itp.) w miejscu niewidocznym i
niedostępnym osobom postronnym, bez dodatkowych obostrzeń w zakresie specjalnego
zabezpieczania tego mienia. Wystarczającym dla ochrony mienia jest zabezpieczenie
standardowymi zamkami przewidzianymi dla miejsca pozostawienia sprzętu w danej
lokalizacji/miejscu. Nie dopuszcza się wyłączenia ochrony dla sprzętu przenośnego
przewożonego w/na statku powietrznym.

6.
6.1
6.2

Franszyzy i udziały własne:
Franszyza integralna: brak
Franszyza redukcyjna/udział własny:
- 2% sumy ubezpieczenia mienia dotkniętego szkodą nie mniej niż 300 zł – dla sprzętu
stacjonarnego,
- 10% sumy ubezpieczenia mienia dotkniętego szkodą nie mniej niż 600 zł – dla sprzętu
przenośnego,
• Zakres obligatoryjny - 10% szkody, nie mniej niż 700 zł dla ryzyka
kradzieży zwykłej
• Zakres fakultatywny - 5% szkody, nie mniej niż 500 zł dla ryzyka kradzieży
zwykłej

7.

Klauzule obligatoryjne

7.1

Klauzula reprezentantów
Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy
ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że:
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego
niedbalstwa reprezentanta Ubezpieczonego, przy czym przez reprezentanta Ubezpieczonego
rozumie się Zarząd Województwa. Nie dopuszcza się wyłączenia odpowiedzialności w związku
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z winą umyślną lub rażącym niedbalstwem innych osób niż wyżej wymienione (w
szczególności osób, za które odpowiedzialność ponosi Ubezpieczony).
7.2

Klauzula rezygnacji z regresu
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy
ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, strony uzgodniły, że:
Ubezpieczyciel rezygnuje z prawa do regresu z tytułu wypłaconego odszkodowania w stosunku
do :
a). osób fizycznych zatrudnionych przez Ubezpieczonego na podstawie umowy o
pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub innej umowy cywilnoprawnej,
Klauzula nie dotyczy szkód wyrządzonych umyślnie.

7.3

Klauzula zmiany własności
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy
ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, strony uzgodniły, że:
a. w przypadku przejścia własności rzeczy pomiędzy Ubezpieczającym/Ubezpieczonym
(Zamawiającym), a podmiotami powiązanymi z nim kapitałowo, bankiem lub inną
instytucją finansową umowa ubezpieczenia tych rzeczy nie rozwiązuje się. Kontynuacja
ubezpieczenia nie wymaga wyrażenia zgody przez Ubezpieczyciela. Za zapłatę składki
od chwili przejścia własności przedmiotu ubezpieczenia na nabywcę odpowiada wyłącznie
nabywca;
b. w przypadku wydzielenia ze struktur Ubezpieczonego podmiotów zależnych lub
przekształcenia Ubezpieczonego w inną jednostkę organizacyjną lub podmiot prawa
handlowego, ubezpieczyciel automatycznie udzielać będzie ochrony nowo powstałym
podmiotom na warunkach niniejszej umowy ubezpieczenia. Nowo powstały podmiot może
wypowiedzieć umowę ubezpieczenia za 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia w terminie
60 dni od daty wydzielenia podmiotu, przy czym jest zobowiązany do zapłaty składki wg
zasady pro rata temporis za każdy dzień wykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej.

7.4

Klauzula płatności składki lub rat składki
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy
ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, strony uzgodniły, że:
a. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się od godz. 00:00 dnia wskazanego
w umowie jako początek okresu ubezpieczenia,
b. Brak opłaty składki ubezpieczeniowej lub raty składki w terminie jej płatności nie skutkuje
odstąpieniem ubezpieczyciela od udzielania ochrony ubezpieczeniowej ze skutkiem
natychmiastowym. Odstąpienie jest możliwe pod warunkiem pisemnego wezwania
Ubezpieczającego przez Zakład Ubezpieczeń do zapłaty i nie otrzymania składki w terminie
siedmiu dni o ile do dnia poprzedniego włącznie nie nastąpiło obciążenie rachunku
bankowego ubezpieczającego.

7.5

Klauzula odstąpienia od odtworzenia mienia
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy
ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, strony uzgodniły, że:
Ubezpieczony ma prawo podjąć decyzję o rezygnacji z naprawy, zakupu bądź odbudowy
uszkodzonego lub zniszczonego mienia, a ubezpieczyciel w takim wypadku nie uchyli
się od odpowiedzialności lub też nie ograniczy odszkodowania. Odszkodowanie wypłacane
będzie tak jakby nastąpiła naprawa, zakup lub odbudowa mienia pod warunkiem, że uzyskane
środki z odszkodowania przeznaczone będą na zakup lub też modernizację środków trwałych –
sprzętu elektronicznego.

7.6

Klauzula likwidacyjna w sprzęcie elektronicznym
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy
ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, strony uzgodniły, że:
Odszkodowanie jest wypłacane w wartości odtworzenia (maksymalnie do wysokości przyjętej
sumy ubezpieczenia danego środka), rozumianej jako wartość zastąpienia ubezpieczonego
sprzętu przez fabrycznie nowy, dostępny na rynku, nie gorszy parametrami jakości
i wydajności do sprzętu zniszczonego, z uwzględnieniem kosztów transportu, demontażu
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i montażu ponownego oraz opłat celnych i innych tego typu należności, niezależnie od wieku i
stopnia umorzenia sprzętu.
7.7

7.8

Klauzula warunków i taryf
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy
ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, strony uzgodniły, że:
W przypadku doubezpieczenia, wznawiania, uzupełniania lub podwyższania sumy
ubezpieczenia, zastosowanie będą miały warunki umowy oraz taryfa składek obowiązująca dla
polisy zasadniczej.
Klauzula okolicznościowa
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy
ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, strony uzgodniły, że:
Ubezpieczyciel jest zobowiązany do ustalenia i wyjaśnienia okoliczności szkody i wypłacenia
należnego odszkodowania, zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami, bez konieczności
oczekiwania na prawomocne postanowienie kończące postępowanie w sprawie dotyczącej
szkody.

7.9

Klauzula automatycznego pokrycia
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy
ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, strony uzgodniły, że:
automatycznie zakresem ubezpieczenia zostają objęte wszelkie środki trwałe – ruchomości
(sprzęt elektroniczny, w tym system monitoring), mienie remontowane, mienie
modernizowane, mienie otrzymane w darowiźnie lub spadku, nowe inwestycje, nabyte przez
ubezpieczonych podczas trwania umowy ubezpieczenia oraz w okresie poprzedzającym
zawarcie umowy (tj. od 17.03.2018 r. do dnia podpisania umowy) na podstawie umów
sprzedaży
bądź
innych
umów,
na
mocy,
których
powstaje
po
stronie
ubezpieczającego/ubezpieczonego prawo do używania rzeczy (leasing, okresowe przekazanie
do testów, najem, użytkowanie etc.), od dnia zawarcia takiej umowy w odniesieniu do danej
rzeczy, niezależnie od momentu przejścia własności bądź innego prawa na
ubezpieczającego/ubezpieczonego, bądź z dniem przejścia na ubezpieczonego ryzyka utraty
(zniszczenia, uszkodzenia) w zależności, która z powyższych sytuacji zajdzie wcześniej.
Odpowiedzialność ubezpieczyciela w stosunku do automatycznie ubezpieczonego na mocy
niniejszej klauzuli mienia ograniczona jest do 20% łącznej sumy wartości sprzętu
elektronicznego. Składka ubezpieczeniowa naliczana będzie na podstawie obowiązujących w
umowie ubezpieczenia stawek, a termin jej rozliczenia nastąpi najpóźniej w ciągu 30 dni po
zakończeniu okresu ubezpieczenia. Górny limit odpowiedzialności w ramach klauzuli wynosi
20% łącznej sumy wartości sprzętu elektronicznego. Zamawiający deklaruje możliwość
aktualizacji sum ubezpieczenia w momencie wystawiania polis za taryfę składki wynikającej ze
złożonej oferty przez Wykonawcę.

7.10

Klauzula dotycząca konserwacji sprzętu elektronicznego.
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy
ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
Umowa ubezpieczenia nie może zawierać zastrzeżeń dotyczących umowy o konserwację
wykonywaną przez podmioty zewnętrzne. Służby wewnętrzne Ubezpieczonego odpowiedzialne
za prawidłową eksploatację sieci i urządzeń elektronicznych będą uznawane przez Wykonawcę
na równi ze specjalistycznym personelem producenta lub dostawcy, jak również bieżący
nadzór nad urządzeniami zgodny z zaleceniami producenta jest uznawany za wystarczający.

7.11

Klauzula rozstrzygania sporów
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy
ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, strony uzgodniły, że:
Spory wynikłe z istnienia i stosowania niniejszej umowy strony mogą poddać
pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby ubezpieczającego.

7.12

Klauzula odpowiedzialności
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy
ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, strony uzgodniły, że:
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Początek okresu odpowiedzialności ubezpieczyciela jest tożsamy z początkiem okresu
ubezpieczenia.
7.13

Klauzula wypłaty zaliczek
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy
ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, strony uzgodniły, że:
Pomimo toczącego się postępowania likwidacyjnego w szkodzie, Ubezpieczyciel wypłaci
Ubezpieczonemu zaliczki na poczet odszkodowania, każdorazowo maksymalnie do wysokości
odpowiadającej bezspornej wielkości już powstałej szkody, pod warunkiem, że
odpowiedzialność odszkodowawcza Ubezpieczyciela została bezspornie stwierdzona.

7.14

Klauzula przezornej sumy ubezpieczenia
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy
ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, strony uzgodniły, że:
umowa obejmuje tzw. przezorną sumę ubezpieczenia, którą rozdziela się na sumy
ubezpieczenia tych kategorii ubezpieczanego mienia lub nakładów adaptacyjnych, dla których
wystąpiło niedoubezpieczenie lub w odniesieniu do których suma ubezpieczenia jest
niewystarczająca ze względu na poniesione koszty związane z likwidacją, uniknięciem lub
ograniczeniem rozmiaru szkody. Limit odpowiedzialności 500 000 zł.

7.15

Klauzula przepięć
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy
ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, strony uzgodniły, że:
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również szkody w mieniu wymienionym w umowie
ubezpieczenia, powstałe wskutek przetężeń, przepięć i innych przyczyn spowodowanych
niewłaściwymi parametrami prądu elektrycznego, pośrednim uderzeniem pioruna lub innymi
zjawiskami elektrycznymi, uwarunkowanymi działaniem atmosferycznym oraz związane z tym
szkody następcze, a także przepięcia powstałe z innych przyczyn, za które nie budzącą
wątpliwości winę i odpowiedzialność ponoszą osoby trzecie (podmioty zewnętrzne). Niniejsze
rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej nie ma zastosowania w odniesieniu do szkód w
mieniu, które będą wypłacone z tytułu innego ubezpieczenia.

7.16

Klauzula szybkiej likwidacji szkód w sprzęcie elektronicznym
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy
ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, strony uzgodniły, że:
W przypadku awarii sprzętu elektronicznego, którego przywrócenie do pracy (w ciągu
24 godzin) jest konieczne dla normalnego działania zakładu (np. centrala telefoniczna, serwer,
itp.) ubezpieczający zawiadamiając o szkodzie Ubezpieczyciela może przystąpić natychmiast
do samodzielnej likwidacji sporządzając stosowny protokół opisujący przyczynę zdarzenia i
rozmiary szkody potwierdzone opinią serwisanta, sposób naprawy oraz wyliczenie wartości
szkody; protokół (faktura za naprawę) będzie podstawą do wyliczenia odszkodowania przez
Ubezpieczyciela; w przypadku awarii sprzętu elektronicznego, którego przywrócenie do pracy
nie jest konieczne dla normalnego funkcjonowania zakładu, ubezpieczający po zgłoszeniu
szkody może przystąpić do samodzielnej likwidacji szkody na powyższych zasadach jedynie w
przypadku, gdy Ubezpieczyciel nie dokona oględzin przedmiotu szkody w ciągu 2 dni
roboczych od daty otrzymania zgłoszenia szkody.
Limit dla szkód do wysokości 20 000 zł;

7.17

Klauzula terroryzmu
Za szkody spowodowane przez akty terrorystyczne rozumie się szkody powstałe w wyniku
przeprowadzanych nielegalnych akcji organizowanych indywidualnie lub zbiorowo z pobudek
ideologicznych, politycznych, ekonomicznych lub socjalnych, skierowanych przeciwko
interesom politycznym i gospodarczym kraju albo życiu i zdrowiu osób, instytucji i podmiotów
gospodarczych oraz bezpieczeństwu publicznemu w celu wprowadzenia chaosu, zastraszenia
ludności i dezorganizacji życia publicznego, bądź zdezorganizowania pracy instytucji i
zakładów oraz w celu pozbawienia życia lub zdrowia. Klauzula nie dotyczy skażenia
biologicznego, chemicznego, radioaktywnego.
Limit odpowiedzialności:
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•
•

zakres obligatoryjny - 100 000,00 zł
zakres fakultatywny – 300 000,00 zł

•

Klauzula ograniczenia stosowania zasady proporcji
Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy
ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że nie stosuje się zasady
proporcji, jeżeli suma ubezpieczenia została zadeklarowana w wartości księgowej lub
odtworzeniowej.

•

Klauzula akceptacji ryzyka
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy
ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, strony uzgodniły, że:
Ubezpieczyciel oświadcza, iż w momencie zawierania niniejszej umowy ubezpieczenia znane
mu były fakty niezbędne do oszacowania ryzyka, o ile nie zostały one podstępnie zatajone
przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego.

•

Klauzula 72 godzin
Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy
ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że wszystkie szkody
powstałe w czasie następujących po sobie 72 godzin na skutek oddziaływania tego samego
pojedynczego zdarzenia losowego (jeden rodzaj zdarzenia np. huraganu, powodzi, deszczu
nawalnego, trzęsienia ziemi, śniegu) objętego ochroną w ramach umowy ubezpieczenia,
traktowane są, jako pojedyncza szkoda w odniesieniu do sumy ubezpieczenia oraz franszyz
określonych w umowie ubezpieczenia.

7.21

Klauzula zgłaszania szkód
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia
strony uzgodniły, że:
W przypadku wystąpienia szkód objętych ochroną w ramach niniejszej umowy ubezpieczenia,
Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany jest dokonać zgłoszenia szkody do Ubezpieczyciela
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni roboczych od daty powstania szkody lub
podjęcia o niej wiadomości chyba, że ogólne warunki przewidują dłuższy termin na zgłoszenie
szkody.

7.22 Klauzula wewnętrznych przepisów eksploatacyjnych
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia strony
uzgodniły, że:
Ubezpieczyciel oświadcza, że uznaje przepisy wewnętrzne Ubezpieczającego w zakresie budowy i
eksploatacji urządzeń technicznych za wystarczające (pod warunkiem, że spełniają minimalne
wymogi wynikające z zaleceń producenta, dokumentacji techniczno-rozruchowej i obowiązujących
przepisów prawa), w odniesieniu do warunków umowy ubezpieczenia zobowiązujących
Ubezpieczającego do przestrzegania takich przepisów. W razie wykazania, iż Ubezpieczający
stosuje się do takich przepisów wewnętrznych, Ubezpieczyciel nie będzie z tego tytułu podnosił
zarzutów (wynikających z warunków ubezpieczenia lub innych przepisów, w tym instrukcji obsługi
danego urządzenia) zmierzających do obniżenia należnego odszkodowania bądź uchylenia się od
odpowiedzialności.

B. CZĘŚĆ 2 ZAMÓWIENIA
Ubezpieczenie pojazdów
1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy i użytkowników
pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów
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1.1 Suma gwarancyjna - Wysokość sumy gwarancyjnej dla danego pojazdu - minimalna ustawowa
tj. zgodnie z Ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i
Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. W momencie wejścia w życie przepisów
zmieniających wysokość sumy gwarancyjnej, składka za ubezpieczenie pozostaje bez zmian.
1.2 Przedmiot ubezpieczenia: pojazdy mechaniczne będące w posiadaniu samoistnym lub
zależnym Ubezpieczającego / Ubezpieczonego lub w posiadanie których Ubezpieczający/Ubezpieczony
wejdzie w okresie trwania umowy. Na wniosek Ubezpieczającego/Ubezpieczonego mogą być
ubezpieczone pojazdy użytkowane na podstawie umów najmu, dzierżawy, leasingu lub innych o
podobnym charakterze (w takich przypadkach umowa jest zawierana na rzecz właścicieli wskazanych
przez Ubezpieczającego).
1.3 Zakres ubezpieczenia określa ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach
obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli
Komunikacyjnych
1.4 Zielona Karta – Zamawiający przewiduje możliwość wnioskowania o wystawienie dla wybranych
pojazdów bezskładkowej Zielonej Karty. Zakład ubezpieczeń odpowiada do wysokości sumy
gwarancyjnej określonej przepisami tego Państwa nie niżej niż suma gwarancyjna określona powyżej.
1.5 Pojazdy nowonabywane będą objęte ubezpieczeniem na warunkach określonych w umowie (w
szczególności z zastosowaniem stawek ustalonych dla odpowiedniej kategorii pojazdu) z chwilą ich
zarejestrowania po złożeniu wniosku o ubezpieczenie pojazdu wraz z kopią dowodu rejestracyjnego.
Ochrona ubezpieczeniowa będzie udzielana na okres 12 miesięcy od dnia wnioskowanego, tj. dnia
rozpoczęcia ochrony.
1.6 Czasowe wycofanie pojazdu – w przypadku czasowego wycofania pojazdu z ruchu w
rozumieniu art. 78 Ustawy – Prawo o ruchu drogowym, Ubezpieczyciel na wniosek Zamawiającego
akceptuje proporcjonalne obniżenie składki ubezpieczeniowej na okres czasowego wycofania pojazdu
z ruchu.
1.7 Umowy ubezpieczenia OC będą potwierdzane dokumentami wystawionymi przez Ubezpieczyciela
dla każdego przyjętego do ubezpieczenia pojazdu, spełniającymi wymogi przepisów prawa dotyczące
potwierdzania spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia. Dokumenty te będą dostarczone
na minimum 7 dni przed początkiem kolejnego rocznego okresu ubezpieczenia z wyłączeniem
pojazdów doubezpieczanych, dla których dokument będzie wystawiony w dniu zgłoszenia do
ubezpieczenia, z zastrzeżeniem że jeżeli zgłoszenie nastąpi po godzinach pracy Ubezpieczyciela
dokument zostanie wystawiony niezwłocznie pierwszego dnia roboczego.
1.8 Płatność składki: jednorazowa
1.9 Zestawienie pojazdów zgłoszonych do ubezpieczenia – Załącznik nr 7, arkusz „wykaz pojazdów”
1.10 Okres ubezpieczenia: 12 miesięczne okresy ubezpieczenia zgodnie z terminem ekspiracji polis
poszczególnych pojazdów – Załącznik nr 7, arkusz „wykaz pojazdów”
1.11 Klauzule dodatkowe:
1.11.1 Klauzula niezmienności stawek
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia
oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że: że ubezpieczyciel gwarantuje, iż ustalone
przez strony umowy stawki będą niezmienne w czasie całego okresu jej trwania i będzie te stawki
stosować wobec wszystkich pojazdów włączanych do ubezpieczenia na zasadach określonych w
umowie.

2. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców
powstałych w związku z użytkowaniem pojazdów mechanicznych

i

pasażerów

2.1 Suma ubezpieczenia - 10 000,00 PLN zł/osobę
a.
górną granicę odpowiedzialności w razie śmierci ubezpieczonego wskutek
nieszczęśliwego wypadku stanowi kwota odpowiadająca 100% sumy ubezpieczenia.
b.
w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu świadczenie wypłacane będzie w
wysokości 1% sumy ubezpieczenia za każdy procent trwałego uszczerbku na zdrowiu.
2.2 Przedmiot ubezpieczenia – następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe u Ubezpieczonych
(kierowcy i pasażerów) w pojazdach mechanicznych będących w posiadaniu samoistnym lub zależnym
Ubezpieczającego / Ubezpieczonego lub w posiadanie których Ubezpieczający / Ubezpieczony wejdzie
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w okresie trwania umowy. Na wniosek Ubezpieczającego/Ubezpieczonego mogą być ubezpieczone
pojazdy użytkowane na podstawie umów najmu, dzierżawy, leasingu lub innych o podobnym
charakterze (w takich przypadkach umowa jest zawierana na rzecz właścicieli wskazanych przez
Ubezpieczającego). Wykaz pojazdów podlegających ubezpieczeniu NNW zawiera Załącznik nr 7,
arkusz „wykaz pojazdów”
2.3 Zakres ubezpieczenia – ubezpieczenie obejmuje trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków
powstałych w związku z ruchem pojazdów, a w szczególności podczas wsiadania i wysiadania z
pojazdu, w czasie przebywania w pojeździe będącym w ruchu i w przypadku zatrzymania lub
krótkotrwałego postoju pojazdu, podczas doraźnej naprawy pojazdu, podczas załadunku i wyładunku
pojazdu.
2.4 Pojazdy nowonabywane będą objęte ubezpieczeniem na warunkach określonych w umowie (w
szczególności z zastosowaniem stawek ustalonych dla odpowiedniej kategorii pojazdu), po uprzednim
pisemnym zgłoszeniu ich do ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa – od dnia wnioskowanego, jako
dnia rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej, na okres 12 miesięcy.
2.5 Składki za pojazdy wycofywane z ubezpieczenia w czasie trwania umowy będą zwracane w
proporcji do okresu ubezpieczenia, licząc 1/365 składki rocznej, za każdy dzień ochrony
ubezpieczeniowej. Od tak wyliczonej składki za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej nie
będą potrącane koszty manipulacyjne.
2.6 Płatność składki: jednorazowa
2.7 Franszyza: brak
2.8 Wykaz pojazdów do ubezpieczenia – Załącznik nr 7, arkusz „wykaz pojazdów”
2.9 Okres ubezpieczenia: 12 miesięczne okresy ubezpieczenia zgodnie z terminem ekspiracji polis
poszczególnych pojazdów – Załącznik nr 7, arkusz „wykaz pojazdów”
2.10 Klauzule dodatkowe:
2.10.1 Klauzula niezmienności stawek
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia
oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że: że ubezpieczyciel gwarantuje, iż ustalone
przez strony umowy stawki będą niezmienne w czasie całego okresu jej trwania i będzie te stawki
stosować wobec wszystkich pojazdów włączanych do ubezpieczenia na zasadach określonych w
umowie.
2.10.2 Klauzula płatności składki lub rat składki
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia
oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że:
a.
Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się od godz. 00:00 dnia wskazanego w umowie
jako początek okresu ubezpieczenia,
b.
Brak opłaty składki ubezpieczeniowej lub raty składki w terminie jej płatności nie skutkuje
odstąpieniem ubezpieczyciela od udzielania ochrony ubezpieczeniowej ze skutkiem
natychmiastowym. Odstąpienie jest możliwe pod warunkiem pisemnego wezwania
Ubezpieczającego przez Zakład Ubezpieczeń do zapłaty i nie otrzymania składki w terminie
siedmiu dni o ile do dnia poprzedniego włącznie nie nastąpiło obciążenie rachunku bankowego
ubezpieczającego.

3. Ubezpieczenie autocasco
3.1 Suma ubezpieczenia – sumy ubezpieczenia zgodnie z Załącznikiem nr 7, arkusz „wykaz
pojazdów” – z podatkiem Vat, które uaktualnione zostaną na dzień zawierania ubezpieczenia. Składka
naliczona zostanie od nowej sumy ubezpieczenia przy zastosowaniu stawki wynikającej z oferty
a.
wysokości sum ubezpieczenia ustalane wg wartości rynkowych (katalogi Infoekspert
lub Eurotax) bezpośrednio przed zawarciem ubezpieczenia, dla pojazdów fabrycznie
nowych – wartości fakturowe,
b.
dla pojazdów fabrycznie nowych – stała suma ubezpieczenia przez okres min. 6-ciu
miesięcy. W przypadku szkody całkowitej w danym pojeździe, odszkodowanie
odpowiadać będzie wartości pojazdu w dniu zakupu potwierdzonej fakturą,
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b.

w ramach określonej sumy ubezpieczenia (odpowiednio powiększonej) objęte jest
ubezpieczeniem wyposażenie dodatkowe z limitem odpowiedzialności 1 500 PLN (bez
konieczności jego specyfikacji).

3.2 Przedmiot ubezpieczenia: pojazdy mechaniczne będące w posiadaniu samoistnym lub
zależnym Ubezpieczającego / Ubezpieczonego lub w posiadanie których Ubezpieczający/Ubezpieczony
wejdzie w okresie trwania umowy. Na wniosek Ubezpieczającego/Ubezpieczonego mogą być
ubezpieczone pojazdy użytkowane na podstawie umów najmu, dzierżawy, leasingu lub innych o
podobnym charakterze (w takich przypadkach umowa jest zawierana na rzecz właścicieli wskazanych
przez Ubezpieczającego).
3.3 Zakres ubezpieczenia: pełny zakres ubezpieczenia łącznie ze szkodami kradzieżowymi.
Ubezpieczenie powinno obejmować co najmniej w szczególności szkody polegające na uszkodzeniu lub
zniszczeniu pojazdu i wyposażenia pojazdu w związku z ruchem i postojem, szkody powstałe na
skutek nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia pojazdu z innym pojazdem, osobami,
zwierzętami lub przedmiotami (pochodzącymi zarówno z zewnątrz jak i wewnątrz pojazdu), działania
osób trzecich w tym dewastacji, powodzi, zatopienia, piorunu, pożaru, wybuchu, opadu
atmosferycznego, huraganu, osuwania lub zapadania się ziemi, nagłego działania czynnika
termicznego lub chemicznego (pochodzącego z zewnątrz lub wewnątrz pojazdu), kradzieży pojazdu,
jego części lub wyposażenia albo uszkodzeniu pojazdu w następstwie jego zabrania w celu
krótkotrwałego użycia lub kradzieży, uszkodzeniu pojazdu przez osoby, których przewóz wymagany
był potrzebą udzielenia pomocy medycznej. Jednocześnie zakres ubezpieczenia rozszerzony jest o:
- odpowiedzialność za szkody powstałe w pojeździe w wyniku pożaru lub wybuchu, którego źródło
powstało wewnątrz pojazdu z włączeniem szkód powstałych w wyniku zwarcia instalacji elektrycznej,
- odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek rabunku dokonanego przy zastosowaniu przemocy
fizycznej bądź groźby natychmiastowego użycia takiej przemocy wobec ubezpieczającego lub osoby
przez niego upoważnionej obsługującej pojazd lub sprawującej nad nim nadzór, a także w wyniku
doprowadzenia do stanu nieprzytomności lub bezbronności tej osoby,
- odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku jazdy po nierównościach dróg,
- odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku przewrócenia się pojazdu na skutek wjazdu na
podłoże grząskie, niestabilne lub pochyłe albo na skutek osunięcia się ziemi
3.4 Likwidacja szkód:
a.
szkody w pojazdach spowodowane przez osoby trzecie będą likwidowane z
ubezpieczenia AC, bez oczekiwania na uzyskanie dokumentacji pozwalającej
Ubezpieczycielowi na przeprowadzenie procedury regresowej,
b.
Ubezpieczyciel zwróci poniesione i udokumentowane koszty wymiany wkładek zamków
oraz przekodowania modułów zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, w przypadku
utraty kluczy (fabrycznych urządzeń służących do otwarcia pojazdu) wskutek kradzieży
lub ich zniszczenia,
c.
w przypadku szkody całkowitej pojazdu wypłacane będzie odszkodowanie w
wysokości wartości rynkowej pojazdu z dnia szkody, która może zostać pomniejszona
o wartość pozostałości po szkodzie, przy czym wartość potrącenia nie może być
większa niż 30% wartości rynkowej pojazdu z dnia szkody,
d.
jeżeli rzeczywiste koszty naprawy pojazdu nie przekroczą 70% wartości aktualnej na
dzień szkody Ubezpieczający / Ubezpieczony ma prawo wymagać likwidacji szkody
jako szkody częściowej (bez względu na zasady uznawania szkody za całkowitą),
e.
w przypadku zaistnienia szkody częściowej
- odszkodowanie będzie wypłacone w kwocie wynikającej z faktury za naprawę
uszkodzonego pojazdu wystawionej przez wskazany przez Ubezpieczającego /
Ubezpieczonego warsztat (bezgotówkowo).
- na wniosek Ubezpieczającego / Ubezpieczonego Ubezpieczyciel wypłaci
odszkodowanie na podstawie przygotowanego i zaakceptowanego przez strony
kosztorysu,
f.
zniesienie amortyzacji części zamiennych zakwalifikowanych do wymiany przy
szkodach częściowych z wyłączeniem szkód w ogumieniu,
g.
brak stosowania alternatywnych części – ustalenie wysokości odszkodowania według
cen nowych części bez potrąceń amortyzacyjnych,
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h.

wymaga się aby oględziny uszkodzonych pojazdów odbywały się w ciągu 3 dni
roboczych od daty zgłoszenia szkody.
3.5 Zakres terytorialny – terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz pozostałych krajów europejskich
(Rosja i Turcja w europejskich częściach ich terytoriów), a także Maroko, Tunezja i Izrael. Na
terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy lub Mołdawii zakresem ubezpieczenia nie są objęte szkody, będące
następstwem kradzieży.
3.6 Pojazdy nowonabywane będą objęte ubezpieczeniem na warunkach określonych w umowie (w
szczególności z zastosowaniem stawek ustalonych dla odpowiedniej kategorii pojazdu), po uprzednim
pisemnym zgłoszeniu ich do ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa – od dnia wnioskowanego, jako
dnia rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej, na okres 12 miesięcy.
3.8 Płatność składki: jednorazowa
3.9 Franszyza / udziały własne: franszyza integralna nie większa niż 500,00 zł na zdarzenie, brak
franszyz redukcyjnych, bez stosowania udziałów własnych.
3.10 Odstąpienie od wymogu dokonywania oględzin dla pojazdów fabrycznie nowych oraz
kontynuujących ciągłość ubezpieczenia AC,
3.11. Uznanie za wystarczające posiadanych zabezpieczeń przeciwkradzieżowych pojazdów
3.12 Wykaz pojazdów do ubezpieczenia – Załącznik nr 7, arkusz „wykaz pojazdów”
3.13 Okres ubezpieczenia: 12 miesięczne okresy ubezpieczenia zgodnie z terminem ekspiracji polis
poszczególnych pojazdów – Załącznik nr 7, arkusz „wykaz pojazdów”
3.14 Klauzule dodatkowe - obligatoryjne
3.14.1 Klauzula niezmienności stawek
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia
oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że: że ubezpieczyciel gwarantuje, iż ustalone
przez strony umowy stawki będą niezmienne w czasie całego okresu jej trwania i będzie te stawki
stosować wobec wszystkich pojazdów włączanych do ubezpieczenia na zasadach określonych w
umowie.
3.14.2 Klauzula płatności składki lub rat składki
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia
oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że:
a.
Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się od godz. 00:00 dnia wskazanego w umowie
jako początek okresu ubezpieczenia,
b.
Brak opłaty składki ubezpieczeniowej lub raty składki w terminie jej płatności nie skutkuje
odstąpieniem ubezpieczyciela od udzielania ochrony ubezpieczeniowej ze skutkiem
natychmiastowym. Odstąpienie jest możliwe pod warunkiem pisemnego wezwania
Ubezpieczającego przez Zakład Ubezpieczeń do zapłaty i nie otrzymania składki w terminie
siedmiu dni o ile do dnia poprzedniego włącznie nie nastąpiło obciążenie rachunku bankowego
ubezpieczającego.
3.14.3 Klauzula zasady proporcji
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia
oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że:
Zadeklarowanie niższej o nie więcej niż 15% sumy ubezpieczenia w stosunku do rynkowej wartości
pojazdu w dniu zawarcia ubezpieczenia nie będzie podstawą do stosowania zasady proporcji przy
wypłacie odszkodowania.
3.14.4 Klauzula badań technicznych
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia
oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że:
ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie za szkodę zaistniałą z ubezpieczenia Autocasco, jeżeli pojazd
nie posiadał ważnego okresowego badania technicznego w momencie powstania szkody, jeśli w
odniesieniu do tego pojazdu obowiązuje wymóg dokonywania okresowych badań technicznych, pod
warunkiem, że szkoda nastąpiła nie później niż 30 dni od daty wygaśnięcia okresu ważności badania
technicznego, a stan techniczny pojazdu nie miał wpływu na powstanie szkody.
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3.14.5 Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia
oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że:
urządzeniami zabezpieczającymi pojazd przed kradzieżą, wymaganymi przy zawarciu umowy są:
a.
w pojazdach o sumie ubezpieczenia do 150 000 zł co najmniej jedno atestowane urządzenie.
b.
w pojazdach o sumie ubezpieczenia powyżej 150 000 zł co najmniej dwa różne, samodzielne,
atestowane urządzenia w tym autoalarm,
Ubezpieczyciel uznaje wszystkie zabezpieczenia przeciwkradzieżowe zamontowane fabrycznie jako
zabezpieczenia dopuszczone do obrotu na rynku polskim na podstawie uzyskanego certyfikatu
wymaganego przez odpowiednie przepisy prawa (np. świadectwo kwalifikacyjne itp.). W przypadku
pojazdów kontynuujących ubezpieczenie autocasco, akceptuje się zamontowane zabezpieczenia
przeciwkradzieżowe wymagane przy zawieraniu poprzednich umów i uznaje się je za wystarczające.
3.14.6 Klauzula zgłaszania szkód
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia
przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
W przypadku wystąpienia szkód objętych ochroną w ramach niniejszej umowy ubezpieczenia,
Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany jest dokonać zgłoszenia szkody do Ubezpieczyciela
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni roboczych od daty powstania szkody lub podjęcia o
niej wiadomości chyba, że ogólne warunki przewidują dłuższy termin na zgłoszenie szkody.

3.15 Klauzule/warunki dodatkowe - fakultatywne
3.15.1 Klauzula rozszerzenia zakresu ochrony
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia
oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że:
- Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku otwarcia się podczas jazdy
pokrywy silnika lub bagażnika spowodowane działaniem czynnika zewnętrznego lub wewnętrznego
- Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek zassania cieczy przez pracujący
silnik.
3.15.2 Zniesienie franszyzy integralnej
3.15.3 Klauzula niezmienności wartości pojazdu
Ubezpieczyciel w 12-miesięcznym okresie ubezpieczenia do celów związanych z ubezpieczeniem
pojazdu oraz likwidacją szkody całkowitej/kradzieżowej, przyjmie za wartość rynkową pojazdu,
wskazaną w polisie sumę ubezpieczenia:
a)
dla fabrycznie nowych pojazdów wartość fakturową brutto/netto+50% VAT/ netto (zgodnie z
deklaracją Ubezpieczającego),
b)
dla pojazdów używanych wartość rynkową z dnia zgłoszenia do ubezpieczenia.
3.15.4 Klauzula reprezentantów
Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego
niedbalstwa przez pracowników i współpracowników Ubezpieczającego oraz przez inne osoby, za które
Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność. Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności za szkody
powstałe wyłącznie wskutek winy umyślnej reprezentantów Ubezpieczającego, jeżeli dana szkoda
została wyrządzona w związku z pełnieniem funkcji reprezentanta. Za reprezentantów
Ubezpieczającego uważa się Zarząd Województwa.

4. Ubezpieczenie Assistance
4.1 Zakres ubezpieczenia assistance:
4.1.1
zakres ubezpieczenia i limity obejmują (w przypadku uszkodzenia, wypadku, kolizji lub
awarii pojazdu) co najmniej organizację oraz pokrycie następujących świadczeń:
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•
•

•
•
•
•
•

•

•

•
•

naprawę ubezpieczonego pojazdu (jeżeli jest możliwa) w miejscu unieruchomienia
(również wskutek użycia niewłaściwego paliwa). Ubezpieczyciel pokrywa koszty robocizny z
wyłączeniem kosztów części zamiennych użytych do naprawy – limit na zdarzenie 2 000 zł
holowanie ubezpieczonego pojazdu (również w przypadku użycia niewłaściwego paliwa),
do najbliższego zakładu naprawczego lub innego miejsca wskazanego przez
Ubezpieczonego – limit na zdarzenie 1 500 zł lub do 200 km; JAKO WARUNEK
FAKULTATYWNY - holowanie ubezpieczonego pojazdu (również w przypadku użycia
niewłaściwego paliwa), do najbliższego zakładu naprawczego lub innego miejsca
wskazanego przez Ubezpieczonego limit na zdarzenie 2 000 zł lub do 300 km
holowanie ubezpieczonego pojazdu w przypadku braku paliwa do najbliższej stacji lub
dostarczenie paliwa w celu umożliwienia kontynuacji podróży. Wykonawca nie pokrywa
kosztu paliwa – limit na zdarzenie 1 000 zł lub 200 km
otwarcie ubezpieczonego pojazdu w przypadku zatrzaśnięcia wewnątrz pojazdu kluczyków
lub innych urządzeń służących do otwarcia pojazdu
wymianę koła lub naprawę ogumienia na miejscu zdarzenia
koszty parkingu na okres maksymalnie 3 dni; JAKO WARUNEK FAKULTATYWNY - koszty
parkingu na okres maksymalnie 5 dni
wynajmu pojazdu zastępczego w razie wypadku, awarii lub kradzieży ubezpieczonego
pojazdu, na okres 5 dni. Wykonawca zapewnia dostarczenie i odbiór pojazdu zastępczego
za pojazd ubezpieczony (lub dojazd kierowcy i pasażerów do miejsca wypożyczenia
pojazdu). Wykonawca zapewni pojazd zastępczy bez względu na czas naprawy na okres
nie krótszy niż 3 dni; JAKO WARUNEK FAKULTATYWNY - wynajmu pojazdu zastępczego w
razie wypadku, awarii lub kradzieży ubezpieczonego pojazdu, na okres 7 dni
nocleg Ubezpieczonych w hotelu (kierowca i pasażerowie), nie dłużej niż 2 doby, w
przypadku unieruchomienia ubezpieczonego pojazdu wskutek awarii, wypadku lub
kradzieży, jeżeli naprawa lub odzyskanie pojazdu nie może być dokonane w dniu
zdarzenia; JAKO WARUNEK FAKULTATYWNY – nocleg Ubezpieczonych w hotelu (kierowca i
pasażerowie) - nie dłużej niż 4 doby
powrót Ubezpieczonych (kierowca i pasażerowie) do miejsca zamieszkania w RP lub
kontynuację podróży do miejsca przeznaczenia w przypadku unieruchomienia
ubezpieczonego pojazdu wskutek awarii, wypadku lub kradzieży pojazdu. Przejazd odbywa
się pociągiem I klasy lub jeśli odległość byłaby większa niż 1 000 km – samolotem w klasie
ekonomicznej (wybór środka transportu następuje według woli poszkodowanego)
przejazd jednej osoby po odbiór ubezpieczonego pojazdu naprawionego po awarii lub
wypadku, lub pod obiór ubezpieczonego pojazdu odzyskanego po kradzieży
usługi informacyjne

4.1.2
ochrona assistance dotyczy pojazdów ubezpieczonych w zakresie AC
4.1.3
ochrona assistance dotyczy pojazdów osobowych, osobowo-ciężarowych
ciężarowych o ładowności do 2,5 tony

oraz

4.2 Zakres terytorialny – terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz pozostałych krajów europejskich
(Rosja i Turcja w europejskich częściach ich terytoriów)
4.3 Pojazdy nowonabywane będą objęte ubezpieczeniem na warunkach określonych w umowie (w
szczególności z zastosowaniem stawek ustalonych dla odpowiedniej kategorii pojazdu), po uprzednim
pisemnym zgłoszeniu ich do ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa – od dnia wnioskowanego, jako
dnia rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej, na okres 12 miesięcy.
4.4 Płatność składki: jednorazowa
4.5 Franszyza / udziały własne: brak franszyzy kilometrowej
4.6 Wykaz pojazdów do ubezpieczenia – Załącznik nr 7, arkusz „wykaz pojazdów”
4.7 Okres ubezpieczenia: 12 miesięczne okresy ubezpieczenia zgodnie z terminem ekspiracji polis
poszczególnych pojazdów – Załącznik nr 7, arkusz „wykaz pojazdów”
4.8 Klauzule dodatkowe
4.9.1 Klauzula niezmienności stawek
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Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia
oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że: że ubezpieczyciel gwarantuje, iż ustalone
przez strony umowy stawki będą niezmienne w czasie całego okresu jej trwania i będzie te stawki
stosować wobec wszystkich pojazdów włączanych do ubezpieczenia na zasadach określonych w
umowie.
4.9.2 Klauzula płatności składki lub rat składki
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia
oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że:
a.
Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się od godz. 00:00 dnia wskazanego w umowie
jako początek okresu ubezpieczenia,
b.
Brak opłaty składki ubezpieczeniowej lub raty składki w terminie jej płatności nie skutkuje
odstąpieniem ubezpieczyciela od udzielania ochrony ubezpieczeniowej ze skutkiem
natychmiastowym. Odstąpienie jest możliwe pod warunkiem pisemnego wezwania
Ubezpieczającego przez Zakład Ubezpieczeń do zapłaty i nie otrzymania składki w terminie
siedmiu dni o ile do dnia poprzedniego włącznie nie nastąpiło obciążenie rachunku bankowego
ubezpieczającego.

5. Ubezpieczenie szyb samochodowych
5.1. Suma ubezpieczenia: 3.000,00 zł na pojazd
5.2. Przedmiot ubezpieczenia: stanowią szyby czołowe, tylne oraz szyby boczne w pojazdach
mechanicznych będących w posiadaniu samoistnym lub zależnym Ubezpieczającego / Ubezpieczonego
lub w posiadanie których Ubezpieczający/Ubezpieczony wejdzie w okresie trwania umowy. Na wniosek
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego mogą być ubezpieczone także szyby czołowe, tylne oraz szyby
boczne w pojazdach użytkowane na podstawie umów najmu, dzierżawy, leasingu lub innych o
podobnym charakterze (w takich przypadkach umowa jest zawierana na rzecz właścicieli wskazanych
przez Ubezpieczającego). Dotyczy pojazdów zgodnie z Załącznikiem nr 7, arkusz „wykaz pojazdów”
oraz nowonabywanych.
5.3. Zakres ubezpieczenia: Ubezpieczenie winno obejmować odpowiedzialność za szkody powstałe
ze zdarzeń zaistniałych w okresie ubezpieczenia i polegających na uszkodzeniu lub zniszczeniu szyby
(czołowej, tylnej oraz bocznych) ubezpieczonego pojazdu, w szczególności wskutek poniższych
zdarzeń: w związku z ruchem i postojem, szkody powstałe na skutek nagłego działania siły
mechanicznej w chwili zetknięcia pojazdu z innym pojazdem, osobami, zwierzętami lub przedmiotami,
działania osób trzecich, powodzi, zatopienia, piorunu, pożaru, wybuchu, opadu atmosferycznego,
huraganu, oraz osuwania lub zapadania się ziemi, nagłego działania czynnika termicznego i/lub
chemicznego, kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia albo uszkodzeniu pojazdu w następstwie
jego zabrania w celu krótkotrwałego użycia lub kradzieży, uszkodzeniu pojazdu przez osoby, których
przewóz wymagany był potrzebą udzielenia pomocy medycznej.
Ubezpieczyciel ma zapewnić w ramach niniejszego ubezpieczenia organizację oraz pokrycie kosztów
naprawy lub wymiany uszkodzonej szyby w ubezpieczonym pojeździe.
5.4. Zakres terytorialny: teren Rzeczpospolitej Polskiej
5.5 Płatność składki: jednorazowa
5.6 Franszyza / udziały własne: franszyza integralna nie większa niż 500,00 zł na zdarzenie, brak
franszyz redukcyjnych, bez stosowania udziałów własnych.
5.7 Wykaz pojazdów do ubezpieczenia – Załącznik nr 7, arkusz „wykaz pojazdów”
5.8 Okres ubezpieczenia: 12 miesięczne okresy ubezpieczenia zgodnie z terminem ekspiracji polis
poszczególnych pojazdów – Załącznik nr 7, arkusz „wykaz pojazdów”
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5.9 Klauzule dodatkowe
5.9.1 Klauzula niezmienności stawek
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia
oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że: że ubezpieczyciel gwarantuje, iż ustalone
przez strony umowy stawki będą niezmienne w czasie całego okresu jej trwania i będzie te stawki
stosować wobec wszystkich pojazdów włączanych do ubezpieczenia na zasadach określonych w
umowie.
5.9.2 Klauzula płatności składki lub rat składki
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia
oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że:
a.
Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się od godz. 00:00 dnia wskazanego w umowie
jako początek okresu ubezpieczenia,
b.
Brak opłaty składki ubezpieczeniowej lub raty składki w terminie jej płatności nie skutkuje
odstąpieniem ubezpieczyciela od udzielania ochrony ubezpieczeniowej ze skutkiem natychmiastowym.
Odstąpienie jest możliwe pod warunkiem pisemnego wezwania Ubezpieczającego przez Zakład
Ubezpieczeń do zapłaty i nie otrzymania składki w terminie siedmiu dni o ile do dnia poprzedniego
włącznie nie nastąpiło obciążenie rachunku bankowego ubezpieczającego.

Postanowienia dodatkowe (obligatoryjne) do ubezpieczeń komunikacyjnych
1). Pojazdy włączane do ubezpieczenia:
Pojazdy nowe - zakupione pojazdy fabrycznie nowe zostaną objęte ochroną ubezpieczeniową od
daty zarejestrowania pojazdu pod warunkiem zgłoszenia pojazdu do ubezpieczenia najpóźniej do
trzech dni roboczych od daty rejestracji. Przyjmowanie pojazdów do ubezpieczenia następować będzie
na podstawie wniosku (zawierającego niezbędne dane do identyfikacji pojazdu: numer nadwozia lub
numer rejestracyjny pojazdu) przesyłanego faksem lub mailem przez Brokera / Klienta , a
szczegółowe dane ubezpieczanego pojazdu muszą zostać przekazane w terminie nie dłuższym niż 3
dni robocze od dnia rejestracji.
Pojazdy używane - zakupione pojazdy, jako używane zostaną objęte ochroną ubezpieczeniową od
daty zgłoszenia pojazdu. Przyjmowanie pojazdów do ubezpieczenia następować będzie na podstawie
wniosku (zawierającego niezbędne dane do identyfikacji pojazdu: numer nadwozia lub numer
rejestracyjny pojazdu) przesyłanego faksem lub mailem przez Brokera / Klienta, a szczegółowe dane
ubezpieczanego pojazdu muszą zostać przekazane w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia
zgłoszenia.

C. CZĘŚĆ 3 ZAMÓWIENIA
Grupowe ubezpieczenie odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa grupowego ubezpieczenia odpowiedzialności majątkowej
funkcjonariuszy publicznych wynikającej z przepisów ustawy z dnia 20 stycznia 2011 roku
o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa, a także
odpowiedzialności cywilnej i pracowniczej funkcjonariuszy publicznych powstającej na innej podstawie
prawnej .
Przedmiot, zakres i warunki ubezpieczenia.
1. Definicje:
Ustawa – ustawa z dnia 20 stycznia 2011 o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy
publicznych za rażące naruszenie prawa (Dz.U. 2011 nr 34 poz. 173 ze zmianami).
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Funkcjonariusz publiczny – osoba działająca w charakterze organu administracji publicznej lub
z jego upoważnienia albo jako członek kolegialnego organu administracji publicznej lub osoba
wykonująca w urzędzie organu administracji publicznej pracę w ramach stosunku pracy, stosunku
służbowego lub umowy cywilnoprawnej, biorącą udział w prowadzeniu sprawy rozstrzyganej
w drodze decyzji lub postanowienia przez taki organ – zgodnie z treścią art. 2 ust.1 pkt 1 Ustawy.
Ubezpieczony – funkcjonariusz publiczny, zatrudniony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Lubuskiego w Zielonej Górze, którego odpowiedzialność jest objęta ubezpieczeniem, na rachunek
której Ubezpieczający zawarł umowę ubezpieczenia
Podmiot odpowiedzialny – Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego lub inny podmiot
który zgodnie z art. 417 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U.
z 2014 r., poz. 121 ze zmianami), ponosi odpowiedzialność majątkową za szkody wyrządzone przy
wykonywaniu władzy publicznej.
Organ administracji publicznej – organ administracji publicznej w rozumieniu art. 5 §2 pkt 3
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U.
z 2013 r., poz. 267 ze zmianami).
Rażące naruszenie prawa – naruszenie prawa, o którym mowa w art. 6 Ustawy.
Wypadek ubezpieczeniowy – działanie lub zaniechanie Ubezpieczonego przy wykonywaniu władzy
publicznej, prowadzące do rażącego naruszenia prawa, o ile skutkuje finansową odpowiedzialnością
Ubezpieczonego lub podmiotu odpowiedzialnego w rozumieniu przepisów Ustawy.
W przypadku uchybienia polegającego na zaniechaniu, w razie wątpliwości uznaje się, że uchybienie
zostało popełnione w dniu, w którym zaniechane działanie musiałoby nastąpić, aby zapobiec
wystąpieniu szkody
Czasowy zakres ochrony – trigger act committed.
Czysta Szkoda Majątkowa - szkoda, nie będąca Szkodą Osobową, ani Szkodą Rzeczową i nie
będąca następstwem takich szkód.
Szkoda Rzeczowa - uszkodzenie, zniszczenie lub utrata rzeczy wraz ze stratami poniesionymi w ich
następstwie. Za rzeczy uznaje się również w szczególności pieniądze i papiery wartościowe.
Szkoda Osobowa - śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia wraz ze stratami poniesionymi w ich
następstwie.
Osoba Trzecia
każda osoba, która doznała szkody, nie będąca stroną stosunku ubezpieczenia
podmiot odpowiedzialny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20.01.2011 r.
o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące
naruszenie prawa.
pracodawca w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –
Kodeks Pracy - nawet jeśli jest stroną stosunku ubezpieczenia
Koszty Pomocy Prawnej -wynagrodzenie adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych,
należności biegłych i świadków, koszty sądowe, inne koszty ustalenia wysokości szkody i zakresu
odpowiedzialności oraz koszty podróży z tym związane, które nie powstaną bezpośrednio u
Wykonawcy (Ubezpieczyciela).

Okres odpowiedzialności ubezpieczyciela – ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność, jeżeli
roszczenia poszkodowanych związane z ubezpieczoną odpowiedzialnością Ubezpieczonego zostaną
zgłoszone przed upływem ustawowych terminów przedawnienia roszczeń.
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2. Przedmiot i zakres ubezpieczenia:
Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy publicznych wobec
podmiotów odpowiedzialnych określona przepisami Ustawy. Zakres ubezpieczenia obejmuje wypadki
ubezpieczeniowe, które zaistniały w okresie ubezpieczenia.
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody wyrządzone nieumyślnie, w tym wskutek rażącego
niedbalstwa. Ubezpieczeniem objęte są również roszczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej
ubezpieczonego za czyste szkody majątkowe za naruszenie dóbr osobistych osób trzecich i w związku
z wykonywaniem czynności zawodowych oraz roszczenia z tytułu konsekwencji uszkodzenia,
zniszczenia lub utraty akt i innych dokumentów związanych z wykonywaniem czynności zawodowych,
za wyjątkiem pieniędzy i papierów wartościowych.
Dodatkowo zakresem ubezpieczenia objęte są koszty ochrony prawnej w zakresie obejmującym
refundację kosztów pomocy prawnej poniesionych w celu ochrony interesów prawnych
Ubezpieczonego w związku z postępowaniem sądowym wszczętym wskutek wniesienia na rzecz
podmiotu odpowiedzialnego powództwa o odszkodowanie przeciwko funkcjonariuszowi publicznemu z
tytułu szkody wyrządzonej przy wykonywaniu władzy publicznej z rażącym naruszeniem prawa,
zgodnie z przepisami Ustawy. Koszty ochrony prawnej obejmują również koszty wynagrodzenia
rzeczoznawców powołanych w uzgodnieniu z Ubezpieczycielem w celu ustalenia okoliczności lub
rozmiaru szkody.
Limit dla ubezpieczenia kosztów ochrony prawnej wynosi 30 000,00 zł na jedno i
wszystkie zdarzenia (wypadek ubezpieczeniowy) w każdym okresie ubezpieczenia ponad
sumę ubezpieczenia/gwarancyjną (odrębny dla każdego ubezpieczonego).
W przypadku sporu sądowego pomiędzy Ubezpieczonym a uprawnionym do
odszkodowania lub jego następcami prawnymi, nawet w przypadku wątpliwości, czy
powstała szkoda jest objęta zakresem ubezpieczenia, Wykonawca (Ubezpieczyciel)
wystąpi w charakterze interwenienta ubocznego.
3. Zakres terytorialny ubezpieczenia: roszczenia dochodzone przed polskimi sądami
4.Suma ubezpieczenia/gwarancyjna na każdego ubezpieczonego – 300.000 PLN na jeden i
wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia, zgodnie z poniższym:
5. Dopuszczalne wyłączenia odpowiedzialności
Zakres ubezpieczenia nie obejmuje odpowiedzialności za szkody:
1) wyrządzone umyślnie przez ubezpieczonego; ubezpieczenie obejmuje jednak szkody wyrządzone
rażącym niedbalstwem
2) uregulowane przez podmiot odpowiedzialny w następstwie roszczeń osób bliskich względem
ubezpieczonego;
3) związane z wykonywaniem władzy publicznej w okresie wojny, wojny domowej, stanu wojennego,
rewolucji, rozruchów, zamieszek społecznych;
4) za które ubezpieczony jest odpowiedzialny wskutek umownego przejęcia odpowiedzialności
cywilnej innej osoby albo wskutek rozszerzenia zakresu własnej odpowiedzialności ponad
wynikającą z Ustawy.
6. Liczba ubezpieczonych
Zakłada się, iż do ubezpieczenia przystąpi około 10 osób
Liczba osób przystępujących do ubezpieczenia podana w pkt 6 jest wyłącznie liczbą
szacunkową, ustaloną na podstawie liczby ubezpieczonych w ostatnich 12 miesiącach
Zamawiający nie gwarantuje przystąpienia do ubezpieczenia podanej w pkt. 6 liczby osób

7. Okres ubezpieczenia i warunek ochrony ubezpieczeniowej
4.1 Ochrona ubezpieczeniowa udzielana przez Wykonawcę (Ubezpieczyciela) w stosunku do
funkcjonariusza publicznego trwa przez okres 12 miesięcy.

str. 42

4.2 Lista osób przystępujących ubezpieczenia [Ubezpieczonych] w dniu zawarcia niniejszej Umowy
będzie stanowić Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.
4.3 W przypadku funkcjonariuszy publicznych, którzy zostaną zgłoszeni w trakcie obowiązywania
niniejszej umowy Wykonawca (ubezpieczyciel) udziela ochrony ubezpieczeniowej od dnia
wskazanego w zgłoszeniu jednak nie wcześniej niż od chwili zgłoszenia. Okres ochrony
ubezpieczeniowej zostaje zrównany z okresem ubezpieczenia pozostałych Ubezpieczonych.
4.4 Wykonawca wystawi dokument potwierdzający fakt zawarcia indywidualnej umowy
ubezpieczenia w ramach niniejszej Umowy.

8. Warunki szczególne obligatoryjne:
8.1. Przyjęcie podanej klauzuli daty stempla bankowego lub pocztowego
8.2. Przyjęcie podanej klauzuli czasu ochrony
8.3. Przyjęcie podanej klauzuli nieściągania rat niewymagalnych
8.4. Przyjęcie podanej klauzuli zgłaszania szkód
8.5. Franszyzy i udziały własne:
a. franszyzy integralna i redukcyjna – brak
b. udział własny – brak
Definicje klauzul:
Klauzula daty stempla bankowego lub pocztowego – z zachowaniem pozostałych,
niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku
i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
Za datę prawidłowego opłacenia składki ubezpieczeniowej uznaje się datę stempla bankowego lub
pocztowego, uwidocznioną na przelewie bankowym lub pocztowym, pod warunkiem, że w chwili
zlecenia przelewu bankowego na koncie Ubezpieczającego znajdowały się wystarczające środki
finansowe.
Klauzula czasu ochrony – z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach
ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
W przypadku braku wpłaty w ustalonym terminie składki jednorazowej lub jej pierwszej raty
Ubezpieczyciel odstępuje od możliwości wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym
z żądaniem zapłaty składki za okres, przez który ponosił odpowiedzialność. W razie braku zapłaty
wyżej wymienionej należności Ubezpieczyciel po upływie terminu wezwie Ubezpieczającego do zapłaty
z zagrożeniem, że brak zapłaty w wyznaczonym terminie, nie krótszym jednak niż 7 dni od dnia
otrzymania wezwania, spowoduje ustanie odpowiedzialności Ubezpieczyciela.
Klauzula nieściągania rat niewymagalnych – z zachowaniem pozostałych, niezmienionych
niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych
(szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
W przypadku wypłaty odszkodowania, Ubezpieczyciel nie potrąca z kwoty odszkodowania
dla Ubezpieczającego /Ubezpieczonego rat jeszcze niewymagalnych oraz nie żąda zapłaty pozostałych
rat. W przypadku wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania Ubezpieczający zobowiązany jest do
opłacenia pozostałych rat składki w uzgodnionych terminach i wysokości.
Klauzula zgłaszania szkód – z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach
ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
Na podstawie art. 818 § 1 kodeksu cywilnego ustala się termin powiadomienia Ubezpieczyciela
o wypadku ubezpieczeniowym na 7 dni od daty uzyskania przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego
wiedzy o zajściu wypadku. W sprawach terminów nieuregulowanych przez kodeks cywilny
zastosowanie mają przepisy ustawy o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za
rażące naruszenie prawa. W przypadku odmiennych postanowień kodeksu cywilnego
i ustawy o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa
pierwszeństwo mają przepisy tej ostatniej.
9. Warunki fakultatywne:
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9.1. Zwiększenie limitu odpowiedzialności dla kosztów ochrony prawnej do sumy 40 000,00 zł
na jedno i wszystkie zdarzenia (wypadek ubezpieczeniowy) w każdym okresie ubezpieczenia
ponad sumę ubezpieczenia/ gwarancyjną (odrębny dla każdego ubezpieczonego)
9.2. Włączenie odpowiedzialności za szkody wyrządzone umyślnie
9.3. Zwiększenie sumy ubezpieczenia gwarancyjna na każdego ubezpieczonego – 400.000 PLN
na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia
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