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Załącznik A

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI 1

CZĘŚĆ 1 – ubezpieczenie mienia i OC
I. UBEZPIECZAJĄCY / UBEZPIECZONY
Miasto Radomsko – Urząd Miasta Radomsko oraz jednostki organizacyjne wymienione w sekcji II pkt 1.
SIWZ.
Szczegółowe dane ubezpieczających/ubezpieczonych (teleadresowe, NIP, REGON, wykazy lokalizacji
oraz zakres działalności - PKD) zostały podane w załączniku A3 (A.3.1-A.3.26) do SIWZ.
II. PRZEDMIOT UBEZPIECZEŃ DLA CZĘŚCI 1 ZAMÓWIENIA:
1. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.
2. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.
3. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i wandalizmu.
4. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności oraz z tytułu posiadania
mienia.
5. Ubezpieczenie pojazdów:
- Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody
powstałe w związku z ruchem tych pojazdów.
- Ubezpieczenie AUTO-CASCO.
- Ubezpieczenie NNW kierowców i pasażerów.
- Ubezpieczenie Assistance.
III. WARUNKI WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JAKIE
MUSZĄ SPEŁNIAĆ OFERTY
1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Umowa od 01-12-2019 do 30-11-2021 z podziałem na dwa okresy rozliczeniowe.
1.1. pierwszy okres rozliczeniowy: od dnia 01.12.2019 r. do dnia 30.11.2020 r.
1.2. drugi okres rozliczeniowy: od dnia 01.12.2020 r. do dnia 30.11.2021 r.
Z zastrzeżeniami dotyczącymi okresów ubezpieczeń pojazdów:
1.3. W pierwszym okresie rozliczeniowym
1.3.1. Dla pojazdów wymienionych w załączniku A2, których okresy ubezpieczenia rozpoczynają się
w dniu 01,12.2019, ubezpieczenia OC ppm, AC, NNW, Assitance, Szyby będą zawarte w
pierwszym okresie rozliczeniowym na okres od 01.12.2019 do 30.11.2020. Składki będą płatne
w dwóch ratach.
1.3.2. Dla pojazdów wymienionych w załączniku A2, których okresy ubezpieczenia OC ppm
rozpoczynają się po dniu 01.12.2019, polisy OC ppm będą zawarte w pierwszym okresie
rozliczeniowym na 12 miesięcy od daty wskazanej dla danego pojazdu w załączniku A2.
Składki OC dla tych pojazdów płatne będą w dwóch ratach. Pierwsza rata za okres od daty
początkowej okresu ubezpieczenia danego pojazdu do 30.11.2020 płatna w terminie 14 dni od
daty wystawienia polisy. Druga rata płatna w terminie do 14.12.2020. Polisy te zostaną
rozwiązane z dniem 30.11.2020. a drugie raty zostaną anulowane. W to miejsce zostaną
wystawione polisy OC na drugi okres rozliczeniowy: od 01.12.2020 do 30.11.2021.
Ubezpieczenia AC, NNW, Assitance, Szyby dla tych pojazdów będą zawarte w pierwszym
okresie od daty wskazanej dla danego pojazdu w załączniku A2 do dnia 30.11.2020, a
następnie na drugi okres ubezpieczenia od 01.12.2020 do 30.11.2021.
Składki za ubezpieczenia AC, NNW, Assistance, Szyby płatne będą jednorazowo.
1.3.3. Dla pojazdów zakupionych lub zgłoszonych pierwszy raz do ubezpieczenia w pierwszym
okresie ubezpieczenia, Ubezpieczenia OC ppm będą zawarte w pierwszym okresie od dnia
wskazanego przez Ubezpieczającego (data rejestracji lub data zachowanie ciągłości), na okres
12 miesięcy z płatnością w dwóch ratach. Pierwsza rata za okres od daty początkowej okresu
ubezpieczenia danego pojazdu do 30.11.2020 płatna w terminie 14 dni od daty wystawienia
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polisy. Druga rata płatna w terminie do 14.12.2020. Polisy te zostaną rozwiązane z dniem
30.11.2020. a drugie raty zostaną anulowane. W to miejsce zostaną wystawione polisy OC na
drugi okres rozliczeniowy: od 01.12.2020 do 30.11.2021. Ubezpieczenia AC, NNW,
Assistance, Szyby będą zawarte w pierwszym okresie od dnia wskazanego przez
zamawiającego (data rejestracji lub zachowanie ciągłości) do dnia 30.11.2020 – składki płatne
jednorazowo, a następnie na drugi okres ubezpieczenia od 01.12.2020 do 30.11.2021
1.4. W drugim okresie rozliczeniowym
1.4.1. Dla pojazdów, których okresy ubezpieczenia kończą się lub zostały wyrównane z dniem
30.11.2020 okresy ubezpieczenia OC ppm, AC, NNW, Assitance, Szyby będą zawarte w
drugim okresie rozliczeniowym na okres od 01.12.2020 do 30.11.2021. Składki będą płatne w
dwóch ratach.
1.4.2. Dla pojazdów zakupionych lub zgłoszonych pierwszy raz do ubezpieczenia w drugim okresie
ubezpieczenia, Ubezpieczenia OC ppm, Ubezpieczenia AC, NNW, Assistance, Szyby będą
zawarte od dnia wskazanego przez Ubezpieczającego (data rejestracji lub data zachowanie
ciągłości) na okres 12 miesięcy z płatnością w dwóch ratach.
1.5.

Warunkiem zawarcia ubezpieczenia od dnia wskazanego przez ubezpieczającego, o którym mowa w
punktach 1.3.3. i 1.4.2, jest zgłoszenie tego pojazdu do ubezpieczenia przez Ubezpieczającego lub
Pełnomocnika najpóźniej w dniu, w którym rozpoczyna się okres ubezpieczenia. W takiej sytuacji
okres ubezpieczenia rozpocznie się najwcześniej od daty i godziny zgłoszenia. Jeżeli pojazd zostanie
zgłoszony co najmniej jeden dzień wcześniej to okres ubezpieczenia rozpocznie się od godz. 00:00
dnia wskazanego przez Ubezpieczającego lub pełnomocnika.

2. WARUNKI UBEZPIECZENIA
Umowa ubezpieczenia zostanie zawarte w oparciu o zapisy zawarte w SIWZ i załącznikach
oraz o ogólne i szczególne warunki ubezpieczenia wykonawcy (towarzystwa ubezpieczeń). Zapisy
zawarte w SIWZ i załącznikach mają pierwszeństwo przed zapisami ogólnych i szczególnych
warunków ubezpieczenia w zakresie w jakim nie ograniczają zakresu ochrony w stosunku do tych
warunków.
3. KLAUZULE DODATKOWE: OBLIGATORYJNE I FAKULTATYWNE
3.1. Treść umowy ubezpieczenia stanowią również klauzule dodatkowe podane przy poszczególnych
rodzajach ubezpieczeń – zgodnie z treścią podana w pkt. 6 – z zastrzeżeniem warunków opisanych
poniżej w pkt. 4.
3.2. Klauzule dodatkowe zostały podzielone na klauzule obligatoryjne (obowiązkowe) i fakultatywne
(dobrowolne).
3.3. Klauzule obligatoryjne nie mogą być wyłączone z zakresu ochrony ubezpieczeniowej.
3.4. Klauzule fakultatywne stanowią warunki dodatkowe do umowy ubezpieczenia.
3.5. Włączenie do zakresu ubezpieczenia klauzuli fakultatywnej skutkuje uzyskaniem punktów
dodatkowych w kryterium 2 - klauzule fakultatywne, o którym mowa w sekcji XIII SWZ. Dla każdej
klauzuli fakultatywnej została podana liczba punktów jaka zostaje przyznana w kryterium warunki
dodatkowe.
4. WARUNKI
ZASTOSOWANIA
KLAZUL
DODATKOWYCH
(OBLIGATORYJNYCH
I FAKULTATYWNYCH)
4.1. Treść umowy ubezpieczenia stanowią również klauzule wymienione przy poszczególnych rodzajach
ubezpieczeń, o treści podanej w pkt 6., pod warunkiem, że ich postanowienia są korzystniejsze dla
Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub poszkodowanego, niż zapisy Ogólnych Warunków
Ubezpieczenia mających zastosowanie do umowy ubezpieczenia lub postanowienia umowy
ubezpieczenia w pozostałej części oraz nie zawężają odpowiedzialności Ubezpieczyciela.
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4.2. W przypadku, w którym niemożliwa jest ocena czy warunek, o którym mowa w pkt. 4.1. został
spełniony, Ubezpieczający, Ubezpieczony lub poszkodowany jest uprawniony do dokonania wyboru
pomiędzy treścią Ogólnych Warunków Ubezpieczenia mających zastosowanie do umowy
ubezpieczenia, postanowieniami umowy ubezpieczenia w pozostałej części, a treścią klauzul.
4.3. W przypadku, w którym klauzule spełniają warunek, o którym mowa w pkt. 4.1. jedynie co do części
swojej treści, część ta stanowi treść umowy ubezpieczenia. W pozostałym zakresie obowiązują
zapisy Ogólnych Warunków Ubezpieczenia mających zastosowanie do umowy ubezpieczenia lub
postanowienia umowy ubezpieczenia w pozostałej części, które nie są z nimi sprzeczne.
5. KLAUZULA ZMIAN WŁASNOŚCIOWYCH, POŁĄCZENIA I PRZEKSZTAŁCENIA
W przypadku zmiany w strukturze własności Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego, przekształcenia lub
połączenia Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego, ochrona ubezpieczeniowa będzie udzielana przez
Ubezpieczyciela również wobec podmiotów przejmujących, nowo zawiązanych lub przekształconych na
warunkach i w zakresie wynikającym z zawartej umowy ubezpieczenia, bez konieczności uzyskania
zgody Ubezpieczyciela. Ubezpieczającemu, podmiotom przejmującym, nowo zawiązanym lub
przekształconym przysługuje prawo rozwiązania umowy ubezpieczenia za 30 dniowym
wypowiedzeniem.
6. POSTANOWIENIA OGÓLNE
6.1. Wszelkie postanowienia umowy ubezpieczenia, zwanej dalej również Umową, będą obowiązywały i
będą interpretowane z uwzględnieniem specyfiki działalności Ubezpieczającego/Ubezpieczonego
jako jednostek samorządu terytorialnego.
6.2. Wskazane w Umowie limity odpowiedzialności obejmują i odnoszą się do wszystkich
Ubezpieczonych oraz do każdego okresu rozliczeniowego (polisowego), z zastrzeżeniem
odmiennych postanowień Umowy.
6.3. O ile w Umowie nie wskazano limitów odpowiedzialności Ubezpieczyciela oznacza to, iż
ustanowienie jakichkolwiek limitów przez Ubezpieczyciela jest niedopuszczalne.
6.4. Obowiązujące w okresie ubezpieczenia lub okresie rozliczeniowym limity odpowiedzialności oraz
wysokość należnej składki ubezpieczeniowej zostaną ponadto potwierdzone w dokumencie
ubezpieczenia (polisie ubezpieczeniowej) wystawionym przez Ubezpieczyciela w każdym okresie
rozliczeniowym.
6.5. Na wniosek Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, Ubezpieczyciel zobowiązany jest potwierdzić w
odrębnych certyfikatach wysokość składki ubezpieczeniowej przypadającej na daną jednostkę
organizacyjną Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego oraz terminy zapłaty rat składki
ubezpieczeniowej.
7. WARUNKI DOTYCZĄCE REALIZACJI OBOWIAZKÓW Z UMOWY
7.1. Wszystkie zawiadomienia i oświadczenia kierowane do drugiej strony uznaje się za skuteczne i
dopuszczalne, jeżeli zostały dokonane drogą faksową lub elektroniczną. Niniejsze nie dotyczy
oświadczenia woli o wypowiedzeniu lub odstąpieniu od Umowy, ani oświadczeń o zmianie lub
uzupełnieniu Umowy.
7.2. Ubezpieczający zobowiązany jest, niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni roboczych od
daty powstania szkody lub powzięcia o niej wiadomości zawiadomić Ubezpieczyciela o szkodzie.
7.3. Na Ubezpieczyciela nie przechodzą roszczenia regresowe do podmiotów będących
ubezpieczającym/ubezpieczonym wymienionych w pkt I.
7.4. Gdziekolwiek w ogólnych lub szczególnych warunkach ubezpieczenia, mających zastosowanie do
Umowy, przewidziane są postanowienia zobowiązujące Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego do
usunięcia zagrożeń lub szczególnie niebezpiecznych okoliczności, ulegają one zmianie na:
„Ubezpieczający/ Ubezpieczony zobowiązany jest do podjęcia działań zmierzających do
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zminimalizowania szczególnego zagrożenia. Powyższe dotyczy także zagrożenia, którego
zminimalizowania domagał się Ubezpieczyciel”.
7.5. Jeżeli ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia, mające zastosowanie do Umowy, definiują w
jakikolwiek sposób wzrost zagrożenia, zwiększenie ryzyka lub sytuacje, w których uważa się, że
zagrożenie powstania szkody wzrosło, albo też przesłanki pozwalające określić zagrożenie jako
szczególne, to postanowień takich nie stosuje się. Dotyczy to zwłaszcza uzyskania w takim
przypadku przez Ubezpieczyciela uprawnienia do jednostronnego wypowiedzenia Umowy
ubezpieczenia, jak również sankcji w postaci natychmiastowego braku ochrony ubezpieczeniowej. W
zamian tych postanowień zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego
prawa, przede wszystkim przepisy kodeksu cywilnego dotyczące umowy ubezpieczenia.
8. Zamawiający przewiduje w okresie 3 lat od dnia udzielenia Zamówienia podstawowego, udzielenie
dotychczasowemu Wykonawcy usług, zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Pzp,
polegającego na powtórzeniu podobnych usług zgodnych z przedmiotem Zamówienia. Przewiduje się, iż
ewentualny zakres oraz warunki usług, o których mowa w zdaniu poprzednim, będzie podobny jak w
Zamówieniu podstawowym, z możliwością zmiany uzgodnionej przez Strony w zakresie:
8.1. sum ubezpieczenia (sum gwarancyjnych), limitów i sublimitów odpowiedzialności,
8.2. okresu ubezpieczenia i okresów rozliczeniowych,
8.3. wysokości stawek ubezpieczeniowych,
8.4. wyłączeń, ograniczeń lub rozszerzeń zakresu ubezpieczenia,
pod warunkiem zaistnienia przynajmniej jednej z następujących okoliczności:
a) opóźnienia planowanego terminu rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej na rzecz
Ubezpieczonego, wskutek opóźnienia udzielenia odrębnego zamówienia publicznego, na
przykład w związku z unieważnieniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
złożeniem odwołania, zaistnieniem trudności organizacyjnych wpływających na okres
prowadzenia postępowania,
b) wzrostu wartości mienia np. wskutek nabycia, przejęcia, przekazania mienia, zakończenia
inwestycji,
c) zmiany w strukturze organizacyjnej Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, przekształcenia,
połączenia, podziału, zniesienia, likwidacji Ubezpieczonego lub im podobne,
d) zmiany rodzaju lub zakresu działalności wykonywanej przez Ubezpieczającego
/Ubezpieczonego, albo zmiany rodzaju lub wartości posiadanego przez Ubezpieczonego
majątku mającej wpływ na powstanie obowiązku lub potrzebę zmiany zakresu ubezpieczenia
OC lub mienia,
e) zmiany w obowiązujących przepisach prawa lub zmiany istotnych z uwagi na charakter
działalności Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego stosunków umownych.
9. MIEJSCE UBEZPIECZENIA
Miasto Radomsko, Teren RP i EUROPA
Zgodnie z opisem dla poszczególnych rodzajów ubezpieczenia.
10. SZKODOWOŚĆ
Dane dotyczące szkodowości z ubezpieczeń mienia i OC zostały podane w załącznikach A4 i A5– wg
przesłanych przez towarzystwa ubezpieczeń zaświadczeń i dostępnych danych.
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IV. UBEZPIECZANE RYZYKA
Zakres ubezpieczenia, przedmiot i sumy ubezpieczenia oraz klauzule dla poszczególnych rodzajów
ubezpieczeń
Klauzule fakultatywne do wszystkich ubezpieczanych ryzyk
LPWD - Liczba punktów do kryterium warunki dodatkowe

Lp.
1

2

3

Klauzula fakultatywna – warunek dodatkowy

LPWD

KLAUZULA PROLONGATY ZAPŁATY SKŁADKI: Z zachowaniem pozostałych,
niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia
określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunków ubezpieczenia
strony uzgodniły, że niniejsza klauzula dopuszcza prolongatę zapłaty składki
ubezpieczeniowej lub raty składki o 14 (czternaście) dni, pod warunkiem złożenia
pisemnego wniosku przez Ubezpieczającego przed upływem terminu płatności
składki ubezpieczeniowej lub raty składki ; a o 3 (trzy) dni bez składania takiego
wniosku . W obu przypadkach nie będą naliczane odsetki.
KLAUZULA PRZELEWU BANKOWEGO.: Za datę prawidłowego opłacenia
składki ubezpieczeniowej uznaje się datę złożenia dyspozycji realizacji polecenia
przelewu bankowego bez względu na formę (pisemna lub elektroniczna), o ile w
terminie jej realizacji na rachunku Ubezpieczającego była dostępna niezbędna
ilość środków płatniczych.
KLAUZULA WYŁĄCZENIA REGRESU WOBEC ZATRUDNIONYCH (dot. art. 828 §
2 k.c.). Nie przechodzą na Ubezpieczyciela roszczenia przeciwko osobom fizycznym
zatrudnionym przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego na podstawie umowy o
pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub innej umowy o świadczenie usług. Nie
przechodzą na Ubezpieczyciela również roszczenia przeciwko osobom fizycznym
prowadzącym działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz Ubezpieczającego/
Ubezpieczonego (samozatrudnienie). Wyłączenie prawa do regresu nie ma
zastosowania w sytuacji, gdy sprawca wyrządził szkodę umyślnie.

5

5

10

1. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
1.1. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA.
Ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia od ryzyk żywiołowych będą objęte:
1.1.2. Zadeklarowane środki trwałe (bez względu na wiek, stopień umorzenia/amortyzacji i
technicznego/faktycznego zużycia) za wyjątkiem samochodów;
1.1.3. Środki obrotowe,
1.1.4. Mienie niskocenne, wyposażenie (w tym niskocenne środki trwałe),
1.1.5. Wartości pieniężne i gotówka w kasie,
1.1.6. Szyby i inne przedmioty od stłuczenia,
1.1.7. Nakłady adaptacyjne, w tym w obcych środkach trwałych,
1.1.8. Mienie pracownicze
1.1.9. Mienie osób trzecich,
1.1.10. zbiory biblioteczne, księgozbiory,
1.1.11. Bez względu na odmienne postanowienia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia
ochroną ubezpieczeniową zostaną objęte:
- sieci i instalacje elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, odgromowe i inne przynależne
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do ubezpieczonych nieruchomości i ujęte w ich wartości;
- ogrodzenia i bramy;
- sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny nie ubezpieczony w ramach ubezpieczenia
sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk;
- obiekty małej architektury w tym pomniki, rzeźby, fontanny, kompozycje przestrzenne,
elementy infrastruktury, instalacje służące do podniesienia bezpieczeństwa, itp;
- wiaty,
- place, boiska sportowe, fontanny, skwery itp

Do ubezpieczenia zostały zgłoszone wszystkie środki trwałe – zgodnie z danymi podanymi w
załączniku A1 do SIWZ. Ubezpieczenie nie dotyczy mienia z ewidencji dróg Miasta Radomsko.
Informacje o lokalizacjach i budynkach zawiera załącznik A3 do SIWZ.
1.2. ZAKRES UBEZPIECZENIA
1.2.1 Ubezpieczenie w systemie ryzyk nazwanych, zakres pełny, obejmuje szkody powstałe w
wyniku zdarzeń wymienionych poniżej i obejmuje co najmniej wszystkie wymienione poniżej
ryzyka:
1.2.1.1. ryzyka podstawowe (FLEXA): ogień (pożar), wybuch (eksplozja), upadek statku
powietrznego, uderzenie pioruna;
1.2.1.2. ryzyka dodatkowe (EC): huragan (wiatr o prędkości powyżej 17 m/s (chyba, że warunki
wykonawcy ustalają prędkość niższą), deszcz nawalny, powódź, spływ wód po zboczach,
lawina, śnieg, grad, trzęsienie ziemi, zapadanie lub osuwanie się ziemi; szkody
wodociągowe, zalanie dym, sadza, uderzenie pojazdu, huk ponaddźwiękowy, upadek
drzew, budynków lub budowli, katastrofa budowlana.
1.2.2.
Przez poszczególne ryzyka należy rozumieć:
1.2.2.1 Definicja ognia ulega uzupełnieniu o następujący zapis: „Ochroną objęte są szkody będące
następstwem wystąpienia niniejszego ryzyka niezależnie od tego, w jakim stopniu mienie zostało
nim dotknięte. Dotyczy to w szczególności szkód w wyniku przypalenia, przepalenia,
osmalenia, przegrzania, nawet bez widocznego ognia
1.2.2.2 Definicja wybuchu ulega uzupełnieniu o następujący zapis: „Jeżeli wybuch wewnątrz
zbiornika nastąpił wskutek przemiany chemicznej to Ubezpieczyciel uznaje swoją
odpowiedzialność także za szkodę powstałą w zbiorniku/naczyniu ciśnieniowym, gdy jego
ściany nie zostały rozerwane” oraz zapis doprecyzowujący, że „gwałtowna zmiana
równowagi układu może następować także z jednoczesnym wyzwoleniem się cieczy” Ryzyko
wybuchu obejmuje także szkody powstałe na skutek „implozji”.
1.2.2.3 Przez uderzenie pioruna rozumie się szkody powstałe bezpośrednio jak również pośrednio
wskutek wyładowania atmosferycznego, w szczególności spowodowane indukcją prądu
elektrycznego oraz na skutek przepięcia lub wzbudzania się niszczących sił
elektromagnetycznych, a także w wyniku uderzenia pioruna w urządzeniach i instalacjach
elektrycznych lub sieciach energetycznych (elektroenergetycznych) lub elektronicznych. Dla
szkód powstałych w wyniku pośredniego uderzenia pioruna ustanawia się limit
odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w wysokości
500 000 PLN. Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są urządzenia przeciwprzepięciowe.
1.2.2.4 Definicja szkód wodociągowych (zalanie przez wydostawanie się wody i innych cieczy, lub
pary z urządzeń wodnokanalizacyjnych lub technologicznych) obejmuje w szczególności
szkody powstałe wskutek:
- niezamierzonego i niekontrolowanego wydobywania się wody, innych cieczy, lub pary z
przewodów i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub innych
urządzeń technologicznych;
- cofnięcia się ścieków z sieci kanalizacyjnej;
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- samoczynnego uruchomienia się instalacji tryskaczowych / zraszaczowych z innych
przyczyn niż pożar;
- pozostawienia otwartych kranów lub innych zaworów;
- zamarznięcia i/lub pęknięcia rur, instalacji, klimatyzacji, umywalek, toalet, kranów, a także
elementów tych lub podobnych przedmiotów.
Ryzyko szkód wodociągowych obejmuje także szkody w przewodach i urządzeniach
wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub innych urządzeniach
technologicznych, w tym spowodowane przez zamarznięcie lub pęknięcie, powstałe w
związku ze szkodami wodociągowymi. Limit odpowiedzialności dla szkód w przewodach i
urządzeniach wodociągowych: 100 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia.
1.2.2.5 Ryzyko śniegu. - ustala się, że ochroną ubezpieczeniową objęte będą wszystkie szkody
powstałe wskutek nacisku (ciężaru) śniegu i/lub lodu. Przez szkodę spowodowaną przez
ciężar śniegu i/lodu rozumieć należy uszkodzenie ubezpieczonego mienia w wyniku
zawalenia się i uszkodzenie konstrukcji dachowej i/lub budynku w wyniku nadmiernego
ciężaru zgromadzonego na niej śniegu i/lub lodu. Ryzyko śniegu obejmuje również szkody,
które powstały w wyniku przewrócenia się na mienie należące do ubezpieczonego innych
budynków, słupów, kominów, drzew, itp, a spowodowane ciężarem śniegu i/lub lodu. Za
ryzyko śniegu uważa się również szkody spowodowane zalaniem w wyniku gwałtownego
topnienia mas śniegu lub lodu. Ponadto ustala się limit na szkody, które spowodowały
uszkodzenia lub zniszczenie elementów budynku (pokrycie dachu, obróbki blacharskie,
rynny, drabinki śniegowe, instalacje odgromowe, itp.) również w sytuacji, kiedy nie zostały
naruszone i uszkodzone elementy konstrukcyjne budynku. Limit na szkody, które
spowodowały uszkodzenia elementów budynku bez naruszenia elementów konstrukcyjnych
budynku wynosi 100 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.
1.2.2.6 Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w ramach ryzyka uderzenia pojazdu obejmuje także do
podlimitu w wysokości 50.000 PLN szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe na skutek
uderzenia pojazdu należącego do Ubezpieczającego/Ubezpieczeniowego lub kierowanego
przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego lub osobę, za którą ponosi on odpowiedzialność.
Ponadto za uderzenie pojazdu uważa się uderzenie jego części lub przewożonego ładunku
w ubezpieczone mienie.
1.2.2.7 Za deszcz nawalny uważa się deszcz o współczynniku wydajności wynoszącym nie mniej
niż 4. Równocześnie ustala się limit odpowiedzialności w wysokości 100 000 PLN na jedno i
wszystkie zdarzenia na deszcz o współczynniku mniejszym niż wskazany w zdaniu
poprzedzającym.
1.2.2.8 Ryzyko powodzi obejmuje szkody spowodowane podniesieniem się poziomu wody w
zbiornikach stojących, wód płynących i wód gruntowych spowodowane między innymi przez
intensywne opady, roztopy śniegu i lodu, tworzenie się zatorów lodowych, przerwania tam,
wałów i zabezpieczeń przeciwpowodziowych. Obejmuje również podniesienie i cofnięcie się
wody w systemach kanalizacyjnych będących następstwem w/w przyczyn
1.2.3.
Za szkodę Uważa się utratę, uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia wskutek
działania jednego lub kilku zdarzeń objętych umową ubezpieczenia o charakterze nagłym,
niespodziewanym i niezależnym od woli ubezpieczającego/ubezpieczonego. Nie stosuje się
odmiennych zapisów warunków ubezpieczenia, w tym uzależniających odpowiedzialność
Ubezpieczyciela za jedne zdarzenia od ubezpieczenia innych zdarzeń.
1.2.4.
Za szkodę rozumie się także zalanie, zanieczyszczenie lub skażenie ubezpieczonego
mienia powstałe na skutek jednego lub kilku zdarzeń losowych objętych umową ubezpieczenia,
jeżeli w wyniku zalania, skażenia lub zanieczyszczenia nie może ono spełniać swoich funkcji i być
prawidłowo eksploatowane, bez względu na to czy miało miejsce fizyczne uszkodzenie lub
zniszczenie.
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1.2.5.
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również ryzyko katastrofy budowlanej samoistnej, za
które uważa się niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a
także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek
szczelnych i obudowy wykopów (definicja zgodna z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane) z przyczyn innych niż objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach ryzyk
wymienionych w Umowie. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód w obiektach:
1.2.5.1.
nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru
budowlanego,
1.2.5.2.
tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania,
1.2.5.3.
użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem.
Odpowiedzialność ubezpieczyciela w ramach niniejszego rozszerzenia ograniczona jest do limitu
odpowiedzialności w wysokości 1.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia. Franszyza redukcyjna w wysokości 5 000,00 PLN. Katastrofa budowlana wynikająca z
innych niewyłączonych zdarzeń objęta jest ochroną ubezpieczeniowa do pełnej wartości mienia bez
względu na ustalony powyżej limit
1.2.6.
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również ryzyko dewastacji. Przez dewastację rozumie
się zniszczenie bądź uszkodzenie ubezpieczonego mienia dokonane przez znanego lub
nieznanego sprawcę i nie objęte ochroną w ramach innego ryzyka. Ubezpieczeniem objęte są
budynki / budowle / lokale oraz pozostałe mienie w tym mienie poza budynkami, (z wyłączeniem
wartości pieniężnych). Limit odpowiedzialności 200 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.
Dla obiektów wyłączonych z eksploatacji ustala się podlimit w wysokości 10.000 PLN na jedno i
wszystkie zdarzenia. Ubezpieczeniem są objęte również szkody polegające na oszpeceniu
przedmiotu ubezpieczenia np. pomalowaniu (graffiti), oskrobaniu, itp. Limit odpowiedzialności
20.000 PLN na jedno i 50.000 PLN na wszystkie zdarzenia.
1.2.7.
Stłuczenie i uszkodzenia szyb i innych przedmiotów szklanych – obejmuje szkody (w tym
porysowanie) powstałe w elementach budynków, w tym w szczególności w oszkleniach otworów
okiennych, świetlikowych i drzwiowych, oszkleniach ściennych i dachowych, płytach szklanych
stanowiących składowe części mebli, kontuarach, stołach i ladach; przegrodach ściennych oraz
osłonach kantorów, boksów i kabin, lustrach wiszących, stojących i wmontowanych w ścianach
szyldach, okładzinach kamiennych i ceramicznych, a także gablotach reklamowych, neonach i
innych elementach szklanych znajdujących się na zewnątrz budynku. Zakres ubezpieczenia
obejmuje co najmniej
1.2.7.1.
stłuczenie (rozbicie) i uszkodzenie ubezpieczonych przedmiotów,
1.2.7.2.
koszty ustawienia rusztowań lub użycia dźwigu w celu dokonania wymiany lub
naprawy,
1.2.7.3.
koszty wykonania napisów reklamowych i informacyjnych,
1.2.7.4.
koszty transportu związane z naprawieniem szkody,
1.2.7.5.
koszty trwałego pokrycia oszkleń folią antywłamaniową i inną,
1.2.7.6.
koszty wykonania naprawy w trybie ekspresowym (wykonanie naprawy w ciągu 24
godzin od powstania szkody lub powzięcia wiadomości o szkodzie).
Dla przedmiotowego ryzyka ustala się limit odpowiedzialności w wysokości 100 000 PLN na jedno i
wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym. Ubezpieczenie nie dotyczy szyb w pojazdach, a
także szkód o charakterze estetycznym (poplamienie, matowienie, zmiana barwy).
1.2.8.
Ubezpieczenie mienia obejmuje również szkody powstałe w trakcie jego przenoszenia,
przewożenia lub transportu wewnątrzzakładowego, w tym także szkody polegające na uszkodzeniu
lub zniszczeniu przewożonego mienia spowodowane wypadkiem środka transportu, za pomocą,
którego mienie było przewożone. Przez transport wewnątrzzakładowy rozumiany jest transport na
terenie jednej lokalizacji (jednego adresu). Ustala się limit odpowiedzialności w wysokości 100.000
PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.
1.2.9.
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także:
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1.2.9.1.
Szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek prowadzenia akcji ratowniczej,
wyburzania, odgruzowywania prowadzonych w związku ze zdarzeniami objętymi zakresem
ubezpieczenia, a także szkody polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu
spowodowanym zdarzeniami objętymi zakresem ubezpieczenia.
1.2.9.2.
Szkody w ubezpieczonym mieniu istniejącym w chwili rozpoczęcia prac/robót i ujętym
w sumie ubezpieczenia zadeklarowanej do ubezpieczenia, powstałe w wyniku, w związku
lub podczas prowadzenia prac/robót związanych m.in. z budową bądź montażem,
przebudową lub wznoszeniem, remontem, naprawą lub konserwacją, itp. oraz związanymi z
tym próbami i testami, zarówno w mieniu, na którym bezpośrednio prowadzone są te
prace/roboty, jak i w mieniu nie objętym zakresem i przedmiotem tych prac/robót (mienie
otaczające). Niniejsze postanowienie dotyczy także prac/robót budowlanych, na które
konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę oraz robót ziemnych. Mienie nowe,
będące przedmiotem budowy
podlega
ochronie
ubezpieczeniowej
do
limitu
odpowiedzialności 500 000 PLN na
jedno
i
wszystkie
zdarzenia
w
okresie
ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje w zakresie ryzyk określonych w
sekcji II w pkt 1.2.1. Franszyza redukcyjna dla prac/robót
budowlanych, na które
konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę oraz robót ziemnych wynosi 5 000,00 PLN
1.2.10.
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również infrastrukturę drogową (drogi, chodniki,
pobocza, przepusty, oświetlenie, oznakowania, itd..). Limit odpowiedzialności 50.000 PLN
na jedno i wszystkie zdarzenia losowe.
1.2.11.
Ustala się limit dodatkowy w wysokości 100.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, na
ubezpieczenie mienia, które w wyniku przeoczenia lub pomyłki nie zostało zgłoszone do
ubezpieczenia.
1.2.12.
Postanowienia dodatkowe:
Jeżeli ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia stosowane przez Ubezpieczyciela:
1.2.12.1.
Przewidują brak odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody powstałe wskutek
zalania mienia przechowywanego lub składowanego bezpośrednio na podłodze lub na
podstawach o niewystarczającej według tych warunków wysokości, wyłączenie to będzie
miało zastosowanie jedynie do środków obrotowych przechowywanych lub składowanych w
pomieszczeniach położonych poniżej poziomu gruntu.
1.2.12.2.
Zawierają ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela z tytułu
złego stanu dachu, to będzie miało ono zastosowanie wyłącznie w takim stopniu w jakim
stan dachu przyczynił się do powstania szkody i tylko jeżeli Ubezpieczający/Ubezpieczony
o tym stanie wiedział lub z zachowaniem należytej staranności powinien był wiedzieć. Nie
dotyczy to szkód w mieniu znajdującym się w pomieszczeniach najmowanych, jeżeli do
obowiązku Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego nie należy dbanie o stan techniczny
dachu.
1.2.12.3.
Określają ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela, to będą
miały one zastosowanie jedynie w sytuacji, w której opisana przyczyna była pierwotną i
wyłączną przyczyną powstania szkody.
1.2.12.4.
Zawierają ograniczenie, bądź wyłączenie odpowiedzialności za szkody w bramach
zewnętrznych i ogrodzeniach to nie będą miały one zastosowania na potrzeby niniejszej
Umowy.
1.2.12.5.
Zawierają wyłączenie lub ograniczają odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody w
urządzeniach elektrycznych, elektronicznych, bądź instalacjach lub sieciach elektrycznych,
elektronicznych to nie będą miały zastosowania na potrzeby niniejszej Umowy.
1.2.12.6.
Zawierają wyłączenie lub ograniczają odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody
powstałe wskutek wad projektowych, wad materiałowych, konstrukcyjnych, złego
wykonania, błędów w produkcji i wad ukrytych, to będą miały zastosowanie, tylko i
wyłącznie do mienia bezpośrednio dotkniętego szkodą i stosuje się je wyłącznie w
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przypadku, w którym nie nastąpiło inne wyraźnie nie wyłączone zdarzenie. Z ochrony
ubezpieczeniowej nie są wyłączone szkody w innym ubezpieczonym mieniu, powstałe w
wyniku zdarzenia będącego następstwem zdarzeń wskazanych powyżej.
1.2.12.7.
Przewidują wyłączenie odpowiedzialności w związku z wystąpieniem ryzyka podtopień
nie będą miały zastosowania na potrzeby umowy ubezpieczenia.
1.2.13.
Dodatkowo ustala się, że: jeżeli mienie zostało ubezpieczone w wartościach księgowych
brutto a wartości te odbiegają od wartości odtworzeniowych to nie stosuje się zasady proporcji przy
ustalaniu i wypłacie odszkodowania. Jednocześnie Ubezpieczający / ubezpieczony przewiduje
możliwość zmiany systemu ubezpieczenia wybranego mienia z wartości księgowych brutto na
wartości odtworzeniowe. Zmiana taka może nastąpić w formie aneksu na wniosek
Ubezpieczającego / Ubezpieczonego za zgodą Ubezpieczyciela.
1.2.14.
Obiekty wyłączone z eksploatacji w tym pustostany są ubezpieczone w zakresie ryzyk
podstawowych (FLEXA): ogień (pożar), wybuch (eksplozja), upadek statku powietrznego,
uderzenie pioruna oraz huraganu.
1.3. SUMA UBEZPIECZENIA, SYSTEM UBEPZIECZENIA
Suma ubezpieczenia stanowi, dla:
1.3.1 środków trwałych - wartość księgowa brutto bez względu na wiek, stopień
umorzenia/amortyzacji i technicznego/faktycznego zużycia, zgodnie z ewidencją księgową
Ubezpieczającego, wartość odtworzeniowa w przypadkach wskazanych przez
Zamawiającego;
W trakcie okresu ubezpieczenia Ubezpieczający/Ubezpieczonego może dokonać zmiany
sumy ubezpieczenia wybranych składników majątku z wartości księgowej brutto na
odtworzeniową lub z wartości odtworzeniowej na wartość księgową brutto. W trakcie okresu
ubezpieczenia Ubezpieczający/Ubezpieczony może dokonać wyłączenia z ubezpieczenia
wybranych środków trwałych
1.3.2 nakładów inwestycyjnych – wartość odtowrzeniowa – limit odpowiedzialności na pierwsze
ryzyko (wartość poniesionych robót wykończeniowych, remontowych, adaptacyjnych, itp.);
1.3.3 środków obrotowych – najwyższa przewidywana wartość środków obrotowych w okresie
rozliczeniowym ustalana według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia, limit
odpowiedzialności na pierwsze ryzyko
1.3.4 niskocennych środków trwałych – wartość zakupu - limit odpowiedzialności na pierwsze
ryzyko;
1.3.5 wartości pieniężnych – wartość nominalna - limit na pierwsze ryzyko
1.3.6 dla szyb i innych przedmiotów od stłuczenia – wartość odtworzeniowa limit
odpowiedzialności na pierwsze ryzyko
Aktualne znane Ubezpieczającemu sumy ubezpieczenia:

Przedmiot ubezpieczenia
Środki trwałe gr 1-8 , bez gr 7 ( pojazdy)
zgodnie z wskazaniami w załączniku A1
Mienie niskocenne, wyposażenie,
księgozbiory, środki obrotowe, nakłady i
pozostałe wskazane w załączniku A1

System
ubezpieczenia

Typ wartości

Suma
ubezpieczenia w
PLN

Sumy stałe

Księgowa brutto

80.763.633,65

Sumy stałe/
pierwsze rzyzko

Księgowa brutto

14.173.883,29

Sumy ubezpieczenia mienia w podziale na jednostki znajduje się w załączniku A1.
Dane szczegółowe dotyczące Urzędu Miasta i jednostek znajdują się w załączniku A3 (A.3.1-A.3.26)
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Dodatkowe limity odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia (poza podanymi w klauzulach i
rozszerzeniach)
Przedmiot ubezpieczenia
Mienie pracownicze
Wartości pieniężne i gotówka w
kasie
Nakłady adaptacyjne, w tym w
obcych środkach trwałych

Suma w PLN
200 000,00
200 000,00

System ubezpieczenia
I ryzyko
I ryzyko

200 000,00

I ryzyko

Sumy ubezpieczenia dla poszczególnych grup środków trwałych zostały podane według stanu aktualnego
na dzień 31 sierpnia 2019 r. Ubezpieczyciel będzie udzielał ochrony ubezpieczeniowej dla wartości środków
trwałych według stanu na dzień 01.12.2019 r. Jeżeli zmiana wartości mienia przekroczy 10% wartości w
stosunku do podanych danych, to ubezpieczający przed wystawieniem polis poda aktualne sumy
ubezpieczenia.
1.4

1.5

1.6

FRANSZYZY, UDZIAŁ WŁASNY
1.4.1 Franszyza integralna w odniesieniu do jednego zdarzenia powodującego szkodę wynosi
maksymalnie 500 zł z zastrzeżeniem, zawartym w pkt 1.4.3.
1.4.2 Franszyza redukcyjna i udział własny – zniesione (za wyjątkiem wskazanych w
rozszerzeniach i klauzulach).
1.4.3 Franszyzy/udziały własne dla wartości pieniężnych, niskocennych środków trwałych, szyb –
brak (zniesione).
SKŁADKA I STAWKA
1.5.1. Należy podać wysokość stawki dla 12 miesięcznego okresu rozliczeniowego.
1.5.2. Składka winna zostać naliczona od wartości sum ubezpieczenia podanych powyżej i w
załączniku A1.
1.5.3. Łączną składkę dodatkową za rozszerzenia i klauzule należy podać w osobnej pozycji.
SYSTEM WYPŁATY ODSZKODOWAŃ
Odszkodowania będą wypłacane, w odniesieniu do:
1.6.1 środków trwałych - według kosztów zakupu, odbudowy remontu lub naprawy
uszkodzonego bądź zniszczonego przedmiotu ubezpieczenia, przy uwzględnieniu takich
samych lub zbliżonych wymiarów, konstrukcji, materiałów sprzed zaistnienia szkody, z
zachowaniem takich samych lub zbliżonych parametrów eksploatacyjnych sprzed zaistnienia
szkody, powiększonych o koszty transportu i montażu. W przypadku szkód należne
odszkodowanie powiększone zostanie o udokumentowane koszty wykonania napisów
zgodnie z wzorami istniejącymi przed powstaniem szkody, a także o koszty ustawienia
rusztowań niezbędnych dla dokonania wymiany bądź naprawy uszkodzonego bądź
zniszczonego przedmiotu ubezpieczenia.
1.6.2 środków obrotowych– według cen nabycia lub kosztów wytworzenia powiększonych o
koszty transportu,
1.6.3 dla nakładów inwestycyjnych – według wartości faktycznie poniesionych kosztów
remontów i robót adaptacyjnych;
1.6.4 dla niskocennych środków trwałych – wg cen zakupu lub kosztów wytworzenia
powiększonych o koszty transportu i montażu,
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1.6.5

1.6.6

1.6.7

1.6.8

1.7

Z odszkodowania za szkody zostanie potrącona wartość pozostałości, które mogą być
przeznaczone do dalszego użytku, o ile jest to ekonomicznie uzasadnione i stosowane w
stosunkach danego rodzaju.
Górną granicą odpowiedzialności Ubezpieczyciela w odniesieniu do przedmiotu
ubezpieczenia dotkniętego szkodą jest jego suma ubezpieczenia to jest wartość księgowa
brutto lub odtworzeniowa – zgodnie z wartością wg jakiej mienie zostało ubezpieczone.
Zasada proporcji - do niniejszego ubezpieczenia będzie miała zastosowanie klauzula
ograniczenia zasady proporcji, z zastrzeżeniem postanowień klauzuli automatycznego
pokrycia.
Odszkodowania wypłacane będą wraz z podatkiem od towarów i usług VAT – chyba, że
ubezpieczający wskaże inaczej.

POSTANOWIENIA DODATKOWE
Do ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych zastosowanie będą miały
następujące klauzule dodatkowe w brzmieniu określonym w punkcie 6.
1.7.1. Klauzula obligatoryjne
Klauzula aktów terroryzmu i sabotażu
Klauzula wartości księgowej brutto
Klauzula wartości odtworzeniowej
Klauzula czasu ochrony
Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych
Klauzula zabezpieczeń przeciwprzepięciowych
Klauzula ubezpieczenia mienia wyłączonego z eksploatacji
Klauzula reprezentantów
Klauzula rozliczenia składek
Klauzula warunków i taryf
Klauzula ratalna
Klauzula miejsca ubezpieczenia
Klauzula automatycznego pokrycia i zmniejszenia wartości
Klauzula odstąpienia od odtworzenia mienia
Klauzula kosztów dodatkowych
Klauzula rzeczoznawców
Klauzula odtworzenia dokumentacji
Klauzula braku części zamiennych
Klauzula odkupienia urządzeń
Klauzula niezachowania parametrów prądu elektrycznego
Klauzula szkód mechanicznych
Klauzula poszukiwania wycieków
Klauzula limitu all risk
Klauzula ubezpieczenia przezornej sumy ubezpieczenia
1.7.2. Klauzule fakultatywne:
Klauzula dodatkowego limitu all Risk (5 pkt).
W przypadku, w którym nie zachodzi odpowiedzialność ubezpieczyciela na mocy umowy
ubezpieczenia z uwagi na niewystąpienie ryzyka nazwanego określonego powyżej (w
punkcie 1.2.) ustala się, iż zastosowanie do zaistniałych szkód będzie miał zakres
dodatkowy oparty na bazie wszystkich ryzyk zgodnie z postanowieniami OWU wykonawcy
mających zastosowanie do umowy. Dodatkowy limit odpowiedzialności dla zakresu
dodatkowego wynosi 100 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym
ponad limit wskazany w klauzuli obligatoryjnej – w klauzuli limitu all risk.
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Klauzula ubezpieczenia dodatkowego limitu dla przezornej sumy ubezpieczenia (5
pkt)
Ochrona ubezpieczeniowa 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
uniknięciem lub ograniczeniem rozmiaru szkody. Przezorna suma ubezpieczenia nie ma
zastosowania do przedmiotów ubezpieczenia obejmowanych ochroną w systemie na
pierwsze ryzyko. Dodatkowy limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w
okresie ubezpieczenia wynosi: 1.000.000,00 zł ponad limit wskazany w klauzuli
obligatoryjnej – w klauzuli ubezpieczenia przezornej sumy ubezpieczenia.

2. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
2.1. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego obejmuje stacjonarny i przenośny sprzęt elektroniczny.
Sumy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego zostały podane w załączniku A1.
Zestawienie i wykaz sprzętu znajdują się w załączniku A3 (A3.1.-A3.26) do SIWZ
2.2. ZAKRES UBEZPIECZENIA
Sprzęt elektroniczny (stacjonarny, przenośny) określony w umowie jest objęty ochroną ubezpieczeniową
od wszelkich szkód materialnych (fizycznych) polegających na utracie przedmiotu ubezpieczenia, jego
uszkodzeniu lub zniszczeniu wskutek nagłej, nieprzewidzianej i niezależnej od Ubezpieczającego
przyczyny, a w szczególności spowodowanych przez:
2.2.1 działanie człowieka, tj.: niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, upuszczenia sprzętu,
zaniedbanie, błędną obsługę, świadome i celowe zniszczenie przez osoby trzecie,
2.2.2 działanie ognia (w tym również działania dymu i sadzy) oraz polegające na osmaleniu,
przypaleniu, a także w wyniku wszelkiego rodzaju eksplozji, implozji, bezpośredniego uderzenia
pioruna, upadku pojazdu powietrznego oraz w czasie akcji ratunkowej (np.: gaszenia, burzenia,
oczyszczania zgliszcz),
2.2.3 działanie wody tj. zalania wodą z urządzeń wodno - kanalizacyjnych, burzy, powodzi, sztormu,
wylewu wód podziemnych, deszczu nawalnego, wilgoci, pary wodnej i cieczy w innej postaci
oraz mrozu, gradu, śniegu,
2.2.4 działanie wiatru, lawiny, osunięcie się ziemi,
2.2.5 wady produkcyjne, błędy konstrukcyjne, wady materiałowe, które ujawniły się dopiero po
okresie gwarancji,
2.2.6 zbyt wysokie/ niskie napięcia w sieci instalacji elektrycznej,
2.2.7 pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych tj. działanie pola
elektromagnetycznego, indukcji, itp.- pod warunkiem, iż ubezpieczony sprzęt elektroniczny
został wyposażony w urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i
działaniem zjawisk pochodnych. Urządzenia te powinny być zainstalowane i konserwowane
zgodnie z zaleceniami producentów sprzętu elektronicznego, urządzeń zabezpieczających i
alarmowych,
2.2.8 kradzież z włamaniem i rabunek – z ograniczeniem do limitu 500.000 PLN na jedno i wszystkie
zdarzenia,
2.2.9 ubezpieczeniem objęty jest również sprzęt w trakcie tymczasowego magazynowania,
2.2.10 ubezpieczeniem objęty jest również sprzęt przenośny w trakcie użytkowania poza miejscem
prowadzenia działalności w tym od kradzieży z włamaniem z pojazdu. Kradzież z włamaniem z
pojazdu jest chroniona pod warunkiem pozostawienia sprzętu w bagażniku i uruchomieniu
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wszystkich zabezpieczeń pojazdu, a w godzinach 22.00 – 6.00 pozostawienia pojazdu na
parkingu strzeżonym lub w garażu.
2.3. Ubezpieczenie danych i oprogramowania
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje koszty:
- zakupu lub wymiany zniszczonych, uszkodzonych lub utraconych nośników danych
- zakupu, odtworzenia lub ponownego zainstalowania oprogramowania (w tym systemów)
- odtworzenia lub ponownego wprowadzenia danych (np. z archiwum lub istniejącej dokumentacji)
2.4. SUMY UBEZPIECZENIA:
Aktualne znane Ubezpieczającemu sumy ubezpieczenia
Przedmiot ubezpieczenia

System ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia
w PLN

SE stacjonarny

Sumy stałe

3.487.284,63

SE przenośny – zakres terytorialny RP

Sumy stałe

618.974,55

Pierwsze ryzyko

200.000,00

Nośniki danych, oprogramowanie, koszty
odworzenia danych i oprogramowania

Sumy ubezpieczenia mienia w podziale na jednostki znajduje się w załączniku A1.
Szczegółowe sumy ubezpieczenia dla poszczególnych jednostek znajdują się w załączniku A3 ( A3.1-A3.26)
w kolejnych plikach dla każdej jednostki.
2.5 SYSTEM WYPŁATY ODSZKODOWAŃ
2.5.1
W przypadku szkody częściowej za wysokość szkody przyjmuje się i wypłaca
odszkodowanie w wysokości kosztów poniesionych w celu przywrócenia uszkodzonego
sprzętu do poprzedniego stanu zdatności do użytku; powiększone o koszty demontażu i
ponownego montażu poniesione w celu wykonania napraw, koszty transportu uszkodzonego
przedmiotu do naprawy oraz cło i inne tego typu opłaty.
2.5.2
W przypadku szkody całkowitej za wysokość szkody przyjmuje się koszty nabycia sprzętu
tego samego rodzaju lub o najbardziej zbliżonych parametrach powiększone o koszty
demontażu, montażu, transportu oraz cło inne tego typu opłaty.
2.6 STAWKA I SKŁADKA
2.6.1
Należy podać wysokość stawki dla 12 miesięcznego okresu rozliczeniowego.
2.6.2
Składka winna zostać naliczona od wartości podanych sum ubezpieczenia dla
poszczególnych rodzajów mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia.
2.6.3
Odszkodowanie płatne wraz z podatkiem VAT – chyba, że ubezpieczający wskaże inaczej.
2.7 FRANSZYZY, UDZIAŁY WŁASNE
Franszyza redukcyjna na zdarzenie:
- w odniesieniu do sprzętu stacjonarnego - maksymalnie 500,00 PLN
- w odniesieniu do sprzętu przenośnego 10% wartości sprzętu nie mniej niż 100 PLN, oraz nie
więcej niż 500 PLN
Franszyza integralna – brak
Udział własny – dla nośników danych i oprogramowania 10 % minimum 500 PLN
Dla pozostałych – brak udziału własnego.
2.8 POSTANOWIENIA DODATKOWE
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Do umowy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego zastosowanie będą miały następujące klauzule
dodatkowe w brzmieniu określonym w punkcie 6.
2.8.1. Klauzule obligatoryjne:
Klauzula aktów terroryzmu i sabotażu
Klauzula wartości księgowej brutto
Klauzula wartości odtworzeniowej
Klauzula czasu ochrony
Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych
Klauzula zabezpieczeń przeciwprzepięciowych
Klauzula ubezpieczenia mienia wyłączonego z eksploatacji
Klauzula reprezentantów
Klauzula rozliczenia składek
Klauzula warunków i taryf
Klauzula ratalna
Klauzula miejsca ubezpieczenia
Klauzula automatycznego pokrycia i zmniejszenia wartości
Klauzula odstąpienia od odtworzenia mienia
Klauzula kosztów dodatkowych
Klauzula rzeczoznawców
Klauzula odkupienia urządzeń
Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych

3. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i wandalizmu
3.1. ZAKRES UBEZPIECZENIA:
Ochroną objęte będą szkody w ubezpieczonym mieniu polegające na jego utracie lub ubytku z
powodu jego zaboru, zniszczenia lub zaginięcia w związku ze zdarzeniami, o których mowa poniżej:
3.1.1 kradzież z włamaniem (dokonana lub usiłowana);
3.1.2 rabunek (dokonany lub usiłowany);
3.1.3 wandalizm/dewastacja/ – rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego
mienia zarówno przez osoby trzecie znajdujące się wewnątrz (bez względu na sposób
dostania się) jak i na zewnątrz lokali, pomieszczeń itp., w tym ogrodzenia otaczającego
ubezpieczone mienie.
3.1.4
Zakresem ubezpieczenia objęte są także szkody polegające na zniszczeniu elementów
wyposażenia lokalu, w którym znajduje się ubezpieczone mienie, a także urządzeń oraz
elementów zabezpieczających, w tym m.in.: ścian, stropów, dachów, zamków, drzwi i
okien, framug, futryn oraz systemy alarmowe, jeżeli powstały w związku ze
zdarzeniami, o których mowa powyżej. Wprowadza się limit odpowiedzialności
Ubezpieczyciela na to ryzyko w wysokości 10 000 PLN na jedno zdarzenie i 50 000 na
wszystkie zdarzenia.
3.1.5 Przez kradzież z włamaniem należy rozumieć także kradzież mienia znajdującego się
poza lokalem/budynkiem. Dotyczy elementów budynków, budowli i urządzeń,
elementów systemów alarmowych i elementów mienia zamontowanych poza
budynkami. Warunkiem ochrony ubezpieczeniowej jest sforsowanie istniejących
zabezpieczeń. Oznacza to, że przyjmuje się za wystarczające zabezpieczenia
przeciwkradzieżowe i sposób montażu w/w elementów.
3.1.6 Ustala się limit na ryzyko kradzieży zwykłej. w wysokości 10 000,00 PLN na jedno
zdarzenie i 50.000,00 PLN na wszystkie zdarzenia. Warunkiem odpowiedzialności jest
zgłoszenie na policję. Limit do wyczerpania. Dotyczy mienia w tym mienia
pracowniczego – za wyjątkiem gotówki.
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3.1.7

3.1.8

Z zastrzeżeniem klauzuli miejsca ubezpieczenia, ochrona ubezpieczeniowa obejmuje
również ryzyko kradzieży mienia znajdującego się na zewnątrz budynków, o ile mienie
to, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi producenta / dostawcy /
gwaranta, przystosowane jest do przechowywania / użytkowania na zewnątrz
budynków oraz przedmioty zamocowane na zewnątrz budynku i poza budynkami , wraz
z konstrukcjami wspornikowymi ,jeśli są zainstalowane i zabezpieczone w taki sposób,
aby ich wymontowanie nie było możliwe bez użycia siły lub narzędzi. Limit
odpowiedzialności wynosi 50 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia. Do postanowień niniejszego punktu ma zastosowanie franszyza
redukcyjna w wysokości 500 PLN.
Ubezpieczenie mienia od kradzieży obejmuje również szkody powstałe w trakcie jego
przenoszenia, przewożenia lub transportu wewnątrzzakładowego w tym zaistniałe w
wyniku wypadku środka transportu, za pomocą, którego mienie było przewożone. Przez
transport wewnątrzzakładowy rozumiany jest transport na terenie jednej lokalizacji
(jednego adresu). Ustala się limit odpowiedzialności w wysokości 10.000 PLN na jedno i
50.000 PLN na wszystkie zdarzenia.

3.2. PRZEDMIOT I SUMY UBEZPIECZENIA – limity wspólne dla wszystkich ubezpieczonych
wymienionych w pkt I:
suma
ubezpieczenia
w PLN

system
ubezpieczenia

wg
wartości

Środki trwałe, urządzenia, wyposażenie,
mienie niskocene, elektronika, środki
obrotowe, księgozbiory

300 000,00

Pierwsze Ryzyko

Odtworzeniowej

Gotówka od kradzieży z włamaniem

100 000,00

Pierwsze ryzyko

nominalna

Gotówka od kradzieży i rabunku w lokalu

100 000,00

Pierwsze ryzyko

nominalna

Gotówka podczas transportu

100 000,00

Pierwsze ryzyko

nominalna

Pierwsze ryzyko

Odtworzeniowej

Pierwsze Ryzyko

Odtworzeniowej

Przedmiot ubezpieczenia

Zabezpieczenia budynków i pomieszczeń:
okna , drzwi, ściany, stropy, alarm itp.– od
zniszczeń związanych z włamaniem oraz od
dewastacji - dodatkowy limit.

10.000,00 na jedno
zdarzenie
50.000,00 na
wszystkie zdarzenia
10.000,00 na jedno
zdarzenie
50.000,00 na
wszystkie zdarzenia

Kradzież mienia znajdującego się na
zewnątrz budynków i poza budynkami

50.000,00 na jedno i
wszystkie zdarzenia

Pierwsze Ryzyko

Odtworzeniowej

Kradzież mienia podczas jego przenoszenia,
przewożenia lub transportu
wewnątrzzakładowego.

10.000,00 na jedno
zdarzenie
50.000,00 na
wszystkie zdarzenia

Pierwsze Ryzyko

Odtworzeniowej

Kradzież zwykła

Miejsce ubezpieczenia: Teren Miasta Radomsko - opisane w załączniku A3 (A3.1-A3.26),
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3.3

FRANSZYZY
Wszelkie franszyzy / udziały własne zniesione – poza wskazanymi w klauzulach i rozszerzeniach.

3.4

WYPŁATA ODSZKODOWAŃ.
3.4.1 Należne odszkodowanie będzie wypłacane z uwzględnieniem kosztów zakupu i kosztów
naprawy wszelkich uszkodzonych lub zniszczonych elementów zabezpieczających (ścian,
stropów, framug, futryn, skrzynek energetycznych, wszelkich instalacji, systemów monitoringu,
itp.).
3.4.2 Jeżeli ogólne warunki ubezpieczenia (wzorce umowne) stosowane przez Wykonawcę
przewidują limit odpowiedzialności na zdarzenia polegające na kradzieży z włamaniem bez
wejścia sprawcy do lokalu, to takie ograniczenie nie ma zastosowania.

3.5
POSTANOWIENIA DODATKOWE
Do umowy ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz dewastacji zastosowanie będą miały
następujące klauzule dodatkowe w brzmieniu określonym w punkcie 6.
3.5.1. Klauzule obligatoryjne
Klauzula rozliczenia składek
Klauzula warunków i taryf
Klauzula ratalna
Klauzula miejsca ubezpieczenia
Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych

4. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
4.1.

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA – dla wszystkich ubezpieczonych:
Przedmiot i zakres ubezpieczenia dla Miasta Radomsko i wszystkich pozostałych
ubezpieczonych jednostek wskazanych w pkt. I. ( jedna wspólna polisa)
4.1.1. Ubezpieczeniem objęta będzie odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego wynikająca z
posiadania mienia i prowadzenia działalności w zakresie własnych bądź powierzonych zadań
publicznych określonych w przepisach prawa. Ubezpieczeniem objęta będzie także
odpowiedzialność cywilna z tytułu prowadzenia działalności socjalnej, kulturalnej, oświatowej,
reklamowej, rekreacyjnej, sportowej oraz wszelkich innych przejawów aktywności
Ubezpieczonego. Zakres działalności został podany w załączniku A3 (A3.1-A3.26) do SIWZ, .
4.1.2. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje odpowiedzialności jednostek Miasta nie wymienionych
w pkt I.
4.1.3. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna zarówno z tytułu czynów
niedozwolonych (odpowiedzialność deliktowa), jak również z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa).
4.1.4. Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność za szkody w postaci zarówno strat
rzeczywistych (damnum emergens), utraconych korzyści, jakie poszkodowany odniósłby,
gdyby mu szkody nie wyrządzono (lucrum cessans), a także należne zadośćuczynienie, bez
względu na odmienne postanowienia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia.
4.1.5. Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność za szkody osobowe (na osobie), szkody
rzeczowe (na mieniu), tzw. czyste straty finansowe oraz ich następstwa, do których
naprawienia poszkodowanemu Ubezpieczony jest zobowiązany w myśl przepisów prawa.
Jeżeli Umowa lub ogólne (szczególne) warunki ubezpieczenia mówią o „szkodzie” należy
przez to rozumieć szkodę osobową (na osobie), rzeczową (na mieniu) lub tzw. czystą stratę
finansową. Zakres ubezpieczenia dla czystych strat finansowych (szkody nie będące
następstwem szkód osobowych i rzeczowych) z zachowaniem wyłączeń określonych w
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4.1.6.
4.1.7.

4.1.8.

OWU.. Limitu odpowiedzialności dla czystych strat finansowych w wysokości 100 000
PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w 12 miesięcznym okresie ubezpieczenia.
Zakres ubezpieczenia obejmuje również szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa
Odpowiedzialnością są objęte roszczenia, gdy w związku z zajściem zdarzenia będącego
przyczyną szkody zaistniałego w okresie ubezpieczenia, Ubezpieczający / ubezpieczony jest
zobowiązany, w myśl przepisów prawa, do naprawienia poszkodowanemu poniesionej przez
niego szkody, bez względu na czas zgłoszenia roszczenia przez osoby poszkodowane,
jednakże przed upływem terminu przedawnienia (trigger act commited)).
Ochrona ubezpieczeniowa Miasta Radomsko obejmuje również odpowiedzialność cywilną za
szkody wyrządzone przez:
4.1.8.1.
Ochotnicze Straże Pożarne i Młodzieżowe Dryżyny Pożarnicze,
4.1.8.2.
Straż Miejską.

4.2.
ZAKRES UBEZPIECZENIA OBEJMUJE RÓWNIEŻ:
Dla Miasta Radomsko zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje dodatkowo szkody wymienione
poniżej. Zakres ten obejmuje Miasto Radomsko i wszystkich pozostałych ubezpieczonych (jednostki)
wskazanych w pkt. I.
4.2.1 szkody związane z zarządzaniem infrastrukturą miejską;
4.2.2 Szkody powstałe w następstwie działania lub awarii urządzeń wodociągowych,
kanalizacyjnych w budynkach i poza nimi, w tym wskutek cofnięcia się cieczy z systemów
kanalizacyjnych, urządzeń grzewczych, zalania wodą wskutek opadów atmosferycznych lub
topniejącego śniegu poprzez nieszczelności dachu, stolarki, spoin i złączy ścian
zewnętrznych, itp.
4.2.3 Szkody powstałe w związku z wynajmem pomieszczeń.
4.2.4 Szkody w mieniu ruchomym lub nieruchomościach osób trzecich, z których ubezpieczający
korzysta na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu, użyczenia lub innego podobnego
stosunku prawnego, z wyjątkiem szkód w pojazdach oraz szkód wynikających z normalnego
zużycia związanego z użytkowaniem.
4.2.5 Szkody wyrządzone pracownikom, przy czym w odniesieniu do szkód osobowych
odszkodowanie nie obejmuje świadczeń wypłaconych na podstawie Ustawy z dn.
30.października 2002 o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób
zawodowych, szkód powstałych w wyniku stanów chorobowych w rozumieniu w/w ustawy a
nie wynikających z wypadku przy pracy. Jeżeli szkoda rzeczowa bądź osobowa została
wyrządzona pracownikowi bez związku ze stosunkiem pracy (np. jako użytkownikowi
infrastruktury Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego, korzystającemu z usług ubezpieczonego,
itp), pracownik ten traktowany jest na zasadach ogólnych – jako osoba trzecia;
4.2.6 Szkody wyrządzone uczniom i wychowankom
4.2.7 Szkody powstałe z tytułu organizacji wyciecze rekreacyjnych i szkolnych, festynów, imprez
rekreacyjnych, rozrywek sportowych, koncertów, seansów teatralnych i kinowych, zabaw,
zajęć i warsztatów, Sylwestra i innych zajęć i imprez z wyjątkiem imprez o charakterze
masowym w rozumieniu ustawy o imprezach masowych
4.2.8 Szkody powstałe w pojazdach mechanicznych stanowiących własność osób zatrudnionych
przez Ubezpieczającego / Ubezpieczonego z limitem odpowiedzialności w wysokości
100 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia - z wyłączeniem utraty
pojazdu i jego wyposażenia.
4.2.9 szkody wyrządzone w wyniku przeprowadzania imprez, w tym imprez masowych innych, niż
określone w Ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r. (tekst
jednolity Dz. U. z 2014 r,. , poz. 611 z późn. zm.) Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na
mocy niniejszej klauzuli obejmuje w szczególności odpowiedzialność cywilną za:
- szkody poniesione przez osoby trzecie oraz pracowników Ubezpieczającego/
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4.2.10
4.2.11
4.2.12
4.2.13
4.2.14

4.2.15
4.2.16

4.2.17

4.2.18

4.2.19

Ubezpieczonego i ich osoby bliskie, w związku z udziałem w imprezie,
- odpowiedzialność za szkody wynikłe z zatrucia, przeniesienia choroby zakaźnej lub
pasożytniczej, w związku z żywnością podaną/sprzedaną uczestnikom imprezy;
- użycia środków pirotechnicznych i sztucznych ogni;
szkody wynikłe z emisji, wycieku lub innej formy przedostania się do powietrza, wody lub
gruntu substancji zanieczyszczających wskutek zdarzeń nagłych i nieprzewidzianych
Szkody spowodowane w podziemnych instalacjach lub urządzeniach.
Szkody wyrządzone przez pojazdy wolnobieżne nie podlegające OC obowiązkowemu.
Szkody wyrządzone przez podwykonawców z zachowaniem prawa do regresu.
Szkody w rzeczach znajdujących się pod kontrolą, dozorem lub w pieczy. Wyłączone są
szkody w pojazdach mechanicznych i szkody w wartościach pieniężnych. Limit
odpowiedzialności w wysokości 200 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie
ubezpieczenia.
Szkody wyrządzone przez pracowników Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego, w tym podczas
podróży służbowych;
Szkody wyrządzone osobom trzecim w wyniku produkcji, przetwarzania, przygotowywania lub
sprzedaży posiłków i napojów, w tym w związku z prowadzeniem przez Ubezpieczającego/
Ubezpieczonego kuchni lub stołówki – w tym zatrucia pokarmowe, przeniesienia choroby
zakaźnej lub pasożytniczej.
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej inwestora w procesach inwestycyjnych, z
wyłączeniem odpowiedzialności cywilnej zawodowej, z tym zastrzeżeniem, iż Ubezpieczyciel
nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niedotrzymania terminów lub powstałe
w wyniku niewypłacalności;
Szkody powstałe na drogach publicznych, wewnętrznych i innych (gruntowych itp.), placach,
mostach, wiaduktach, chodnikach, parkingach, parkach i innych terenach (w tym zielonych,
itp.), nabrzeżach i innych budowlach inżynierskich spowodowane m.in.:
4.2.18.1. złym stanem technicznym w/w obiektów – np. wyrwy, ubytki, koleiny, zapadnięcia,
itp. - w tym oderwaniem części tych obiektów lub uszkodzeniem ich konstrukcji,
4.2.18.2. nienormatywną skrajnią,
4.2.18.3. śliską nawierzchnią w tym spowodowaną opadami atmosferycznymi (śnieg, lód,
szadź), liśćmi, rozlaniem lub pokryciem w jakikolwiek inny sposób substancją
powodującą nadmierną śliskość (zimowe i letnie utrzymanie dróg i chodników) w tym
spowodowane przez nienależycie działające systemy odprowadzania wody z pasa
drogowego.
4.2.18.4. brakiem, uszkodzeniem lub przesunięciem pokryw, włazów itp. elementów
infrastruktury,
4.2.18.5. brakiem oznakowania lub nieprawidłowym oznakowaniem pionowym i poziomym, w
tym oznakowaniem robót,
4.2.18.6. brakiem lub nieprawidłowym działaniem sygnalizacji świetlnej,
4.2.18.7. zaleganiem jakichkolwiek przedmiotów w tym drzew, konarów oraz wynikające z
upadku drzew i ich części
4.2.18.8. upadkiem słupów, masztów itp. oraz ich części,
4.2.18.9. robotami i remontami wykonanymi siłami własnymi w tym na drogach (np.
malowanie, naprawa powierzchni, utwardzenie powierzchni itp.)
Limit odpowiedzialności z tytułu zarządzania drogami (ulicami i chodnikami) i drogami
wewnętrznymi: 500.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. W pozostałym zakresie w
ramach sumy gwarancyjnej
OC z tytułu prowadzenia parkingu strzeżonego w tym szkody polegające na uszkodzeniu lub
kradzieży, pojazdu, wyposażenia pojazdu lub jego części. Limit odpowiedzialności 100.000 zł
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na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Udział własny 10% nie mniej niż
1000 PLN
4.2.20 OC wzajemne pomiędzy Ubezpieczającymi / Ubezpieczonymi.
4.2.21 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej władzy publicznej:
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu czystych strat finansowych, nie
będących następstwem szkód osobowych lub rzeczowych, wynikających z działania lub
zaniechania będącego skutkiem wykonywania władzy publicznej lub wynikających z art. 4171
oraz art. 4172 Kodeksu cywilnego, w szczególności:
4.2.21.1 wydawania i wykonywania przez osoby objęte ubezpieczeniem decyzji
administracyjnych lub niewydanie, czy też nie wykonania decyzji
4.2.21.2 wydawania i wykonywania przez osoby objęte ubezpieczeniem decyzji
administracyjnych niezgodnych z prawem
4.2.21.3 podejmowania przez osoby objęte ubezpieczeniem innych czynności z zakresu
administracji publicznej, w tym składania oświadczeń woli w zakresie:
- realizowanych gminnych i powiatowych zadań publicznych, w tym naruszania budżetu
- zarządzania mieniem komunalnym
- zadań z zakresu administracji publicznej wynikających z ustaw,
- porozumień zawartych z innymi jednostkami administracji publicznej.
Zakresem ochrony objęte są szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem obowiązków
służbowych przez:
- obecnych i byłych pracowników Miasta Radomsko
- osoby działające na podstawie umów cywilno–prawnych wykonujących czynności dla Miasta
Radomsko lub w jego imieniu.
Limit sumy gwarancyjnej dla OC władzy publicznej: 500 000 zł na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia
Dodatkowa ochrona ubezpieczeniowa w zakresie OC władzy publicznej:
Ochrona ubezpieczeniowa winna również obejmować koszty ochrony prawnej z tytułu
wydawania decyzji administracyjnych oraz podejmowania innych czynności z zakresu
administracji publicznej, w tym składania oświadczeń woli.
Limit na koszty ochrony prawnej 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia
Jeżeli w powyższych rozszerzeniach (4.2.1 – 4.2.21.) nie został wskazany limit odpowiedzialności – to
odpowiedzialność dla tego zakresu do sumy gwarancyjnej wskazanej w pkt. 4.4. Limity wskazane w
powyższych zakresach ( rozszerzeniach) stanowią sublimity w ramach sumy gwarancyjnej wskazanej
w pkt 4.4.
Powyższe określenie zakresu służy sprecyzowaniu szkód objętych ochroną, nie służy natomiast do
ograniczenia ochrony jedynie do z d a r z e ń w y m i e n i o n y c h p o w y ż e j .
FRANSZYZY, UDZIAŁY WŁASNE – poza wskazanymi powyżej:
4.3.18. Franszyza integralna – 200,00 PLN
4.3.19. Franszyza redukcyjna:
–dla szkód w środowisku 10% nie więcej niż 10.000 PLN
- dla szkód powstałych w wyniki użycia środków pirotechnicznych 10% nie więcej
niż 1.000 PLN
4.3.20. Udział własny - brak.
SUMA GWARANCYJNA:
Suma gwarancyjna wynosi 1.000 000,00 PLN (jeden milion 00/100) na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Limity określone w poszczególnych dodatkowych zakresach
ubezpieczenia zawierają się w globalnej sumie gwarancyjnej.
Nie dopuszcza się niższych limitów ani sublimatów sumy gwarancyjne niż wskazane powyżej.

4.3.

4.4.

Przetarg na usługi w zakresie ubezpieczeń dla Miasta Radomsko i wybranych jednostek

20

Załącznik A

Nr zamówienia – PZP.27.1.26.2019

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI 1

4.5.

POSTANOWIENIA DODATKOWE:
4.5.18. O ile w OWU Wykonawcy znajduje się wyłączenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela za
szkody spowodowane rażącym niedbalstwem ubezpieczającego lub osób, za które ponosi
odpowiedzialność, to nie będzie ono miało zastosowania na potrzeby niniejszej umowy
ubezpieczenia.
4.5.19. O ile w OWU Wykonawcy znajduje się wyłączenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela za
szkody spowodowane stanem technicznym mienia, za które ponosi odpowiedzialność
ubezpieczony to nie będzie ono miało zastosowania na potrzeby niniejszej umowy
ubezpieczenia.
4.5.20. Do umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej będą miały zastosowanie klauzule
dodatkowe w brzmieniu określonym w punkcie 6.
4.5.21. Klauzule obligatoryjne
Klauzula rozliczenia składek
Klauzula warunków i taryf
Klauzula czasu ochrony

5. Ubezpieczenie pojazdów
1. UBEZPIECZENIE OC KOMUNIKCYJNE
1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA:
Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w
związku z ruchem tych pojazdów - zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach
obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli
Komunikacyjnych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 473 z późn. zm.).
OC obowiązkowe - wszystkie pojazdy – wg załącznika A2 - wykaz pojazdów – zgodnie z aktualnie
obowiązującą ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych.
Zakres terytorialny: RP i Kraje Unii Europejskiej
1.2. SUMA GWARANCYJNA I ZAKRES- zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych
1.2.1 Suma gwarancyjna dla szkód na osobie: minimalna ustawowa
1.2.2 Suma gwarancyjna dla szkód w mieniu: minimalna ustawowa
1.3. Dodatkowo Zielone Kary - dla samochodów Urzędu Miasta Skoda Superb nr rej. ERA6NT6 oraz
Ford Transit nr rej. ERANG80
2. UBEZPIECZENIE AUTOCASCO
2.1. ZAKRES UBEZPIECZENIA:
Pełny z rozszerzeniem o ryzyko kradzieży - obejmuje wszelkie szkody polegające na uszkodzeniu,
zniszczeniu lub utracie pojazdu lub jego elementów i wyposażenia powstałe w związku z ruchem i
postojem, w tym co najmniej:
2.1.1. nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia z innym pojazdem, osobami, zwierzętami
lub przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu, najechania na przeszkody i nierówności
dróg, przewrócenie się pojazdu w związku z ruchem.
2.1.2. działania osób trzecich, w tym również włamania, uszkodzenia pojazdu lub jego wyposażenia
przez osoby trzecie (np. dewastacja) i zwierzęta.
2.1.3. uszkodzeniu lub utracie pojazdu wskutek zdarzeń losowych: powodzi, zatopienia, uderzenia
pioruna, pożaru, wybuchu, opadu atmosferycznego, huraganu, osuwania lub zapadania ziemi
oraz działania innych sił natury.
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nagłego działania czynnika termicznego pochodzącego z wewnątrz i zewnątrz pojazdu
uszkodzenia wnętrza pojazdu przez osoby, których przewóz wymagany był potrzebą udzielenia
pomocy medycznej.
2.1.6. kradzieży pojazdu (w tym kradzieży zuchwałej), jego części lub wyposażenia, uszkodzenie
pojazdu, w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego użycia lub kradzieży
Dla samochodów Urzędu Miasta Skoda Superb nr rej. ERA6NT6 oraz Ford Transit nr rej.
ERANG80– rozszerzenie o samochód zastępczy na okres 14 dni – może być realizowane w
ramach assistance
2.2 ZAKRES TERYTORIALNY:
Europa w tym Turcja i Rosja oraz Maroko, Tunezja i Izrael z wyłączeniem ryzyka kradzieży dla
terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii.
2.3. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA – wszystkie pojazdy wymienione w załączniku A2 -wykaz
pojazdów, dla których podano sumy i okresy ubezpieczenia dla ubezpieczenia AC.
Pojazdy, dla których nie wskazano sumy i okresu ubezpieczenia dla AC nie są ubezpieczane w tym
zakresie.
2.4. SUMY UBEZPIECZENIA: zgodnie z załącznikiem A2
Sumy ubezpieczenia podane są z VAT. Odszkodowania płatne z VAT. Suma ubezpieczenia AC obejmuje
wartość pojazdu wraz z wyposażeniem, a dla samochodów specjalnych dodatkowo wraz z zabudową,
wyposażeniem oraz sygnalizacją i oznakowaniami.
2.4.1. przez pojęcie suma ubezpieczenia rozumie się zadeklarowaną przez ubezpieczającego stałą w
czasie trwania ochrony ubezpieczeniowej w każdym okresie rozliczeniowym - wartość pojazdu
określoną w wystawionych polisach ubezpieczeniowych. Sumy ubezpieczenia podane w
załączniku A2 przedstawiają wartości pojazdów w pierwszym i drugim okresie rozliczeniowym,
2.4.2. Sumę ubezpieczenia pojazdów będzie stanowiła
- dla fabrycznie nowych pojazdów - fakturowa cena nabycia brutto,
- dla pojazdów zakupionych jako używane lub już wcześniej używanych przez
Ubezpieczającego - wartość rynkowa określana w oparciu o aktualny katalog InfoEkspert z uwzględnieniem stanu technicznego pojazdu. W ramach sumy
ubezpieczenia uwzględniono wyposażenie dodatkowe fabryczne lub montowane
przy zakupie pojazdu, którego wartość wliczona była w cenę pojazdu.
2.4.3. Ustalone w powyższy sposób sumy ubezpieczenia będą stałe i niezmienne w każdym okresie
rozliczeniowym.
2.5. POSTANOWIENIA DODATKOWE
2.5.1. Nie będą miały zastosowania postanowienia Ogólnych (Szczególnych) Warunków Ubezpieczenia
ograniczające wypłaty odszkodowania dotyczące wieku kierującego pojazdem.
2.5.2. Ubezpieczyciel uznaje istniejące w pojazdach zabezpieczenia przeciwkradzieżowe za wystarczające
do zawarcia ubezpieczenia i wypłaty odszkodowania.
2.5.3. W razie szkody związanej z wadą wykonania pojazdu lub jego naprawą albo diagnostyką,
wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela będzie skuteczne tylko wówczas gdy właściciel
pojazdu/użytkownik wiedział o wadzie pojazdu lub nieprawidłowej naprawie.
2.5.4. Przy wycenie kosztów naprawy nie stosuje się ubytku wartości części zamiennych (amortyzacji) z
wyłączeniem ogumienia, akumulatora oraz elementów układu wydechowego. Wszystkie pojazdy
ubezpieczone są w wariancie bez amortyzacji.
2.5.5. Ubezpieczyciel odpowiada również za szkody nie będące wynikiem rażącego niedbalstwa czy
spowodowane umyślnie, a powstałe wskutek:
- wjechania za wysokim pojazdem pod należycie oznakowany wiadukt lub most oraz wskutek
wjechania za wysokim pojazdem do należycie oznakowanego parkingu podziemnego;
- powstałe w wyniku samoistnego otwarcia się pokrywy silnika lub bagażnika
- będące następstwem jazdy z otwartymi drzwiami lub pokrywą bagażnika;
- powstałe w wyniku samoczynnego stoczenia się pojazdu na terenie pochyłym;
2.1.4.
2.1.5.
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- powstałe podczas podnoszenia pojazdu w celu dokonania naprawy;
- będące wynikiem wjechania w nierówność drogi;
2.6.
Zasady wypłaty odszkodowania
2.6.1. Pojazdy w każdym okresie rozliczeniowym są ubezpieczone w wariancie bez potrącenia amortyzacji
części (nazwa wariantu wg OWU Ubezpieczyciela) – nazywanego dalej wariantem serwisowym
2.6.2. W wariancie serwisowym rozliczenie szkody następować będzie na podstawie rachunków w
wartości brutto poniesionych kosztów naprawy. Ubezpieczyciel zaakceptuje ceny części i średnie
stawki robocizny dla warsztatów na terenie województwa, a dla samochodów na gwarancji średnie
stawki stosowane przez ASO danej marki.
2.6.3. Szkody wyrządzone ubezpieczającemu przez innych posiadaczy pojazdów mechanicznych mogą
być likwidowane z polisy AC i w razie możliwości regresu z OC sprawcy nie będą stanowić czynnika
obciążającego współczynnik szkodowy.
2.6.4. Ubezpieczyciel wskaże jednostkę odpowiedzialną za nadzór oraz likwidację szkód (merytoryczna
likwidacja szkód, wydawanie decyzji) w tym za rozpatrywanie skarg i odwołań.
2.6.5. Ubezpieczyciel zapewni pomoc w zagospodarowaniu pozostałości po szkodzie w przypadku szkody
całkowitej.
2.6.6. Wartości pozostałości ustalana będzie na podstawie najwyższej uzyskanej oferty zakupu
pozostałości lub najbardziej prawdopodobnej do uzyskania kwoty bez żadnych potrąceń.
2.6.7. W razie niemożności udzielenia pomocy w zagospodarowaniu pozostałości po szkodzie
Ubezpieczyciel przyjmie do dokonania rozliczenia kwotę uzyskaną przez Ubezpieczającego ze
sprzedaży tych pozostałości. Cena sprzedaży zostanie uzgodniona z Ubezpieczycielem.
2.7. Franszyzy i udziały własne
Franszyza integralna w wysokości 400,00 PLN. Franszyza redukcyjna – brak, Udział własny – brak.
2.8.
Warunki likwidacji szkód
2.8.1. Likwidacja szkód odbywać się będzie w trybie bezgotówkowym, a na wniosek Ubezpieczonego w
trybie gotówkowym.
2.8.2. Oględziny uszkodzonego pojazdu nastąpią nie później niż w terminie trzech dni roboczych od
momentu zgłoszenia szkody (dotyczy również oględzin dodatkowych) chyba, że strony ustalą inny
termin oględzin. Oględziny odbywać się będą w miejscu określonym przez Ubezpieczonego.
2.8.3. Naprawa uszkodzonego pojazdu będzie się odbywać w warsztacie określonym przez
Ubezpieczonego, przy czym Ubezpieczyciel zaakceptuje ceny części i średnie stawki robocizny dla
warsztatów na terenie województwa, a dla samochodów na gwarancji średnie stawki stosowane
przez ASO danej marki.
2.8.4. Wykonawca nie będzie stosował potrąceń z tytułu rodzaju i cen części zamiennych użytych do
naprawy zgodnie z wyborem ubezpieczającego
2.8.5. Wysokość szkody całkowitej wynosi 70% sumy ubezpieczonego pojazdu.
2.9. KLAUALE DODATKOWE
2.9.1. KLAUALE OBLIGATORYJNE - OBOWIAZKOWE
1

2

KLAUZULA SZKÓD WYRZADZONYCH PRZEZ OSOBY UPRAWNIONE DO KIEROWANIA POJAZDEM
NIEBĘDĄCE UBEZPIECZAJĄCYM/ UBEZPIECZONYM
Ubezpieczyciel nie może odmówić ani ograniczyć wypłaty odszkodowania w przypadku wyrządzenia
szkody przez osobę uprawnioną do kierowania pojazdem nie będącą Ubezpieczającym/
Ubezpieczonym z winy tej osoby.
KLAUZULA ZWIĄZKU PRZYCZYNOWEGO POMIĘDZY SZKODĄ, A PRZEKROCZENIEM PRĘDKOŚCI
LUB NARUSZENIEM INNYCH PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO
Ubezpieczyciel nie może odmówić ani ograniczyć wypłaty odszkodowania w przypadku wyrządzenia
szkody przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego lub osobę trzecią, w tym uprawnioną do kierowania
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3

pojazdem, w sytuacji kiedy kierujący nie dostosował się do przepisów prawa o ruchu drogowym, w tym
przekroczył dopuszczalną prędkość.
KLAUZULA ZNIESIENIA ZASADY WYCZERPYWANIA SIĘ SUMY UBEZPIECZENIA
Wypłata
odszkodowania
nie
powoduje
zmniejszenia
sumy
ubezpieczenia
ustalonej
w umowie ubezpieczenia o wypłaconą kwotę w okresie ubezpieczenia i nie powoduje konieczności
uzupełnienia sumy ubezpieczenia.
2.9.2. KLAUALE FAKULTATYWNE – Warunki dodatkowe do umowy ubezpieczenia
LPWD - Liczba punktów do kryterium warunki dodatkowe

lp

Klauzula fakultatywna – warunek dodatkowy

1

KLAUZULA REPREZENTANTÓW
1. Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności, jeżeli Ubezpieczający/ Ubezpieczony
wyrządził szkodę umyślnie. W przypadku wyrządzenia szkody wskutek rażącego
niedbalstwa Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego odszkodowanie należy się, a
Ubezpieczyciel nie może powoływać tej okoliczności jako podstawy całkowitej lub
częściowej odmowy wypłaty odszkodowania.
2. Zmniejszenie wypłaty odszkodowania może nastąpić tylko w takim zakresie, w jakim
umyślne zachowanie Ubezpieczającego/ubezpieczonego przyczyniło się do powstania
szkody lub zwiększenia rozmiaru szkody.
3. Za zachowanie Ubezpieczonego/Ubezpieczającego uznaje się działania:
a) Dla Gminy Zawiercie - Prezydenta Miasta Zawiercie,
b) Dla pozostałych jednostek – dyrektora jednostki.
DODATKOWA KLAUZULA ZWIĄZKU PRZYCZYNOWEGO
Ubezpieczyciel nie może odmówić ani ograniczyć wypłaty odszkodowania w przypadku
wyrządzenia szkody przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego lub osobę trzecią, w tym
uprawnioną do kierowania pojazdem, w sytuacji kiedy:
a) pojazd nie miał ważnych badań technicznych, o ile od ich terminu końcowego
upłynęło nie więcej niż 30 dni,
b) kierowca nie posiadał aktualnych uprawnień do kierowania pojazdem, o ile od
ich terminu końcowego upłynęło nie więcej niż 30 dni;
c) kierujący zbiegł z miejsca zdarzenia.
KLAUZULA EKSPERTÓW
Jeżeli w wyniku badania zasadności roszczenia Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego/
Poszkodowanego Ubezpieczyciel wydał decyzję odmowną, natomiast Ubezpieczający/
Ubezpieczony/ Poszkodowany podtrzymuje zasadność podnoszonego roszczenia, wówczas
Ubezpieczający/ Ubezpieczony i Ubezpieczyciel podejmą następujące działania:
Ubezpieczyciel – na wniosek Ubezpieczającego/Ubezpieczonego – powoła na swój
koszt eksperta (lub ekspertów) w zakresie, w jakim Ubezpieczający/Ubezpieczony
kwestionuje
stanowisko
Ubezpieczyciela.
Ekspert
zostanie
wskazany
przez
Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego spośród osób niezwiązanych ze stronami stosunku
ubezpieczenia lub z Poszkodowanym, dających rękojmię sporządzenia bezstronnej i
rzetelnej ekspertyzy.
KLAUZULA ZALICZKOWA
Ubezpieczyciel zobowiązany jest zapłacić Ubezpieczającemu/Ubezpieczonemu zaliczkę
w wysokości 50% kosztorysowej wartości bezspornej szkody w terminie 14 dni od dnia
powstania szkody, lecz nie później, niż w ciągu 7 dni od dnia otrzymania wniosku o zapłatę
zaliczki. Za bezsporną uważa się szkodę powstałą z ryzyka objętego umową ubezpieczenia,
której szacunkową wysokość ustalił Ubezpieczający/Ubezpieczony, przy akceptacji

2

3

4
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Ubezpieczyciela. Wysokość tą jako bezsporną przyjmuje się jedynie dla potrzeb ustalenia
zaliczki.
5

6

KLAUZULA POKRYCIA KOSZTÓW WYMIANY URZĄDZEŃ PRZY UTRACIE LUB
ZNISZCZENIU KLUCZYKÓW
W przypadku utraty lub zniszczenia kluczyków lub innego urządzenia przewidzianego przez
producenta pojazdu umożliwiającego uruchomienie silnika lub odblokowanie zabezpieczeń
przeciwkradzieżowych, Ubezpieczyciel pokryje na podstawie umowy ubezpieczenia AC koszty
wymiany zamków drzwi, wyłącznika zapłonu i sterowników urządzeń zabezpieczających pojazd
przed kradzieżą. Utrata kluczyków (bądź innego ww. urządzenia) objęta jest ochroną
ubezpieczeniową jeżeli nastąpiła wskutek kradzieży, bądź zagubienia. Ubezpieczający jest
zobowiązany zgłosić kradzież kluczy (bądź innego ww. urządzenia) na Policję.
KLAUZULA SZKÓD W OGUMIENIU
Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody polegające na zniszczeniu lub
uszkodzeniu ogumienia, również w sytuacji, gdy uszkodzeniu uległo jedynie ogumienie na
skutek wypadku ubezpieczeniowego objętego zakresem ubezpieczenia.
Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące 00/100)
na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

2

2

3. UBEZPIECZENIE NNW KIEROWCY I PASAŻERÓW
3.1 ZAKRES UBEZPIECZENIA:
Uszkodzenie ciała lub śmierć kierowcy lub pasażera powstałe w wyniku wypadku w czasie ruch pojazdu
oraz podczas wsiadania i wysiadania.
3.2 SUMA UBEZPIECZENIA:
10.000 zł. na każde miejsce- dla wszystkich pojazdów wg załącznika A2 - wykaz pojazdów, dla
których podany został okres ubezpieczenia dla NNW
Pojazdy, dla których nie wskazano okresu ubezpieczenia dla NNW nie są ubezpieczane w tym zakresie.
3.3 PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA – Następstwa nieszczęśliwych wypadków, uszkodzenie ciała lub
śmierć kierowcy lub pasażera, powstałe w wyniku wypadku w czasie ruch pojazdu oraz podczas wsiadania i
wysiadania

4. UBEZPIECZENIE ASSISTANCE
4.1 ZAKRES UBEZPIECZENIA
Zakresem ubezpieczenia objęte są zdarzenia polegające na:
4.1.1 wystąpieniu w pojeździe zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od
utraty, zniszczenia lub uszkodzenia (Autocasco), uniemożliwiającego kontynuowanie podróży lub
powrót do miejsca siedziby Ubezpieczonego lub Korzystającego,
4.1.2. wystąpieniu w pojeździe awarii uniemożliwiającej kontynuowanie podróży lub powrót do
miejsca siedziby Ubezpieczającego lub Korzystającego,
4.1.3. unieruchomieniu pojazdu na skutek rozładowania akumulatora, utraty lub uszkodzenia kluczy
(fabrycznych urządzeń służących do otwarcia i uruchomienia pojazdu), przebicia opony, jak również
braku lub niewłaściwego paliwa w zbiorniku pojazdu.
4.2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje pomoc techniczną i informacyjną w związku z wypadkiem,
awarią, kradzieżą, unieruchomieniem pojazdu oraz urazem ciała kierowcy.
Pomocy techniczna obejmuje co najmniej:
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holowania lub transportu uszkodzonego pojazdu do zakładu naprawczego – limit zgodny z OWU
Ubezpieczyciela
4.2.2. naprawę lub uruchomienie pojazdu na miejscu - limit zgodny z OWU Ubezpieczyciela
Udzielenie pomocy technicznej nie jest ograniczone odległością od miejsca zdarzenia (postoju pojazdu) od
miejsca siedziby Ubezpieczającego lub Korzystającego,
4.2.1.

4.3. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA – pojazdy wymienione w załączniku A2-wykaz
pojazdów, dla których podano okresy ubezpieczenia dla ubezpieczenia Assistance.
Pojazdy, dla których nie wskazano okresu ubezpieczenia dla Assistance nie są ubezpieczane w
powyższym zakresie. Pojazdy, dla których nie wskazano okresów ubezpieczenia assistance, mogą
zostać objęte minimalnym zakresem Assistance, jeśli Ubezpieczyciel przewiduje taki przy zawarciu
umowy ubezpieczenia OC ppm bez dodatkowej składki.
Zakres ubezpieczenia dotyczy samochodów osobowych oraz samochodów ciężarowych o DMC poniżej
3,5 t. Nie dotyczy pozostałych pojazdów.
4.5. ZAKRES TERYTORIALNY
Dla samochodów osobowych Urzędu Miasta Skoda Superb nr rej. ERA6NT6 oraz Ford Transit nr rej.
ERANG80 assistance w wariancie rozszerzonym obejmującym świadczenia na terenie Europy – do
kalkulacji składki proszę przyjąć najszerszy z tych wariantów. Ubezpieczający w ramach opcji zwiększającej
może zmienić zakres tego ubezpieczenia
Dla pozostałych pojazdów: Polska.
5.

UBEZPIECZENIE SZYB

5.1 ZAKREZ UBEZPIECZENIA
Zakresem ubezpieczenia objęte są koszty wymiany lub naprawy uszkodzonej szyby, do której uszkodzenia
doszło w okresie ubezpieczenia,
Ubezpieczenie dotyczy szyb samochodowych (przednich, bocznych, tylnych) będących integralną częścią
pojazdu.
5.2. SUMA UBEZPIECZENIA
Minimum 2.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
5.3. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA – pojazdy wymienione w załączniku A2-wykaz
pojazdów, dla których podano okresy ubezpieczenia dla ubezpieczenia Szyb. Pojazdy, dla których nie
wskazano okresu ubezpieczenia dla Szyb nie są ubezpieczane w tym zakresie.
Zakres ubezpieczenia dotyczy samochodów osobowych oraz samochodów ciężarowych o DMC poniżej 3,5
t. Nie dotyczy pozostałych pojazdów.

6.

Klauzule dodatkowe do umów ubezpieczenia mienia i OC działalności
(wg wskazania przy poszczególnych rodzajach ubezpieczenia).

Treść klauzul może być podana w brzmieniu nadanym przez towarzystwo ubezpieczeń.
Zmiany wprowadzone przez te klauzule muszą być zgodne z poniższymi zapisami.
Jeżeli warunki wprowadzone przez klauzulę są zawarte w treści ogólnych warunków ubezpieczenia, to
proszę to wskazać w ofercie poprzez przyjęcie klauzuli.
Do klauzul stosuje się preambułę: „Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą,
postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że…” , lub podobną w treści zaproponowanej przez
Ubezpieczyciela.
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KLAUZULA AKTÓW TERRORYZMU I SABOTAŻU
Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w wyniku: ognia,
wybuchu, upadku statku powietrznego, akcji ratowniczej prowadzonej w związku z tymi zdarzeniami, gdy
ryzyka te są bezpośrednim następstwem aktów terroryzmu lub sabotażu, lokautu lub zwolnienia grupowego.
Przez akty terroryzmu rozumie się wszelkiego rodzaju działanie mające na celu wprowadzenie chaosu,
zastraszenie ludności lub dezorganizację życia publicznego dla osiągnięcia określonych skutków
ekonomicznych, politycznych, religijnych, ideologicznych, socjalnych lub społecznych.
Przez strajki, rozruchy oraz zamieszki społeczne rozumie się działanie osoby lub grupy osób, powodujące
zakłócenia porządku publicznego, z wyjątkiem tych działań, które są powiązane ze zdarzeniami określonymi
w wyłączeniach do niniejszej klauzuli, działanie legalnie ustanowionej władzy zmierzające do przywrócenia
porządku publicznego lub zminimalizowania skutków zakłóceń, umyślne działanie strajkującego lub
poddanego lokautowi pracownika, mające na celu wspomożenie strajku lub przeciwstawienie się lokautowi,
działanie legalnie ustanowionej władzy zapobiegające takim czynnościom lub działającej w celu
zminimalizowania skutków takich czynności.
Z zakresu ochrony wyłączone są szkody:
- spowodowane uwolnieniem lub wystawieniem na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub
biologicznych,
- spowodowane atakiem elektronicznym, włączając w to włamania komputerowe lub wprowadzenie
jakiejkolwiek formy wirusa komputerowego,
- wynikłe z całkowitego lub częściowego zaprzestania działalności, opóźnień lub zakłóceń działalności,
- powstałe wskutek trwałego lub tymczasowego zajęcia, w wyniku konfiskaty lub rekwizycji przez legalną
władzę
- szkód pośrednich lub następczych jakiegokolwiek rodzaju oraz odpowiedzialności lub jakichkolwiek
płatności przewyższających odszkodowanie za szkody określone w niniejszej Klauzuli.
- Z ochrony ubezpieczeniowej pozostają wyłączone także szkody będące bezpośrednim następstwem:
działań wojennych, wojny domowej, wprowadzenia stanu wojennego lub stanu wyjątkowego, powstania
zbrojnego, rewolucji, konfiskaty lub innego rodzaju przejęcia przedmiotu ubezpieczenia przez rząd lub inne
władze kraju, sabotażu, wszelkich działań przedsięwziętych w związku z kontrolowaniem, zapobieganiem
lub zwalczaniem skutków zdarzeń wymienionych w punkcie powyżej.
Łączny limit odpowiedzialności na jedno i na wszystkie zdarzenia dla szkód w mieniu objętych zakresem
niniejszej klauzuli wynosi 500 000 PLN.
Udział własny: 10% wartości szkody, minimum 5 000 PLN.
KLAUZULA WARTOŚCI KSIĘGOWEJ BRUTTO
Jeżeli Ubezpieczający zadeklaruje do ubezpieczenia środki trwałe w wartości księgowej brutto (wartość
księgowa początkowa), Ubezpieczyciel akceptuje zadeklarowane wartości bez względu na wiek, stopień
umorzenia (amortyzacji) i technicznego lub faktycznego zużycia ubezpieczanego mienia a odszkodowanie
za uszkodzone mienie będzie wypłacane do wartości księgowej brutto uszkodzonego mienia.
Zasada proporcjonalnej wypłaty odszkodowania stosowana będzie tylko w przypadku niezgodnego z
zapisami w księgach rachunkowych zadeklarowania wartości księgowej brutto przez Ubezpieczającego.
KLAUZULA WARTOŚCI ODTWORZENIOWEJ
Jeżeli Ubezpieczający zadeklaruje do ubezpieczenia środki trwałe w wartości odtworzeniowej,
Ubezpieczyciel akceptuje zadeklarowane wartości bez względu na wiek, stopień umorzenia (amortyzacji) i
technicznego lub faktycznego zużycia ubezpieczanego mienia.
Zasady proporcji nie stosuje się, gdy wartość odtworzeniowa przedmiotu szkody nie jest wyższa niż 130%
jego sumy ubezpieczenia lub gdy wysokość szkody nie przekracza 20% sumy ubezpieczenia przedmiotu
szkody.
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KLAUZULA CZASU OCHRONY
Niezależnie od ustalonego w umowie ubezpieczenia terminu zapłaty składki (raty składki), odpowiedzialność
ubezpieczyciela rozpoczyna się z chwilą określoną w umowie ubezpieczenia jako początek okresu
ubezpieczenia.
KLAUZULA ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH
Ubezpieczyciel uznaje zabezpieczenia przeciwpożarowe istniejące u Ubezpieczonego za wystarczające do
udzielenia ochrony ubezpieczeniowej i wypłaty odszkodowania.
KLAUZULA ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPRZEPIĘCIOWYCH
Ubezpieczyciel uznaje zabezpieczenia przeciwprzepięciowe istniejące u Ubezpieczonego na dzień zawarcia
ubezpieczenia za wystarczające do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej i wypłaty odszkodowania, pod
warunkiem, że w momencie zaistnienia szkody są sprawne i uruchomione.
W przypadku nowo tworzonych lokalizacji zabezpieczenia muszą spełniać minimalne wymogi określone w
ogólnych warunkach ubezpieczenia Ubezpieczyciela
KLAUZULA ZABEZPIECZEŃ PRZECIWKRADZIEŻOWYCH
Ubezpieczyciel uznaje zabezpieczenia przeciwkradzieżowe istniejące u Ubezpieczonego za wystarczające
do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej i wypłaty odszkodowania.
KLAUZULA UBEZPIECZENIA MIENIA WYŁĄCZONEGO Z EKSPLOATACJI
Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową mienie wyłączone z eksploatacji na okres powyżej 30
dni, z wyjątkiem przeznaczonego do rozbiórki lub likwidacji.
Franszyza redukcyjna 5.000 PLN dla ryzyk żywiołowych
KLAUZULA REPREZENTANTÓW
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie lub wynikające z rażącego niedbalstwa
przez Ubezpieczającego. Na potrzeby niniejszej klauzuli za Ubezpieczającego rozumie się Prezydenta
Miasta i dyrektorów jednostek wymienionych w pkt. I
W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek niniejsze postanowienia stosuje się
odpowiednio do Ubezpieczonego.
KLAUZULA ROZLICZENIA SKŁADEK
Wszelkie płatności powstałe na tle niniejszej umowy ubezpieczenia (wynikające w szczególności z
konieczności dopłaty składek, zwrotu składek oraz innych rozliczeń) dokonywane będą w systemie pro rata
za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej.
KLAUZULA WARUNKÓW I TARYF
W przypadku doubezpieczenia, uzupełniania lub podwyższania sumy ubezpieczenia bądź limitu
odpowiedzialności w okresie ubezpieczenia, zastosowanie mieć będą warunki umowy oraz stopy składek
(stawki) nie mniej korzystne dla Ubezpieczającego niż obowiązujące w umowie ubezpieczenia.
KLAUZULA RATALNA
W przypadku rozłożenia płatności składki na raty, z chwilą uznania przez Ubezpieczyciela roszczenia z
tytułu szkody objętej ubezpieczeniem, Ubezpieczający nie może zostać zobowiązany do natychmiastowego
uregulowania pozostałej do zapłacenia części składki. Jednocześnie z wypłacanego odszkodowania nie
zostanie potrącona kwota odpowiadająca wysokości nieopłaconych jeszcze rat składki (raty niewymagalne),
które płatne będą zgodnie z harmonogramem określonym w umowie ubezpieczenia.
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KLAUZULA MIEJSCA UBEZPIECZENIA
Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie umowy ubezpieczenia rozszerzona zostaje na wszystkie
dowolne miejsca na terenie Polski, gdzie znajduje się ubezpieczone mienie.
Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone jest mienie w trakcie transportu.
KLAUZULA AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA I ZMNIEJSZENIA WARTOŚCI
1. Ubezpieczyciel obejmie automatyczną ochroną ubezpieczeniową nowo nabyte mienie lub wzrost wartości
mienia wskutek modernizacji, inwestycji, przeszacowań potwierdzonych stosownymi dokumentami oraz
innych stanów faktycznych i prawnych prowadzących do zmiany wartości ubezpieczanego mienia.
2. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się z dniem ukończenia modernizacji lub inwestycji, z
dniem przyjęcia składnika mienia do ewidencji, bądź też z dniem przejścia na Ubezpieczonego ryzyka
przypadkowej utraty (zniszczenia, uszkodzenia) w zależności, która z powyższych sytuacji zajdzie
wcześniej.
W przypadku wyczerpania limitu automatycznego pokrycia nadwyżka wartości zostanie objęta ochroną na
warunkach określonych w umowie ubezpieczenia, na wniosek Ubezpieczającego.
3. W przypadku, gdy wartość mienia w okresie ubezpieczenia ulegnie zmniejszeniu, np. wskutek zbycia,
likwidacji bądź obniżenia wartości składnika mienia, Ubezpieczyciel dokona rozliczenia składki stosując
odpowiednio zasady określone dla rozliczenia wzrostu wartości mienia.
Roczny limit automatycznego pokrycia: 10 % sumy ubezpieczenia,
KLAUZULA ODSTĄPIENIA OD ODTWORZENIA MIENIA
Ubezpieczony ma prawo podjąć decyzję o rezygnacji z naprawy, zakupu bądź odbudowy uszkodzonego lub
zniszczonego mienia, a Ubezpieczyciel w takim wypadku nie ograniczy odszkodowania bądź nie uchyli się
od odpowiedzialności. W takim wypadku odszkodowanie wypłacane będzie tak jakby nastąpiła naprawa,
zakup bądź odbudowa mienia, zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia, na podstawie przewidywanych
kosztów takich działań (tzw. wypłata w miejsce zastąpienia), z tym zastrzeżeniem, że wypłacane
odszkodowanie zostanie przeznaczone na nowe środki trwałe.
KLAUZULA KOSZTÓW DODATKOWYCH
Ubezpieczyciel pokrywa uzasadnione i poniesione koszty, o których mowa poniżej:
1) koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed szkodą w przypadku bezpośredniego zagrożenia
wystąpienia zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia – w granicach sumy ubezpieczenia,
2) koszty związane z ratunkiem ubezpieczonego i dotkniętego szkodą mienia, mające na celu
niedopuszczenie do zwiększenia strat – w granicach sumy ubezpieczenia,
3) koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu części niezdatnych
do użytku, w tym wyburzania i odgruzowywania – w granicach sumy ubezpieczenia, w wysokości nie
przekraczającej 10% szkody,
4) zwiększone koszty odtworzenia maszyn, urządzeń lub ich elementów wykonanych na specjalne
zamówienie, powstałe w wyniku trudności z ich ponownym zakupem, odbudową, naprawą, montażem
– w granicach sumy ubezpieczenia, w wysokości nie przekraczającej 10 % szkody,
5) koszty pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych i dniach wolnych od pracy oraz frachtu ekspresowego
(za wyjątkiem lotniczego), pod warunkiem, że takie koszty są poniesione w związku ze szkodą za którą
Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność na mocy postanowień umowy – w granicach sumy ubezpieczenia,
w wysokości nie przekraczającej 10 % szkody,
6) koszty związane ze zmianami budowlanymi, jak również demontażem i ponownym montażem nie
uszkodzonego mienia, wykonanymi w celu odzyskania lub naprawy mienia dotkniętego szkodą oraz
składowaniem tego mienia – w granicach sumy ubezpieczenia, w wysokości nie przekraczającej 10 %
szkody.
Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 1) i 2), Ubezpieczyciel pokrywa bez względu na wynik działań
zabezpieczających i ratowniczych
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Jeżeli koszty, o których mowa w ust.1, nie zostaną pokryte w pełni lub w części w granicach określonych w
ust.1, Ubezpieczyciel pokryje całość lub pozostałą część kosztów w ramach dodatkowego limitu
odpowiedzialności (overlimit) – nie więcej niż łącznie w okresie ubezpieczenia 100 000 PLN.
Limity odpowiedzialności przewidziane w niniejszej klauzuli nie mają zastosowania wtedy, gdy działania
wiążące się z kosztami, o których mowa w niniejszej klauzuli, zostały podjęte na polecenie Ubezpieczyciela.
KLAUZULA RZECZOZNAWCÓW
W ramach odszkodowania Ubezpieczyciel dodatkowo pokryje konieczne i uzasadnione koszty
rzeczoznawców poniesione przez Ubezpieczającego, związane z ustaleniem zakresu i rozmiaru szkody do
limitu 100 000 PLN. Zatrudnienie rzeczoznawcy wymaga zgody Ubezpieczyciela, przy czym brak zgody
może być uzasadniony wyłącznie ważnymi względami
KLAUZULA ODTWORZENIA DOKUMENTACJI
Ubezpieczyciel zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty związane z odtworzeniem, oczyszczeniem,
osuszeniem, odgrzybieniem itp. dokumentacji produkcyjnej, finansowej bądź archiwalnej (w tym także koszty
odtworzenia nośników na których dokumentacja była zawarta), która została zniszczona, uszkodzona bądź
utracona na skutek zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia. Dodatkowy limit odpowiedzialności 200
000 PLN.
KLAUZULA BRAKU CZĘŚCI ZAMIENNYCH
W sytuacji, kiedy uszkodzeniu ulegnie jeden z elementów podzespołu, który wchodzi w skład urządzenia
objętego umową ubezpieczenia a jego samodzielny zakup nie jest możliwy, Ubezpieczyciel pokryje koszt
zakupu całego podzespołu.
Limit: 100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w odniesieniu do kosztów
dodatkowych wynikłych z braku części zamiennych. Wypłata odszkodowania nie przekroczy sumy
ubezpieczenia przyjętej w umowie ubezpieczenia dla danego przedmiotu ubezpieczenia.
KLAUZULA ODKUPIENIA URZĄDZEŃ
W przypadku szkody obejmującej urządzenie, którego nie można odkupić ze względu na zakończenie jego
produkcji, odszkodowanie wypłacane będzie w wysokości ceny urządzenia o najbardziej zbliżonych
parametrach technicznych, nie więcej jednak niż suma ubezpieczenia. Odszkodowanie takie nie będzie
traktowane jako modernizacja. Wypłata odszkodowania nie przekroczy sumy ubezpieczenia przyjętej w
umowie ubezpieczenia dla danego przedmiotu ubezpieczenia.
Limit: 200.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
KLAUZULA NIEZACHOWANIA PARAMETRÓW PRĄDU
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo maszyny, urządzenia, aparaty, instalacje elektryczne od
szkód spowodowanych niewłaściwym działaniem prądu elektrycznego, w szczególności powstałych w
wyniku zwarcia, uszkodzenia izolacji, nadmiernego wzrostu lub obniżenia napięcia, przegrzania, okopcenia,
itp.
Poza wyłączeniami odpowiedzialności określonymi w umowie ubezpieczenia oraz / lub w ogólnych
warunkach ubezpieczenia, ubezpieczeniem nie są objęte szkody:
a) mechaniczne, chyba że powstały w następstwie szkody elektrycznej,
b) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy,
c) w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach elektrycznych (na przebicie izolacji,
na obciążenie, na nagrzewanie się maszyny, itp.) z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi
badaniami eksploatacyjnymi (oględzinami i przeglądami),
d) we wszelkiego rodzaju miernikach (woltomierzach, amperomierzach, indykatorach, itp.) i licznikach,
e) we wszelkiego rodzaju bezpiecznikach elektrycznych, stycznikach i odgromnikach oraz żarówkach,
grzejnikach, lampach itp.,
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f) w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie
przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (oględzin i przeglądu) stosownie do
obowiązujących przepisów lub konserwacji,
g) w elektroenergetycznych liniach przesyłowych.
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 100.000,00 zł
Limit nie dotyczy szkód które zgodnie z OWU nie są limitowane.
Franszyza redukcyjna 5% wartości szkody nie mniej niż 500 zł
KLAUZULA SZKÓD MECHANICZNYCH
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo maszyny, urządzenia, aparaty od szkód mechanicznych
spowodowanych:
a) działaniem człowieka,
b) wadami produkcyjnymi,
c) przyczynami eksploatacyjnymi.
Za szkody spowodowane:
a) działaniem człowieka - uważa się szkody powstałe wskutek nieumyślnego błędu uprawnionych do
obsługi osób oraz umyślnego uszkodzenia (zniszczenia) przez osoby trzecie,
b) wadami produkcyjnymi - uważa się szkody powstałe w wyniku błędów w projektowaniu lub konstrukcji,
wadliwego materiału oraz wad i usterek fabrycznych nie wykrytych podczas wykonania maszyny lub
zamontowania jej na stanowisku pracy,
c) przyczynami eksploatacyjnymi - uważa się niezawinione przez obsługę szkody eksploatacyjne
polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu elementów maszyny przez zjawiska fizyczne, np. siły
odśrodkowe, wzrost ciśnienia, eksplozję lub implozję, przegrzanie oraz wadliwe działanie urządzeń:
sterujących, zabezpieczających, sygnalizacyjno-pomiarowych, itp.
Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:
a) w maszynach, urządzeniach i aparatach technicznych zamontowanych pod ziemią, związanych
bezpośrednio z produkcją wydobywczą (kopalnictwem węgla kamiennego, brunatnego, soli, ropy
naftowej, gazu ziemnego, rud żelaza i metali nieżelaznych),
b) w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub z uwagi na swoje specyficzne funkcje
podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji,
c) w czasie naprawy dokonywanej przez zewnętrzne służby techniczne,
d) będące następstwem naturalnego zużycia wskutek eksploatacji maszyny,
e) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy,
f) spowodowane wadami bądź usterkami ujawnionymi przed zawarciem ubezpieczenia,
g) o charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania powierzchni, wgniecenia, obtłuczenia,
h) wynikające z wszelkich pośrednich i utraconych korzyści
i) w postaci utraty zysku
Limit odpowiedzialności: 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Limit nie dotyczy szkód, które zgodnie z OWU nie są limitowane.
Franszyza redukcyjna dla przedmiotowej klauzuli: 5% wartości szkody nie mniej niż 500,00 zł
Klauzula poszukiwania wycieków:
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje koszty poszukiwania wycieków z instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz
usunięcia skutków takich poszukiwań maksymalnie do wysokości 100.000,00 zł na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia
Klauzula limitu all risk
W przypadku, w którym nie zachodzi odpowiedzialność ubezpieczyciela na mocy umowy ubezpieczenia z
uwagi na niewystąpienie ryzyka nazwanego ustala się, iż zastosowanie do zaistniałych szkód będzie miał
zakres dodatkowy oparty na bazie wszystkich ryzyk zgodnie z postanowieniami OWU wykonawcy. Limit
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odpowiedzialności dla zakresu dodatkowego wynosi 100 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
rozliczeniowym.
Klauzula ubezpieczenia przezornej sumy ubezpieczenia
Ochrona ubezpieczeniowa 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 uniknięciem lub ograniczeniem rozmiaru szkody. Przezorna suma
ubezpieczenia nie ma zastosowania do przedmiotów ubezpieczenia obejmowanych ochroną w systemie na
pierwsze ryzyko. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi:
1.000.000,00 zł
.
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