Załącznik nr 5 do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
na usługę ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej dla Miasta Ustroń wraz z
jednostkami organizacyjnymi dla których organem prowadzącym jest Miasto Ustroń
w Postępowaniu:
Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Miasta Ustroń oraz jednostek
organizacyjnych
Umowy zostaną zawarte i będą wykonywane przy udziale brokera ubezpieczeniowego PWS
KONSTANTA S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Warszawskiej 153, na podstawie udzielonego
pełnomocnictwa.
1. W skład zamówienia wchodzą następujące ryzyka ubezpieczeniowe:
Część 1 – Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i
posiadanym/użytkowanym mieniem,
I.
Ubezpieczenie mienia od wszystkich zdarzeń losowych
II.
Ubezpieczenie szyb, oszkleń i innych przedmiotów od stłuczenia
III.
Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku z rozszerzeniem o
wandalizm/dewastację
IV.
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i
posiadanym/użytkowanym mieniem,
V.
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk z rozszerzeniem o kradzież z
włamaniem i rabunek oraz dewastację
Część 2 – Ubezpieczenie komunikacyjne oraz maszyn i urządzeń budowlanych
VI.
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdów mechanicznych za
szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów
VII.
Ubezpieczenie Auto-Casco
VIII.
Ubezpieczenie NNW
IX.
Ubezpieczenie Assistance
X.
Ubezpieczenie ZK
XI.
Ubezpieczenie maszyn budowlanych
Część 3 – XII. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane podejmowaniem
decyzji i wydawaniem decyzji administracyjnych i składaniem oświadczeń woli
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych: wykonawca może złożyć ofertę na
wszystkie części zamówienia bądź też na jedną lub kilka wybranych części.
2.

Zamawiający:

Miasto Ustroń
43-450 Ustroń Rynek 1

W umowach ubezpieczenia wskazani będą odpowiednio ubezpieczający i ubezpieczony wg
poniższych wytycznych - każdorazowo przed wystawieniem dokumentów ubezpieczenia:
2.1.
Ubezpieczający:
Miasto Ustroń
43-450 Ustroń Rynek 1
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Ubezpieczony:
Ubezpieczony:

2.2.

Ubezpieczający :
Ubezpieczony:

3.
3.1

3.2.

4.
4.1.

4.2.
5.

Miasto Ustroń
43-450 Ustroń Rynek 1
jednostka organizacyjna dla której organem prowadzącym jest
Miasto Ustroń (jak w załączniku 2)
jednostka organizacyjna dla której organem prowadzącym jest
Miasto Ustroń (jak w załączniku 2)
jednostka organizacyjna dla której organem prowadzącym jest
Miasto Ustroń (jak w załączniku 2)

Termin realizacji zamówienia – 24 miesiące: od 01.01.2020 do 31.12.2021
okresy ubezpieczenia dla wszystkich umów ubezpieczenia objętych częścią 1 i 3
od 01.01.2020 do 31.12.2020 – zwanego dalej pierwszym rokiem ubezpieczenia,
od 01.01.2021 do 31.12.2021 – zwanego dalej drugim rokiem ubezpieczenia,
dla umów ubezpieczeń komunikacyjnych objętych częścią 2 – zgodnie z załącznikiem nr 3.f.
(opcja wyrównanie okresu ubezpieczenia dla ryzyk dobrowolnych (NW, AC, Ass) – pro rata do
31.12.2020.; dla ryzyk obowiązkowych OC opcja rozłożenia płatności na raty w taki sposób
aby umożliwić ewentualne rozwiązanie umów za porozumieniem stron i zawrzeć nowe
umowy z okresem rocznym począwszy od 01.01.2021 do 31.12.2021 r. w drugim roku
ubezpieczenia.
Płatność składki:
we wszystkich rodzajach ubezpieczeń za wyjątkiem ubezpieczeń pojazdów opisanych w części
2 niniejszego opisu przedmiotu zamówienia należy zagwarantować płatność składki
ubezpieczeniowej w 4 równych ratach płatnych:
- w pierwszym roku ubezpieczenia:
Rata I
płatna do dnia
15.01.2020
Rata II
płatna do dnia
30.03.2020
Rata III
płatna do dnia
30.06.2020
Rata IV
płatna do dnia
30.09.2020
- w drugim roku ubezpieczenia:
Rata I
płatna do dnia
15.01.2020
Rata II
płatna do dnia
30.03.2020
Rata III
płatna do dnia
30.06.2020
Rata IV
płatna do dnia
30.09.2020
W razie zgłaszania do ubezpieczenia mienia nieobjętego żadną częścią zamówienia w ciągu
trwania każdego rocznego okresu ubezpieczenia termin płatności składki jednorazowej
obliczonej pro rata za każdy dzień ochrony zostanie ustalony na 14 dni od daty wystawienia
dokumentów, a koniec okresu ubezpieczenia w danym roku ubezpieczenia zostanie ustalony
na 31 grudnia danego roku.
dla pojazdów wymienionych w części 2 (załącznik nr 3.f.) składka płatna jednorazowo w
terminie 14 dni od daty wystawienia dokumentu ubezpieczenia.
Miejsca ubezpieczenia: wszystkie miejsca prowadzenia działalności przez Miasto Ustroń wraz
z jednostkami organizacyjnymi na terenie Miasta, dla których organem prowadzącym jest
Miasto Ustroń, w szczególności (adresy lokalizacji dla danej jednostki podane są w
załącznikach dotyczących wartości i wykazu ubezpieczanego mienia poniższych jednostek).

6. Postanowienia wspólne
6.1.
Uwaga ogólna dotycząca:
- limitów wspólnych w tabeli oraz limitów w klauzulach dodatkowych w ubezpieczeniu od
ognia i innych zdarzeń losowych,
- ubezpieczenia szyb i oszkleń od stłuczenia,
- ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i rabunku z rozszerzeniem o dewastację,
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- ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności,
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk:
wskazane sumy ubezpieczenia (limity) ubezpieczenia obejmują i odnoszą się do Miasta
Ustroń oraz wszystkich ubezpieczonych zgodnie z wykazem jednostek organizacyjnych dla
których organem prowadzącym jest Miasto Ustroń.
6.2.
Ubezpieczyciel zobowiązuje się zapewnić obsługę na odpowiednim poziomie, w szczególności
w zakresie likwidacji szkód majątkowych, komunikacyjnych oraz bezpośredniego kontaktu od
poniedziałku do piątku. Ponadto oświadcza, iż spełni warunki klauzuli likwidacji szkód w
ubezpieczeniu majątkowym oraz klauzule szczegółowe zasady likwidacji szkód w
ubezpieczeniu komunikacyjnym.
6.3.
Treść umowy ubezpieczenia stanowić będą również klauzule załączone do niniejszego SIWZ
na zastosowanie których wyraził zgodę oferent, 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.
6.4.
W przypadku, w którym niemożliwa jest ocena, czy warunek, o którym mowa w pkt. 6.3.
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 załączonych do SIWZ.
6.5.
W przypadku, w którym poniższe klauzule brokerskie spełniają warunek, o którym mowa w
pkt. 6.3 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.
6.6.
O ile w treści SIWZ Zamawiający nie określił limitów, sublimitów, wysokości franszyz itp. na
poszczególne ryzyko znaczy to, iż Zamawiający nie przewiduje możliwości jego wprowadzenia
przez Wykonawcę.
6.7.
Na ubezpieczyciela nie przechodzą prawa regresowe w stosunku do pracowników
ubezpieczonego, z zastrzeżeniem szkód wyrządzonych umyślnie.
6.8.
Ubezpieczający ma obowiązek pozostawić bez zmian miejsce szkody do czasu przybycia
przedstawiciela Ubezpieczyciela, chyba, że zmiana jest niezbędna w celu zabezpieczenia
mienia pozostałego po szkodzie, zmniejszenia szkody lub gdy grozi to zakłóceniem pracy
jednostki. Ubezpieczyciel nie może się powoływać na obowiązek pozostawienia bez zmian
miejsca szkody, jeżeli nie dokonał oględzin w terminie 3 dni roboczych od daty
zawiadomienia go o szkodzie. Ubezpieczający może niezależnie od powyższych postanowień
zawsze przystąpić do usunięcia szkody za zgodą Ubezpieczyciela. W każdym przypadku
określania w warunkach ubezpieczenia terminu na zgłoszenie szkody do Ubezpieczyciela,
zapis mówiący o tym terminie zostanie rozszerzony o frazę: „W przypadku gdy koniec
terminu przypada w sobotę lub w dzień ustawowo wolny od pracy termin przedłuża się do
pierwszego dnia roboczego jaki następuje po terminie określonym w warunkach”.
6.9. Gdziekolwiek w warunkach ubezpieczenia przewidziana jest sankcja w postaci ograniczenia lub
odmowy wypłaty odszkodowania przez Ubezpieczyciela za niewypełnienie obowiązków
zawartych w umowie, to ma ona zastosowanie tylko wtedy, gdy niedopełnienie obowiązku
było bezpośrednią przyczyną powstania szkody lub zwiększenia jej rozmiaru i w zakresie nie
większym niż stopień, w jakim niedopełnienie obowiązku wpłynęło na powstanie lub
zwiększenie się szkody.
6.10. W przypadku zgłoszenia szkody powodującego utworzenie rezerwy szkodowej / wypłaty
odszkodowania w ramach jakiegokolwiek limitu, sublimitu opisanego między innymi w
klauzulach dodatkowych, rozszerzeniach i pozostałych warunkach umowy ubezpieczenia,
ubezpieczający / ubezpieczony zastrzega sobie prawo do wystąpienia o uzupełnienie /
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6.11.

6.12.

6.13.

doubezpieczenie / przywrócenie limitu do jego pierwotnej wysokości. Ubezpieczyciel
zobowiązuje się do jego przywrócenia i jest uprawiony do pobrania odpowiedniej części
składki obliczonej wg stawek / składek zastosowanych w ofercie. Odnowienie może nastąpić
jeden raz w trakcie każdego, rocznego okresu ubezpieczenia.
W odniesieniu do limitów, sublimitów, klauzul dodatkowych, rozszerzeń i pozostałych
warunków, w tym również zakresu ochrony odpowiedzialności cywilnej odnowienie może
nastąpić jeden raz w trakcie każdego, rocznego okresu ubezpieczenia.
Wszystkie limity wspólne, sublimity oraz limity wskazane w klauzulach obligatoryjnych oraz
fakultatywnych dotyczą odrębnie rocznych okresów ubezpieczenia opisanych w pkt. 3.1.
powyżej.
We wszystkich rodzajach ubezpieczeń objętych niniejszym zamówieniem ubezpieczyciel
akceptuje termin zgłoszenia szkody do 7 dni od dnia powstania szkody lub powzięcia przez
Ubezpieczającego / Ubezpieczonego informacji o szkodzie.
Poufność
Wszelkie informacje uzyskane przez strony w związku z udzieleniem lub wykonaniem
niniejszego zamówienia, w tym również treści i warunków umowy, mają charakter poufny i
mogą być, zarówno w trakcie jak i po wykonaniu zamówienia udostępniane osobom
trzecim jedynie za zgodą i wolą stron. Poufność dotyczy również danych i informacji osób
trzecich uzyskanych w związku z wykonywaniem umowy.
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Część 1 - UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
I.

Ubezpieczenie mienia od wszystkich zdarzeń losowych

1. Przedmiot ubezpieczenia:
Zbiorcze zestawienie sum ubezpieczenia dla majątku Miasta Ustroń wraz z jednostkami
organizacyjnymi (szczegółowe wykazy mienia z podziałem na grupy w każdej z jednostek stanowią
osobne załączniki nr 3a, 3b, 3c, 3d)
Przedmiot ubezpieczenia
Budynki /budowle**
Budynki /budowle
Maszyny, urządzenia, wyposażenie z
wyłączeniem sprzętu elektronicznego
Sprzęt elektroniczny (okres eksploatacji
pow. 5 lat)
Stroje, instrumenty muzyczne w MDK
Prażakówka
Zbiory biblioteczne Miejskiej Biblioteki
Publicznej (MBP)
Zbiory muzealne Muzeum Ustrońskiego

System
ubezpieczenia
Sumy stałe
Sumy stałe

Odtworzeniowa
Księgowa brutto

Suma ubezpieczenia
lub limit
151 426 031,15 zł*
4 948 098,53 zł*

Sumy stałe

Księgowa Brutto

6 300 081,09 zł*

Sumy stałe

Księgowa brutto

1 545 557,48 zł*

Sumy stałe

Księgowa brutto

90 591,04 zł*

Sumy stałe

Księgowa brutto

853 118,91 zł*

Sumy stałe

Księgowa brutto

261 973,75 zł*

Typ wartości

Limity wspólne dla Miasta Ustroń wraz z wszystkimi jednostkami organizacyjnymi.
Mienie pracownicze

Pierwsze ryzyko

Limit łączny

40.000 zł***

Mienie osób trzecich (między innymi: Pierwsze ryzyko
mienie w szatniach przedszkoli i szkół,
szatnie w MDK Prażakówka, MBP oraz
mienie osób trzecich podczas występów
w MDK, szatnie w obiektach sportowych,
mienie pensjonariuszy w MDSS, itp.)
Środki obrotowe własne i powierzone
Pierwsze ryzyko

Limit łączny

50.000 zł***

35.000 zł***

Gotówka

Pierwsze ryzyko

Wartość
wytworzenia/ zakupu
Nominalna

Obiekty małej architektury (w tym drogi,
place, chodniki, parkingi, place, dojazdy i
dojścia, ścieżki pieszo-rowerowe, miejsca
piknikowe, kładki, mosty, boiska, place
zabaw, place rekreacyjne i sportowe,
pomniki, rzeźby, tablice pamiątkowe,
informacyjne, ławki, stojaki itp.,
ogrodzenia, wiaty przystankowe
fontanny, kompozycje przestrzenne,
kładki, parkingi, przepusty, rurociągi,
kanalizacja, punkty informacyjne, szalety,
oświetlenie, słupy oświetleniowe,
oświetlenie uliczne, iluminacja świetlna i
okolicznościowa, choinki i ozdoby
świąteczne, znaki drogowe z konstrukcją,

Pierwsze ryzyko

Limit łączny

35.000 zł***
2.000.000 zł***
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elementy bezpieczeństwa ruchu
drogowego, tablice z nazwami ulic
iluminacja świetlna i okolicznościowa,
kolektory, wszelkiego typu przyłącza,
solary, słupy, ogrodzenia, płoty,
infrastruktura sportowo – rekreacyjna,
umocnienia skarp i chodników, place
zabaw wraz z infrastrukturą, garaże,
bramy, szlabany, kontenery, zasieki
betonowe, przystanki itp. – nie
wymienione w innych załącznikach i
wykazach)
Nakłady adaptacyjne / inwestycyjne we
własnych oraz obcych środkach trwałych,
o ile nie zostały ujęte w pozostałych
sumach ubezpieczenia
Zbiory biblioteczne (z wyjątkiem
księgozbiorów Miejskiej Biblioteki
Publicznej)
Pomoce artystyczne, środki dydaktyczne

Pierwsze ryzyko

Limit łączny

100.000 zł***

Pierwsze ryzyko

Limit łączny

500.000 zł***

Pierwsze ryzyko

Odtworzeniowa

100.000 zł***

Dokumenty i zasoby archiwalne

Pierwsze ryzyko

Odtworzeniowa

100.000 zł***

Mienie zamontowane na zewnątrz, o ile
nie zostało ujęte w wykazach mienia
Mienie niskocenne

Pierwsze ryzyko

Odtworzeniowa

100.000 zł***

Pierwsze ryzyko

Odtworzeniowa

100.000 zł***

Zieleń miejska, pomniki przyrody,
krzewy, drzewa, nasadzenia w parkach,
na klombach itp.

Pierwsze ryzyko

Odtworzeniowa

25 000 zł***

*Wykaz mienia objętego ubezpieczeniem od ognia i innych zdarzeń losowych (w tym sprzętu
elektronicznego obejmowanego ubezpieczeniem od ognia i innych zdarzeń losowych) zawiera
załącznik nr 3a. Załącznik uwzględnia także podział i przyporządkowanie poszczególnych składników
mienia jednostkom organizacyjnym Zamawiającego.
**Ubezpieczyciel bez względu na lokalizację budynku, jego standard i wyposażenie, wiek, stopień
umorzenia lub zużycia technicznego akceptuje uśrednioną cenę za 1m2 powierzchni podaną w
załączniku 3a. dla poszczególnych budynków/budowli i odstępuje od stosowania ewentualnych
potrąceń z odszkodowania, wynikających w szczególności z zarzutu niedoubezpieczenia, zużycia
technicznego, amortyzacji lub długości okresu eksploatacji/użytkowania budynków, powołując się na
powyższe lub zapisy OWU. Powyższe dotyczy także innych budynków/budowli, których wartość
została podana jako odtworzeniowa. Odnośnie niedoubezpieczenia ma zastosowanie klauzula
likwidacyjna, zgodnie z treścią pkt 4.4. listy dodatkowych klauzul.
***Limit wspólny - dotyczy wszystkich obiektów posiadanych przez Miasto Ustroń i poszczególnych
jednostek objętych niniejszym postępowaniem, o ile obiekty te nie zostały wyspecyfikowane w
załączniku 3a do SIWZ.
UWAGA
Dla dróg, chodników, kładek, mostów, parkingów, przepustów, rurociągów, kanalizacji oraz
infrastruktury drogowej ma zastosowanie poniższy zakres ubezpieczenia:
- pożar, bezpośrednie uderzenie pioruna wybuch, implozję, upadek statku powietrznego,
powódź, huragan, deszcz nawalny, grad, działanie ciężaru śniegu i lodu, trzęsienie,
zapadanie lub osuwanie się ziemi, lawina, dym sadzę, uderzenie pojazdu, huk
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ponaddźwiękowy,
pośrednie uderzenie pioruna, upadek drzew, budynków, budowli,
urządzeń technicznych, zalanie.
2. Zakres ubezpieczenia:
Ochroną ubezpieczeniową objęte są wszystkie szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe w okresie i
miejscu ubezpieczenia w wyniku zaistnienia jakichkolwiek zdarzeń losowych wyraźnie nie
wyłączonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia z uwzględnieniem zapisów zawartych w SIWZ.
2.1 Zakres ubezpieczenia obejmuje z zastrzeżeniem pkt. 2 między innymi następujące ryzyka:
a) pożaru/ognia, dymu, sadzy,
b) bezpośredniego uderzenia pioruna,
c) przepięcia spowodowanego wyładowaniem atmosferycznym, pośrednie uderzenie pioruna limit określono w klauzuli pośredniego uderzenia pioruna
d) upadku statku powietrznego,
e) wybuchu/eksplozji, implozji,
f) wiatru, huraganu, tornada itp.,
g) powodzi, spływu wód po zboczach,
h) gradu, deszczu nawalnego,
i) naporu śniegu lub lodu,
j) topnienia śniegu lub lodu zalegającego na dachach lub innych elementach,
k) pękanie mrozowe - uszkodzenia spowodowane mrozem, polegające na pęknięciu,
uszkodzeniu, rozerwaniu: przewodów, zbiorników, spłuczek, syfonów, wodomierzy, kotłów,
bojlerów; wszelkiego typu instalacji rur dopływowych lub odpływowych (kanalizacyjnych,
wodociągowych, gazowych), instalacji grzewczych, instalacji tryskaczowej i/lub gaśniczej,
urządzeń wodociągowych. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: 50 000,00
zł i dotyczy instalacji należących do budynków.
l) osunięcia lub zapadania się ziemi, trzęsienia ziemi, lawiny,
m) szkód wodociągowych, w tym także powstałych wskutek cofnięcia się cieczy w systemach
kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, technologicznych etc., szkód spowodowanych
awarią urządzeń tryskaczowych,
n) uderzenia pojazdu,
o) katastrofy budowlanej – limit określono w pkt. 2.2.d,
p) huku ponaddźwiękowego,
q) graffiti, wandalizmu (dewastacja) – limity określono w klauzuli dewastacji/wandalizmu w pkt.
4.7.
r) zanieczyszczenia lub skażenia ubezpieczonego mienia w wyniku powyższych zdarzeń.
2.2. Ochroną ubezpieczeniową objęte zostają:
a) szkody powstałe wskutek akcji gaśniczej, wyburzania, odgruzowania lub innych czynności
ratowniczych, porządkowych prowadzonych w związku z wystąpieniem zdarzeń objętych
zakresem ubezpieczenia. Limit ponad sumę ubezpieczenia 1 000 000 zł na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia
b) szkody powstałe wskutek uderzenia pojazdu, za które uważa się każde uszkodzenie lub
zniszczenie ubezpieczonego mienia powstałe w wyniku bezpośredniego lub pośredniego
uderzenia pojazdu (drogowego lub szynowego, maszyny samobieżnej itp.) z włączeniem
szkód
spowodowanych
przez
pojazdy
(maszyny)
eksploatowane
przez
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego lub osoby, za które ponosi on odpowiedzialność.
c) szkody powstałe wskutek działania ciężaru śniegu lub lodu, zalania wskutek topnienia
zalegającego śniegu lub lodu, szkody będące następstwem zawalenia się budynków, budowli,
masztów, drzew wskutek zalegania śniegu,
d) szkody powstałe wskutek ryzyka katastrofy budowlanej – z zachowaniem pozostałych
niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych
postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że ochroną ubezpieczeniową objęte zostają
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szkody powstałe w wyniku katastrofy budowlanej rozumianej, jako samoistne, niezamierzone
i gwałtowne zawalenie się całości bądź części obiektu niezależnie od przyczyny pierwotnej.
Poza pozostałymi niezmienionymi niniejszą klauzulą wyłączeniami określonymi w ogólnych
warunkach ubezpieczenia i umowie ubezpieczenia, niniejsza klauzula nie obejmuje szkód w
obiektach:
− nieposiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru
budowlanego
− tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania
− użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem
− przeznaczonych do rozbiórki lub trwale wyłączonych z użytkowania ze względu na stan
techniczny
Limit odpowiedzialności: 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
e) w zakresie ryzyka szkód wodnokanalizacyjnych ubezpieczeniem objęte będą również szkody
na skutek wycieku / cofania się wody lub ścieków z publicznej jak i niepublicznej kanalizacji,
f) szkody spowodowane przez linie napowietrzne, słupy, budynki lub budowle niebędące
własnością ubezpieczającego jak i drzewa znajdujące się na terenie zarządzanym przez
Miasto Ustroń lub jednostek organizacyjnych (współubezpieczonych) polegające na ich
przewróceniu, opadnięciu, oderwaniu – limit 1.500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w
okresie ubezpieczenia.
g) szkody wyrządzone w urządzeniach, instalacjach i sieciach elektrycznych
(elektroenergetycznych) lub elektronicznych będących własnością ubezpieczającego lub
ubezpieczonych. Limit odpowiedzialności 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia i dotyczy tylko instalacji należących do budynków.
h) szkody wyrządzone w podziemnej infrastrukturze zasilającej (elektroenergetycznej – w tym
m.in. linie kablowe umiejscowione w ziemi, kanałach kablowych wraz z niezbędną aparaturą)
będące własnością ubezpieczającego i należące do budynków. Limit odpowiedzialności
100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
i) parkingi, drogi dojazdowe, podjazdy chodniki, ogrodzenia, bramy znajdujące się w obrębie
ubezpieczonej lokalizacji ujęte w sumie ubezpieczenia lub w limitach wspólnych.
j) Do umowy ubezpieczenia nie ma zastosowania wyłączenie dotyczące braku dostawy lub
przerwy w dostawie mediów (gazu, prądu itp.)
k) Do Umowy (ubezpieczenia) nie ma zastosowania wyłączenie odpowiedzialności z tytułu
powodzi w mieniu znajdującym się na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią w
rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 145) Prawo Wodne;
Ubezpieczyciel nie zastrzega również ograniczenia ochrony dla miejsc objętych ryzykiem
powodzi w ostatnich 15 latach.
l) mienie podlegające przemieszczeniu pomiędzy lokalizacjami na terenie miasta np. związane z
organizacją imprez bez konieczności wcześniejszego powiadomienia ubezpieczyciela. Dla
szkód objętych niniejszym rozszerzeniem przyjmuje się limit w wysokości 200.000 zł na jedno
i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
m) mienie podczas składowania tymczasowego np. w okresie wakacyjnym lub podczas
remontów, modernizacji itp.
n) szkody wynikłe ze stanu technicznego dachu, rynien, okien, niezabezpieczonych otworów
okiennych i dachowych lub innych elementów budynku (np. łączeń). Limit odpowiedzialności
100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
2.3 Warunki szczególne
a) Huragan – za huragan uważa się wiatr o sile nie mniejszej niż 13,9 m/s potwierdzone przez
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW). W przypadku braku możliwości
uzyskania opinii IMiGW, bierze się pod uwagę stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu
ubezpieczenia, świadczące o działaniu huraganu. Ubezpieczyciel nie odmówi wypłaty
odszkodowania, gdy huragan nie wyrządzi masowych szkód.

8

b) Ubezpieczyciel odpowiada za szkody spowodowane przez huragan i grad w przedmiotach
zamontowanych na zewnątrz budynku – limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie
zdarzenia 500.000 zł
c) Wymóg składowania mienia na wysokości 10 cm i wyżej od posadzki obejmuje jedynie mienie
składowane w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu.
d) Deszcz nawalny – opad deszczu o współczynniku co najmniej 2, w przypadku gdy
współczynnik natężenia deszczu nie może zostać stwierdzony, ubezpieczyciel ponosi
odpowiedzialność jeżeli deszcz nawalny spowodował szkody w najbliższym sąsiedztwie.
3. Udziały własne:
3.1. Franszyza integralna – zniesiona
3.2. Franszyza redukcyjna – zniesiona
4. Klauzule dodatkowe - obligatoryjne
4.1. 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 przyczyniło się do powstania szkody lub zwiększenia rozmiaru
szkody.
3. Za zachowanie Ubezpieczonego/Ubezpieczającego uznaje się działania Burmistrza,
Dyrektora oraz kierowników jednostek organizacyjnych.
4.2. Klauzula automatycznego pokrycia - Ubezpieczyciel obejmuje automatyczną ochroną
ubezpieczeniową w każdej – w tym także nowej - lokalizacji każdy wzrost wartości środków
trwałych, w szczególności wynikający z nabycia środka trwałego, ujawnienia środka trwałego,
przejęcia w zarządzanie (w tym przejęcia nowych lokalizacji), zwiększenia wartości wskutek
wykonywanych inwestycji, z dniem przejścia na Ubezpieczającego ryzyka związanego z
posiadaniem/zarządzaniem tymi środkami trwałymi.
Wartości przejętych w zarządzanie oraz ujawnionych środków trwałych określane będą w
wartościach brutto, za wyjątkiem wartości budynków – wg wartości odtworzeniowych, natomiast
wartości przyjętych środków trwałych w wyniku inwestycji (w tym także budynków) określane
będą w wysokości rzeczywiście poniesionych nakładów inwestycyjnych, a pochodzących z zakupu
wg cen nabycia.
Wartość środków trwałych objętych automatyczną ochroną nie może przekroczyć 10% łącznej
sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu mienia od zdarzeń losowych w ciągu roku. W przypadku
zgłoszenia przez ubezpieczyciela takiego wniosku, składka z tytułu zwiększenia sumy
ubezpieczenia naliczana będzie po zakończeniu rocznego okresu ubezpieczenia i pod warunkiem,
że wzrost wartości środków trwałych będzie większy niż 50.000 zł, z zachowaniem postanowień
zawartych w klauzuli rozliczenia składki (pro rata temporis).
Środki trwałe przestają być ubezpieczone automatycznie z chwilą przejścia własności na inną
osobę lub likwidacji środka z zastrzeżeniem sytuacji, w której mienie przekazywane jest pomiędzy
jednostkami organizacyjnymi objętymi postępowaniem, w trakcie trwania umowy ubezpieczenia.
Ochrona ubezpieczeniowa jest kontynuowana chyba, że strony – jednostki organizacyjne umówiły się inaczej, o czym poinformowano ubezpieczyciela.
Ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za niewykorzystany okres. Wysokość zwracanej
składki będzie liczona wg zasady określonej w klauzuli rozliczenia składki. Ubezpieczający
przedstawi wykaz środków trwałych z podaniem ich wartości, które przestały być ubezpieczone w
terminie 30 dni po zakończeniu rocznego okresu ubezpieczenia.
4.3. Klauzula odkupienia urządzeń - z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą
postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia,
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ustala się, że w przypadku szkody na urządzeniu, którego nie można odkupić ze względu na
zakończenie jego produkcji, odszkodowanie wypłacone będzie w wysokości ceny urządzenia o
najbardziej zbliżonych parametrach technicznych; jeżeli wartość nowego urządzenia nie będzie
wyższa od sumy ubezpieczenia odszkodowanie takie nie będzie traktowane, jako modernizacja.
4.4. Klauzula wartości przedmiotu ubezpieczenia - z zachowaniem pozostałych, niezmienionych
niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych
(szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: środki trwałe są ubezpieczone i
objęte ochroną ubezpieczeniową według wartości zadeklarowanej do ubezpieczenia i na
zasadach (w tym dotyczących ustalenia wysokości szkody i wypłaty odszkodowania)
obowiązujących dla danego rodzaju wartości zadeklarowanej do ubezpieczenia, bez względu na
wiek, stopień umorzenia (amortyzacji) i zużycia technicznego, a odszkodowanie za uszkodzone
mienie będzie wypłacane do wartości deklarowanej uszkodzonego mienia. Niniejsza klauzula nie
uchybia zastrzeżeniu - uwadze pod tabelą z łącznymi sumami ubezpieczenia.
4.5. Klauzula ograniczenia zasady proporcji przy likwidacji szkody - w przypadku ubezpieczenia
mienia w systemie sum stałych według wartości księgowej brutto / wartości odtworzeniowej nie
będzie miała zastosowania zasada proporcji i z tym związane niedoubezpieczenie.
4.6. Klauzula niezachowania parametrów prądu elektrycznego - ochrona ubezpieczeniowa obejmuje
wszelkiego typu maszyny, urządzenia, aparaty, pozostałe mienie (w tym sprzęt elektroniczny
powyżej 5 roku eksploatacji) instalacje elektryczne od szkód spowodowanych niewłaściwym
działaniem prądu elektrycznego, w szczególności powstałych w wyniku zwarcia uszkodzenia
izolacji, niezadziałania lub wadliwego zadziałania zabezpieczeń, zmiany napięcia zasilania poniżej
lub powyżej napięcia znamionowego, zaniku napięcia jednej lub kilku faz, zmiany częstotliwości
prądu, przegrzania, okopcenia, itp. Dodatkowo zwracane są koszty transportu, montażu i
demontażu oraz innych opłat związanych ze szkodą.
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 1.000.000 zł
4.7. Klauzula dewastacji/wandalizmu - z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą
postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia,
ustala się, że Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe wskutek
dewastacji/wandalizmu, za które uważa się rozmyślne / nierozmyślne (świadome lub
nieświadome) zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia, spowodowane przez osoby
trzecie w tym przez pracowników lub współpracowników ubezpieczającego.
Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy obiektów opuszczonych i niewykorzystywanych przez
okres dłuższy niż 30 dni.
Limit odpowiedzialności: 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, z
podlimitem: 20.000 zł dla szkód powstałych wskutek pomalowania (w tym graffiti). Limity
dotyczą miedzy innymi następującego mienia: dźwigi osobowe, windy, skrzynki przyłączy
mediów, drzwi wejściowe, stolarkę okienną, klatki schodowe i pozostałego mienia zgłoszonego
jako przedmiot ubezpieczenia.
4.8. Klauzula ubezpieczenia ryzyka pośredniego uderzenia pioruna - Ubezpieczyciel pokrywa do
ustalonego limitu szkody w przedmiocie ubezpieczenia powstałe w wyniku pośredniego
uderzenia pioruna. Za pośrednie uderzenie pioruna uważa się pośrednie działanie wyładowania
atmosferycznego na przedmiot ubezpieczenia, powodujące uszkodzenie bądź zniszczenie
przedmiotu ubezpieczenia wskutek indukcji prądu elektrycznego wywołanej wyładowaniem
atmosferycznym
1. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także szkody powstałe w wyniku nagłego wzrostu
napięcia w sieci elektrycznej spowodowanego wyładowaniami atmosferycznymi.
2. Odpowiedzialność Zakładu Ubezpieczeń istnieje o ile w miejscu ubezpieczenia
zainstalowane były wymagane zabezpieczenia odgromowe i/lub przepięciowe, przy
czym warunkiem ochrony jest posiadanie jednego z nich.
3. Z ochrony ubezpieczeniowej pozostają wyłączone szkody powstałe we wszelkiego
rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach,
ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach;
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Limit odpowiedzialności 1.000.000 zł
4.9. klauzula szkód mechanicznych - z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą,
postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, co
następuje:
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 niewykrytych
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 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Limit nie dotyczy szkód, które zgodnie z OWU nie są limitowane.
Franszyza redukcyjna: 500 zł.
4.10. Klauzula
kosztów dodatkowych - Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo
wymienione poniżej koszty:
akcji gaśniczej, wyburzania, odgruzowania oraz inne koszty związane z akcją ratowniczą
ubezpieczonego mienia, w tym także wynagrodzenie straży pożarnej, na podstawie otrzymanych i
opłaconych przez Ubezpieczającego rachunków, koszty ewakuacji oraz koszty zużycia materiałów
gaśniczych, przeciwpożarowych, stanowiących własność Ubezpieczonego, wynagrodzenie służ
specjalnych, podmiotów zajmujących się restytucją mienia oraz koszty zabezpieczenia miejsca
zdarzenia szkodowego poniesione przez Ubezpieczonego,
ochroną ubezpieczeniową objęte będą również szkody spowodowane interwencją
upoważnionych służb w sytuacji, gdy zdarzenie objęte ubezpieczeniem nie wystąpiło,
a interwencja była uzasadniona,
koszty wynikające ze zniszczenia i utraty mienia, powstałe na skutek akcji ratowniczej,
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koszty poszukiwania miejsca wycieku wody i innych mediów – podlimit w wysokości 50.000 zł
na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie w ubezpieczonym mieniu łącznie z kosztami
usunięcia zanieczyszczeń z powietrza, wody i gruntu (w tym koszty wymiany i rekultywacji), kosztami
rozbiórki i demontażu (w tym koszty usunięcia fundamentów, poza tymi, które muszą być usunięte w
celu odbudowy lub naprawy dotkniętych szkodą ubezpieczonych obiektów),
koszty środków użytych w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia, zapobieżenia szkodzie
lub zmniejszenia jej rozmiarów, chociażby środki te okazały się bezskuteczne, bez względu na to, czy
szkoda w ubezpieczonym mieniu zaistniała,
koszty związane ze złomowaniem, usunięciem rumowiska, usunięciem, rozmontowaniem,
rozłożeniem, rozebraniem, składowaniem lub utylizacją ubezpieczonego mienia, oszalowaniem lub
umocnieniem ubezpieczonego mienia, demontażem i montażem,
koszty transportu, cła i innych tego typu opłat,
- zwiększone koszty odtworzenia maszyn, wykonanych na specjalne zamówienie, powstałe w wyniku
trudności z ich ponownym zakupem, odbudową, naprawą lub montażem a także koszty poniesione w
związku z uzyskaniem wymaganych prawem zezwoleń, zaświadczeń itp., które są niezbędne zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa do przywrócenia danego składnika mienia do pracy (np.
legalizacja wag i innych urządzeń) oraz wszelkie tego typu inne wydatki,
- koszty wynagrodzenia należnego ekspertom zewnętrznym: np. architektom, inspektorom,
inżynierom, konsultantom, które Ubezpieczający zobowiązany jest zapłacić, a których zatrudnienie
jest konieczne w celu odtworzenia mienia dotkniętego szkodą, za którą Ubezpieczyciel zobowiązał się
wypłacić odszkodowanie na mocy powyższych warunków;
z zakresu ubezpieczenia na warunkach niniejszej klauzuli wyłączone są koszty poniesione na
wyliczenie i przygotowanie roszczenia przez Ubezpieczającego; z tytułu ubezpieczenia powyższych
kosztów Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność do wysokości średnich stawek rynkowych,
- koszty napraw ekspresowych - wszelkie uzasadnione i udokumentowane koszty pracy w godzinach
nadliczbowych, nocnych i w dniach wolnych od pracy oraz koszty frachtu ekspresowego (z
włączeniem frachtu lotniczego), koszty przejazdu techników i ekspertów.
Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela (dodatkowa suma ubezpieczenia w stosunku do sumy
wynikającej z umowy ubezpieczenia) w wysokości 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia (w tym dla ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku 100 000 zł).
4.11. Klauzula ubezpieczenia kosztów odtworzenia dokumentacji - Ubezpieczyciel pokrywa ponad
sumę ubezpieczenia uzasadnione i udokumentowane koszty odtworzenia dokumentacji produkcyjnej
lub zakładowej (aktów, planów, dokumentów, danych w formie papierowej) uszkodzonej, zniszczonej
lub utraconej; ochrona obejmuje wyłącznie koszty robocizny poniesione na takie odtworzenie
dokumentacji z włączeniem przeprowadzenia niezbędnych badań i analiz oraz koszty odtworzenia
nośników, na których dokumentacja była zawarta.
Powyższe koszty objęte są ochroną ubezpieczeniową do limitu odpowiedzialności w wysokości
200.000 zł w okresie ubezpieczenia.
Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej klauzuli stanowi nadwyżkę w stosunku
do ochrony gwarantowanej w granicach sumy ubezpieczenia w podstawowym zakresie
ubezpieczenia mienia.
4.12. Klauzula ubezpieczenia robót budowlanych, montażowych i instalacyjnych
Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody w przedmiocie ubezpieczenia powstałe w związku z
prowadzeniem w miejscu ubezpieczenia:
- robót ziemnych,
- prac remontowo - konserwacyjnych, montażowych, naprawczych, modernizacyjnych oraz
robót budowlanych,
- z wyłączeniem prac które wymagają pozwolenia na budowę
Prace te prowadzone są przez lub na zlecenie Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego. Ochrona dla
mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia do pełnej sumy ubezpieczenia oraz mienia

12

będącego przedmiotem w/w prac do 1.000.000 zł na jedno wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia.
4.13. Klauzula przewłaszczenia mienia - w razie przeniesienia własności przedmiotu ubezpieczenia
na bank lub instytucję finansową, w szczególności w przypadku przewłaszczenia na
zabezpieczenie lub umowy faktoringu, prawa z umowy ubezpieczenia przechodzą na nabywcę
przedmiotu ubezpieczenia, bez konieczności uzyskania zgody Ubezpieczyciela, a ochrona
ubezpieczeniowa nie wygasa, lecz jest kontynuowana na warunkach i w zakresie wynikającym z
zawartej umowy ubezpieczenia, chyba że Ubezpieczający lub nabywca powiadomi
Ubezpieczyciela o woli rozwiązania umowy ubezpieczenia, które następuje z chwilą otrzymania
zawiadomienia przez Ubezpieczyciela. Obowiązki wynikające w zawartej umowy ubezpieczenia
nie przechodzą na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia, ale obciążają Ubezpieczającego.
4.14. Klauzula przeniesienia mienia - Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe
w ubezpieczonym mieniu również w przypadku jego przeniesienia do innej ubezpieczonej
lokalizacji, w tym także pomiędzy jednostkami organizacyjnymi objętymi ochroną. Ochrona
ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych podczas transportu (w tym podczas załadunku i
rozładunku), prac demontażowych/ budowlano-montażowych (w tym podczas prób i testów).
W przypadku szkody, Ubezpieczający zobowiązany jest udokumentować fakt przeniesienia
mienia z określeniem jego sumy ubezpieczenia oraz daty zmiany miejsca ubezpieczenia.
Maksymalny limit odpowiedzialności dla mienia przeniesionego do innej lokalizacji wynosi
200.000 zł sumy ubezpieczenia w danej lokalizacji. Odpowiedzialność jest warunkowana,
wyposażeniem lokalizacji zgodnie z wymogami przepisów dotyczących ochrony
przeciwpożarowych.
4.15. Klauzula rozliczenia składki - wszelkie rozliczenia płatności wynikające z niniejszej umowy, a
w szczególności związane z dopłatą oraz zwrotem składek, dokonywane będą proporcjonalnie tj.
za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej, o ile nie zostaną rozliczone na mocy klauzuli
automatycznego pokrycia.
4.16. Klauzula warunków i taryf - ustala się, że w przypadku doubezpieczenia, uzupełniania lub
podwyższania sumy ubezpieczenia lub limitu odpowiedzialności w okresie ubezpieczenia,
zastosowanie mieć będą warunki umowy oraz stawki ubezpieczeniowe obowiązujące w umowie
ubezpieczenia w dniu dokonywania zmiany.
4.17. Klauzula czasu ochrony - okres ochrony jest tożsamy z okresem ubezpieczenia mimo
opłacenia składki lub jej raty w terminie późniejszym, z zastrzeżeniem postanowień klauzuli
prolongacyjnej.
4.18. 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 wystarczająca do wykonania operacji ilość środków płatniczych.
4.19. Klauzula płatności rat - w przypadku wypłaty odszkodowania, Ubezpieczyciel nie jest
uprawniony do potrącenia z kwoty odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych na dzień wypłaty
odszkodowania lub żądania zapłaty pozostałych rat;
4.20. Klauzula odstąpienia od odtworzenia mienia po szkodzie - z zachowaniem pozostałych nie
zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia oraz innych
postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się że w przypadku gdy Ubezpieczający zrezygnuje z
odtworzenia mienia po szkodzie ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie na takich zasadach jakby
odtworzenie mienia nastąpiło tzn. mienie zostało naprawione
4.21. Klauzula transformatorów - z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą
postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia,
ustala się że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje transformatory bez względu na ich wiek.
Wartość transformatorów ujęta jest w sumie ubezpieczenia budynków i budowli.
4.22. Klauzula rzeczoznawców - Ubezpieczyciel pokrywa część poniesionych przez
ubezpieczającego koniecznych i uzasadnionych kosztów ekspertyz rzeczoznawców związanych z
ustaleniem zakresu i rozmiaru – limit 250 000 zł dla wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia,
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powyższy limit dotyczy szkód objętych umową ubezpieczenia mienia w przypadku szkody limit
ten każdorazowo będzie pomniejszany o kwotę wypłaconego odszkodowania.
4.23. Klauzula wyłączenia regresu wobec zatrudnionych - 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, praktyk zawodowych, wolontariatu itp. 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.
4.24. Klauzula rozmrożeniowa – ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody w
środkach obrotowych powstałe wskutek rozmrożenia; ubezpieczyciel odpowiada za szkody
polegające na utracie właściwości mienia pozwalających na spożycie go zgodnie z
przeznaczeniem w skutek jego rozmrożenia w wyniku podwyższenia się temperatury w
urządzeniu chłodniczym w następstwie: uszkodzenia urządzenia w którym przechowywano
mienie, bezpośredniej przerwy w dostawie prądu elektrycznego nieprzerwanie przez co najmniej
dwie godziny. Limit odpowiedzialności 20.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia
4.25. Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych – Ubezpieczyciel uznaje, we wszystkich
funkcjonujących oraz nowych lokalizacjach, istniejące u Ubezpieczonego zabezpieczenia
przeciwpożarowe za wystarczające do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej i wypłaty
odszkodowania. Ubezpieczycielowi przysługuje prawo do przeprowadzenia lustracji ryzyka.
4.26. Klauzula pokrycia kosztów skażenia i zanieczyszczenia - ochroną ubezpieczeniową objęte są
szkody polegające na zniszczeniu lub skażeniu ubezpieczonego mienia wskutek zdarzeń losowych
objętych umową ubezpieczenia.
4.27. Klauzula mienia wyłączonego z eksploatacji - z ochrony ubezpieczeniowej nie wyłącza się
lokali czasowo nieużytkowanych powyżej 30 dni (w budynkach zamieszkałych) mienie jest objęte
ochroną ubezpieczeniową bez względu na zapisy OWU, jeżeli jest dozorowane zgodnie z
wymogami odpowiednich przepisów prawa, a istniejące instalacje są odłączone. Zakres
ubezpieczenia obejmuje także szkody w mieniu przejściowo wyłączonym z eksploatacji, a
powstałe w czasie tymczasowego magazynowania lub chwilowej przerwy w użytkowaniu. Limit
dla klauzuli – 500.000 zł
4.28. Klauzula likwidacji szkody - Ubezpieczający może niezwłocznie przystąpić do likwidacji
szkody w przypadku, gdy likwidacja tej szkody jest niezbędnym warunkiem zabezpieczenia mienia
przed dalszą szkodą lub jest niezbędna do normalnego funkcjonowania jednostki.
4.29. Klauzula podatku VAT - z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą,
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych)
warunków ubezpieczenia strony uzgodniły, że odszkodowanie będzie wypłacane łącznie z
podatkiem od towarów i usług VAT, jeśli Ubezpieczający nie może tego podatku odliczyć.
Rozstrzygającym będzie pisemne oświadczenie złożone przez Ubezpieczającego”.
4.30. Klauzula wyrównania sumy ubezpieczenia – suma prewencyjna - z zachowaniem
pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia
oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, iż w ramach klauzuli prewencyjnej
roczny limit 1 000 000 zł, podwyższy sumę ubezpieczenia danego składnika / składników majątku.
Klauzula odnosi się do składników mienia ubezpieczanych w systemie sum stałych.
4.31. Klauzula aktów terroryzmu, sabotażu, rozruchów, strajków itp. - z zachowaniem
pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że
odpowiedzialność ubezpieczyciela obejmuje szkody spowodowane działaniem osób trzecich,
powstałe wskutek sabotażu, a także strajków, rozruchów, zamieszek, demonstracji, blokad,
niepokojów społecznych w tym m.in. wszelkiego rodzaju szkody będące następstwem akcji
(indywidualnych czy grupowych) organizowanych z pobudek ideologicznych, politycznych,
ekonomicznych, socjalnych, ekologicznych i innych skierowanych przeciwko osobom lub
obiektom w celu wprowadzenia chaosu, zastraszenia ludności i dezorganizacji życia publicznego
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bądź zdezorganizowania pracy transportu publicznego, zakładów usługowych, wytwórczych i
innych prowadzących działalność gospodarczą i innych tego typu zdarzeń włącznie z aktami
terroryzmu. Limit odpowiedzialności: 200.000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia. Jednocześnie
wyłącza się z odpowiedzialności szkody powstałe w skutek skażenia radioaktywnego,
biologicznego lub chemicznego.
4.32. Klauzula kosztów dostosowania się do zaleceń organów państwowych
Jeśli po powstaniu szkody jakakolwiek instytucja państwowa zabroni odtworzenia mienia,
zezwoli na jego odtworzenie w formie mniej korzystnej dla Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego
lub zażąda pewnych honorariów, czy składek jako wstępny warunek odtworzenia mienia,
wówczas Ubezpieczyciel zobowiązuje się ponadto zapłacić Ubezpieczonemu/ Ubezpieczającemu:
różnicę między kosztem odtworzenia mienia, takim jaki Ubezpieczający/
Ubezpieczony poniósłby, gdyby odtwarzał mienie według stanu sprzed szkody, a kosztem
faktycznie poniesionym na odbudowę,
kosztów i strat związanych z dodatkowym przestojem lub zwiększeniem szkody,
którego przyczyną jest decyzja organów państwowych lub przepis, do stosowania którego
Ubezpieczający/ Ubezpieczony będzie zobowiązany, a który uniemożliwi lub utrudni
odtwarzanie mienia bez zbędnej zwłoki,
wszelkie honoraria i inne opłaty niezbędne do uzyskania zgody na odbudowę
ubezpieczonego mienia,
inne koszty poniesione przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego na dokonanie
zmian w specyfikacji lub poniesione w związku ze zmianą planów.
Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela w wysokości 50.000 zł ponad sumę ubezpieczenia, na
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
4.33. Klauzula likwidacji drobnych szkód
W przypadku szkody, której szacowana przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego wysokość na
dzień powstania nie przekracza 5.000 zł Ubezpieczający/Ubezpieczony ma prawo, po zgłoszeniu
szkody do Ubezpieczyciela i za jego zgodą, do samodzielnej likwidacji szkody, sporządzając
protokół oraz dokumentację fotograficzną.
Protokół powinien zawierać co najmniej: datę szkody i sporządzenia protokołu, dane osób
sporządzających protokół, przyczynę powstania szkody (jeśli jest znana), krótki opis zdarzenia,
wykaz uszkodzonego mienia.
4.34. Klauzula likwidacyjna w środkach niskocennych
1. Bez względu na wiek, stopień umorzenia księgowego lub zużycia technicznego danego środka
niskocennego odszkodowanie wypłacane jest w pełnej wysokości, tj. bez potrącenia umorzenia
księgowego i zużycia technicznego.
2. Górną granicą odpowiedzialności za dany środek jest wartość według ceny zakupu lub ceny
zastąpienia. Wymienione zasady obliczania odszkodowania obowiązują również w przypadku,
gdy Ubezpieczający/ Ubezpieczony odstąpi od naprawy lub odbudowy zniszczonego mienia lub
odbudowa/ naprawa nastąpi w innej lokalizacji.
3. Nie ma zastosowania instytucja niedoubezpieczenia i zasada proporcji.
4.35. Klauzula budynków wpisanych do rejestru zabytków
W przypadku wystąpienia szkody w budynkach wpisanych do rejestru zabytków odszkodowanie
zostanie ustalone na podstawie kosztorysu sporządzonego w oparciu o KNR oraz publikowane i
powszechnie stosowane w budownictwie cenniki SEKOCENBUD z zastrzeżeniem pozostałych
postanowień SIWZ oraz odpowiednich zapisów ogólnych warunków ubezpieczenia mienia od
ognia i innych zdarzeń losowych.
4.36. Klauzula lokalizacji - ochroną ubezpieczeniową w ramach niniejszej umowy objęte są wszystkie
lokalizacje, gdzie znajduje się mienie stanowiące własność Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego
lub znajdujące się pod jego kontrolą, w pieczy lub w których prowadzi on działalność oraz
wszystkie miejsca zgodnie z zakresem terytorialnym – Europa. Dotyczy to w szczególności
wszelkiego wyjazdów na różnego typu targi, wystawy, prezentacje oraz koncerty, próby i
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występy, w tym występy na „wolnym
powietrzu”, pobytach w hotelach, motelach,
pensjonatach w związku z w/w wydarzeniami.
W przypadkach przyjęcia (otrzymania, przejęcia, nabycia itp.) nowego mienia, ochrona
ubezpieczeniowa rozpoczyna się od momentu przyjęcia danej lokalizacji do użytku (np.
podpisania umowy najmu).
Limit odpowiedzialności wynosi 3.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia.
4.37. Klauzula wypłaty zaliczki - Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą
postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia,
ustala się, że Ubezpieczyciel wypłaci zaliczkę w wysokości 50% szacunkowej wielkości bezspornej
szkody w ciągu 21 dni od dnia powstania szkody.
4.38.Klauzula bezzwłocznej naprawy szkody - z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą
klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy
ubezpieczenia, ustala się, że w przypadku szkód wymagających natychmiastowej naprawy w celu
zachowania ciągłości produkcji lub świadczenia usług dopuszcza się możliwość bezzwłocznego
dokonania napraw, tj. bezpośrednio po szkodzie przez odpowiednio przeszkolone ekipy
naprawcze Ubezpieczającego, bądź przez wyspecjalizowane firmy zewnętrzne działające na jego
zlecenie. W przypadku tego rodzaju szkód, poza dokumentami wymaganymi zgodnie z
warunkami ubezpieczenia, Ubezpieczający zobowiązany jest do sporządzenia i przedłożenia
ubezpieczycielowi dokumentacji zdjęciowej z miejsca szkody oraz zachowania do dyspozycji
ubezpieczyciela elementów uszkodzonych podlegających wymianie.
4.39. Klauzula transportowa dla mienia podczas transportu - z zachowaniem pozostałych
niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że
odpowiedzialność ubezpieczyciela obejmuje szkody na mieniu Ubezpieczonego /
Ubezpieczającego w transporcie lądowym (samochodowym) na terenie RP i Europy.
Zakres ubezpieczenia winien obejmować między innymi szkody wyrządzone podczas
transportu / na skutek:
▪ Wypadku pojazdu za pomocą którego dokonywano transport
▪ Pożaru, wybuchu, sadzy itp. będącego następstwem wypadku pojazdu za pomocą którego
dokonywano transportu
▪ Zalania, zniszczenia na skutek deszczu nawalnego, gradu, huraganu, śniegu, mrozu, wysokiej
temperatury powietrza występującej w miejscu wypadku pojazdu za pomocą którego
dokonywano transport
▪ Kradzieży mienia będącego następstwem wypadku pojazdu za pomocą którego dokonywano
transportu
▪ Kradzieży mienia będącego następstwem wypadku pojazdu, za pomocą którego dokonywany
był transport
▪ Kradzieży pojazdu wraz z przewożonym przez ten pojazd mieniem
▪ Kradzieży mienia z pojazdu, za pomocą którego dokonywany był transport,
▪ Rabunku,
▪ Wandalizmu, dewastacji
▪ Innych przyczyn o charakterze losowym nie wymienionym powyżej powodującym uszkodzenie
lub utratę mienia, w tym między innymi połamania, potłuczenia, porysowania, zaplamienia i
pobrudzenia mienia
Limit odpowiedzialności dla przedmiotowej klauzuli wynosi 300.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia
w okresie ubezpieczenia.
Zakres ubezpieczenia dla przedmiotowej klauzuli zostaje również rozszerzony o treść klauzuli
lokalizacji nr 4.36.
4.40. Klauzula usunięcia gniazd – ochroną ubezpieczeniową objęte są koszty poniesione przez
Ubezpieczonego związane z usuwaniem z ubezpieczonej lokalizacji gniazd owadów i ptaków. W
ramach limitu dla niniejszej klauzuli pokrywane są również dodatkowe koszty m. in. koszty wynajęcia,
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montażu i demontażu rusztowań, zwyżek, dźwigów itp. Limit odpowiedzialności 5.000 zł na jedno i
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
4.41. Klauzula kosztów utraty mediów - ochroną ubezpieczeniową objęte są koszty utraty mediów
(m.in.
prądu,
gazu,
wody,
oleju
opałowego
itp.)
w
związku
ze
szkodą objętą ochroną ubezpieczeniową oraz awarią instalacji/sieci. Limit odpowiedzialności
10.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
II.

Ubezpieczenie szyb, oszkleń i innych przedmiotów od stłuczenia.

UWAGA
Wskazane sumy ubezpieczenia (limity) ubezpieczenia obejmują i odnoszą się do wszystkich
ubezpieczonych zgodnie z wykazem jednostek organizacyjnych jak również dla Miasta Ustroń
1. Zakres ubezpieczenia i przedmiot ubezpieczenia:
Zakres pełny – z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych
warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel
obejmuje ochroną ubezpieczeniową od ryzyka stłuczenia (rozbicia), pęknięcia, wgniecenia oraz
innych zdarzeń powodujących konieczność wymiany ze względów bezpieczeństwa lub estetycznych
szyby, ceramiczne i kamienne wykładziny ścienne i podłogowe, przedmioty z tworzyw sztucznych itp.
oraz inne przedmioty szklane należące do Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego lub będące w – ich
posiadaniu i stanowiące wyposażenie budynków, lokali oraz innych pomieszczeń użytkowych;
zamontowanych na zewnątrz oraz wewnątrz obiektów, w tym także wszelkiego typu instalacje
oświetleniowe, reklamowe i iluminacyjne oraz szkła (oszklenia) stanowiące osprzęt urządzeń
technicznych (maszyn, aparatów, narzędzi itp.) oraz osprzęt wszelkiego rodzaju instalacji. Zakres
ochrony ubezpieczeniowej w ramach sumy ubezpieczenia obejmuje również koszty demontażu oraz
montażu, koszty transportu, koszty znaków reklamowych i informacyjnych, koszty ustawienia i
rozebrania rusztowań, koszty pokrycia folią antywłamaniową, koszty wykonania usług ekspresowych.
2. Suma ubezpieczenia:
Przedmiot ubezpieczenia
Wszelkiego
typu
oszklenie
wewnętrzne i zewnętrzne (zgodnie z
pkt. 1 j.w.)

System
ubezpieczenia
Sumy stałe

Typ wartości
Odtworzeniowa

Suma
ubezpieczenia
50.000 zł

3. Udziały własne:
3.1. Franszyza integralna: zniesiona
3.2. Franszyza redukcyjna: zniesiona
4. Klauzule dodatkowe – obligatoryjne:
4.1. Klauzula rozliczenia składki - wszelkie rozliczenia płatności wynikające z niniejszej umowy, a w
szczególności związane z dopłatą oraz zwrotem składek, dokonywane będą proporcjonalnie tj. za
każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej, o ile nie zostaną rozliczone na mocy klauzuli
automatycznego pokrycia.
4.2. Klauzula reprezentantów
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.
Zmniejszenie wypłaty odszkodowania może nastąpić tylko w takim zakresie, w jakim umyślne
zachowanie przyczyniło się do powstania szkody lub zwiększenia rozmiaru szkody.
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Za zachowanie Ubezpieczonego/Ubezpieczającego uznaje się działania Burmistrza, Dyrektora
oraz kierowników jednostek organizacyjnych.
4.3. Klauzula warunków i taryf - ustala się, że w przypadku doubezpieczenia, uzupełniania lub
podwyższania sumy ubezpieczenia lub limitu odpowiedzialności w okresie ubezpieczenia,
zastosowanie mieć będą warunki umowy oraz stawki ubezpieczeniowe obowiązujące w umowie
ubezpieczenia w dniu dokonywania zmiany.
4.4. Klauzula czasu ochrony - okres ochrony jest tożsamy z okresem ubezpieczenia mimo opłacenia
składki lub jej raty w terminie późniejszym, z zastrzeżeniem postanowień klauzuli prolongacyjnej.
4.5. 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 wystarczająca do wykonania operacji ilość środków płatniczych.
4.6. Klauzula płatności rat - w przypadku wypłaty odszkodowania, Ubezpieczyciel nie jest
uprawniony do potrącenia z kwoty odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych na dzień wypłaty
odszkodowania lub żądania zapłaty pozostałych rat;
4.7. Klauzula likwidacji szkody - Ubezpieczający może niezwłocznie przystąpić do likwidacji szkody w
przypadku, gdy likwidacja tej szkody jest niezbędnym warunkiem zabezpieczenia mienia przed
dalszą szkodą lub jest niezbędna do normalnego funkcjonowania jednostki.
4.8. Klauzula podatku VAT - z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą,
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych)
warunków ubezpieczenia strony uzgodniły, że odszkodowanie będzie wypłacane łącznie z
podatkiem od towarów i usług VAT, jeśli Ubezpieczający nie może tego podatku odliczyć.
Rozstrzygającym będzie pisemne oświadczenie złożone przez Ubezpieczającego”.
4.9. Klauzula budynków wpisanych do rejestru zabytków
W przypadku wystąpienia szkody w budynkach wpisanych do rejestru zabytków odszkodowanie
zostanie ustalone na podstawie kosztorysu sporządzonego w oparciu o KNR oraz publikowane i
powszechnie stosowane w budownictwie cenniki SEKOCENBUD z zastrzeżeniem pozostałych
postanowień SIWZ oraz odpowiednich zapisów ogólnych warunków ubezpieczenia mienia od
ognia i innych zdarzeń losowych.
4.10. Klauzula bezzwłocznej naprawy szkody - z zachowaniem pozostałych nie zmienionych
niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy
ubezpieczenia, ustala się, że w przypadku szkód wymagających natychmiastowej naprawy w celu
zachowania ciągłości produkcji lub świadczenia usług dopuszcza się możliwość bezzwłocznego
dokonania napraw, tj. bezpośrednio po szkodzie przez odpowiednio przeszkolone ekipy
naprawcze Ubezpieczającego, bądź przez wyspecjalizowane firmy zewnętrzne działające na jego
zlecenie. W przypadku tego rodzaju szkód, poza dokumentami wymaganymi zgodnie z
warunkami ubezpieczenia, Ubezpieczający zobowiązany jest do sporządzenia i przedłożenia
ubezpieczycielowi dokumentacji zdjęciowej z miejsca szkody oraz zachowania do dyspozycji
ubezpieczyciela elementów uszkodzonych podlegających wymianie.
III.

Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku z rozszerzeniem o
wandalizm/dewastację

UWAGA
Wskazane sumy ubezpieczenia (limity) ubezpieczenia obejmują i odnoszą się do wszystkich
ubezpieczonych zgodnie z wykazem jednostek organizacyjnych jak również dla Miasta Ustroń
1. Zakres ubezpieczenia winien obejmować następujące ryzyka i koszty za szkody spowodowane
między innymi przez:
1.1. kradzież z włamaniem - uważa się:
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1.1.1. zabór mienia, którego sprawca dokonał lub usiłował dokonać z zamkniętego lokalu po
usunięciu przy użyciu siły i narzędzi istniejących zabezpieczeń lub otworzeniu zabezpieczenia kluczem
oryginalnym, który zdobył przez kradzież z włamaniem z innego lokalu lub w wyniku rabunku,
1.1.2. zabór mienia dokonany przez sprawcę, który ukrył się w lokalu przed jego zamknięciem, jeżeli
pozostawił ślady, które mogą być użyte jako dowód potajemnego ukrycia,
1.2. rabunek - uważa się zabór ubezpieczonego mienia:
1.2.1. z zastosowaniem przemocy fizycznej wobec ubezpieczającego lub osób u niego zatrudnionych
bądź groźby natychmiastowego użycia przemocy albo z doprowadzeniem do nieprzytomności lub
bezbronności - dla pokonania ich oporu przed wydaniem ubezpieczonego mienia,
1.2.2. przez sprawcę, który z zastosowaniem przemocy fizycznej bądź groźby natychmiastowego
użycia przemocy doprowadził do objętego ubezpieczeniem lokalu lub/i urządzenia bądź
pomieszczenia do przechowywania wartości pieniężnych osobę posiadającą klucze i zmusił ją do ich
otworzenia albo sam je otworzył kluczami zrabowanymi.
1.3. wandalizm - za które uważa się rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia,
spowodowane przez osoby trzecie, które uzyskały do niego dostęp w sposób określony w ust. 1, 2.
Ubezpieczyciel pokrywa, w ramach sumy ubezpieczenia, udokumentowane przez ubezpieczającego
koszty naprawy zniszczonych lub uszkodzonych zabezpieczeń lokalu, łącznie z kosztami usunięcia
uszkodzeń ścian, stropów, dachów, okien i drzwi - w kwocie nie większej niż równowartość
100 000,00 zł.
2. System ubezpieczenia:
na pierwsze ryzyko z konsumpcją sumy ubezpieczenia.
3. Przedmiot ubezpieczenia:
Przedmiot ubezpieczenia
Maszyny, urządzenia i wyposażenie, elementy budynków i budowli (w
tym sprzęt komputerowy objęty ubezpieczeniem mienia od
wszystkich zdarzeń oraz infrastruktura sieci technologicznych,
pojazdy mechaniczne i rowery nie ubezpieczone w zakresie
ubezpieczeń komunikacyjnych); pozostałe mienie zamontowane na
zewnątrz (m.in. parkomaty, infokioski, monitoring miejski) oraz
mienie zamontowane na budynkach i budowlach
Środki obrotowe / zapasy
Gotówka i inne walory pieniężne o charakterze nominalnym od
kradzieży z włamaniem w lokalu
Gotówka i inne walory pieniężne o charakterze nominalnym w
rabunku w lokalu
Gotówka i inne walory pieniężne o charakterze nominalnym od
rabunku w czasie transportu
Mienie osób trzecich
Mienie pracownicze
Zbiory biblioteczne
Mienie niskocenne
Koszty naprawy zabezpieczeń

Suma ubezpieczenia (zł)
200 000 zł

20 000 zł
50 000 zł
50 000 zł
50 000 zł
30 000 zł
20 000 zł
25 000 zł
25 000 zł
50 000 zł

4. Udziały własne:
4.1 Franszyza integralna – zniesiona,
4.2 Franszyza redukcyjna – zniesiona.
5. Klauzule dodatkowe – obligatoryjne:
5.1. Klauzula rozliczenia składki - wszelkie rozliczenia płatności wynikające z niniejszej umowy, a w
szczególności związane z dopłatą oraz zwrotem składek, dokonywane będą proporcjonalnie tj. za
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każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej, o ile nie zostaną rozliczone na mocy klauzuli
automatycznego pokrycia.
5.2. Klauzula bezzwłocznej naprawy szkody - z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą
klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy
ubezpieczenia, ustala się, że w przypadku szkód wymagających natychmiastowej naprawy w celu
zachowania ciągłości produkcji lub świadczenia usług dopuszcza się możliwość bezzwłocznego
dokonania napraw, tj. bezpośrednio po szkodzie przez odpowiednio przeszkolone ekipy
naprawcze Ubezpieczającego, bądź przez wyspecjalizowane firmy zewnętrzne działające na jego
zlecenie. W przypadku tego rodzaju szkód, poza dokumentami wymaganymi zgodnie z
warunkami ubezpieczenia, Ubezpieczający zobowiązany jest do sporządzenia i przedłożenia
ubezpieczycielowi dokumentacji zdjęciowej z miejsca szkody oraz zachowania do dyspozycji
ubezpieczyciela elementów uszkodzonych podlegających wymianie.
5.3. Klauzula odstąpienia od odtworzenia mienia po szkodzie - z zachowaniem pozostałych nie
zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia oraz innych
postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się że w przypadku gdy Ubezpieczający zrezygnuje z
odtworzenia mienia po szkodzie ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie na takich zasadach jakby
odtworzenie mienia nastąpiło tzn. mienie zostało naprawione
5.4. Klauzula odkupienia urządzeń - z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą
postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia,
ustala się, że w przypadku szkody na urządzeniu, którego nie można odkupić ze względu na
zakończenie jego produkcji, odszkodowanie wypłacone będzie w wysokości ceny urządzenia o
najbardziej zbliżonych parametrach technicznych; jeżeli wartość nowego urządzenia nie będzie
wyższa od sumy ubezpieczenia odszkodowanie takie nie będzie traktowane, jako modernizacja.
5.5. Klauzula rzeczoznawców - Ubezpieczyciel pokrywa część poniesionych przez ubezpieczającego
koniecznych i uzasadnionych kosztów ekspertyz rzeczoznawców związanych z ustaleniem zakresu
i rozmiaru – limit 50.000 zł dla wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia, powyższy limit
dotyczy szkód objętych umową ubezpieczenia mienia w przypadku szkody limit ten każdorazowo
będzie pomniejszany o kwotę wypłaconego odszkodowania.
5.6. Klauzula warunków i taryf - ustala się, że w przypadku doubezpieczenia, uzupełniania lub
podwyższania sumy ubezpieczenia lub limitu odpowiedzialności w okresie ubezpieczenia,
zastosowanie mieć będą warunki umowy oraz stawki ubezpieczeniowe obowiązujące w umowie
ubezpieczenia w dniu dokonywania zmiany.
5.7. Klauzula czasu ochrony - okres ochrony jest tożsamy z okresem ubezpieczenia mimo opłacenia
składki lub jej raty w terminie późniejszym, z zastrzeżeniem postanowień klauzuli prolongacyjnej.
5.8. 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 wystarczająca do wykonania operacji ilość środków płatniczych.
5.9. Klauzula płatności rat - w przypadku wypłaty odszkodowania, Ubezpieczyciel nie jest uprawniony
do potrącenia z kwoty odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych na dzień wypłaty
odszkodowania lub żądania zapłaty pozostałych rat;
5.10. Klauzula zabezpieczeń przeciw kradzieżowych – Ubezpieczyciel uznaje, we wszystkich
funkcjonujących oraz nowych lokalizacjach, istniejące u Ubezpieczonego zabezpieczenia
przeciwkradzieżowe za wystarczające do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej i wypłaty
odszkodowania. Ubezpieczycielowi przysługuje prawo do przeprowadzenia lustracji ryzyka. W
odniesieniu do ubezpieczonego mienia zainstalowanego na stałe na zewnątrz budynku, nie mają
zastosowania postanowienia dotyczące zabezpieczenia mienia przed szkodą kradzieżową.
5.11. Klauzula likwidacji szkody - Ubezpieczający może niezwłocznie przystąpić do likwidacji
szkody w przypadku, gdy likwidacja tej szkody jest niezbędnym warunkiem zabezpieczenia mienia
przed dalszą szkodą lub jest niezbędna do normalnego funkcjonowania jednostki.
5.12. Klauzula podatku VAT - z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą,
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych)
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warunków ubezpieczenia strony uzgodniły, że odszkodowanie będzie wypłacane łącznie z
podatkiem od towarów i usług VAT, jeśli Ubezpieczający nie może tego podatku odliczyć.
Rozstrzygającym będzie pisemne oświadczenie złożone przez Ubezpieczającego”.
5.13. Klauzula likwidacyjna w środkach niskocennych - Bez względu na wiek, stopień umorzenia
księgowego lub zużycia technicznego danego środka niskocennego odszkodowanie wypłacane
jest w pełnej wysokości, tj. bez potrącenia umorzenia księgowego i zużycia technicznego. Górną
granicą odpowiedzialności za dany środek jest wartość według ceny zakupu lub ceny zastąpienia.
Wymienione zasady obliczania odszkodowania obowiązują również w przypadku, gdy
Ubezpieczający/ Ubezpieczony odstąpi od naprawy lub odbudowy zniszczonego mienia lub
odbudowa/ naprawa nastąpi w innej lokalizacji. Nie ma zastosowania instytucja
niedoubezpieczenia i zasada proporcji.
5.14. Klauzula budynków wpisanych do rejestru zabytków
W przypadku wystąpienia szkody w budynkach wpisanych do rejestru zabytków odszkodowanie
zostanie ustalone na podstawie kosztorysu sporządzonego w oparciu o KNR oraz publikowane i
powszechnie stosowane w budownictwie cenniki SEKOCENBUD z zastrzeżeniem pozostałych
postanowień SIWZ oraz odpowiednich zapisów ogólnych warunków ubezpieczenia mienia od
wszystkich zdarzeń losowych.
5.15. Klauzula kradzieży zwykłej - w granicach limitu 25.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w
okresie ubezpieczenia zakresem ochrony ubezpieczeniowej objęta jest kradzież / zabór mienia
wymienionego w przedmiocie ubezpieczenia mienia od wszystkich zdarzeń (w tym wskazanego
w tabeli limitów wspólnych na str. 7 i 8) oraz ubezpieczenia mienia od kradzieży na skutek
kradzieży niespełniającej znamion opisanych w OWU, SIWZ. Ubezpieczający winien w ciągu 24
godzin od momentu powzięcia informacji o szkodzie powiadomić najbliższą jednostkę policji o
niniejszym zdarzeniu. Niniejsza klauzula nie dotyczy wartości pieniężnych w gotówce.
IV.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

UWAGA
Wskazane sumy ubezpieczenia (limity) ubezpieczenia obejmują i odnoszą się do wszystkich
ubezpieczonych zgodnie z wykazem jednostek organizacyjnych jak również dla Miasta Ustroń
1. Przedmiot ubezpieczenia
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Miasta Ustroń rozumianej jako gminy
wraz z jednostkami organizacyjnymi lub innymi jednostkami zgłoszonymi do ubezpieczenia, gdy w
związku z faktycznie prowadzoną działalnością lub posiadanym, użytkowanym, czy też
administrowanym mieniem ubezpieczający/ubezpieczony w następstwie czynu niedozwolonego
(odpowiedzialność deliktowa) i/lub niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązania
(odpowiedzialność kontraktowa) będzie zobowiązany, w myśl przepisów prawa, do naprawienia
szkody osobowej bądź szkody rzeczowej wyrządzonej osobie trzeciej z włączeniem odpowiedzialności
cywilnej za produkt / wykonaną usługę.
2. Zakres ubezpieczenia – ubezpieczenie obejmuje w szczególności odpowiedzialność za szkody /
roszczenia:
2.1. z tytułu posiadania, użytkowania i/lub administrowania między innymi następującego mienia:
2.1.1. budynki i budowle, w tym instalacje o charakterze sieciowym (kanalizacja, oświetlenie,
linie energetyczne), obiekty inżynieryjne (techniczne),
2.1.2. budynki i budowle, place, parkingi, parki, chodniki, mosty, wiadukty, ulice jak również
obiekty w trakcie budowy, przebudowy i remontu,
2.1.3. obiekty sportowe (m.in. boiska, kąpielisko kryte, itp.)
2.1.4. mienie przekazane ubezpieczającemu w celu prowadzenia robót budowlanych, dla których
inwestorem jest ubezpieczający,
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2.1.5. zieleń miejska (parki, obszary rekreacyjne, place zabaw, place do gry i wszelkiego typu
boiska itp.)
2.1.6. lasy komunalne,
2.1.7. oświetlenie ulic, parków, placów oraz przejść podziemnych będących własnością gminy,
2.1.8. iluminacja obiektów,
2.1.9. obsługa oraz organizacja imprez (w tym wykonanie prowizorycznego zasilania
energetycznego).
2.2. wynikłe z wykonywania zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) i ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o
samorządzie powiatowym (tj. Dz. U z 2013 r., poz. 595 ze zm.;
2.3. wynikłe w trakcie realizacji zadań własnych gminy i powiatu oraz zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej nałożonych odrębnymi ustawami albo zadań realizowanych na podstawie
porozumień zawieranych z organami administracji publicznej, a także w trakcie realizacji wyżej
wymienionych zadań przez jednostki organizacyjne;
2.4. powstałe podczas wykonywania zadań wynikających ze statutu Gminy lub jego poszczególnych
jednostek;
2.5. powstałe wskutek czynności wykonywanych przez Ochotnicze Straże Pożarne,
2.6. związane z najmowaniem, posiadaniem i używaniem lokali mieszkalnych wykorzystywanych
przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego i jego pracowników, współpracowników, także dla celów
mieszkaniowych oraz w związku z posiadaniem i używaniem mieszkań / budynków mieszkalnych
zakładowych, a także odpowiedzialność cywilną wynajmującego
2.7. powstałe z tytułu wynajmu posiadanych pomieszczeń w budynkach i budowlach
2.8. związane z posiadaniem mienia i wykonywaniem zadań użyteczności publicznej, w szczególności
określonych w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z późniejszymi zmianami) oraz w innych aktach prawnych, zarówno zadań własnych gminy oraz
zadań zleconych z zakresu administracji rządowej nałożonych odrębnymi ustawami albo z realizacji
zadań na podstawie porozumień zawieranych z organami tej administracji.
2.9. Szkody osobowe i rzeczowe oraz utracone korzyści a także inne następstwa szkód osobowych i
rzeczowych, oraz czyste straty finansowe. Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność za straty
rzeczywiste oraz utracone korzyści, jakie poszkodowany mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie
wyrządzono, a także za inne następstwa szkód osobowych i rzeczowych, jak również obowiązek
zapłaty zadośćuczynienia.
3. Suma gwarancyjna
1.000.000 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia
4. Szczegóły zakresu ubezpieczenia wraz z limitami odpowiedzialności (UWAGA: w przypadku
zbiegu dwóch lub więcej klauzul – stosuje się limit wyższy):
4.1.
Odpowiedzialność cywilna ogólna (deliktowa, kontraktowa oraz deliktowo – kontraktowa)
z tytułu prowadzenia działalności i posiadania oraz użytkowania i administrowania mienia z
włączeniem szkód wynikłych w bieżącym okresie ubezpieczenia z usług, czynności,
kontraktów wykonanych / zawartych wcześniej. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność
również za szkody powstałe po wykonaniu pracy, usługi czy też kontraktu, również za szkody
powstałe po przekazaniu odbiorcy przedmiotu czynności, prac lub usług świadczonych przez
Ubezpieczającego / Ubezpieczonego wynikłe z ich wadliwego wykonania
- odpowiedzialność do pełnej sumy gwarancyjnej.
4.2
Odpowiedzialność cywilna za produkt / wykonane usługi.
OC za szkody wyrządzone przez wadliwy produkt Ubezpieczonego (niezależnie od tego czy
jest on produktem finalnym, komponentem czy innym wyrobem) z włączeniem szkód
wynikłych w bieżącym okresie a związanych z produktami wprowadzonymi do obrotu
wcześniej. Zakres obejmuje szkody wyrządzone komukolwiek w związku z użytkowaniem,
zastosowaniem lub konsumpcją żywności wytwarzanej, przetwarzanej lub podawanej we
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4.3.

4.4.

4.5.
4.6.

4.7.

-

4.8.

-

-

4.9.

wszystkich placówkach świadczących usługi żywieniowe, w tym w szczególności w szkołach i
placówkach oświatowo-wychowawczych, żłobkach, obiektach pomocy społecznej, itp.
Ochrona ubezpieczeniowa w tym zakresie obejmuje również szkody wyrządzone wskutek
zatruć pokarmowych i/lub przeniesienia chorób zakaźnych jeśli ma to związek z działalnością
gastronomiczną ubezpieczonych Jednostek
- odpowiedzialność do pełnej sumy gwarancyjnej
za wyjątkiem szkód wyrządzonych wskutek przeniesienia chorób zakaźnych
- sublimit: 500 000 zł na jeden i wszystkie zdarzenia
OC za szkody spowodowane w nieruchomościach, z których Ubezpieczony korzystał na
podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, przechowania, testowania lub
innych umów lub posiadał je bez tytułu prawnego oraz o nieuregulowanej sytuacji prawnej
- odpowiedzialność do pełnej sumy gwarancyjnej.
OC za szkody spowodowane w ruchomościach, z których Ubezpieczony korzystał na
podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, przechowania, testowania lub
innych umów, np. leasingu lub posiadał je bez tytułu prawnego oraz o nieuregulowanej
sytuacji prawnej w tym również szkody w sprzęcie elektronicznym
- sublimit: 500 000 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.
OC pracodawcy za wypadki przy pracy (poniesione również za granicą)
- sublimit: 1 000 000 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.
OC za szkody powstałe w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w tym w mieniu / rzeczach w szatniach, depozytach itp.
- sublimit: 500 000 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.
OC za szkody w mieniu podczas wykonywania przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego
obróbki, naprawy, czyszczenia lub innych usług o podobnym charakterze
Zakres ubezpieczenia:
obejmuje szkody powstałe po wydaniu odbiorcy powierzonego mienia, jeśli wynikły z
powodu świadczonych przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego usług określonych powyżej,
obejmuje szkody w rzeczach stanowiących przedmiot obróbki, naprawy lub innych czynności
wykonywanych przez osoby objęte ubezpieczeniem, powstałe również w czasie, kiedy
pozostawały w pieczy lub pod kontrolą osób objętych ubezpieczeniem w związku z
wykonywaniem obróbki, naprawy lub innych czynności w ramach usług.
- sublimit łączny z pkt. 4.6 (OC za szkody w mieniu pod kontrolą).
Odpowiedzialność cywilną organizatora imprez, z wyłączeniem imprez, dla których stosowne
przepisy prawa wymagają zawarcia umowy ubezpieczenia na warunkach odrębnych (OC
organizatora imprez masowych)
- sublimit: 1 000 000 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.
Zakres ubezpieczenia:
zakres podmiotowy ochrony dotyczy również, poza osobami trzecimi, pracowników oraz ich
osoby bliskie,
ochrona obejmuje szkody wyrządzone przez służby ochronne, osoby prowadzące przy
realizacji imprezy działalność dodatkową, np. gastronomiczną, reklamową. W tym zakresie
wprowadza się sublimit odpowiedzialności na jeden i na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe
w wysokości 200.000 zł.
W stosunku do tego typu podmiotów powiązanych bezpośrednio lub pośrednio z
Ubezpieczonym wyłączone jest prawo regresu.
ochrona obejmuje szkody powstałe w wyniku przeprowadzania pokazu sztucznych ogni
(fajerwerków), lub innych pokazów pirotechnicznych, organizowanych przez profesjonalne
firmy zewnętrzne z prawem regresu do tychże podmiotów:
- sublimit odpowiedzialności: 250.000 zł.
Odpowiedzialność cywilna z tytułu posiadania oraz użytkowania, utrzymania w należytym
stanie m.in. parkingów, zieleni miejskiej i parków, nieruchomości komunalnych, chodników,
ścieżek, placów zabaw (z wyłączeniem odpowiedzialności za drogi publiczne)
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4.10.
4.11

4.12.

4.13.

4.14.

4.15.
-

4.16.

4.17.
4.18.
-

a)

b)
c)
d)

- odpowiedzialność do pełnej sumy gwarancyjnej.
Odpowiedzialność cywilna za szkody w infrastrukturze podziemnej
- odpowiedzialność do pełnej sumy gwarancyjnej.
Odpowiedzialność z tytułu szkód wyrządzonych na skutek działania kafarów, młotów
pneumatycznych, walców itp.
- sublimit: 300 000 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.
OC za szkody wyrządzone poszkodowanym przez podwykonawców Ubezpieczającego/
Ubezpieczonego, z zachowaniem prawa regresu, za które ponosi odpowiedzialność
Ubezpieczający/Ubezpieczony - tj. szkody wyrządzone przez osoby (podmioty), którym
Ubezpieczający/Ubezpieczony powierzył wykonanie czynności prawnych lub faktycznych, bez
względu na formę prawną zawartej umowy. Ochrona obejmuje szkody wyrządzone
podwykonawcom. Ubezpieczyciel rezygnuje z prawa regresu do podwykonawcy o ile jest on
podmiotem objętym przedmiotowym ubezpieczeniem jako Ubezpieczony
- odpowiedzialność do pełnej sumy gwarancyjnej.
Czyste straty majątkowe/czyste straty finansowe nie będące następstwem szkód
osobowych ani rzeczowych, z włączeniem szkód spowodowanych przez wykonane usługi
bądź prace
- sublimit: 100 000 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.
OC wzajemna pomiędzy Ubezpieczonymi - ochrona dla szkód wyrządzonych wzajemnie
pomiędzy Ubezpieczonymi Jednostkami – dotyczy całego zakresu ubezpieczenia OC wraz ze
wszystkimi rozszerzeniami odpowiedzialności (ochrony) i klauzulami, tak jakby z każdym z
Ubezpieczonych zawarto odrębną umowę ubezpieczenia, z zastrzeżeniem obowiązujących
sublimitów.
- odpowiedzialność do pełnej sumy gwarancyjnej
OC za szkody powstałe w następstwie działania urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania i innych instalacji. Zakres ubezpieczenia:
obejmuje szkody powstałe w wyniku cofnięcia się cieczy z systemów wodno kanalizacyjnych,
obejmuje szkody w podziemnych instalacjach i urządzeniach elektrycznych, wodnokanalizacyjnych, gazowych i innych.
- odpowiedzialność do pełnej sumy gwarancyjnej
OC za szkody powstałe po wykonaniu pracy lub usługi (związane m.in. z wykonywaniem prac
remontowych, konserwacji, prac remontowo-budowlanych)
- odpowiedzialność do pełnej sumy gwarancyjnej.
OC za szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa
- odpowiedzialność do pełnej sumy gwarancyjnej.
OC za szkody wynikające z uwolnienia się jakichkolwiek substancji niebezpiecznych
Ubezpieczyciel obejmie ochroną ubezpieczeniową szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone
wskutek uwolnienia się jakichkolwiek substancji niebezpiecznych mogących spowodować
skażenie lub zanieczyszczenie ziemi lub jej powierzchni, atmosfery lub jakiegokolwiek
strumienia, rzeki, kanału czy zbiornika wodnego oraz koszty usunięcia, neutralizacji lub
oczyszczenia gleby z substancji niebezpiecznych poniesione przez osobę trzecią, gdy takie
zdarzenie spełnia łącznie poniższe warunki:
uwolnienie się substancji niebezpiecznych powodujące szkodę musi mieć charakter zdarzenia
nagłego, niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia przy zachowaniu
przez ubezpieczonego należytej staranności w prowadzeniu działalności;
początek uwalniania się substancji wyrządzającej szkodę musi mieć miejsce w okresie
ubezpieczenia;
fakt uwolnienia się substancji wyrządzającej szkodę musi się ujawnić ubezpieczonemu lub
osobom trzecim w ciągu 72 godzin od chwili rozpoczęcia się tego uwalniania;
początek szkody osobowej lub rzeczowej będącej skutkiem uwolnienia się substancji
niebezpiecznych ujawnił się w ciągu 72 godzin od chwili rozpoczęcia się tego uwalniania;
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4.19.

4.20.

4.21.

4.22.

4.23.

4.24.

4.25.

4.26.

4.27.

4.28.

-

Termin „uwolnienie" obejmuje, lecz nie ogranicza się do wszelkich następujących zjawisk:
rozlanie, wyciek, wypompowanie, wylanie, emisja, opróżnienie, wtłoczenie, wydzielenie,
rozrzucenie, wyrzucenie lub usunięcie, wydobycie się.
- odpowiedzialność do pełnej sumy gwarancyjnej.
OC za szkody wyrządzone przez pracowników (współpracowników) w związku lub podczas
podróży służbowych, udziału w targach, wystawach, szkoleniach itp.
- odpowiedzialność do pełnej sumy gwarancyjnej.
OC za szkody wyrządzone przez pojazdy wolnobieżne nie podlegające OC obowiązkowemu odpowiedzialność do pełnej sumy gwarancyjnej
- odpowiedzialność do pełnej sumy gwarancyjnej.
OC za szkody wyrządzone podczas prac ładunkowych w tym w przedmiocie ładunku –
odpowiedzialność do pełnej sumy gwarancyjnej przy czym dla OC za szkód w przedmiocie
ładunku
- sublimit: 500 000 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.
OC za szkody wynikające z utraty, zniszczenia lub zaginięcia dokumentów powierzonych
ubezpieczonemu / ubezpieczającemu w związku z prowadzoną przez niego działalnością
- sublimit: 50 000 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe
Włączenie odpowiedzialności cywilnej inwestora w rozumieniu powszechnie
obowiązujących przepisów prawnych, w tym ustawy Prawo budowlane, o ile nie jest
przedmiotem odrębnego ubezpieczenia
- odpowiedzialność do pełnej sumy gwarancyjnej.
Odpowiedzialność cywilna za szkody wynikające z błędów podczas i w związku z
przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności polegające na naruszeniu dóbr
osobistych i/lub wynikające z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie
danych osobowych;
- sublimit: 50 000 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe
włączenie odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących prace społecznie użyteczne na
rzecz Miasta Ustroń z tytułu wyrządzonej osobie trzeciej szkody przy wykonywaniu pracy
(rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie podmiotów, w których
jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna, Dz. U. Nr 56,
poz. 544), a także szkody wyrządzone przez praktykantów, stażystów i wolontariuszy, osób
odpracowujących zaległość czynszową
- odpowiedzialność do pełnej sumy gwarancyjnej
włączenie do ochrony ubezpieczeniowej odpowiedzialności cywilnej za szkody w mieniu
pracowników jednostek lub osób bliskich, w tym ich pojazdów, wyrządzone przez te
jednostki swoim pracownikom
- sublimit: 100 000 zł na jeden i 200 000 zł na wszystkie wypadki
ubezpieczeniowe
włączenie odpowiedzialności za szkody powstałe w z tytułu między innymi organizowania
wycieczek, obozów, imprez sportowo-rekreacyjnych, koncertów, dyskotek, przedstawień
teatralnych i innych zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych
- odpowiedzialność do pełnej sumy gwarancyjnej
Zakres ubezpieczenia na warunkach przedmiotowego SIWZ obejmuje również
odpowiedzialność cywilną za szkody na osobie lub w mieniu wyrządzone osobom trzecim w
związku z prowadzeniem działalności, posiadaniem i użytkowaniem mienia oraz
zarządzaniem, administrowaniem i utrzymaniem dróg publicznych i wewnętrznych (mając
na uwadze zastosowanie wszelkich pozostałych zapisów SIWZ)
Zakres ubezpieczenia dotyczy wszystkich rozszerzeń uwzględnionych w przedmiotowym
SIWZ, w tym w szczególności obejmuje:
ryzyka powstania szkód z tytułu posiadania, zarządzania, administrowania i utrzymania dróg,
w tym prowadzonych prac remontowych, modernizacyjnych i budowlanych przez
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podwykonawców Ubezpieczającego / Ubezpieczonego, któremu powierzono wykonanie tych
prac;
odpowiedzialność cywilną z tytułu posiadania oraz użytkowania dróg wewnętrznych i
parkingów, chodników, ścieżek rowerowych, alejach;
odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z administrowaniem i utrzymaniem w
należytym stanie sieci dróg, obiektów mostowych i przepustów drogowych;
odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek nieprawidłowego stanu technicznego
nawierzchni dróg, wynikającego z uszkodzeń takich jak wyrwy, przełomy, spiętrzenia, błoto,
śnieg i lód, gołoledź, oblodzenie jezdni, zastoiny wodne i podtopienia, w tym szkody na
przejściach dla pieszych i chodnikach;
odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek znajdujących się na drodze
przeszkód związanych z funkcją dróg np. wyrwane z jezdni kostki brukowe, luźny grys,
roztopiony asfalt;
odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek znajdujących się na drodze
przeszkód nie związanych z funkcją dróg, np.: rozlany olej lub inne
substancje, leżące elementy metalowe, kamienne, betonowe, konary drzew,
gałęzie, materiały sypkie;
odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek wyrw w poboczach dróg
powstałych w skutek intensywnych opadów;
odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego stanu
technicznego urządzeń umieszczonych w pasie drogowym (np. brak pokrywy
studni i kratek ściekowych, niewłaściwie posadowione urządzenia techniczne
sieci uzbrojenia podziemnego, uszkodzenia włazów kanalizacji deszczowej);
odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku braku odpowiedniego znaku
drogowego pionowego i poziomego;
odpowiedzialność za szkody z powodu przerw w pracy sygnalizacji świetlnej
lub niewłaściwej jej pracy;
odpowiedzialność za szkody z powodu prowadzenia prac bieżącego utrzymania dróg
prowadzonych przez Zamawiającego (jednostki zamawiającego).
nie mają zastosowania jakiekolwiek wyłączenia dot. nieprzestrzegania przez
Ubezpieczającego / Ubezpieczonego przepisów techniczno – budowlanych, przepisów BHP,
zasad wiedzy technicznej, itp.
- odpowiedzialność do pełnej sumy gwarancyjnej
4.30. Ochrona ubezpieczeniowa pokrywa również koszty:
- poniesione w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, jeżeli były celowe,
chociażby okazały się bezskuteczne z zastrzeżeniem, iż doszło do wypadku lub zdarzenia,
- uzgodnione z ubezpieczycielem koszty obrony sądowej przed roszczeniami osób trzecich
- uzgodnione z ubezpieczycielem wynagrodzenie rzeczoznawców
- odpowiedzialność do pełnej sumy gwarancyjnej
4.31. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody wyrządzone wskutek zalań przez nieszczelny dach,
w tym z kominów, obróbek blacharskich, z elewacji – poprzez rury spustowe, nieszczelną
stolarkę okienną i drzwiową oraz nieszczelne złącza zewnętrzne budynków
-sublimit na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia 500 000 zł
4.32. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody wyrządzone przez zwierzęta (w tym dzikie
zwierzęta), za które ubezpieczonemu może zostać przypisana odpowiedzialność
-sublimit na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia 500 000 zł
5. Pozostałe warunki ubezpieczenia
5.1. Składka stała, nie podlegająca rozliczeniu po zakończeniu okresu ubezpieczenia.
5.2. Definicja pracownika rozumianego jako osoba fizyczna obejmuje wszystkie możliwe formy
współpracy dopuszczone przez kodeks pracy jak i wszelkie formy umów cywilnoprawnych (np.
zlecenie, kontrakty menedżerskie). Za pracownika uznaje się w szczególności także osobę
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resocjalizowaną, praktykanta, stażystę lub wolontariusza, któremu Ubezpieczony powierzył
wykonywanie pracy.
5.3. Gdziekolwiek w ogólnych/ szczególnych warunkach ubezpieczenia znajduje się ograniczenie
odpowiedzialności Ubezpieczyciela związane z wprowadzeniem tzw. daty początkowej, to nie będzie
ono miało zastosowania.
5.4. Czasowy zakres ochrony ubezpieczeniowej:
Zajście wypadku ubezpieczeniowego w okresie ubezpieczenia i zgłoszenie roszczenia z tego tytułu
przed upływem terminu przedawnienia.
5.5. Za wypadek ubezpieczeniowy uważa się śmierć, uszkodzenie ciała, doznanie rozstroju zdrowia,
zaginięcie, utratę, zniszczenie lub uszkodzenie mienia, a także powstanie czystej straty finansowej.
5.6. Szkoda seryjna: wszystkie szkody, które powstały z tej samej przyczyny uważa się za jeden
wypadek ubezpieczeniowy niezależnie od liczby poszkodowanych i momentu powstania oraz
przyjmuje się, że miały miejsce w chwili powstania pierwszej szkody. Ubezpieczyciel odpowiada za
szkodę seryjną w przypadku, gdy wypadek ubezpieczeniowy, w następstwie którego powstała
pierwsza szkoda zaszedł w okresie ubezpieczenia.
5.7. Definicja osoby trzeciej: za osobę trzecią uznaje się również pracownika lub przedstawiciela
ubezpieczającego oraz ich osoby bliskie
6. Zakres terytorialny
Rzeczpospolita Polska, przy czym dla zagranicznych podróży służbowych – cały świat z wyłączeniem
USA i Kanady
7. Franszyzy i udziały własne
7.1 – odpowiedzialność cywilna ogólna z wyłączeniem szkód związanych z administrowaniem dróg:
Franszyza integralna – zniesiona
Franszyza redukcyjna – zniesiona,
Udział własny - zniesiony
7.2 – odpowiedzialność cywilna z tytułu administrowania drogami:
Franszyza integralna w szkodach rzeczowych – 200 zł
Franszyza redukcyjna – zniesiona,
Udział własny - zniesiony
8. Informacje dodatkowe:
8.1. Działalność przyjęta do ubezpieczenia:
Każdy rodzaj działalności w tym taki, który zgodnie z umową lub statutem mogą prowadzić
Ubezpieczeni, w tym także prowadzenie działalności o innym charakterze niż gospodarczy, tj. w
szczególności socjalnej, społecznej, kulturalnej, oświatowej, reklamowej, rekreacyjnej, turystycznej,
sportowej, inwestycyjnej (występowanie jako inwestor w procesach inwestycyjnych), obrony cywilnej
i innej zgodnie ze statutem danej Jednostki.
Każdy rodzaj działalności prowadzony przez podwykonawców, którzy świadczą usługi w imieniu i na
rzecz Ubezpieczonych, o ile odpowiedzialność za szkodę ponosi Ubezpieczony.
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje każdy rodzaj działalności prowadzonej przez ubezpieczone
jednostki organizacyjne i pomocnicze Miasta Ustroń podejmowane dla realizacji zadań, a w
szczególności dotyczący:
a) pomocy społecznej,
b) oświaty w tym odpowiedzialność cywilna nauczycieli, wychowawców, opiekunów itp., w tym
także podczas lub w związku z opieką podczas wyjazdów i wycieczek szkolnych, zielonych
szkół itp.,
c) kultury,
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d) kultury fizycznej, sportu i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych, obiektów i urządzeń
sportowych,
e) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i
przeciwpowodziowej, w tym m.in. działalności straży miejskiej, jednostek ochotniczych
straży pożarnej.
f) utrzymania gminnych obiektów, lokali mieszkalnych i użytkowych, urządzeń użyteczności
publicznej, cmentarza, targowiska oraz obiektów administracyjnych,
g) administrowania dróg i pozostałą działalnością jaką prowadzi Miasto Ustroń
h) działalności pozostałych jednostek organizacyjnych zgodnie z ich statutem
i) administrowania cmentarzem, targowiskami itp.
9. Klauzule dodatkowe – obligatoryjne:
9.1. Klauzula reprezentantów – Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe
wskutek
winy
umyślnej
reprezentantów
Ubezpieczającego.
Za
zachowanie
Ubezpieczonego/Ubezpieczającego uznaje się działania Burmistrza, Dyrektora oraz kierowników
jednostek organizacyjnych. Limit odpowiedzialności w wysokości 500.000 zł na jedno i na wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
9.2. Klauzula lokalizacji - ochroną ubezpieczeniową w ramach niniejszej umowy objęte są wszystkie
lokalizacje, gdzie znajduje się mienie stanowiące własność Ubezpieczającego / Ubezpieczonego lub
znajdujące się pod jego kontrolą lub w pieczy oraz wszystkie miejsca zgodnie z zakresem
terytorialnym. Nowe lokalizacje są automatycznie objęte ochroną ubezpieczeniową - pod warunkiem,
ze profil działalności oraz ryzyko ubezpieczeniowe w związku z przejęciem nowej lokalizacji nie
ulegnie pogorszeniu
9.3. Klauzula prolongaty zapłaty składki - niniejsza klauzula dopuszcza prolongatę zapłaty składki
ubezpieczeniowej lub raty składki o 14 (czternaście) dni – bez obciążania Ubezpieczającego
ustawowymi odsetkami za zwłokę – pod warunkiem złożenia pisemnego wniosku przez
Ubezpieczającego przed upływem terminu płatności składki ubezpieczeniowej lub raty składki.
9.4. 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.
9.5. Klauzula uznania - Ubezpieczyciel nie może odmówić przyjęcia odpowiedzialności ze względu na
nienależyty stan techniczny nieruchomości, infrastruktury oraz wszelkich instalacji. Klauzula nie ma
zastosowania, jeśli ubezpieczający wiedział lub powinien był wiedzieć o nienależytym stanie
technicznym tych składników mienia.
9.6. Klauzula podatku VAT - z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą,
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunków
ubezpieczenia strony uzgodniły, że odszkodowanie będzie wypłacane łącznie z podatkiem od
towarów i usług VAT, jeśli Ubezpieczający nie może tego podatku odliczyć. Rozstrzygającym będzie
pisemne oświadczenie złożone przez Ubezpieczającego.
9.7. Klauzula warunków i taryf - ustala się, że w przypadku doubezpieczenia, uzupełniania lub
podwyższania sumy ubezpieczenia lub limitu odpowiedzialności w okresie ubezpieczenia,
zastosowanie mieć będą warunki umowy oraz stawki ubezpieczeniowe obowiązujące w umowie
ubezpieczenia w dniu dokonywania zmiany.
9.8. Klauzula czasu ochrony - okres ochrony jest tożsamy z okresem ubezpieczenia mimo opłacenia
składki lub jej raty w terminie późniejszym określonym w umowie.
9.9. Klauzula płatności rat - w przypadku wypłaty odszkodowania, Ubezpieczyciel nie jest
uprawniony do potrącenia z kwoty odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych lub żądania zapłaty
pozostałych rat.
9.10. Klauzula awarii instalacji – niezależnie od winy Ubezpieczonego (nawet jeśli nie ponosi
odpowiedzialności) ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody w mieniu osób trzecich powstałe w
skutek pęknięcia, odczepienia, rozszczelnienia, oderwania itp. jakiegokolwiek elementu (części)
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instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, przewodów służących do przepływu
wody. Limit odpowiedzialności 20 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

V.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk z rozszerzeniem o kradzież
z włamaniem i rabunek oraz dewastację

1. Przedmiot i miejsce ubezpieczenia
1.1. Ubezpieczeniem objęty będzie sprzęt określony, jako przedmiot ubezpieczenia wraz ze
sprzętem przenośnym (mobilnym) używanym przez ubezpieczonego, jego pracowników lub
współpracowników w budynkach oraz na otwartej przestrzeni i w każdym innym miejscu bez
względu na podstawę prawną posiadania oraz bez względu na okres, jaki upłynął od daty
produkcji sprzętu do daty zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, z zastrzeżeniem, że
dla sprzętu komputerowego, którego wiek od daty produkcji przekracza 5 lat odszkodowanie
będzie wypłacane w wartości rzeczywistej.
1.2. Ubezpieczeniem objęty jest również sprzęt elektroniczny, podzespoły takie jak: lampy, nośniki
obrazu, bębny itp.
1.3. Miejsce ubezpieczenia dla sprzętu stacjonarnego, oprogramowania: Miasto Ustroń wraz z
jednostkami organizacyjnymi.
2. Sumy ubezpieczenia:
Zbiorcze zestawienie sum ubezpieczenia dla majątku (sprzętu elektronicznego) Miasta Ustroń
wraz z jednostkami organizacyjnymi (szczegóły wykaz mienia z podziałem na grupy w każdej z
jednostek stanowi osobny załącznik nr 3.e.)
Przedmiot ubezpieczenia
Sprzęt elektroniczny stacjonarny (między
innymi: sprzęt biurowy, monitoring, LCD,
systemy TV przemysłowej, centrale
telefoniczne, parkomaty, zestawy
nagłaśniające, tablice świetlne, systemy
alarmowe, projektory zamontowane na stałe,
klimatyzatory, kserokopiarki itp.)
Sprzęt elektroniczny przenośny (między
innymi: laptopy, notebooki, aparaty cyfrowe,
projektory, kamery, telefony komórkowe,
urządzenia GPS zamontowane w pojazdach
itp.)
Oprogramowanie i nośniki danych, koszty
odtworzenia danych

System
ubezpieczenia
Sumy stałe

Typ wartości
odtworzeniowa

Suma
ubezpieczenia
2 200 355,09 zł

Sumy stałe

odtworzeniowa

722 165,64 zł

Sumy stałe

odtworzeniowa

208 720,28 zł

Limity wspólne dla Miasta Ustroń wraz z wszystkimi jednostkami organizacyjnymi – na jedno i
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
System
ubezpieczenia
Elektroniczne elementy maszyn i urządzeń (w
I ryzyko
tym urządzeń na zewnątrz)
Sprzęt elektroniczny stacjonarny (mienie
I ryzyko
osób trzecich najmowane)
Przedmiot ubezpieczenia

Typ wartości
odtworzeniowa

Suma
ubezpieczenia
50 000 zł

odtworzeniowa

25 000 zł
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I ryzyko
odtworzeniowa
50 000 zł
Mienie zamontowane na zewnątrz
UWAGA: limity wspólne wskazane w powyższej tabeli są limitami dodatkowymi, nie są objęte łączną
sumą ubezpieczenia sprzętu elektronicznego stacjonarnego, ani mienia zamontowanego na
zewnątrz.
3. Zakres ubezpieczenia
Wszelkie szkody materialne (fizyczne) polegające na utracie przedmiotu ubezpieczenia, jego
uszkodzeniu lub zniszczeniu wskutek nieprzewidzianej i niezależnej od Ubezpieczającego przyczyny, a
w szczególności spowodowane przez:
3.1. działanie człowieka, tj.: niewłaściwe używanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę,
świadome i celowe zniszczenie przez osoby trzecie (w tym wandalizm / dewastację, sabotaż);
ochrona w tym zakresie dotyczy również mienia na zewnątrz
3.2. kradzież z włamaniem, rabunek
3.3. działanie ognia (w tym również działanie 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),
3.4. 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,
3.5. działanie wiatru, lawiny, osunięcie się ziemi,
3.6. trzęsienie ziemi, huraganu,
3.7. wady produkcyjne, błędy konstrukcyjne, wady materiałowe, które ujawniły się dopiero po
okresie gwarancji,
3.8. zbyt wysokie / niskie lub całkowity zanik napięcia w sieci instalacji elektrycznej,
3.9. bezpośrednie i pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych
tj. działanie pola elektromagnetycznego, indukcji, przepięcia itp.
3.10. upadek, upuszczenie bez względu na przyczynę;
3.11. zdarzenia w czasie napraw (między innymi dokonywanych przez pracowników lub
współpracowników oraz przez firmy zewnętrzne)
3.12. zdarzenia w sprzęcie elektronicznym lub w jego częściach od daty dostawy do daty włączenia do
eksploatacji, z wyłączaniem szkód, za które ponosi dostawca, producent, firma montująca.
3.13. Ubezpieczeniem objęty jest sprzęt w trakcie przewozu i transportu, a także podczas
przenoszenia oraz transportu „wewnątrzzakładowego”, pomiędzy lokalizacjami lub pomiędzy
jednostkami z wyłączeniem serwerów – treść klauzuli oferenta. Limit 50.000 zł
3.14. Zakres terytorialny ochrony dla sprzętu mobilnego rozszerzony na terytorium całej Europy
4. Franszyzy i udziały własne:
4.1. Franszyza integralna – minimalna, nie więcej niż 200,00 zł
4.2. Franszyza redukcyjna:
4.2.1. stacjonarny sprzęt elektroniczny
• o wartości do 1 500,00 zł – zniesiona
• o wartości przekraczającej 1 500,00 zł – 200,00 zł
4.2.2. przenośny sprzęt elektroniczny –
• szkody wynikłe z kradzieży, rabunku lub włamania nie więcej niż 10% wartości
odszkodowania nie mniej niż 200,00 zł
• 200,00 zł dla pozostałych szkód.
5. Postanowienia dodatkowe:
5.1. Do ubezpieczenia nie ma zastosowania wyłączenie dotyczące braku dostawy lub przerwy w
dostawie mediów (gazu, elektryczności itp.)
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5.2. Do ubezpieczenia nie ma zastosowania zapis stosowania zabezpieczeń przeciwprzepięciowych
chyba, że producent sprzętu wyraźnie zastrzegł bezwzględny nakaz zainstalowania takich
zabezpieczeń do ochrony ubezpieczeniowej za wystarczające uważa się zabezpieczenia odgromowe
5.3. W odniesieniu do ubezpieczonego sprzętu elektronicznego zainstalowanego na zewnątrz
budynku, np. centrale klimatyzacyjne, telewizja przemysłowa, monitoring, parkomaty, infokioski itp.
nie mają zastosowania postanowienia dotyczące zabezpieczenia mienia przed szkodą kradzieżową.
5.4. Ubezpieczyciel nie wyłącza odpowiedzialności z tytułu szkód powstałych w wyniku prowadzonych
u Ubezpieczonego drobnych prac remontowych, o ile prace te były wykonywane przez firmy
zewnętrzne – limit 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.
6. Klauzule dodatkowe – obligatoryjne:
6.1. Klauzula reprezentantów
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.
Zmniejszenie wypłaty odszkodowania może nastąpić tylko w takim zakresie, w jakim umyślne
zachowanie przyczyniło się do powstania szkody lub zwiększenia rozmiaru szkody.
Za zachowanie Ubezpieczonego/Ubezpieczającego uznaje się działania Burmistrza, Dyrektora oraz
kierowników jednostek organizacyjnych.
Niniejsza klauzula nie ma zastosowania dla kradzieży z włamaniem.
6.2. Klauzula automatycznego pokrycia – Ubezpieczyciel obejmuje automatyczną ochroną
ubezpieczeniową każdy wzrost wartości sprzętu elektronicznego, w szczególności wynikający z
nabycia sprzętu elektronicznego, przejęcia w zarządzanie, zwiększenia wartości wskutek
wykonywanych inwestycji, z dniem przejścia na Ubezpieczającego ryzyka związanego z
posiadaniem tego sprzętu.
Wartość sprzętu elektronicznego objętego automatyczną ochroną nie może przekroczyć kwoty
500.000 zł w trakcie danego półrocza. Ubezpieczający zobowiązany jest zgłosić Ubezpieczycielowi
w terminie do 30 dni po zakończeniu półrocznego okresu ubezpieczenia aktualną wartość sprzętu
elektronicznego. Składka z tytułu zwiększenia sumy ubezpieczenia naliczana będzie przez
Ubezpieczyciela półrocznie (pod warunkiem, że wzrost wartości środków trwałych będzie większy
niż 50.000 zł), z zachowaniem postanowień zawartych w klauzuli rozliczenia składki (pro rata
temporis)
Środki trwałe przestają być ubezpieczone automatycznie z chwilą przejścia własności na inną
osobę lub likwidacji środka
Ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za niewykorzystany okres. Wysokość zwracanej
składki będzie liczona wg zasady określonej w klauzuli rozliczenia składki. Ubezpieczający
przedstawi wykaz sprzętu elektronicznego z podaniem wartości, które przestały być ubezpieczone
w terminie 30 dni po zakończeniu półrocznego okresu ubezpieczenia.
6.3. Klauzula miejsca ubezpieczenia - ochroną ubezpieczenia objęte jest mienie we wszystkich
lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia jak również mienie w nowych lokalizacjach przejętych
przez Zamawiającego, o których jest zobowiązany do poinformowania bądź poinformował
Ubezpieczyciela zgodnie z treścią klauzuli automatycznego pokrycia
W odniesieniu do ubezpieczonego sprzętu przenośnego – ochrona ubezpieczenia obowiązuje na
terenie Europy.
6.4. Klauzula rozliczenia składki - wszelkie rozliczenia płatności wynikające z niniejszej umowy, a
w szczególności związane z dopłatą oraz zwrotem składek, dokonywane będą proporcjonalnie tj.
za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej, o ile nie zostaną rozliczone na mocy klauzuli
automatycznego pokrycia.
6.5. Klauzula warunków i taryf - w przypadku doubezpieczenia, uzupełniania lub podwyższania
sumy ubezpieczenia lub limitu odpowiedzialności w okresie ubezpieczenia, zastosowanie mieć
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będą warunki umowy oraz stawki ubezpieczeniowe obowiązujące w umowie ubezpieczenia w
dniu dokonywania zmiany.
6.6. Klauzula czasu ochrony - okres ochrony jest tożsamy z okresem ubezpieczenia mimo
opłacenia składki lub jej raty w terminie późniejszym, z zastrzeżeniem postanowień klauzuli
prolongacyjnej.
6.7. 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 wystarczająca do wykonania operacji ilość środków płatniczych.
6.8. Klauzula płatności rat - w przypadku wypłaty odszkodowania, Ubezpieczyciel nie jest
uprawniony do potrącenia z kwoty odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych na dzień wypłaty
odszkodowania lub żądania zapłaty pozostałych rat;
6.9. Klauzula wartości księgowej brutto - w przypadku zadeklarowania przez Ubezpieczającego
do ubezpieczenia środków trwałych w wartościach księgowych brutto (wartość księgowa
początkowa) Ubezpieczyciel akceptuje zadeklarowane wartości bez względu na wiek (do 5 roku
eksploatacji), stopień umorzenia (amortyzacji) i technicznego lub faktycznego zużycia
ubezpieczanego mienia a odszkodowanie za uszkodzone będzie wypłacane do wartości księgowej
brutto uszkodzonego mienia. Zasada proporcjonalnej wypłaty odszkodowania stosowana będzie
tylko w przypadku niezgodności wartości księgowej brutto zadeklarowanej przez Ubezpieczonego.
6.10. Klauzula mienia nieużytkowanego - odmiennie od postanowień OWU Ubezpieczyciel
zobowiązuje się do zachowania ochrony ubezpieczenia w stosunku do mienia, które w dniu
zawarcia umowy było użytkowane, a które w trakcie umowy ubezpieczenia zostało wyłączone z
eksploatacji na okres co najmniej 30 dni pod warunkiem, że został on poinformowany w terminie
45 dni od zaprzestania użytkowania.
6.11. Klauzula pokrycia kosztów skażenia i zanieczyszczenia - ochroną ubezpieczeniową objęte
są szkody polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu ubezpieczonego mienia wskutek zdarzeń
losowych objętych umową ubezpieczenia.
6.12. 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.
6.13. Klauzula przewłaszczenia mienia – w razie przeniesienia własności przedmiotu
ubezpieczenia na bank lub instytucję finansową, w szczególności w przypadku przewłaszczenia na
zabezpieczenie lub umowy faktoringu, prawa z umowy ubezpieczenia przechodzą na nabywcę
przedmiotu ubezpieczenia, bez konieczności uzyskania zgody Ubezpieczyciela, a ochrona
ubezpieczeniowa nie wygasa lecz jest kontynuowana na warunkach i w zakresie wynikającym z
zawartej umowy ubezpieczenia, chyba że Ubezpieczający lub nabywca powiadomi Ubezpieczyciela
o woli rozwiązania umowy ubezpieczenia, które następuje z chwilą otrzymania zawiadomienia
przez Ubezpieczyciela. Obowiązki wynikające w zawartej umowy ubezpieczenia nie przechodzą na
nabywcę przedmiotu ubezpieczenia, ale obciążają Ubezpieczającego.
6.14. Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych – Ubezpieczyciel
uznaje, we wszystkich funkcjonujących, istniejące u Ubezpieczonego zabezpieczenia
przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe za wystarczające do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej
i wypłaty odszkodowania. Zapis ten dotyczy również mienia zamontowanego na zewnątrz.
6.15. Klauzula likwidacji szkody - ubezpieczający może niezwłocznie przystąpić do likwidacji
szkody w przypadku, gdy likwidacja tej szkody jest niezbędnym warunkiem zabezpieczenia mienia
przed dalszą szkodą lub jest niezbędna do normalnego funkcjonowania jednostki.
6.16. Klauzula mienia osób trzecich - w ramach zadeklarowanej sumy ubezpieczenia wyposażenia
objęte ochroną jest mienie osób trzecich użytkowane lub przekazane w użytkowanie
Ubezpieczonemu, niezależnie czy dla niniejszego mienia ustanowiono odrębną sumę
ubezpieczenia.
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6.17. Klauzula podatku VAT - z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą,
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunków
ubezpieczenia strony uzgodniły, że odszkodowanie będzie wypłacane łącznie z podatkiem od
towarów i usług VAT, jeśli Ubezpieczający nie może tego podatku odliczyć. Rozstrzygającym
będzie pisemne oświadczenie złożone przez Ubezpieczającego.
6.18. Klauzula ograniczenia działania proporcji - Zasady proporcji nie stosuje się, gdy wartość
uszkodzonego mienia nie jest wyższa niż 130% zadeklarowanej sumy ubezpieczenia.
6.19. Klauzula odstąpienia od odtworzenia mienia po szkodzie - z zachowaniem pozostałych nie
zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia oraz innych
postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się że w przypadku gdy Ubezpieczający zrezygnuje z
odtworzenia mienia po szkodzie ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie na takich zasadach jakby
odtworzenie mienia nastąpiło tzn. mienie zostało naprawione
6.20. Klauzula mienia przemieszczanego pomiędzy lokalizacjami - Z zachowaniem pozostałych
nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych
postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za
szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu również w przypadku jego przeniesienia do innej
ubezpieczonej lokalizacji. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych podczas
transportu (w tym podczas załadunku i rozładunku), prac demontażowych/ budowlanomontażowych (w tym podczas prób i testów). W przypadku szkody, Ubezpieczający zobowiązany
jest udokumentować fakt przeniesienia mienia z określeniem jego sumy ubezpieczenia oraz daty
zmiany miejsca ubezpieczenia. Limit odpowiedzialności 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia
w okresie ubezpieczenia.
6.21. Klauzula rzeczoznawców - Ubezpieczyciel pokrywa część poniesionych przez
ubezpieczającego koniecznych i uzasadnionych kosztów ekspertyz rzeczoznawców związanych z
ustaleniem zakresu i rozmiaru – limit 50.000 zł dla wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia,
powyższy limit dotyczy szkód objętych umową ubezpieczenia mienia w przypadku szkody limit ten
każdorazowo będzie pomniejszany o kwotę wypłaconego odszkodowania.
6.22. Klauzula kradzieży zwykłej - w granicach limitu 10.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w
okresie ubezpieczenia zakresem ochrony ubezpieczeniowej objęta jest kradzież / zabór mienia
wymienionego w przedmiocie ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz
ubezpieczenia mienia od kradzieży na skutek kradzieży niespełniającej znamion opisanych w
OWU, SIWZ. Ubezpieczający winien w ciągu 24 godzin od momentu powzięcia informacji o
szkodzie powiadomić najbliższą jednostkę policji o niniejszym zdarzeniu.
6.23. Klauzula bezzwłocznej naprawy szkody - z zachowaniem pozostałych nie zmienionych
niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy
ubezpieczenia, ustala się, że w przypadku szkód wymagających natychmiastowej naprawy w celu
zachowania ciągłości produkcji lub świadczenia usług dopuszcza się możliwość bezzwłocznego
dokonania napraw, tj. bezpośrednio po szkodzie przez odpowiednio przeszkolone ekipy
naprawcze Ubezpieczającego, bądź przez wyspecjalizowane firmy zewnętrzne działające na jego
zlecenie. W przypadku tego rodzaju szkód, poza dokumentami wymaganymi zgodnie z warunkami
ubezpieczenia, Ubezpieczający zobowiązany jest do sporządzenia i przedłożenia ubezpieczycielowi
dokumentacji zdjęciowej z miejsca szkody oraz zachowania do dyspozycji ubezpieczyciela
elementów uszkodzonych podlegających wymianie.
6.24.
Klauzula kosztów dodatkowych - Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo
wymienione poniżej koszty:
- akcji gaśniczej, wyburzania, odgruzowania oraz inne koszty związane z akcją ratowniczą
ubezpieczonego mienia, w tym także wynagrodzenie straży pożarnej, na podstawie otrzymanych
i opłaconych przez Ubezpieczającego rachunków, koszty ewakuacji oraz koszty zużycia
materiałów gaśniczych, przeciwpożarowych, stanowiących własność Ubezpieczonego,
wynagrodzenie służ specjalnych, podmiotów zajmujących się restytucją mienia oraz koszty
zabezpieczenia miejsca zdarzenia szkodowego poniesione przez Ubezpieczonego,
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- ochroną ubezpieczeniową objęte będą również szkody spowodowane interwencją
upoważnionych służb w sytuacji, gdy zdarzenie objęte ubezpieczeniem nie wystąpiło,
a interwencja była uzasadniona,
- koszty wynikające ze zniszczenia i utraty mienia, powstałe na skutek akcji ratowniczej,
- koszty poszukiwania miejsca wycieku wody i innych mediów – podlimit w wysokości 50.000 zł na
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
- koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie w ubezpieczonym mieniu łącznie z kosztami usunięcia
zanieczyszczeń z powietrza, wody i gruntu (w tym koszty wymiany i rekultywacji), kosztami rozbiórki i
demontażu (w tym koszty usunięcia fundamentów, poza tymi, które muszą być usunięte w celu
odbudowy lub naprawy dotkniętych szkodą ubezpieczonych obiektów),
- koszty środków użytych w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia, zapobieżenia szkodzie lub
zmniejszenia jej rozmiarów, chociażby środki te okazały się bezskuteczne, bez względu na to, czy
szkoda w ubezpieczonym mieniu zaistniała,
- koszty związane ze złomowaniem, usunięciem rumowiska, usunięciem, rozmontowaniem,
rozłożeniem, rozebraniem, składowaniem lub utylizacją ubezpieczonego mienia, oszalowaniem lub
umocnieniem ubezpieczonego mienia, demontażem i montażem,
- koszty transportu, cła i innych tego typu opłat,
- zwiększone koszty odtworzenia maszyn, wykonanych na specjalne zamówienie, powstałe w wyniku
trudności z ich ponownym zakupem, odbudową, naprawą lub montażem a także koszty poniesione w
związku z uzyskaniem wymaganych prawem zezwoleń, zaświadczeń itp., które są niezbędne zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa do przywrócenia danego składnika mienia do pracy (np.
legalizacja wag i innych urządzeń) oraz wszelkie tego typu inne wydatki,
- koszty wynagrodzenia należnego ekspertom zewnętrznym: np. architektom, inspektorom,
inżynierom, konsultantom, które Ubezpieczający zobowiązany jest zapłacić, a których zatrudnienie
jest konieczne w celu odtworzenia mienia dotkniętego szkodą, za którą Ubezpieczyciel zobowiązał się
wypłacić odszkodowanie na mocy powyższych warunków;
z zakresu ubezpieczenia na warunkach niniejszej klauzuli wyłączone są koszty poniesione na
wyliczenie i przygotowanie roszczenia przez Ubezpieczającego; z tytułu ubezpieczenia powyższych
kosztów Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność do wysokości średnich stawek rynkowych,
- koszty napraw ekspresowych - wszelkie uzasadnione i udokumentowane koszty pracy w godzinach
nadliczbowych, nocnych i w dniach wolnych od pracy oraz koszty frachtu ekspresowego (z
włączeniem frachtu lotniczego), koszty przejazdu techników i ekspertów.
Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela (dodatkowa suma ubezpieczenia w stosunku do sumy
wynikającej z umowy ubezpieczenia) w wysokości 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia (w tym dla ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku 100 000 zł).
Szkodowość dla wszystkich w/w grup ryzyk ubezpieczeniowych opisanych w Części 1 stanowi
osobny załącznik nr 4.
VI.

Postanowienia dodatkowe – punktowane w ramach kryterium „Klauzule fakultatywne”
Części 1 zamówienia
1. Podwyższenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka katastrofy budowlanej do
kwoty 5.000.000 zł na jedno zdarzenie, ale nie niższej, niż suma ubezpieczenia
danego obiektu budowlanego zgłaszanego do ubezpieczenia
- 10 pkt.
2. Podwyższenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka opisanego w Klauzuli utraty
mediów (pkt. I.4.41) do 20.000 zł
- 3 pkt.
3. Podwyższenie limitu odpowiedzialności w Klauzuli wyrównania sumy
ubezpieczenia – sumy prewencyjnej (pkt. I.4.30) do 2.000.000 zł
- 7 pkt.
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4. Podwyższenie limitu odpowiedzialności w Klauzuli kosztów dodatkowych (pkt.
l.4.10 i pkt. V.6.24) do 1.000.000 zł
- 5 pkt.
5. Podwyższenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka opisanego w Klauzuli aktów
terroryzmu, sabotażu, rozruchów, strajków itp. (pkt.I.4.31) do 500.000 zł
- 3 pkt.
6. Zniesienie procentowej franszyzy redukcyjnej w ubezpieczeniu sprzętu
przenośnego od ryzyka kradzieży (pkt. V.4.2.2.)
- 3 pkt.
7. Odstąpienie od składki dodatkowej za odnowienie limitów opisanych w pkt. 6.10
Postanowień wspólnych i zgoda na brzmienie tego punktu:
6.10. W przypadku zgłoszenia szkody powodującego utworzenie rezerwy szkodowej/wypłaty
odszkodowania w ramach jakiegokolwiek limitu, sublimitu opisanego między innymi w
klauzulach dodatkowych, rozszerzeniach i pozostałych warunkach umowy ubezpieczenia,
ubezpieczający/ubezpieczony zastrzega sobie prawo do wystąpienia o uzupełnienie /
doubezpieczenie / przywrócenie limitu do jego pierwotnej wysokości. Ubezpieczyciel
zobowiązuje się do jego przywrócenia i odstępuje od pobrania dodatkowej składki.
Odnowienie może nastąpić jeden raz w trakcie każdego, rocznego okresu ubezpieczenia.
W odniesieniu do limitów, sublimitów, klauzul dodatkowych, rozszerzeń i pozostałych
warunków, w tym również zakresu ochrony odpowiedzialności cywilnej odnowienie może
nastąpić jeden raz w trakcie każdego, rocznego okresu ubezpieczenia.
- 3 pkt.
8. Wprowadzenie dodatkowej klauzuli wartości mienia zabytkowego w treści:
Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową mienie ruchome o charakterze
zabytkowym, muzealnym, kolekcjonerskim (w tym w antykach, zbiorach muzealnych,
kolekcjach, dziełach artystycznych, dokumentach, rękopisach). Ochrona dotyczy zarówno
mienia ubezpieczonego, jak również mienia powierzonego, przekazanego, udostępnionego na
czas określony lub nieokreślony, w tym także mienia prezentowanego na wystawach,
plenerach itp. W razie powstania szkody w przedmiotowym mieniu ubezpieczyciel obejmie
dodatkowym limitem w kwocie 30.000 zł wartość zabytkową, muzealną, kolekcjonerską,
artystyczną.
- 6 pkt.
CZĘŚĆ 2 – UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE ORAZ UBEZPIECZENIE MASZYN BUDOWLANYCH
UWAGA
Polisy będą wystawiane indywidualnie na 2 tygodnie przed upływem terminu wznowienia
poszczególnych umów z opcją wyrównania okresów ubezpieczenia wskazanych na wstępie opisu
przedmiotu zamówienia.
1. Wnioskowany zakres pokrycia ubezpieczeniowego:
VI.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za
szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów
1. Podstawa prawna:
Zgodnie z ustawą z dnia 23 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.
2214).
2. Suma gwarancyjna:
ustawowa minimalna
3. Przedmiot ubezpieczenia:

35

Ubezpieczeniem objęte zostaną pojazdy mechaniczne podlegające ustawowemu obowiązkowi
ubezpieczenia zgodnie z w wykazem – Załącznik nr 3f.
4. Okres ubezpieczenia:
Od dnia wnioskowanego dla poszczególnego pojazdu jako dzień rozpoczęcia ochrony przez okres 12
miesięcy lub do końca okresu dla pojazdów zgłaszanych w trakcie umowy ubezpieczenia zgodnie z
klauzulą wyrównania okresu ubezpieczenia
VII. Ubezpieczenie Auto Casco
1. Przedmiot ubezpieczenia:
Ubezpieczeniem objęte zostaną pojazdy mechaniczne zgodnie z w wykazem – Załącznik 3f (suma
ubezpieczenia zawiera również wartość oznaczeń, naklejek i opisów pojazdów na zewnątrz)
2. Okres ubezpieczenia:
Od dnia wnioskowanego dla poszczególnego pojazdu jako dzień rozpoczęcia ochrony przez okres 12
miesięcy lub do końca okresu dla pojazdów zgłaszanych w trakcie umowy ubezpieczenia zgodnie
z klauzulą wyrównania okresu ubezpieczenia
3. Zakres terytorialny:
EUROPA – Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje ryzyka kradzieży pojazdu, jego części lub
wyposażenia w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego użycia na terytorium Rosji,
Białorusi, Ukrainy i Mołdawii.
4. Zakres ubezpieczenia:
Wariant pełny zakres pokrycia w tym KR – pojazdy opisane w załączonym wykazie stanowiący
własność Ubezpieczającego
4.1. Zakres ubezpieczenia all risks – obejmujący między innymi:
Uszkodzenie pojazdu w związku z ruchem i postojem wskutek:
4.1.1. nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia pojazdu z innym pojazdem, osobami,
zwierzętami lub przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu,
4.1.2. działania osób trzecich, w tym również włamania,
4.1.3. uszkodzenia lub utraty pojazdu wskutek następujących zdarzeń losowych - powodzi,
zatopienia, uderzenia pioruna, pożaru, wybuchu, opadu atmosferycznego, huraganu,
osuwania lub zapadania się ziemi,
4.1.4. nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu;
4.1.5. uszkodzenia wnętrza pojazdu przez osoby, których przewóz wymagany był potrzebą
udzielenia pomocy medycznej;
4.1.6. kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia, z zastrzeżeniem postanowień wyłączeń,
4.1.7. uszkodzenia pojazdu lub jego wyposażenia w następstwie jego zabrania w celu
krótkotrwałego użycia.
4.1.8. inne siły przyrody niezależnie od miejsca ich powstania
4.1.9. pożaru lub wybuchu, którego źródło powstało wewnątrz pojazdu
4.1.10. zassania wody przez pracujący silnik w wyniku silnych opadów atmosferycznych, powodzi,
itp.
4.2. Postanowienia dodatkowe do umowy ubezpieczenia AC:
4.2.1. zniesione udziały własne, także w szkodach kradzieżowych i kolejnych – we wszystkich
szkodach
4.2.2. zniesiona amortyzacja dotycząca ubytku wartości części zamiennych z wyłączeniem
ogumienia
4.2.3. konsumpcja sumy ubezpieczenia po szkodzie – zniesiona,
4.2.4. franszyza redukcyjna – zniesiona, franszyza integralna – 300 zł,
4.2.5. rozliczenie kosztów naprawy pojazdów w oparciu o wariant: „warsztat, serwisowy”
4.2.6. likwidacja szkód w siedzibie Ubezpieczonego niezwłocznie po telefonicznym zgłoszeniu, nie
później niż 2 dni robocze po telefonicznym zgłoszeniu
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4.2.7. naruszenie przez kierującego ubezpieczonym pojazdem przepisów Ustawy prawo o ruchu
drogowym mówiących o przekroczeniu dozwolonej prędkości nie skutkuje zmniejszeniem
lub odmową wypłaty odszkodowania
4.2.8. zniesiona zasada proporcji
4.2.9. Ubezpieczyciel w granicach sumy ubezpieczenia, zwraca między innymi udokumentowane i
uzasadnione okolicznościami danego zdarzenia koszty:
➢ przechowywania uszkodzonego pojazdu w okresie nie dłuższym niż do dnia dokonania
oględzin i sporządzenia protokołu szkody,
➢ holowania lub transportu uszkodzonego pojazdu z miejsca zdarzenia do zakładu
naprawczego, najdalej do miejsca zamieszkania właściciela lub osoby uprawnionej do
korzystania z pojazdu,
➢ działań podjętych w celu zapobieżenia zwiększeniu się szkody.
Wysokość kosztów o których mowa powyżej nie może przekroczyć 10% sumy ubezpieczenia i nie
może przekroczyć równowartości 3 000 zł za wyjątkiem pojazdów specjalnych, gdzie wprowadza
się osobny limit kwotowy do 4 000 zł na pojazd.
4.2.10. Jeżeli rzeczywiste koszty naprawy pojazdu nie przekroczą 70% wartości pojazdu aktualnej na
dzień szkody Ubezpieczający/Ubezpieczony ma prawo wymagać likwidacji szkody jako szkody
częściowej (bez względu na zasady uznawania szkody za całkowitą).
VIII. Ubezpieczenie NNW
1. Przedmiot ubezpieczenia
Ubezpieczenie NNW kierujących pojazdem oraz pasażerów pojazdów. Dla pojazdów z miejscami
siedzącymi zgodnie z załącznikiem nr 3.e.
2. Zakres ubezpieczenia
Następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów (śmierć na skutek wypadku,
uszkodzenia ciała i rozstrój zdrowia) związane z ruchem tych pojazdów.
3. Suma ubezpieczenia
15 000 zł za każde miejsce w pojeździe
4. Składka ubezpieczeniowa
Ubezpieczyciel zobowiązany jest podać składkę ryczałtową w odniesieniu do poszczególnego pojazdu.
IX. Ubezpieczenie Assistance
1. Przedmiot ubezpieczenia
Przedmiotem ubezpieczenia jest organizacja natychmiastowej pomocy assistance za pośrednictwem
Centrum Alarmowego i pokrycie jej kosztów dla pojazdów wskazanych w załączniku nr 3f.
2. Zakres terytorialny
Zgodny z zakresem terytorialnym ubezpieczenia AC
3. Zakres ubezpieczenia –
3.1 podstawowy – wymagany dla wszystkich pojazdów posiadających wykupione AC wskazanych w
załączniku nr 3.e.
3.2 rozszerzony – dla wskazanych pojazdów wskazanych w załączniku nr 3.e. (kolumna „Assistance
rozszerzony”), obejmujący między innymi i nie mniejszy niż, zakres świadczeń:
3.2.1. naprawy pojazdu na miejscu zdarzenia,
3.2.2. holowania pojazdu - jeżeli nie jest możliwa naprawa,
3.2.3. holowania pojazdu osoby poszkodowanej, unieruchomionego w następstwie
wypadku.
3.2.4. wypadku drogowego,
3.2.5. kradzieży części składowych pojazdu,
3.2.6. awarii pojazdu,
3.2.7. rozładowania akumulatora, utraty lub uszkodzenia kluczy służących do otwarcia i
uruchomienia pojazdu, przebicia opony, jak również braku paliwa lub
niewłaściwego paliwa w zbiorniku pojazdu
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3.2.8. wynajem pojazdu zastępczego minimum do 3 dni roboczych w razie awarii oraz 5
dni roboczych w razie wypadku lub kradzieży (jeśli warunki ubezpieczenia – OWU lub
SWU – przewidują dłuższy okres udostępniania pojazdu zastępczego, będzie miał
zastosowanie okres podany w OWU/SWU),
3.2.9. dla usługi assistance - umowa ze zniesionym limitem kilometrów odległości od
siedziby ubezpieczającego (ubezpieczonego), tj. bez stosowania warunku zajścia
wypadku ubezpieczeniowego w określonej odległości od siedziby ubezpieczającego
(ubezpieczonego),
3.2.10 Limit na holowanie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i Europy – 500 km
X. Ubezpieczenie ZK (bezskładkowo)
1. Przedmiot ubezpieczenia
Ubezpieczenie Zielona Karta (ZK) chroni posiada pojazdów mechanicznych przed
odpowiedzialnością za szkody wyrządzone osobom trzecim poza granicami RP. Ubezpieczyciel wyrazi
zgodę na wystawienie ZK doraźnie – w przypadku zgłoszenia takiej potrzeby.
2. Zakres terytorialny ubezpieczenia
Certyfikat Zielonej Karty obowiązywać winien odpowiedzialność za szkody między innymi w
następujących krajach: Albania, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Iran, Izrael, Macedonia, Maroko,
Mołdawia, Rosja, Czarnogóra, Tunezja, Turcja, Ukraina.
3. Składka ubezpieczeniowa – bezskładkowo
Ubezpieczyciel zobowiązany jest nie pobierać opłat za wydanie niniejszych polis – ZK.
XI.
Ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych
1. Przedmiot ubezpieczenia:
Ubezpieczeniem objęty zostanie jeden pojazd - maszyna zgodnie z w wykazem – Załącznik 3f (ciągnik
- kosiarka SHIBAURA ST324M).
---------------Klauzule dodatkowe do części 2:
2.1. Klauzule obligatoryjne do wszystkich rodzajów ubezpieczeń opisanych w części 2:
2.1.1. Klauzula automatycznego pokrycia
Każdy nowo nabyty pojazd będzie automatycznie objęty ochroną ubezpieczeniową
w zakresie OC, AC i NNW od momentu zarejestrowania na Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego, ale
nie później, niż z chwilą wprowadzenia przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego pojazdu do ruchu,
na
warunkach
obowiązujących
dla
pojazdów
tego
typu
w roku ubezpieczenia. Ubezpieczający obowiązany jest zgłaszać takie przypadki do 3 dni od daty
rejestracji lub wprowadzenia pojazdu do ruchu z podaniem następujących informacji:
1) marka, model, typ pojazdu,
2) numer rejestracyjny,
3) numer nadwozia i silnika,
4) rok produkcji,
5) data pierwszej rejestracji,
6) wartość rynkowa pojazdu ustalona na podstawie katalogu wydawanego przez SRTSiRD
„Pojazdy samochodowe – wartości rynkowe” w przypadku zakupu pojazdu używanego,
7) wartość fakturową w przypadku zakupu pojazdu nowego,
8) istniejące zabezpieczenia przeciw kradzieżowe spełniające wymogi OWU mających
zastosowanie do umowy ubezpieczenia.
9) Data następnego badania technicznego, stan licznika, ewentualne uszkodzenia, dopuszczalna
masa całkowita (dla innych niż osobowe).
2.1.2 Klauzula warunków i taryf
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Wszelkie umowy ubezpieczenia dla nowonabytych pojazdów, podwyższenia sumy ubezpieczenia lub
limitu
odpowiedzialności
dokonywane
będą
na
podstawie
warunków
i stawek ustalonych w niniejszej umowie ubezpieczenia.
2.1.3 Klauzula honorowania dokumentów
Ubezpieczyciel akceptuje prawa jazdy wydane przez właściwe urzędy innych państw jako
wystarczający dowód posiadanych uprawnień do prowadzenia pojazdu.
2.1.4 Klauzula składania oryginału dokumentu ubezpieczenia do zwrotu składki
W przypadku rozwiązania umowy ubezpieczenia na dany pojazd ze względu na przejście lub
przeniesienie prawa własności pojazdu mechanicznego, albo jego wyrejestrowanie, Ubezpieczyciel
dokona zwrotu składki bez wymogu przedstawienia oryginału dokumentu ubezpieczenia
2.1.5 Klauzula początku okresu odpowiedzialności ubezpieczyciela
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 pod warunkiem terminowego opłacenia składki.
2.1.6 Klauzula stempla bankowego
Za datę dokonania płatności przez Ubezpieczającego uważa się datę złożenia dyspozycji realizacji
polecenia przelewu bankowego, bez względu na formę (w tym również formę pisemną lub
elektroniczną), a nie datę wpływu środków na rachunek Ubezpieczyciela, pod warunkiem, że na
rachunku bankowym Ubezpieczającego zgromadzona była wystarczająca wysokość wolnych środków
pieniężnych mogących pokryć płatność.
2.1.7 Klauzula zakazu potrącania
W przypadku wypłaty odszkodowania, Ubezpieczyciel nie jest uprawniony do potrącenia
z kwoty odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych, ani też Ubezpieczyciel nie wezwie
Ubezpieczającego do opłacenia kolejnych rat składki w terminach innych, niż określone
w umowie ubezpieczenia.
2.1.8 Klauzula płatności rat - w przypadku wypłaty odszkodowania, Ubezpieczyciel nie jest
uprawniony do potrącenia z kwoty odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych lub żądania zapłaty
pozostałych rat
2.2. Klauzule do wszystkich rodzajów ubezpieczeń opisanych w części II z wyjątkiem OC (tj. do
ubezpieczenia AC, NW, Assistance oraz maszyn i urządzeń budowlanych):
Klauzule dodatkowe – obligatoryjne:
2.2.1 Klauzula szkód wyrządzonych 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.
2.2.2 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
pojazdem, w sytuacji kiedy kierujący nie dostosował się do przepisów prawa o ruchu drogowym, w
tym przekroczył dopuszczalną prędkość.
2.2.3 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:
• pojazd nie miał ważnych badań technicznych, o ile od ich terminu końcowego upłynęło nie
więcej niż 30 dni,
• kierowca nie posiadał aktualnych uprawnień do kierowania pojazdem, o ile od ich terminu
końcowego upłynęło nie więcej niż 30 dni;
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•

skradziony pojazd nie spełniał formalnych wymagań w zakresie zabezpieczeń przeciw
kradzieżowych, o ile został przyjęty (nie został wyłączony przez ubezpieczyciela
indywidualnym wskazaniem) do ubezpieczenia AC – KR, o ile Ubezpieczyciel był o tym
poinformowany
2.2.4 klauzula okolicznościowa
Ubezpieczyciel zobowiązany jest prowadzić postępowanie zmierzające do wyjaśnienia okoliczności
związanych ze szkodą (np. ustalenia przebiegu zdarzenia, ustalenia osoby sprawcy) i wypłacić należne
odszkodowanie zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami, bez konieczności oczekiwania na orzeczenie
lub inne rozstrzygnięcie prawomocnie kończące postępowanie w sprawie dotyczącej szkody.
2.2.5 Klauzula akceptacji dokumentów szkodowych potwierdzonych za zgodność z oryginałem
W przypadku powstania szkody, Ubezpieczyciel nie będzie żądał przedstawienia oryginałów
dokumentów takich jak, np. prawo jazdy, dowód rejestracyjny, karta pojazdu oraz uznaje za
wystarczające kopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Ubezpieczającego/
Ubezpieczonego lub przez brokera.
2.2.6 Klauzula poddzierżawy pojazdu
Nie ma znaczenia dla zakresu i warunków ubezpieczenia wynikających z niniejszej umowy
ubezpieczenia fakt, że Ubezpieczający/ Ubezpieczony oddał osobie trzeciej ubezpieczony pojazd w
posiadanie, użytkowanie, najem, dzierżawę lub w użyczenie.
2.2.7 Klauzula ważnych powodów wypowiedzenia
1. Za ważne powody uzasadniające wypowiedzenie umowy ubezpieczenia przez Ubezpieczyciela
uznaje się wyłącznie poniżej określone sytuacje:
a) jeżeli Ubezpieczający/ Ubezpieczony wyłudził lub usiłował wyłudzić świadczenie
z umowy ubezpieczenia, przy czym wyłudzenie lub usiłowanie wyłudzenia odszkodowania
musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym,
b) jeżeli w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy ubezpieczenia Ubezpieczający/
Ubezpieczony popełnił lub usiłował popełnić przestępstwo, przy czym popełnienie lub
usiłowanie popełnienia przestępstwa musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem
sądowym.
2. Ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę z ważnych powodów, o których mowa
w ust. 1, z zachowaniem 30 dniowego terminu wypowiedzenia.
2.2.8 Klauzula przedłużenia ochrony
Na pisemny wniosek Ubezpieczającego, Ubezpieczyciel przedłuży ochronę ubezpieczeniową
z tytułu niniejszej umowy ubezpieczenia o kolejne 7 dni kalendarzowych, przypadających po
zakończeniu okresu ubezpieczenia. Warunki umowy ubezpieczenia w ciągu kolejnych 7 dni pozostają
bez zmian. Ubezpieczający zobowiązany jest do opłacenia proporcjonalnej składki dodatkowej z
tytułu przedłużenia ochrony ubezpieczeniowej w wysokości nie wyższej niż 1/52 składki za poprzedni
roczny okres ubezpieczenia.
2.2.10 Klauzula wyłączenia regresu wobec zatrudnionych
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.
2.2.11 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.
2.2.12 Klauzula oględzin
Ubezpieczyciel zobowiązany jest do dokonania oględzin przedmiotu szkody niezwłocznie, nie później
jednak niż w ciągu trzech dni roboczych od momentu powzięcia wiadomości o szkodzie. Po upływie
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powyższego terminu Ubezpieczyciel nie może powoływać się na fakt braku pozostawienia
uszkodzonego pojazdu bez zmiany.
2.2.13 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 Ubezpieczyciela. Wysokość tą jako
bezsporną przyjmuje się jedynie dla potrzeb ustalenia zaliczki.
2.2.14 Klauzula terminu zgłoszenia szkody
Termin zgłoszenia wypadku wynosi 5 dni roboczych, licząc od dnia następującego po dniu,
w którym Ubezpieczający/Ubezpieczony dowiedział się o wystąpieniu szkody objętej ubezpieczeniem
lub zgłoszeniu roszczenia objętego ubezpieczeniem, chyba że Ogólne Warunki Ubezpieczenia lub
umowa ubezpieczenia przewidują dłuższy termin.
Dopuszcza się zawiadomienie o szkodzie za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej.
2.2.15 Klauzula leeway
Zasada proporcji ma zastosowanie jedynie w przypadku, gdy wartość ubezpieczonego pojazdu z dnia
szkody będzie przekraczać 120 % sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia.
2.2.16 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 z włamaniem lub rabunku. Ubezpieczający jest zobowiązany zgłosić
kradzież kluczy (bądź innego ww. urządzenia) na Policję.
2.2.17 Klauzula pokrycia kosztów wymiany płynów
Ubezpieczyciel
pokryje
koszty
związane
z
wymianą
płynów
eksploatacyjnych
w przypadku uszkodzenia odpowiednich układów silnika ubezpieczonego pojazdu na skutek wypadku
ubezpieczeniowego objętego umową ubezpieczenia.
2.2.18 Klauzula pokrycia szkód powstałych w bagażu
W przypadku wypadku ubezpieczeniowego objętego zakresem umowy ubezpieczenia AC,
Ubezpieczyciel pokryje także koszty wynikłe ze szkód w bagażu (rzeczach osobistych) kierowcy i
pasażerów ubezpieczonego pojazdu.
Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela w wysokości 1 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w
okresie ubezpieczenia.
2.2.19 Klauzula refundacji kosztów parkowania w przypadku zaistnienia szkody całkowitej
W przypadku, gdy naprawa pojazdu jest ekonomicznie nieuzasadniona, Ubezpieczyciel pokrywa
koszty parkowania i zabezpieczenia pojazdu po szkodzie, od dnia wystąpienia szkody do dnia
oględzin.
2.2.20 Klauzula kosztorysowa napraw
Strony ustalają, iż w przypadku kosztorysowego rozliczenia szkody w pojeździe, stawki roboczogodzin
oraz ceny części zamiennych będą podwyższone stosownie do średniego poziomu cen na lokalnym
rynku.
2.2.21 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 1 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w
okresie ubezpieczenia.
2.2.22 Klauzula czynnika termicznego lub chemicznego
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Ubezpieczyciel rozszerza swoją odpowiedzialność o szkody spowodowane wskutek nagłego działania
czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz lub z wewnątrz pojazdu.
2.2.23 Klauzula pokrycia kosztów skażenia i zanieczyszczenia
Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu
ubezpieczonego mienia wskutek zdarzeń losowych objętych umową ubezpieczenia.
2.2.24 Klauzula objęcia ochroną szkód spowodowanych stanem nawierzchni
Ubezpieczyciel
odpowiada
za
szkody
powstałe
w
ubezpieczonym
pojedzie,
w szczególności w układzie zawieszenia lub układzie jezdnym pojazdu, wskutek wjechania przez
pojazd w nierówności na drodze.
2.2.25 Klauzula akceptacji zabezpieczeń przeciwkradzieżowych
Ubezpieczyciel uznaje istniejące w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia zabezpieczenia
przeciwkradzieżowe za wystarczające do wypłaty odszkodowania, o ile został o nich poinformowany
najpóźniej w dniu zawarcia umowy dla danego pojazdu.
2.2.26 Klauzula dokumentacji fotograficznej
Ubezpieczyciel odstępuje od wymogu wykonywania dokumentacji fotograficznej ubezpieczanych
pojazdów
fabrycznie
nowych,
a
także
pojazdów
ubezpieczonych
w zakresie AC bezpośrednio przed dniem zawarcia przedmiotowej umowy ubezpieczenia.
2.2.27 Klauzula stałej sumy ubezpieczenia pojazdów nowych
Strony ustalają, że suma ubezpieczenia pojazdu nabytego w autoryzowanym punkcie sprzedaży jako
fabrycznie nowego i którego okres eksploatacji nie przekroczył 12 miesięcy
w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia, przyjęta w wysokości równej wartości fakturowej pojazdu w
dniu nabycia, będzie niezmienna w okresie ubezpieczenia.
2.2.28 Klauzula pomocy przy zagospodarowaniu pozostałości przy szkodzie całkowitej
Ubezpieczyciel, na wniosek Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, zobowiązuje się do udzielenia
wszelkiej możliwej pomocy przy zagospodarowaniu i późniejszym zbyciu pozostałości pojazdu po
szkodzie uznanej za całkowitą, a w szczególności do znalezienia nabywcy pojazdu w stanie
uszkodzonym. Jednocześnie Ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia różnicy pomiędzy
oszacowaną wartością pozostałości, a ceną uzyskaną ze sprzedaży, do której doszło w wykonaniu
obowiązku przewidzianego w zdaniu poprzednim. W przypadku braku nabywcy na pojazd
uszkodzony, Ubezpieczyciel wypłaci całą sumę odszkodowania po dokonaniu złomowania pojazdu. W
przypadku rezygnacji Ubezpieczonego z oferty nabycia pozostałości przez wskazany podmiot,
Ubezpieczyciel określa odszkodowanie w kwocie odpowiadającej wartości pojazdu w dniu ustalenia
odszkodowania pomniejszone o wartość pozostałości powypadkowych ustalone na podstawie
systemów eksperckich.
2.2.29 Klauzula likwidacji drobnych szkód
W przypadku szkody, której szacowana przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego wysokość na dzień
powstania nie przekracza 5 000 zł Ubezpieczający/ Ubezpieczony ma prawo, po zgłoszeniu szkody do
Ubezpieczyciela i za jego zgodą, do samodzielnej likwidacji szkody sporządzając protokół oraz
dokumentację fotograficzną.
Protokół powinien zawierać co najmniej: datę szkody i sporządzenia protokołu, dane osób
sporządzających protokół, przyczynę powstania szkody (jeśli jest znana), krótki opis zdarzenia, wykaz
uszkodzonych części z uzasadnieniem ich kwalifikacji do wymiany lub naprawy.
2.2.31 Klauzula wydatków gotówkowych
(o ile umowa przewiduje wyłącznie bezgotówkowe rozliczenia i zlecanie holowania przez Centrum
Assistance).
Ubezpieczyciel pokryje poniesione przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego koszty holowania na
skutek awarii lub wypadku drogowego objętego zakresem ubezpieczenia AC lub Assistance również
kiedy kontakt z centrum Assistance był niemożliwy z przyczyn losowych, takich jak, np. kiedy
kierowca poszkodowanego pojazdu nie był w stanie tego uczynić ze względu na doznane w kolizji
obrażenia, utratę świadomości, śmierć, niesprawny telefon, brak dostępu do telefonu, konieczność
zastosowania się do poleceń policji. Koszty w/w holowania nie mogą być wyższe średnich stawek
rynkowych

42

2.2.32 Klauzula gwarantowanej sumy ubezpieczenia
Dla pojazdów osobowych, osobowo – ciężarowych, ciężarowych o nadwoziu osobowego i ładowności
do 2 ton z okresem eksploatacji od 2 roku i nie przekraczającym 5 lat, w przypadku szkody całkowitej
(lub kradzieży/rabunku pojazdu) wypłata odszkodowania będzie równa sumie ubezpieczenia
wpisanej w polisie przez cały okres ubezpieczenia
2.2.33 Klauzula szkód wyrządzonych przez ładunek
Ubezpieczyciel rozszerza odpowiedzialność w zakresie AC o szkody spowodowane przez załadowany i
przewożony ładunek/bagaż. Ubezpieczyciel odpowiada za szkody spowodowane przez przewożony i
prawidłowo zamocowany ładunek/bagaż, które powstaną w pojeździe w związku z wypadkiem lub
wskutek zadziałania sił fizycznych, mechanicznych lub innych sił przyrody.
2.2.34 Klauzula samoistnego otwarcia pokrywy silnika
Ubezpieczyciel rozszerza swoją odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku otwarcia się podczas
jazdy pokrywy silnika spowodowane działaniem czynnika zewnętrznego lub uszkodzeniem
zamka/zabezpieczeń np. po najechaniu na przeszkodę lub przez inny czynnik zewnętrzny
2.2.35 Klauzula uprawnionego kierowcy poniżej 25 roku życia
Strony ustalają, że Ubezpieczyciel nie będzie stosował potrąceń z odszkodowania, ani
w postaci franszyzy, ani udziałów własnych w przypadku, jeżeli pojazd będący przedmiotem szkody
był udostępniony przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego osobie, która nie przekroczyła 25 roku
życia.
Postanowienia dodatkowe – punktowane w ramach kryterium „Klauzule fakultatywne”
2.2.36 Klauzula stałej sumy ubezpieczenia
Ubezpieczyciel gwarantuje stałą sumę ubezpieczenia pojazdu przez cały okres trwania rocznej polisy
ubezpieczenia
– 7 pkt.
2.2.37 Klauzula zniesienia limitu holowania na terytorium RP
Przy zachowaniu treści opisującej zakres ubezpieczenia Asisstance w wariacie rozszerzonym (pkt.
IX.3.2) ubezpieczyciel deklaruje zniesienie limitu na holowanie na terytorium RP
– 6 pkt.
2.2.38 Klauzula zwiększonego okresu wynajmu pojazdu zastępczego
Ubezpieczyciel w ramach ubezpieczenia assistance pokrywa koszty wynajmu pojazdu zastępczego na
okres do 7 dni zarówno w razie wypadku lub kradzieży ubezpieczonego pojazdu, jak i jego awarii
- 7 pkt.
2.2.39 Klauzula zniesienia franszyzy integralnej
Ubezpieczyciel znosi stosowanie franszyzy integralnej w ubezpieczeniu autocasco, jak również nie
będzie miała zastosowania franszyza 300 zł, o której mowa wyżej w pkt. VII.4.2.4 – opisie
ubezpieczenia autocasco
- 20 pkt.
3. Wykaz pojazdów stanowi Załącznik nr 3f.
4. Szkodowość opisana została w Załączniku nr 4.
UWAGA:
Wartości poszczególnych pojazdów ubezpieczanych w ramach umów AC będą aktualizowane o
parametry mające wpływ na cenę w okresie około 14 dni przed wystawieniem dokumentów
ubezpieczenia.
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CZĘŚĆ 3 – XII. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZA SZKODY SPOWODOWANE
PODEJMOWANIEM DECYZJI I WYDAWANIEM DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH I SKŁADANIEM
OŚWIADCZEŃ WOLI
1. Zakres ubezpieczenia
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:
1.1. wydawania i wykonywania przez osoby objęte ubezpieczeniem decyzji administracyjnych lub
niewydanie, czy też nie wykonania decyzji
1.2. wydawania i wykonywania przez osoby objęte ubezpieczeniem decyzji administracyjnych
niezgodnych z prawem
1.3. podejmowania przez osoby objęte ubezpieczeniem innych czynności z zakresu administracji
publicznej, w tym składania oświadczeń woli w zakresie:
1.3.1. realizowanych gminnych i powiatowych zadań publicznych, w tym naruszania budżetu
1.3.2. zarządzania mieniem komunalnym
1.3.3. zadań z zakresu administracji publicznej wynikających z ustaw,
1.3.4. porozumień zawartych z innymi jednostkami administracji publicznej
2. Przedmiot ubezpieczenia
Zakresem ochrony objęte są szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem obowiązków
służbowych przez:
- obecnych i byłych pracowników pracowników Miasta Ustroń
- osoby działające na podstawie umów cywilno – prawnych wykonujących czynności dla Miasta
Ustroń.
3. Dodatkowa ochrona ubezpieczeniowa:
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.
4. Suma ubezpieczenia: 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
5. Udział własny: 500 zł
6. Wypadek ubezpieczeniowy – działanie lub zaniechanie działania w okresie ubezpieczenia
będące przyczyną szkody.
7. Klauzule dodatkowe – obligatoryjne:
7.1. Klauzula rozliczenia składki - wszelkie rozliczenia płatności wynikające z niniejszej umowy, a w
szczególności związane z dopłatą oraz zwrotem składek, dokonywane będą proporcjonalnie tj. za
każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej, o ile nie zostaną rozliczone na mocy klauzuli automatycznego
pokrycia.
7.2. Klauzula prolongaty zapłaty składki - niniejsza klauzula dopuszcza prolongatę zapłaty składki
ubezpieczeniowej lub raty składki o 14 (czternaście) dni – bez obciążania Ubezpieczającego
ustawowymi odsetkami za zwłokę – pod warunkiem złożenia pisemnego wniosku przez
Ubezpieczającego przed upływem terminu płatności składki ubezpieczeniowej lub raty składki.
7.3. 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.
7.3. Klauzula warunków i taryf - ustala się, że w przypadku doubezpieczenia, uzupełniania lub
podwyższania sumy ubezpieczenia lub limitu odpowiedzialności w okresie ubezpieczenia,
zastosowanie mieć będą warunki umowy oraz stawki ubezpieczeniowe obowiązujące w umowie
ubezpieczenia w dniu dokonywania zmiany.
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7.4. Klauzula czasu ochrony - okres ochrony jest tożsamy z okresem ubezpieczenia mimo opłacenia
składki lub jej raty w terminie późniejszym określonym w umowie.
7.5. Klauzula płatności rat - w przypadku wypłaty odszkodowania, Ubezpieczyciel nie jest
uprawniony do potrącenia z kwoty odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych lub żądania zapłaty
pozostałych rat.
Postanowienia dodatkowe – punktowane w ramach kryterium „Klauzule fakultatywne”
7.6. Ubezpieczyciel znosi (odstępuje od stosowania) udziału własnego w wysokości 500 zł – 40 pkt.
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