Załącznik nr 5 – Opis przedmiotu zamówienia
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej,
ubezpieczenia komunikacyjne, statków żeglugi śródlądowej oraz ubezpieczenia następstw
nieszczęśliwych wypadków Gminy Miejskiej w Chodzieży wraz z podległymi jednostkami
organizacyjnymi, instytucjami kultury oraz spółkami komunalnymi wymienionymi
w załączniku nr 6.
Przez Ubezpieczonego rozumie się każdą z wymienionych jednostek lub osób prawnych
w ww. załączniku. W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej poza
ww. ubezpieczeni zostali wskazani w opisie zakresu ubezpieczenia.
W przypadku połączenia się podmiotów lub połączenia z innym podmiotem, nowo
powstały podmiot wchodzi we wszystkie prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy
ubezpieczenia.
W przypadku wydzielenia ze struktur Ubezpieczającego/Ubezpieczonego podmiotów
zależnych Ubezpieczyciel udzieli automatycznie ochrony podmiotom nowopowstałym
w ramach niniejszej umowy.
Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 3 części:
1.1. Część I przedmiotu zamówienia obejmuje:
• ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk,
• ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
• ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń,
• ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,
1.2. Część II przedmiotu zamówienia obejmuje:
• obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdów
mechanicznych,
• ubezpieczenie autocasco,
• ubezpieczenie assistance,
• ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów.
1.3. Część III przedmiotu zamówienia obejmuje:
•

ubezpieczenie śródlądowych statków pływających Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Chodzieży oraz Miejskiego Zakładu Komunikacji w Chodzieży,

• ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej armatora.
1.4. Część IV przedmiotu zamówienia obejmuje:
• obowiązkowe ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków
ochotniczej straży pożarnej.
Informacje ogólne o Zamawiającym:
Gmina Miejska Chodzież jest podstawową jednostką lokalnego samorządu terytorialnego,
powołaną dla organizacji życia publicznego na swoim terytorium, która została utworzona
na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2019 poz. 506 z
pozn. zm.), która prowadzi działalność statutową wynikającą z wykonywania zadań
publicznych określonych w statucie uchwalonym na podstawie uchwały Rady Gminy
Miejskiej w Chodzieży z dnia 20 kwietnia 2012 r.
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Gmina Miejska położona jest w powiecie chodzieskim, w województwie wielkopolskim.
W celu wykonywania swych zadań Gmina Miejska tworzy jednostki organizacyjne. Siedzibą
organów Gminy Miejskiej jest miasto Chodzież.
Na ternie Gminy Miejskiej w Chodzieży nie miała miejsca powódź, ani podtopienia w ciągu
ostatnich 20 lat.
Zamawiający posiada aktualne roczne i pięcioletnie przeglądy potwierdzone protokołami
(zgodnie z art. 62 prawa budowlanego). Ewentualne uwagi, wnioski zastrzeżenia zawarte
w protokołach są na bieżąco analizowane i usuwane zgodnie z zaleceniami.
Zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi
przepisami, sprawne i posiadają aktualne przeglądy i badania.
Zamawiający nie prowadzi i nie zamierza utworzyć/prowadzić w czasie najbliższych 3 lat
składowiska odpadów, sortowni odpadów i biogazowni.
Przedmiotem ubezpieczenia są również drogi stanowiące środki trwałe grupy 2 KŚT
tj. budowle. Nadzór w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego sprawuje Urząd Gminy
Miejskiej w Chodzieży.
Część I
UBEZPIECZENIA MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
Mienie ubezpieczane według wartości księgowej brutto (wartość początkowa w zapisach
księgowych) lub odtworzeniowej, bez względu na wiek i stopień umorzenia/zużycia
technicznego, z odszkodowania nie będzie potrącana amortyzacja/zużycie techniczne.
Mienie ubezpieczone wg wartości odtworzeniowej pod warunkiem przystąpienia nie
później niż w terminie 36 miesięcy od daty powstania szkody do odbudowy, remontu,
zakupu, naprawy lub ponownego wytworzenia mienia. Jeżeli w powyższym terminie
Ubezpieczony nie przystąpi do odbudowy, remontu, zakupu, naprawy lub ponownego
wytworzenia mienia (także w innej lokalizacji), lub jeżeli złoży Ubezpieczycielowi
oświadczenie o rezygnacji z odbudowy, remontu, zakupu, naprawy lub ponownego
wytworzenia, odszkodowanie zostanie wypłacone w kwocie odpowiadającej wartości
rzeczywistej.
Sumy ubezpieczenia zawierają podatek VAT zgodnie z ewidencją środków trwałych.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorygowania sum ubezpieczenia ustalonych
wg wartości odtworzeniowej w przypadku wzrostu cen robót budowlano-montażowych.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorygowania sum ubezpieczenia w przypadku
przejścia ryzyka ubezpieczeniowego z/na Zamawiającego wskutek zawarcia i/lub zmian
umów dzierżawy, użyczenia, najmu itp.
Jeżeli w jednym zdarzeniu ubezpieczeniowym zostało utraconych, uszkodzonych,
bądź zniszczonych więcej pozycji przedmiotu ubezpieczenia, zastosowanie ma tylko jedna
franszyza.
Słownik pojęć
Ilekroć w niniejszym Opisie przedmiotu zamówienia będzie użyty termin:
Franszyza redukcyjna - należy przez to rozumieć ustaloną w umowie ubezpieczenia wartość
kwotową, o jaką będzie pomniejszana wysokość odszkodowania.
Franszyza integralna - należy przez to rozumieć ustaloną w umowie ubezpieczenia wartość
kwotową, do wysokości, której Ubezpieczyciel nie wypłaca odszkodowania.
2

Udział własny - określona procentowo w umowie ubezpieczenia część ustalonego
odszkodowania, którą Ubezpieczony ponosi we własnym zakresie.
Limit (limit odpowiedzialności) - należy przez to rozumieć ustaloną w umowie
ubezpieczenia wartość ograniczającą odpowiedzialność za szkody na jedno i na wszystkie
zdarzenia z konsumpcją limitu odpowiedzialności. Limity mają zastosowanie do każdego
rocznego okresu ubezpieczenia w ramach umowy i ulegają odnowieniu do pełnej wysokości
w kolejnym roku umowy ubezpieczenia.
Limit sumy gwarancyjnej w odpowiedzialności cywilnej - wypłata odszkodowania
w ubezpieczeniu OC będzie powodować każdorazowo zmniejszenie sumy gwarancyjnej
o wysokość wypłaconego odszkodowania, aż do jej całkowitego wyczerpania. Wypłaty
odszkodowania dotyczące szkód ograniczonych podlimitami powodują zmniejszenie sumy
gwarancyjnej i podlimitu.
Jeżeli na skutek wypłaty odszkodowania z zakresu ogólnego (nieograniczonego
podlimitami) suma gwarancyjna zostanie obniżona do wysokości podlimitu, wówczas
kolejna wypłat a obniży zarówno sumę gwarancyjną, jak i dany podlimit.
I.

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

1. Okres ubezpieczenia: 12 miesięcy, przewidywany od dnia 1 stycznia 2021 r.
2. Miejsce ubezpieczenia:
Gmina Miejska w Chodzieży, wszystkie miejsca prowadzenia działalności (obecne
i przyszłe). Automatyczne objęcie ochroną nowych miejsc ubezpieczenia pod
warunkiem, że fakt ten zostanie zgłoszony Ubezpieczycielowi w ciągu 30 dni po
zakończeniu każdego półrocznego okresu ubezpieczenia.
Za miejsce ubezpieczenia uważa się również pas drogi zarządzany lub administrowany
przez Zamawiającego oraz ulice, place, parki, ciągi pieszo – rowerowe itp.,
gdzie znajduje się ubezpieczone mienie zgodnie z jego przeznaczeniem.
Za miejsce ubezpieczenia uważa się również wszystkie lokalizacje w których z uwagi na
np. konieczność wypełniania obowiązków służbowych znajduje się mienie własne
Zamawiającego lub mienie osób trzecich użytkowane na podstawie stosownych umów
oraz każde miejsce w którym znajduje się mienie Zamawiającego użytkowane przez
osoby trzecie na podstawie stosownych umów. Limit odpowiedzialności na jedno
i wszystkie zdarzenia dla tego rodzaju mienia 500 000 zł.
3. Zakres ubezpieczenia:
Obejmuje wszelkie szkody polegające na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu
ubezpieczonego mienia na skutek nagłego, niespodziewanego i niezależnego od woli
Ubezpieczającego zdarzenia oraz szkody powstałe wskutek rozbicia i/lub stłuczenia
ubezpieczonych przedmiotów, o ile nie zostały one wyłączone na podstawie poniższych
akceptowalnych wyłączeń (3.1).
Za szkodę w przedmiotach szklanych uważa się utratę lub ubytek wartości
ubezpieczonych przedmiotów z powodu ich zniszczenia lub uszkodzenia. Włączenie
do zakresu ubezpieczenia kosztu usług ekspresowych, demontażu i montażu,
wykonania napisów, liter, rysunków, naklejek reklamowych, oklejania szyb, transportu
i w uzasadnionych przypadkach ustawienie rusztowań bądź najmu odpowiedniego
sprzętu (dźwigi, podnośniki itp.), koszty tymczasowego zabezpieczenia i naprawę szkód
związanych ze zniszczeniem ram w gablotach reklamowych pod warunkiem
ich uszkodzenia łącznie z szybą.
3.1. Akceptowalne wyłączenia w zakresie ubezpieczenia.
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Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek:
3.1.1. Stanu wojennego (działań wojennych), stanu wyjątkowego (wojny domowej,
rewolucji, przewrotu, powstania).
3.1.2. Zamieszek i niepokojów społecznych, rozruchów, strajków, lokautów
z zastrzeżeniem postanowień pkt. 3.2.7.
3.1.3. Konfiskaty lub innego rodzaju przejęcia przez ograny władzy państwowej.
3.1.4. Aktów terroryzmu z zastrzeżeniem postanowień klauzuli fakultatywnej.
3.1.5. Energii
jądrowej,
promieniowania
jonizacyjnego
oraz
skażeniem
radioaktywnym, zanieczyszczenia biologicznego, promieniowania laserowego
lub maserowego.
3.1.6. Umyślnego działania lub zaniechania oraz rażącego niedbalstwa z zastrzeżeniem
klauzuli reprezentantów.
3.1.7. Wybuchu (eksplozji) wywołanego przez Ubezpieczonego w celach
produkcyjnych,
eksploatacyjnych,
technologicznych,
doświadczalnych
lub rozbiórkowych.
3.1.8. Awarii (mechanicznej bądź elektrycznej), zakłóceń i uszkodzeń maszyn
i urządzeń, z zastrzeżeniem odpowiedzialności do limitu 50 000 zł.
3.1.9. Zalania, jeśli do zalania przyczynił się zły stan techniczny dachu
lub infrastruktury, z zastrzeżeniem odpowiedzialności do limitu 100 000 zł.
3.1.10. Zalania w środkach obrotowych i innych rzeczach ruchomych, jeśli ubezpieczone
mienie składowane było niżej niż 10 cm nad podłogą za wyjątkiem tych
przedmiotów ubezpieczenia, których składowanie ze względu na właściwości
nie mogło być inaczej (w odniesieniu do pomieszczeń położonych poniżej
poziomu gruntu).
3.1.11. Systematycznego zawilgacania, zagrzybienia i zapleśnienia, z zastrzeżeniem
odpowiedzialności do limitu 50 000 zł.
3.1.12. Stopniowej utracie pierwotnych właściwości ubezpieczonego mienia wskutek
naturalnego zużycia.
3.1.13. Katastrofy budowlanej, polegającej na pękaniu, zawaleniu się lub osiadaniu
i zapadaniu budynków i budowli, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 3.2.3.
3.1.14. Kradzieży mienia za wyjątkiem kradzieży z włamaniem, rabunku oraz kradzieży
zwykłej rozumianej jako zabór mienia w celu przewłaszczenia bez użycia
lub groźby użycia przemocy, z zastrzeżeniem odpowiedzialności do limitu
20 000 zł dla kradzieży zwykłej.
3.1.15. Działalności górniczej (w rozumieniu prawa górniczego) oraz geologicznej.
3.1.16. Oszustwa, wyłudzenia, fałszerstwa, poświadczenia nieprawdy.
3.1.17. Przerwy w dostawie mediów.
3.1.18. Wad konstrukcyjnych lub projektowych.
3.1.19. Nieprawidłowego działania lub zastosowania sprzętu, oprogramowania
i nośników informacji.
3.1.20. Sabotażu.
3.1.21. Utraty mienia, gdy została ujawniona wskutek przeprowadzonej inwentaryzacji,
sprzeniewierzenia, dokonania oszustwa lub wyłudzenia.
3.2. Ubezpieczenie winno objąć także poniższe ryzyka zgodnie z definicją:
3.2.1. Przepięcie rozumiane jako szkody spowodowane gwałtownym wzrostem
napięcia w sieci elektrycznej w wyniku wyładowań atmosferycznych
(w szczególności w sieciach energetycznych i instalacjach elektrycznych
i elektronicznych) do sumy ubezpieczenia oraz szkody wynikłe z niewłaściwych
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parametrów prądu elektrycznego i zjawiska indukcji elektromagnetycznej
do limitu na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 1 000 000 zł.
3.2.2. Dewastację dla budynków i budowli, urządzeń i wyposażenia oraz elementów
stałych w łącznej wysokości 100 000 zł na wszystkie lokalizacje z włączeniem
graffiti – limit 10 000 zł.
3.2.3. Katastrofę budowlaną w systemie I ryzyka w wysokości 5 000 000 zł.
3.2.4. Ryzyko dewastacji rozszerzonej winno objąć ochroną w systemie I ryzyka
(z włączeniem graffiti) oraz z konsumpcją sum ubezpieczenia z limitem
na poniższe mienie:
a) nasadzenia wieloletnie - 10 000 zł,
b) budowle – ogrodzenia, place, boiska - 20 000 zł,
c) wyposażenie placów zabaw i obiektów sportowych (siłownie, boiska,
stadiony sportowe, pomosty, kładki itp.) - 20 000 zł.
Ilekroć w SIWZ mowa jest o nasadzeniach wieloletnich chodzi o wszystkie
drzewa i krzewy starsze niż 1 rok.
3.2.5. Koszty przeniesienia mienia oraz ewakuacji i przekwaterowania osób
w przypadku szkody powstałej w budynku/lokalu na skutek zdarzeń losowych
oraz szkód i kosztów akcji ratowniczych powstałych wskutek gróźb i fałszywych
alarmów – wspólny limit dla wszystkich jednostek w systemie I ryzyka 100 000
zł.
3.2.6. Koszty ratowania i odtworzenia dokumentów/księgozbiorów (zakup nowych) wspólny limit dla wszystkich jednostek w systemie I ryzyka 900 000 zł.
3.2.7. Klauzula strajków, zamieszek i rozruchów oraz aktów terroryzmu – gdzie przez
akty terroryzmu rozumie się usiłowanie lub użycie przemocy dla osiągnięcia
celów politycznych lub społecznych, skierowanej przeciw społeczeństwu
z zamiarem jego zastraszenia - wspólny limit dla wszystkich jednostek
w systemie I ryzyka 500 000 zł.
4. Przedmiot ubezpieczenia/suma ubezpieczenia:
4.1. budynki (wraz z infrastrukturą wewnętrzną obejmującą min. okablowanie,
sieć internetową, elementy stałe wbudowane i złączone na stałe z substancją
budynku, w tym podłogi, zabudowy itp.) – wg wartości księgowej brutto,
rzeczywistej lub odtworzeniowej (nowej), w systemie sum stałych,
4.2. budowle, w tym obiekty sportowe (a szczególności sieć wodno-kanalizacyjna
wraz z urządzeniami, infrastruktura zewnętrzna, mała architektura i jej elementy,
szalety, wiaty/przystanki autobusowe, iluminacja świetlna stała i czasowa,
sygnalizacja świetlna, pomosty i inne):
4.2.1. budowle stanowiące własność Gminy Miejskiej w Chodzież – wg wartości
księgowej brutto w systemie sum stałych,
4.2.2. budowle w pozostałych jednostkach w wartości odtworzeniowej (nowej),
w systemie I ryzyka.
Ilekroć w SIWZ mowa jest o małej architekturze chodzi o zespół niewielkich
obiektów budowlanych, wznoszonych w ramach zagospodarowania terenu, są nim
m.in. obiekty architektury ogrodowej, tj. altany, posągi, kompozycje przestrzenne,
place zabaw, pomosty, punkty informacyjne itp.; użytkowych – służących rekreacji
codziennej tj. piaskownica, huśtawka, drabinka, ławki itp.; oraz obiekty służące
do utrzymania porządku tj. wiaty śmietnikowe, śmietnik, ogrodzenie itp.
4.3. maszyny, urządzenia, wyposażenie - w tym również sprzęt elektroniczny,
nagłaśniający, audiowizualny, instrumenty muzyczne, sprzęt sportowy –
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4.4.

4.5.

4.6.

4.7.
4.8.

4.9.

4.10.
4.11.
4.12.
4.13.
4.14.
4.15.

np. rowery, eksponaty wystawiennicze, makiety, stoiska, elementy promocyjne
miasta itp. - wg wartości księgowej brutto, w systemie sum stałych,
maszyny, urządzenia, wyposażenie w tym urządzenia znajdujące się na zewnątrz
(hydranty, iluminacje budynków itp.) nie objęte ubezpieczeniem w systemie sum
stałych - wg wartości odtworzeniowej (nowej), w systemie I ryzyka,
środki obrotowe (w tym materiały i przyrządy do bieżącej działalności jednostek,
zapasy, środki czystości, materiały promocyjne, pomoce edukacyjno – kulturalne
itp.) – wg wartości odtworzeniowej (nowej), w systemie I ryzyka,
nakłady adaptacyjne (w obcych środkach trwałych, rozumiane również jako
nakłady w mieniu gminnym poniesione przez inne jednostki organizacyjne
korzystające z tego mienia) – wg wartości odtworzeniowej (nowej), w systemie
I ryzyka,
wartości pieniężne - również poza schowkami (w tym numizmatyczne)
i inne walory w wartościach nominalnych, w systemie I ryzyka,
mienie niskocenne - tj. meble i pozostałe drobne wyposażenie, księgozbiory, dzieła
sztuki, eksponaty, zabytki, sprzęt nagłaśniający, gabloty (w tym na zewnątrz
budynków) pomoce naukowe, w tym wykonane metodą gospodarczą
oraz przekazane w formie darowizny w ich wartościach wynikających
z prowadzonej ewidencji lub wycen, mienie osób trzecich i mienie powierzone,
mienie pozostawione w szatniach i schowkach w poszczególnych jednostkach itp.),
– wg wartości odtworzeniowej(nowej), w systemie I ryzyka,
przedmioty szklane - szyby okienne i drzwiowe, oszklenia ścienne (zewnętrzne
i wewnętrzne) i dachowe, szyldy, neony, szyby specjalne tj. szyby antywłamaniowe
i przeciwpożarowe, płyty szklane warstwowe, lustra wiszące, stojące
lub wmontowane w ściany i inne, szklane przegrody ścienne, reklamy świetlne,
tablice świetlne i elektroniczne, wiaty przystankowe, gabloty i witryny ze szkła
lub plastiku,
mienie osób trzecich – wg wartości odtworzeniowej, w systemie I ryzyka,
mienie pracownicze - wg wartości odtworzeniowej, w systemie I ryzyka.
Zbiory biblioteczne,
Znaki drogowe - wg cen zakupu
Mienie członków OSP uszkodzone lub zniszczone w czasie akcji ratowniczej lub
ćwiczeń w tym droga na i z - wg wartości rzeczywistej /1 000 zł/1 osobę),
Wyposażenie jednostek OSP – w miejscu przechowywania oraz podczas działań
ratowniczych i ćwiczeń w tym w drodze na i z – wg wartości rzeczywistej

Ustanawia się dla wszystkich jednostek wspólne limity w systemie I ryzyka
wymienionych przedmiotów ubezpieczenia:
Rodzaj mienia
Wysokość limitów w zł
Budowle
Urządzenia i wyposażenie
Środki obrotowe
Nakłady inwestycyjne
Mienie niskocenne
Mienie osób trzecich( także podczas wystaw)
Mienie pracownicze, uczniowskie,

dla niżej

200 000
50 000
160 000
300 000
500 000
50 000
400 000
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wychowanków i podopiecznych
Wartości pieniężne
Koszty ratowania/odtworzenia
dokumentów/danych/księgozbiorów
Przedmioty szklane
Znaki drogowe
Mienie członków OSP
Wyposażenie jednostek OSP
Parkomaty

80 000
900 000
50 000
50 000
10 000
30 000
100 000

5. Warunki szczególne:
5.1. W odniesieniu do mienia ubezpieczonego wg wartości księgowej brutto
(ewidencyjnej) zasada proporcji nie ma zastosowania.
5.2. W odniesieniu do wyposażenia, zbiorów, księgozbiorów itd. zasada proporcji
w przypadku niedoszacowania sumy ubezpieczenia nie ma zastosowania.
5.3. Dla ubezpieczonego mienia o charakterze zabytkowym, artystycznym (dzieł sztuki,
eksponatów, księgozbiorów itp.) odszkodowanie obejmować będzie koszty
naprawy, reprodukcji lub też zakupu innych dzieł.
5.4. Ubezpieczeniem objęte zostają koszty odtworzenia dokumentacji/danych
/księgozbiorów zniszczonej w związku z objętymi ochroną zdarzeniami
(obejmujące koszty robocizny oraz materiałów poniesionych na jej odtworzenie
wraz z kosztami niezbędnych analiz oraz badań).
Ilekroć w SIWZ w pkt. I jest mowa o danych przechowywanych
czy przetwarzanych przez Gminę oznacza to tylko i wyłącznie dane w postaci
„papierowej”.
5.5. Dla mienia osób trzecich oraz mienia niskocennego za wysokość szkody przyjmuje
się koszty naprawy uszkodzonego mienia lub koszt zakupu identycznego
lub zbliżonego parametrami mienia.
5.6. Objęcie ochroną mienia podczas składowania tymczasowego (np. w okresie
wakacyjnym).
5.7. Objęcie ochroną obiektów czasowo wyłączonych z eksploatacji (pow. 30 dni)
z zastrzeżeniem, że gaśnice oraz inne instalacje ppoż. są stale utrzymywane
w gotowości do użycia, w tym na czas prowadzonego remontu lub przeznaczonych
do sprzedaży.
5.8. Dla maszyn, urządzeń lub wyposażenia, którego nie można odkupić ze względu na
zakończenie jego produkcji, odszkodowanie ustalane będzie do wysokości ceny
maszyny, urządzenia, wyposażenia o najbardziej zbliżonych parametrach
technicznych i wydajności. Niniejsze nie będzie traktowane jako modernizacja.
5.9. Objęcie ochroną odpowiedzialności Ubezpieczyciela z tytułu transportowanego
mienia ograniczona jest do mienia transportowanego między lokalizacjami
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego (nazwanymi i nienazwanymi) oraz między
lokalizacjami Ubezpieczającego/Ubezpieczonego a punktami sprzedaży a punktami
serwisowymi.
Odpowiedzialnością Ubezpieczyciela objęte jest następujące mienie:
•
Maszyny, urządzenia, wyposażenie,
•
Środki obrotowe,
•
Mienie osób trzecich.
Ubezpieczyciel
obejmuje
odpowiedzialnością
szkody
objęte
zakresem
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ubezpieczenia spowodowane wypadkiem środka transportu, szkody podczas
załadunku i rozładunku w tym upuszczenie.
Limit 50 000 zł wspólny dla wszystkich podmiotów.
5.10. Objęcie ochroną szkód w mieniu ruchomym zlokalizowanym pod ziemią lub
w podziemnych kanałach i instalacjach,
5.11. Objęcie ryzyka uszkodzenia rur wskutek niskich temperatur oraz pękania rur
spowodowanych ruchami ziemi m. in. wskutek ruchu pojazdów oraz koszty
poszukiwania miejsc awarii i/lub wycieku – limit 30 000 zł.
5.12. Objęcie ochroną kosztów utraconej wody wskutek awarii wodociągowej lub
i/ciepłowniczej z limitem 50 000 zł.
5.13. Zakres ubezpieczenia sprzętu elektronicznego deklarowanego do ubezpieczenia
mienia od wszystkich ryzyk obejmuje także szkody powstałe wskutek działania
człowieka w tym niewłaściwego użytkowania, błędu operatora, zaniedbania,
nieostrożności, braku kwalifikacji, wad produkcyjnych, indukcji z limitem 10 000 zł,
5.14. Uznanie za wystarczające stosowanych przez Ubezpieczającego zabezpieczeń.
5.15. Uznanie za wystarczające zabezpieczenie wszelkich otworów okiennych oknami
zwykłymi powszechnie stosowanymi w należytym stanie technicznym,
bez konieczności stosowania zabezpieczeń w postaci krat, folii antywłamaniowych,
szyb wielowarstwowych itp., drzwi wejściowe do budynków zamykane na jeden
zamek wielozapadkowy. Dodatkowo wybrane obiekty wyposażone w system
antywłamaniowy. Opis posiadanych zabezpieczeń zawiera załącznik nr 7.
5.16. Ochrona ubezpieczeniowa od kradzieży z włamaniem i rabunku odnosi się również
do tego mienia będącego przedmiotem ubezpieczenia, które ze względu na swoją
specyfikę i przeznaczenie znajdują się na/poza terenem zakładu, na dozorowanym,
ogrodzonym albo oświetlonym terenie.
5.17. Za dewastację uważa się każde celowe zniszczenie lub uszkodzenie
ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie, w tym także nie związane z kradzieżą,
rabunkiem lub ich usiłowaniem.
5.18. Zabezpieczenie
gotówki
przechowywanej
i
transportowanej
zgodnie
z Rozporządzeniem MSWiA w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać
ochrona
wartości
pieniężnych
przechowywanych
i
transportowanych
przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne.
6. System ubezpieczenia: sumy stałe dla środków trwałych, pierwsze ryzyko
dla pozostałego mienia.
7. Franszyzy:
7.1. integralna: brak,
7.2. redukcyjna: brak,
7.3. udział własny: brak.
8. Limity odpowiedzialności dla ryzyk kradzieżowych:
Limity odpowiedzialności
Przedmiot ubezpieczenia
w zł
środki trwałe, wyposażenie, elementy stałe, środki
obrotowe, mienie niskocenne, mienie zewnętrzne –
350 000
w tym sprzęt na wolnym powietrzu oraz mienie osób
trzecich wg wartości odtworzeniowej
wartości pieniężne i papiery wartościowe
- kradzież z włamaniem
80 000
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- wartości pieniężne od rabunku w lokalu
- wartości pieniężne od rabunku podczas transportu
Kradzież zwykła
Koszty naprawy zabezpieczeń
II.

80 000
80 000
20 000
50 000

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego na bazie wszystkich ryzyk

1. Okres ubezpieczenia: 12 miesięcy, przewidywany od dnia 1 stycznia 2021 r.
2. Miejsce ubezpieczenia:
Gmina Miejska w Chodzieży, wszystkie miejsca prowadzenia działalności (obecne
i przyszłe) dla sprzętu przenośnego teren Europa. Automatyczne objęcie ochroną
nowych miejsc ubezpieczenia pod warunkiem, że fakt ten zostanie zgłoszony
Ubezpieczycielowi w ciągu 30 dni po zakończeniu każdego półrocznego okresu
ubezpieczenia.
Za miejsce ubezpieczenia uważa się również wszystkie lokalizacje w których z uwagi
na np. konieczność wypełniania obowiązków służbowych znajduje się mienie własne
Zamawiającego lub mienie osób trzecich użytkowane na podstawie stosownych umów
oraz każde miejsce w którym znajduje się mienie Zamawiającego użytkowane przez
osoby trzecie na podstawie stosownych umów. Limit odpowiedzialności na jedno
i wszystkie zdarzenia dla tego rodzaju mienia 50 000 zł.
Podczas transportu, przenoszenia, przewożenia i użytkowania ubezpieczone mienie
powinno znajdować się pod opieką upoważnionych osób lub być pozostawione
w bagażniku w niewidocznym miejscu. Pojazd, w którym znajduje się ubezpieczone
mienie należy zamknąć w sposób przewidziany konstrukcją i należy uruchomić
wszystkie istniejące zabezpieczenia przeciwkradzieżowe. W czasie od godz. 2200
do godz. 600 odpowiedzialność Ubezpieczyciela będzie miała miejsce wyłączenie
w przypadku, gdy pracownik odpowiedzialny za pobrany sprzęt umieści
go w pomieszczeniu zabezpieczonym przed kradzieżą z włamaniem lub przyjmie
nad przekazanym sprzętem osobisty nadzór, przy czym ograniczenie to nie dotyczy
przypadku kradzieży, gdy pojazd zaparkowany został na parkingu strzeżonym
i wyposażony był w aktywne urządzenie antywłamaniowe (np. wywołujące alarm),
albo znajdował się w garażu zamkniętym.
3. Zakres ubezpieczenia:
Ubezpieczenie powinno objąć wszelkie nagłe niezależne od Ubezpieczającego zdarzenia
w szczególności następujące ryzyka: ogień, wybuch, implozję, bezpośrednie uderzenie
pioruna, upadek statku powietrznego, silny wiatr, deszcz nawalny, zalanie, podtopienie,
powódź, zapadanie i osuwanie się ziemi, awarię instalacji wodociągowych
i technologicznych, uderzenie pojazdu, grad, działanie ciężaru śniegu, szadź, kradzież
z włamaniem (dokonana lub usiłowana), rabunek (dokonany lub usiłowany), dewastację,
wady produkcyjne, konstrukcyjne, materiałowe oraz koszty akcji ratowniczej związane
ze zdarzeniami objętymi ochroną.
Ubezpieczenie powinno objąć także tzw. szkody elektryczne (zwarcia, spięcia,
następstwa niewłaściwych parametrów prądu elektrycznego), wadliwą obsługę,
niewłaściwe użytkowanie (np. upuszczenie) itp.
4. Przedmiot ubezpieczenia:
4.1. Sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny (również w czasie jego
przemieszczania i transportowania)
4.1.1. System ubezpieczenia: sumy stałe;
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4.1.2. Ubezpieczenie według wartości odtworzeniowej lub księgowej brutto –
wg załącznika nr 7.
Ponadto dla wszystkich jednostek ustala się wspólne limity w systemie pierwszego
ryzyka dla:
Koszty odtworzenia oprogramowania i
700 000 zł
danych
Zwiększone koszty działalności
100 000 zł
(proporcjonalne i nieproporcjonalne)
5. Franszyzy:
5.1. integralna: brak,
5.2. redukcyjna: dla szkód powstałych w sprzęcie przenośnym w związku
z upuszczeniem, kradzieżą poza miejscem ubezpieczenia w wysokości 5% wartości
szkody min. 200 zł, dla pozostałych szkód franszyzy brak.
5.3. udział własny: brak.
6. Wypłata odszkodowania:
Odszkodowanie w przypadku szkody całkowitej wypłacane jest do wartości
odtworzenia uszkodzonego mienia, jednak nie więcej niż do wysokości sumy
ubezpieczenia tj. wartości księgowej brutto z potrąceniem franszyzy redukcyjnej.
7. Warunki szczególne do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od szkód materialnych:
7.1. Włączenie odpowiedzialności za szkody pośrednie wynikłe z powodu silnego
wiatru (huraganu);
7.2. Uznanie jako wystarczających posiadanych zabezpieczeń zgodnie z pkt. I ppkt 5.11;
(załącznik nr 6).
7.3. Do ubezpieczenia przyjmuje się środki trwałe wg wartości księgowej brutto
lub odtworzeniowej bez względu na stan umorzenia/zużycia technicznego środka
trwałego;
7.4. Dopuszcza się możliwość stosowania „Klauzuli konserwacji” tylko w przypadku
wymogu stawianego przez producenta sprzętu o obowiązku konserwacji –
uzgadnia się, iż Ubezpieczający może dokonywać czynności konserwacyjnych
albo przez własny personel (służby) albo przez zewnętrzną firmę.
7.5. Nie dopuszcza się warunkowania udzielenia ochrony ubezpieczeniowej
od posiadania urządzeń klimatyzacyjnych.
7.6. Dla sprzętu, którego nie można odkupić ze względu na zakończenie jego produkcji,
odszkodowanie ustalane będzie do wysokości sprzętu o najbardziej zbliżonych
parametrach technicznych i wydajności. Niniejsze nie będzie traktowane
jako modernizacja.
7.7. Klauzula szybkiej likwidacji szkód w sprzęcie elektronicznym: w przypadku awarii
sprzętu elektronicznego, którego przywrócenie do pracy (w ciągu 24 godzin)
jest konieczne dla normalnego działania Gminy Miejskiej w Chodzieży(np. centrala
telefoniczna, serwer, itp.) Ubezpieczający zawiadamiając o szkodzie
Ubezpieczyciela może przystąpić natychmiast do samodzielnej likwidacji
sporządzając stosowny protokół opisujący przyczynę zdarzenia i rozmiary szkody
potwierdzone opinią serwisanta, sposób naprawy oraz wyliczenie wartości szkody;
protokół (faktura za naprawę) będzie podstawą do wyliczenia odszkodowania
przez Ubezpieczyciela.
W przypadku awarii sprzętu elektronicznego, którego przywrócenie do pracy
nie jest konieczne dla normalnego funkcjonowania zakładu, Ubezpieczający
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po zgłoszeniu szkody może przystąpić do samodzielnej likwidacji szkody
na powyższych zasadach jedynie w przypadku, gdy Ubezpieczyciel nie dokona
oględzin przedmiotu szkody w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania
zgłoszenia szkody.
7.8. Ubezpieczenie zwiększonych kosztów działalności – 6 miesięcy – okres
odszkodowawczy, czasowy udział własny – 2 dni (rozszerzenie ubezpieczenia
również o sprzęt przenośny); w ramach ubezpieczenia zwiększonych kosztów
działalności rozumie się w szczególności pokrycie przez Ubezpieczyciela
następujących kosztów: wynajęcia zewnętrznego systemu komputerowego
w przypadku awarii własnego, dodatkowe koszty pracy ludzi celem wprowadzenia
danych lub odzyskania danych, dodatkowe koszty transportu, itp.
7.9. Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej dla sprzętu elektronicznego podczas
tymczasowego składowania, w tym w szczególności w okresie wakacyjnym,
dla mienia wyłączonego z eksploatacji (do 90 dni).
7.10. Włączenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela za sprzęt od daty jego dostawy
do włączenia go do eksploatacji, jednak na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.
7.11. Włączenie odpowiedzialności dla mienia będącego przedmiotem ubezpieczenia,
które ze względu na swoją specyfikę i przeznaczenie znajduje się na wolnym
powietrzu.
7.12. Ochrona ubezpieczeniowa dla mienia użytkowanego pod ziemią (w tym
w kanałach) – utknięcie i brak możliwości wydostania maszyny nie może być
traktowane jako porzucenie.
III. Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń
1. Okres ubezpieczenia: 12 miesięcy, przewidywany od dnia 1 stycznia 2021 r.
2. Miejsce ubezpieczenia:
Wszystkie miejsca prowadzenia działalności (obecne i przyszłe) w tym na terenach
prowadzonych prac. Automatyczne objęcie ochroną nowych miejsc ubezpieczenia pod
warunkiem, że fakt ten zostanie zgłoszony Ubezpieczycielowi w ciągu 30 dni po
zakończeniu każdego półrocznego okresu ubezpieczenia.
Za miejsce ubezpieczenia uważa się również wszystkie lokalizacje w których z uwagi
na np. konieczność wypełniania obowiązków służbowych znajduje się mienie własne
Zamawiającego lub mienie osób trzecich użytkowane na podstawie stosownych umów
oraz każde miejsce w którym znajduje się mienie Zamawiającego użytkowane przez
osoby trzecie na podstawie stosownych umów. Limit odpowiedzialności na jedno
i wszystkie zdarzenia dla tego rodzaju mienia 750 000 zł.
3. Zakres ubezpieczenia: all risks, tj. wszystkie nagłe i nieprzewidziane zdarzenia,
a w szczególności:
• błędy projektowe, konstrukcyjne lub wadliwe wykonanie maszyny przez
producenta, wadliwy materiał z którego wykonana jest maszyna,
• błędy montażowe,
• błędy w obsłudze,
• celowe zniszczenie przez osoby trzecie (wandalizm),
• działanie sił odśrodkowych,
• nadmierne ciśnienie lub temperaturę wewnątrz maszyny, implozję,
• dostanie się ciała obcego,
• niezadziałanie lub wadliwe zadziałanie urządzeń zabezpieczających,
sygnalizacyjnych lub kontrolno-pomiarowych,
11

•
•
•
•

koszty pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych i w dniach wolnych od
pracy oraz frachtu ekspresowego;
klauzula kosztów napraw ekspresowych maszyn i urządzeń oraz pojazdów,
ryzyko zalania i zamulenia powstałe na skutek zniszczenia lub uszkodzenia
instalacji ciśnieniowej, zablokowania zaworów i/lub pomp itp.,
dla specjalistycznych pojazdów z rozszerzeniem o szkody w trakcie
transportu oraz samoczynnego poruszania się po drogach publicznych
z limitem 50 000 zł

Do ubezpieczenia przyjmuje się maszyny trwałe wg wartości księgowej brutto/wartości
odtworzeniowej bez względu na wiek i stan zużycia technicznego środka trwałego
4. Warunki szczególne o ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń:
4.1. odpowiedzialność za szkody powstałe podczas prób dokonywanych w związku
z przeglądami eksploatacyjnymi.
4.2. zniesienie wymogu badań dla pomp głębinowych, jeżeli nie są one wymagane przez
producenta,
4.3. zniesienie wymogu informowania Ubezpieczyciela o planowanych przeglądach,
4.4. ochrona ubezpieczeniowa dla mienia użytkowanego pod ziemią (w tym w kanałach)
– utknięcie i brak możliwości wydostania maszyny nie może być traktowane jako
porzucenie,
4.5. brak stosowania potrącenia zużycia technicznego dla maszyn i urządzeń do 6 lat,
a dla pozostałych maksymalna dopuszczalna wartość potrącenia technicznego z tytułu
zużycia wynosi nie więcej niż 40%.
4.6. ubezpieczeniem objęte są maszyny w czasie ruchu i postoju, w czasie demontażu
i montażu, załadunku lub wyładunku na albo ze środka transportowego, w czasie
przemieszczania się poza miejscem ubezpieczenia oraz w czasie dokonywanych napraw,
konserwacji, remontów czy modernizacji, przeprowadzanych zarówno przez
ubezpieczającego jak i podmioty zewnętrzne w tym przez producenta, sprzedawcę albo
warsztat naprawczy podczas prac na ubezpieczonym mieniu.
5. Przedmiot ubezpieczenia:
5.1. Maszyny i urządzenia Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Chodzieży, Urzędu
Miejskiego w Chodzieży oraz Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Chodzieży (również w czasie jego przemieszczania i transportowania)
5.2. System ubezpieczenia: sumy stałe;
5.3. Ubezpieczenie według wartości odtworzeniowej lub księgowej brutto – wg
załącznika nr 10.
7. Franszyzy:
1.1. integralna: brak,
1.2. redukcyjna: 1 000 zł
1.3. udział własny: brak.
8. Wypłata odszkodowania:
Odszkodowanie w przypadku szkody całkowitej wypłacane jest do wartości
odtworzenia uszkodzonego mienia, jednak nie więcej niż do wysokości sumy
ubezpieczenia tj. wartości księgowej brutto lub odtworzeniowej z potrąceniem franszyzy
redukcyjnej.
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KLAUZULE OBLIGATORYJNE DLA UBEZPIECZENIA MIENIA
(wymagane dla ważności oferty)
1. Klauzula reprezentantów
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony
uzgodniły, że Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe
wskutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa reprezentantów Ubezpieczającego.
Dla celów niniejszej umowy za reprezentantów Ubezpieczającego uważa się osoby
uprawnione do zarządzania ubezpieczonym podmiotem.
Nie dopuszcza się stosowania prawa do regresu wobec pracowników.
Powyższa klauzula nie dotyczy ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem
i rabunku.
2. Klauzula automatycznego pokrycia
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień Umowy
i OWU strony uzgodniły, że:
Ubezpieczyciel, obejmuje automatyczną ochroną ubezpieczeniową, bez konieczności
wcześniejszego zgłoszenia i zwiększając odpowiednio sumę ubezpieczenia:
1) mienie nowo nabyte - w okresie pomiędzy datą przyjętą do ustalenia sumy
ubezpieczenia w okresie poprzedzającym zawarcie Umowy, a końcem okresu
ubezpieczenia,
2) mienie już ubezpieczone - w części odpowiadającej wzrostowi wartości tego
mienia wynikającemu z:
a) ulepszenia (modernizacji, remontu, itp.),
b) ustalonego prawem obowiązku przeszacowania wartości.
Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się z chwilą zwiększenia sumy
ubezpieczenia, przy czym suma ulega zwiększeniu z chwilą przejścia
na Ubezpieczającego/Ubezpieczonego ryzyka związanego z odpowiednio posiadaniem
i/lub wzrostem wartości mienia. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w stosunku
do automatycznie - na mocy niniejszej klauzuli - ubezpieczonego mienia, ograniczona
jest do kwoty odpowiadającej 20% łącznej i aktualnej (na dzień zgłoszenia) sumy
ubezpieczenia mienia, do którego niniejsza klauzula ma zastosowanie, w okresie
ubezpieczenia w odniesieniu do poszczególnego Ubezpieczonego. Jeżeli łączna wartość
ubezpieczeniowa nabytego mienia przekracza przyjęty w klauzuli limit, mienie
to na wniosek Ubezpieczającego zostanie objęte ochroną na ogólnych zasadach
określonych w niniejszej Umowie, po akceptacji Ubezpieczyciela. Ubezpieczający zgłosi
Ubezpieczycielowi kwotę, o jaką w okresie ubezpieczenia została zwiększona suma
ubezpieczenia. Zgłoszenie będzie dokonywane nie później niż w terminie 30 dni
po zakończeniu każdego rocznego okresu ubezpieczenia. Za udzielenie określonej
w klauzuli ochrony należy się składka naliczana proporcjonalnie co do dnia za okres
udzielanej ochrony.
W przypadku, gdy wartość mienia w okresie ubezpieczenia ulegnie zmniejszeniu,
np. wskutek zbycia, likwidacji bądź obniżenia wartości składnika mienia, Ubezpieczyciel
dokona rozliczenia składki stosując odpowiednio zasady określone dla rozliczenia
wzrostu wartości mienia.
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3. Klauzula kosztów dodatkowych
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo wymienione poniżej koszty powstałe
wskutek zdarzenia objętego umową ubezpieczenia z łącznym limitem
odpowiedzialności w wysokości 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia:
3.1. koszty związane z akcją ratowniczą ubezpieczonego mienia,
3.2. koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie w ubezpieczonym mieniu łącznie
z kosztami rozbiórki, demontażu części niezdatnych do użytku;
3.3. koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed szkodą w przypadku
jego bezpośredniego zagrożenia działaniem zdarzenia losowego objętego umową
ubezpieczenia;
3.4. koszty wynikające ze zniszczenia i utraty mienia, powstałe na skutek akcji
ratowniczej;
3.5. konieczne i uzasadnione koszty rzeczoznawców poniesione przez Ubezpieczającego
związane z ustaleniem zakresu i rozmiaru szkody podlimit nie więcej niż 50 000 zł;
3.6. koszty prac w godzinach nadliczbowych, nocnych i w dniach wolnych od pracy
oraz frachtu ekspresowego (z wyjątkiem frachtu lotniczego).
4. Klauzula rozstrzygania sporów
Spory wynikłe z istnienia i stosowania niniejszej umowy strony mogą poddać
pod rozstrzygnięcie sądu polubownego. W braku zapisu na sąd polubowny, właściwym
będzie sąd dla siedziby Ubezpieczającego.
5. Klauzula odstąpienia od zasady proporcji
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
ubezpieczenia określonych we wniosku o ubezpieczenie oraz ogólnych warunków
ubezpieczenia, uzgadnia się, że nie stosuje się zasady proporcji jeżeli:
5.1. niedoubezpieczenie nie przekracza 30% (różnica pomiędzy deklarowaną sumą
ubezpieczenia i wartością ubezpieczonego mienia na dzień powstania szkody)
5.2. wysokość szkody nie przekracza 30% sumy ubezpieczenia danego rodzaju mienia.
6. Klauzula kosztów związanych z odbudową budynków i budowli
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
ubezpieczenia określonych we wniosku o ubezpieczenie oraz ogólnych warunków
ubezpieczenia uzgadnia się, że w przypadku odbudowy budynków i budowli,
w szczególności zabytkowych ustanawia się dodatkowy limit na pokrycie kosztów
architektów i specjalistów od konserwacji zabytków, zwiększonych kosztów
przygotowania dokumentacji projektowej i konstrukcyjnej oraz innej niezbędnej w celu
rozpoczęcia odbudowy/odtworzenia mienia po szkodzie, oraz zwiększonych kosztów
odbudowy.
Ustanawia się dodatkowy limit w wysokości: 50 000 zł (na jedno i wszystkie zdarzenia).
7. Klauzula udzielenia ochrony ubezpieczeniowej podczas remontów modernizacji
i inwestycji w środkach trwałych
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy
ubezpieczenia strony uzgodniły, że niniejszą klauzulą rozszerza się ubezpieczenie
mienia o szkody powstałe w związku z prowadzeniem robót budowlano-montażowych
oraz adaptacyjno-modernizacyjnym w mieniu będącym:
7.1. przedmiotem ubezpieczenia – do pełnej sumy ubezpieczenia/limitu
odpowiedzialności,
7.2. przedmiotem robót budowlano-montażowych (wartość wykonanych prac
oraz materiałów) do kwoty 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym
okresie ubezpieczenia, w zakresie określonym w umowie ubezpieczenia
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pod warunkiem, że realizacja robót budowlano-montażowych nie wiąże się
z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu.
8. Klauzula automatycznego odtworzenia wysokości sumy ubezpieczenia po szkodzie
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych
warunków ubezpieczenia ustala się, że suma ubezpieczenia mienia w zakresie pokrytym
niniejszą polisą, będzie automatycznie odtworzona w przypadku wyczerpania.
Ubezpieczający, na wniosek Ubezpieczyciela, po wypłacie odszkodowania, opłaci
w uzgodnionym terminie dodatkową składkę wyliczoną proporcjonalnie do okresu
ubezpieczenia, według przyjętej pierwotnie stawki ubezpieczeniowej. Niniejsza klauzula
nie dotyczy mienia ubezpieczanego w systemie I ryzyka.
9. Klauzula ubezpieczenia prewencyjnego – w odniesieniu do mienia z sumą
ubezpieczenia wg wartości księgowej brutto lub odtworzeniowej
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach
ubezpieczenia strony uzgodniły, że w przypadku kiedy wartość mienia, którego suma
ubezpieczenia określona jest wg wartości księgowej brutto lub odtworzeniowej, jest
większa od sumy ubezpieczenia zawiera się ubezpieczenie „prewencyjne” tj. ustala się
dodatkową kwotę (limit w systemie I ryzyka ponad sumę ubezpieczenia) służącą
do podniesienia sumy ubezpieczenia i pokrycia dodatkowej wartości mienia, która może
powstać w wyniku różnicy pomiędzy sumą ubezpieczenia, a wartością mienia
w dniu szkody.
Dodatkowa kwota (limit) wynosi 250 000 zł.
10. Klauzula wyrównania sumy ubezpieczenia
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach
ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
W przypadku, gdy suma ubezpieczenia danej kategorii mienia jest wyższa
niż jej wartość, nadwyżka ta zostanie rozłożona na te kategorie mienia, co do których
występuje niedoubezpieczenie.
11. Koszty usunięcia awarii
– włączenie do ochrony ubezpieczeniowej kosztów usunięcia awarii urządzeń będących
przyczyną powstania szkody – limit 250 000 zł.
12. Klauzula kosztów poszukiwania przyczyny szkody
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
ubezpieczenia określonych we wniosku o ubezpieczenie oraz ogólnych warunków
ubezpieczenia, uzgadnia się, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje koszty poszukiwania
przyczyny szkody, jeżeli zgodnie z umową ubezpieczenia wykonawca ponosi
odpowiedzialność za powstałą szkodę. Koszty te obejmują robociznę i materiały
niezbędne do identyfikacji i dotarcia do uszkodzonego elementu oraz usunięcie skutków
tych działań (przywrócenie stanu sprzed podjęcia poszukiwań) a także koszty elementu,
którego uszkodzenie było przyczyną szkody, jeżeli wykonawca ponosi odpowiedzialność
za skutki poszukiwania przyczyn szkody.
Limit odpowiedzialności 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia.
13. Klauzula kosztu utraty wody
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy
ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony
uzgodniły, iż ochroną na warunkach niniejszej polisy zostają dodatkowo objęte koszty
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utraty wody w wyniku awarii sieci, instalacji wodociągowej lub konieczności wymiany
wody w związku z uzasadnionym podejrzeniem jej skażenia przez osoby trzecie. Limit w
wysokości 20 000 zł
14. Klauzula kosztów wznowienia działalności po szkodzie
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych warunków umowy Ubezpieczyciel
pokrywa do ustalonego limitu poniesione w celu kontynuowania działalności
dodatkowe koszty związane z powstałą szkodą w mieniu.
Ochrona obejmuje:
• koszty związane z koniecznością czasowego użytkowania obcych pomieszczeń,
maszyn lub urządzeń,
• koszty przeniesienia, przewiezienia maszyn i urządzeń, surowców, towarów
itp. do nowych pomieszczeń oraz ich adaptacji,
• dodatkowe koszty pracy (godziny nadliczbowe i dodatki za pracę w nocy),
• koszty poinformowania osób trzecich o zmianach w prowadzonej działalności.
Limit odpowiedzialności: 250 000 zł.

WARUNKI FAKULTATYWNE DLA UBEZPIECZENIA MIENIA:
(warunki nie wymagane dla ważności oferty, ale uwzględniane w ocenie oferty)

9.
10.
11.
12.
13.

1. Wyższy niż minimalny wymagany limit dla klauzuli udzielenia ochrony
ubezpieczeniowej podczas remontów modernizacji i inwestycji w środkach trwałych
(2 000 000 zł zamiast 1 000 000 zł).
2. Zwiększenie limitu dla graffiti do 20 000 zł.
3. Podwyższenie limitów dla ryzyka dewastacji rozszerzonej.
Ryzyko dewastacji winno objąć ochroną w systemie I ryzyka (z wyłączeniem graffiti)
oraz z konsumpcją sum ubezpieczenia z limitem na każdą placówkę poniższe mienie:
a) nasadzenia wieloletnie 20 000 zł,
b) budowle – ogrodzenia, place, boiska 50 000 zł,
c) wyposażenie placów zabaw i obiektów sportowych (boiska, stadiony sportowe
itp.) 50 000 zł.
4. Wyższy niż minimalny wymagany limit dla klauzuli katastrofy budowlanej
(10 000 000 zł zamiast 5 000 000 zł).
5. Podwyższenie limitu do 2 000 000 zł dla ryzyka strajków, zamieszek i rozruchów
oraz aktów terroryzmu.
6. Wyższy niż minimalny wymagany limit dla klauzuli kosztów dodatkowych 2 000 000
zł zamiast 1 000 000 zł.
7. Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej dla sprzętu elektronicznego podczas
tymczasowego składowania, w tym w szczególności w okresie wakacyjnym, dla
mienia wyłączonego z eksploatacji do 6 miesięcy.
8. Włączenie kradzieży zwykłej dla sprzętu elektronicznego limit 20 000 zł.
Wirusy oraz hakerzy – włączenie odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek
działania wirusów oraz hakerów w limicie 20 000 zł.
Zniesienie franszyzy redukcyjnej dla szkód powstałych w sprzęcie elektronicznym
przenośnym w związku z upuszczeniem, kradzieżą poza miejscem ubezpieczenia.
Brak stosowania potrącenia zużycia technicznego dla maszyn i urządzeń do 10 lat.
Zniesienie franszyzy redukcyjnej.
Brak stosowania potrącenia zużycia technicznego dla maszyn i urządzeń do 10 lat.
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14. Zniesienie franszyzy redukcyjnej.

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk - 20 %
Lp.
Warunek fakultatywny
Liczba pkt.
Wyższy niż minimalny wymagany limit dla klauzuli udzielenia
ochrony ubezpieczeniowej podczas remontów modernizacji i inwestycji
20
A1
w środkach trwałych (2 000 000 zł zamiast 1 000 000 zł)
Brak podwyższenia
0
Zwiększenie limitu dla graffiti do 20 000 zł
15
A2
Brak zwiększenia
0
Podwyższenie limitów dla ryzyka dewastacji rozszerzonej.
Ryzyko dewastacji winno objąć ochroną w systemie I ryzyka
(z wyłączeniem graffiti) oraz z konsumpcją sum ubezpieczenia
z limitem na każdą placówkę poniższe mienie:
15
A3 a) nasadzenia wieloletnie 20 000 zł,
b) budowle – ogrodzenia, place, boiska 50 000 zł,
c) wyposażenie placów zabaw i obiektów sportowych (boiska, stadiony
sportowe itp.) 50 000 zł.
Brak podwyższenia
0
Wyższy niż minimalny wymagany limit dla klauzuli katastrofy
15
A4 budowlanej - (10 000 000 zł zamiast 5 000 000 zł).
Brak podwyższenia
0
Podwyższenie limitu do 2 000 000 zł dla ryzyka strajków, zamieszek
A5 i rozruchów oraz aktów terroryzmu.
Brak podwyższenia

15
0

Wyższy niż minimalny wymagany limit dla klauzuli kosztów
A6 dodatkowych 2 000 000 zł zamiast 1 000 000 zł
Brak włączenia

20
0
RAZEM:

100

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk – 5%
Lp.
Warunek fakultatywny
Liczba pkt.
Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej dla sprzętu elektronicznego
podczas tymczasowego składowania, w tym w szczególności w okresie
20
B1
wakacyjnym, dla mienia wyłączonego eksploatacji do 6 miesięcy
Brak włączenia
0
Włączenie kradzieży zwykłej –
40
B2 limitu odpowiedzialności do 20 000 zł
Brak zwiększenia
0
Wirusy oraz hakerzy – włączenie odpowiedzialności za szkody
20
B3 powstałe wskutek działania wirusów oraz hakerów w limicie 20 000 zł
Brak włączenia
0
Zniesienie franszyzy redukcyjnej dla szkód powstałych w sprzęcie
B4 elektronicznym przenośnym w związku z upuszczeniem, kradzieżą
20
poza miejscem ubezpieczenia
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Brak zniesienia

0
RAZEM:

Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń 5%
Lp.
Warunek fakultatywny
Brak stosowania potrącenia zużycia technicznego dla maszyn i
C1 urządzeń do 10 lat

100

Liczba pkt.
60

Brak włączenia
Zniesienie franszyzy redukcyjnej
C2
Brak zniesienia
RAZEM:

0
40
0
100

IV. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności
i posiadanego mienia
1. Okres ubezpieczenia: 12 miesięcy, przewidywany od dnia 1 stycznia 2021 r.
2. Zakres ubezpieczenia – wymagany, minimalny:
Odpowiedzialność cywilna Gminy wraz z placówkami oświatowymi, instytucjami
kultury oraz spółkami komunalnymi w związku z określoną w umowie działalnością lub
posiadanym mieniem, odpowiedzialność cywilna z tytułu prowadzenia działalności
statutowej wynikającej z wykonywania zadań publicznych określonych w ustawie z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2014 r. poz. 379, 1072) oraz w związku
z posiadanym mieniem, prowadzoną działalnością zgodnie ze statutem przez
Ochotnicze Straże Pożarne, szkody wynikające lub powstałe w związku z prowadzoną
działalnością oświatową, opiekuńczą i oświatowo – wychowawczą oraz posiadanego
mienia, zdarzenia, w następstwie których Ubezpieczający zobowiązany jest, w myśl
przepisów prawa, do naprawienia szkody wyrządzonej osobie trzeciej lub
uczniowi/wychowankowi przez spowodowanie śmierci, uszkodzenie ciała lub rozstroju
zdrowia albo uszkodzenia lub zniszczenia mienia, w tym za szkody wynikające
z rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego lub osób, za które ponosi odpowiedzialność:
2.1. Szkody wynikłe w trakcie lub w związku z realizacją zadań własnych gminy
oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej nałożonych odrębnymi
ustawami albo realizacji na podstawie porozumień zawieranych z organami
tej administracji, a także w trakcie lub w związku z realizacją tych wyżej
wymienionych zadań przez jednostki organizacyjne gminy.
2.2. Szkody
osobowe
i
rzeczowe
wyrządzone
bezprawnym
działaniem
lub zaniechaniem będące skutkiem wykonywania władzy publicznej, dochodzone
w oparciu o art. 4171 k.c.
2.3. Szkody powstałe w wyniku wszelkich czystych strat finansowych
u poszkodowanych, w tym wyrządzone bezprawnym działaniem lub zaniechaniem
będące skutkiem wykonywania władzy publicznej - Ubezpieczyciel zobowiązuje się
do pokrycia strat finansowych, nie będących następstwem szkody rzeczowej
lub osobowej.
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2.4.

Włączenie odpowiedzialności za szkody wynikłe z realizacji zadań Straży Miejskiej
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Strażach Gminnych (Dz.U. Nr 123,
poz. 779 z późn.zm.)
2.5. Szkody wynikłe z administrowania i zarządzania budynkami, z tytułu posiadania
majątku znajdującego się w bezpośrednim zarządzie Gminy oraz majątku
administrowanego przez pozostałe jednostki organizacyjne, kulturalne i oświatowe
(dobrowolne ubezpieczenie OC zarządcy nieruchomości).
2.6. Szkody powstałe w następstwie awarii, działania oraz eksploatacji wszelkich
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, budynkach i poza nimi, centralnego
ogrzewania, w tym powstałe na skutek cofnięcia się cieczy, zalań dachowych
w budynkach, szkód spowodowanych przez nieszczelne złącza zewnętrzne
budynku oraz nieszczelną stolarkę okienną a w szczególności szkody
spowodowane przeciekami wskutek deszczu w dachach, ścianach i złączach.
2.7. Szkody powstałe na drogach publicznych, drogach wewnętrznych będących
własnością oraz w zarządzie Gminy, jak również na wydzielonych działkach
geodezyjnych o funkcji drogowej oraz przeznaczonej do parkowania, chodnikach,
alejkach parkowych, drogi rowerowe, wynikłe z winy Ubezpieczonych,
a w szczególności wypadki na ww. terenach spowodowane złym stanem
technicznym nawierzchni, zalegającym śniegiem, śliską nawierzchnią, rozlaniem
płynów i smarów, uszkodzeniem, w związku z zalaniem drogi przez nienależycie
działające urządzenia odprowadzające wodę z pasa drogowego, wybiciem lub
brakiem pokryw, włazów, kratek studzienek kanalizacyjnych, hydrantów, itp.,
porzuceniem wszelkiego rodzaju przedmiotów i materiałów, leżącymi
i opadającymi drzewami i konarami, elementami słupów, oprawą latarni
i sygnalizacji
świetlnej,
brakiem
odpowiednich
znaków
drogowych,
nienormatywną skrajnią poziomą i pionową ulic, spowodowaną zadrzewieniem
lub zabudową itp.
Przez teren rozumie się również chodniki, oznakowanie pionowe, pozostałości
po robotach służb, obiekty inżynierskie będące w bezpośrednim zarządzie Gminy
i inne urządzenia związane z funkcjonowaniem drogi oraz utrzymaniem dróg,
w tym również w okresie zimowym i w czasie technologicznie utrudniającym
bieżące naprawy oraz związane z utrzymaniem skrajni jezdni.
Długość i rodzaj dróg będących własnością oraz w zarządzie Gminy Miejskiej
w Chodzieży wynosi 31 km.
2.8. Szkody, wynikające z dostarczenia wadliwego produktu (w szczególności związane
z prowadzeniem stołówek, jadłodajni oraz dostarczaniem wody i gospodarką
odpadami), z włączeniem klauzuli zmieszania i połączenia.
2.9. Odpowiedzialność cywilna za szkody wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych,
z włączeniem HIV i WZW oraz spowodowane zatruciami pokarmowymi
związanych z prowadzeniem stołówek (1 stołówka) - limit odpowiedzialności
200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
2.10. Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone w podziemnych instalacjach
lub urządzeniach w czasie wykonywania prac. w tym w instalacjach
energetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych itp. Jak również w związku
z wykonywaniem wykopów i przekopów oraz szkody powstałe w związku
z używaniem młotów pneumatycznych, kafarów, maszyn i urządzeń powodujących
drgania i wibracje
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2.11. Szkody powstałe w związku z prowadzeniem działalności sportowej i rekreacyjnej
w tym również zawody, wycieczki, obozy itp.
2.12. Szkody powstałe pośrednio lub bezpośrednio z emisji, wycieku lub innej formy
przedostania się do powietrza, wody, gruntu jakichkolwiek substancji
niebezpiecznych oraz koszty usunięcia neutralizacji lub oczyszczenia gleby
z substancji zanieczyszczających poniesione przez osoby trzecie.
2.13. Szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania
powstałe w czasie wykonywania prac oraz po ich wykonaniu – Odpowiedzialność
cywilna kontraktowa wraz z wadliwym wykonaniem robót i usług.
2.14. Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku
z wykonywaniem pracy na rzecz Gminy przez osoby wykonujące prace społeczno
użyteczne, wolontariuszy, praktykantów, stażystów, osoby skierowane do
wykonywania prac wyrokiem sądu lub osoby skierowane do prac interwencyjnych
przez Urząd Pracy.
2.15. Szkody w mieniu, z którego Ubezpieczający korzysta na podstawie najmu,
dzierżawy, użyczenia lub innej podobnej formy prawnej (OC najemcy) – dotyczy
nieruchomości i ruchomości. Nie dopuszcza się wyłączenia szkód w mieniu
o wartości artystycznej (w szczególności dziełach sztuki, księgozbiorach itp.)
2.16. Szkody w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym
przez Ubezpieczającego, polegające na jego uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie
(w tym w szczególności w związku z prowadzeniem szatni).
2.17. Szkody wyrządzone osobie trzeciej powstałe w mieniu ruchomym
i nieruchomościach podczas wykonywania obróbki, czyszczeniu, naprawy
konserwacji, remontów, modernizacji, montażu przebudowy, budowy, rozbudowy,
inwestycji, nadbudowy, podłączeń wodno-kanalizacyjnych, budowy wodociągów
i kanalizacji.
2.18. Szkody z tytułu organizowania imprez kulturalnych, sportowo – rekreacyjnych
i innych (w tym imprez masowych – z wyłączeniem imprez podlegających
ubezpieczeniu obowiązkowemu) z uwzględnieniem pokazów pirotechnicznych
(w tym z tytułu szkód spowodowanych przez osoby należące do służb ochrony
i kontroli, wyrządzone wykonawcom biorącym udział w imprezie, spowodowane
przez wykonawców biorących udział w imprezie, wyrządzone zawodnikom
i sędziom uczestniczącym w imprezie), pod warunkiem, że pokazy pirotechniczne
będą organizowane przez firmę zawodowo trudniącą się organizacją pokazów.
2.19. Szkody, za które Ubezpieczający ponosi solidarną odpowiedzialność
wraz z bezpośrednim wykonawcą (odpowiedzialność za podwykonawców
i konsorcjantów) z prawem do regresu.
2.20. Szkody z tytułu roszczeń powstałych pomiędzy jednostkami i osobami prawnymi
(tzw. OC wzajemna).
2.21. Szkody polegające na zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia o charakterze
zabytkowym, artystycznym (dzieł sztuki, eksponatów, księgozbiorów itp.)
2.22. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z wprowadzeniem wody do
obrotu, w tym za zatrucia pokarmowe i przeniesienie chorób zakaźnych
wymienionych w wykazie Ministerstwa Zdrowia i zakażeń wśród ludzi i zwierząt.
2.23. Odpowiedzialność deliktową i kontraktową w związku z zawieraniem umów na
dostawę wody o odpowiednich parametrach i ciśnieniu, odbiór ścieków zgodnie
z ustawą z dnia 7 czerwca 2001r wraz z rozporządzeniami wykonawczymi.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków jak
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również warunków jakim powinna odpowiadać woda zdatna do picia i na potrzeby
gospodarcze.
2.24. Odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek przeniesienia chorób zakaźnych
i zakażeń w związku z posiadaniem (zarządzaniem) pływalni, kąpielisk
i wyznaczonych miejsc wykorzystywanych do kąpieli ( w tym okazjonalnie).
2.25. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością
oświatowo-wychowawczą (w tym uczniom i wychowankom) również nauczycieli,
wychowawców i opiekunów bez względu na stosunek prawny zatrudnienia.
2.26. Szkody wyrządzone przez jednostki OSP w związku z prowadzonymi akcjami
ratowniczo- gaśniczymi i posiadanym mieniem.
2.27. Odpowiedzialność za szkody rzeczowe w mieniu i pojazdach należących do
pracowników Zamawiającego lub innych osób za które Zamawiający ponosi
odpowiedzialność ( bez ryzyka kradzieży)
2.28. Szkody wyrządzone przez jednostki organizacyjne, w szczególności przez jednostki
oświatowe w związku z wynajmem sal gimnastycznych, klasowych, holu lub
innych pomieszczeń w celu organizacji zabaw(sylwestrowych, karnawałowych)
kiermaszów, szkoleń, konferencji itp.
2.29. Szkody wyrządzone w związku z użytkowaniem pojazdów niepodlegających
obowiązkowemu ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
2.30. Szkody wyrządzone w związku z organizacja obozów, kolonii, wyjazdów dla dzieci
i młodzieży, imprez plenerowych.
2.31. Szkody wynikłe z awarii lub nieprawidłowego działania pieców i instalacji
gazowych oraz pieców c.o. w tym za szkody powstałe w związku z emisją
dwutlenku węgla.
2.32. Szkody wyrządzone w mieniu osób korzystających z lokali mieszkalnych lub
użytkowych ( i przynależnych) na podstawie odpowiedniego tytułu prawnego.
2.33. Szkody wyrządzone przez bezpańskie zwierzęta (w szczególności psy) za które
może być przypisana odpowiedzialność Zamawiającemu.
2.34. Szkody wyrządzone w związku z prowadzeniem hostelu( bazy noclegowej)do
wysokości sumy gwarancyjnej oraz szkody w mieniu wniesionym przez
korzystających z tych placówek
2.35. Szkody wyrządzone przez MEC Sp. z o.o. w związku z niedostarczeniem energii
cieplnej lub dostarczeniem jej o niewłaściwych parametrach.
2.36.
Szkody związane z posiadaniem i użytkowaniem sprzętu pływającego (m.in.
rowery wodne, łodzie wiosłowe, skutery wodne, łódź motorowa, kajaki wodne,
pomosty itp.).
2.37.

Włączenie ryzyka szkód osobowych, do naprawienia których Ubezpieczający

zobowiązany jest w oparciu o zasadę słuszności.
2.38.

Włączenie klauzuli reprezentantów z limitem 300 000 zł

Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony
uzgodniły, że Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe
wskutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa reprezentantów Ubezpieczającego.
Dla celów niniejszej umowy za reprezentantów Ubezpieczającego uważa się osoby
uprawnione do zarządzania ubezpieczonym podmiotem.
Nie dopuszcza się stosowania prawa do regresu wobec pracowników.
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2.39. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Pracodawcy - następstwa wypadków
przy pracy osób uprawnionych zgodnie z przepisami ustawy z dn. 30.10.2002 r.
o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
(Dz. U. 2002 nr 199 poz. 1673 z późn. zm.) - ubezpieczenie wszelkich osób
bez względu na podstawę zatrudnienia.
Ochrona ubezpieczeniowa dotyczyć będzie odpowiedzialności cywilnej z tytułu
wypadków powstałych w okresie ubezpieczenia, z których wyniknęła szkoda
osobowa lub rzeczowa, pod warunkiem zgłoszenia szkody w terminach ustawowo
określonych.
Przez „wypadek” rozumiemy zdarzenie powstałe w okresie ubezpieczenia
polegające na szkodzie rzeczowej lub osobowej i związane z prowadzeniem
działalności lub posiadanym mieniem.
INFORMACJE
DODATKOWE
DO
OCENY
RYZYKA
DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH, MOPS, MORPA, MOSIR

W

ODNIESIENIU

W związku z prowadzeniem działalności około medycznej w ramach podstawowej
działalności obejmującej czynności wykonywane w celach leczniczych i opiekuńczych –
nie dopuszcza się wyłączenia tej działalności z zakresu ubezpieczenia, dopuszcza się
wprowadzenie limit na jedno i wszystkie zdarzenia 200 000 zł na szkody powstałe
w związku z wykonywaniem czynności medycznych w celach leczniczych i opiekuńczych.
1. Zakres
terytorialny:
Polska,
z
rozszerzeniem na
zagraniczne
podróże
służbowe, w tym wyjazdy dzieci i młodzieży organizowane przez poszczególne
jednostki.
2. Suma gwarancyjna: 4 000 000 zł na jedno zdarzenie i na wszystkie zdarzenia w rocznym
okresie ubezpieczenia.
Podane poniżej limity odpowiedzialności ustanowione są na jedno i wszystkie zdarzenia
w rocznym okresie ubezpieczenia:
2.1. Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone w podziemnych instalacjach
lub urządzeniach w czasie wykonywania prac w tym w instalacjach energetycznych,
telekomunikacyjnych, gazowych itp. jak również w związku z wykonywaniem
wykopów i przekopów oraz szkody powstałe w związku z używaniem młotów
pneumatycznych, kafarów, maszyn i urządzeń powodujących drgania i wibracje –
limit 700 000 zł
2.2. Szkody wyrządzone osobie trzeciej powstałe w mieniu ruchomym
i nieruchomościach podczas wykonywania obróbki, czyszczeniu, naprawy
konserwacji, remontów, modernizacji, montażu przebudowy, budowy, rozbudowy,
inwestycji, nadbudowy, podłączeń wodno-kanalizacyjnych, budowy wodociągów
i kanalizacji - limit 500 000 zł.
2.3. Szkody wyrządzone przez jednostki OSP w związku z prowadzonymi akcjami
ratowniczo- gaśniczymi i posiadanym mieniem – limit 500 000 zł.
2.4. Odpowiedzialność za szkody rzeczowe w mieniu i pojazdach należących do
pracowników Zamawiającego lub innych osób za które Zamawiający ponosi
odpowiedzialność ( bez ryzyka kradzieży) limit 500 000 zł
2.5. Dobrowolne OC za szkody wyrządzone w wyniku organizowania
i przeprowadzania imprez przez Gminę i podległe jednostki, w tym imprez
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masowych z włączeniem szkód wyrządzonych przez fajerwerki – 500 000 zł
(podlimit tylko dla szkód rzeczowych).
2.6. Szkody wyrządzone w związku z użytkowaniem pojazdów niepodlegających
obowiązkowemu ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych - limit
500 000 zł
2.7. Szkody wyrządzone przez bezpańskie zwierzęta (w szczególności psy) za które może
być przypisana odpowiedzialność Zamawiającemu - limit 500 000 zł
2.8. Szkody wyrządzone w związku z prowadzeniem hostelu ( bazy noclegowej)do
wysokości sumy gwarancyjnej oraz szkody w mieniu wniesionym przez
korzystających z tych placówek- limit 100 000 zł.
2.9. OC za szkody w mieniu będącym przedmiotem najmu, dzierżawy lub innej
czynności cywilnoprawnej dla ruchomości – 500 000 zł.
2.10.
Szkody w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym
przez Ubezpieczającego, polegające na jego uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie
(w tym w szczególności w związku z prowadzeniem szatni) – limit 500 000 zł
2.11. Szkody powstałe w wyniku wszelkich czystych strat finansowych
u poszkodowanych, w tym wyrządzone bezprawnym działaniem lub zaniechaniem
będące skutkiem wykonywania władzy publicznej - Ubezpieczyciel zobowiązuje się
do pokrycia strat finansowych, nie będących następstwem szkody rzeczowej
lub osobowej - 300 000 zł.
2.12.
odpowiedzialność cywilną za szkody wynikające z błędów podczas i w związku
z przetwarzaniem danych osobowych, w tym polegające na naruszeniu dóbr
osobistych i/lub wynikające z naruszenia przepisów z dnia 29.08.1997 o ochronie
danych osobowych z podlimitem 500.000,00 zł.
3. Franszyza redukcyjna: brak
4. Franszyza integralna: brak
5. Udział własny: dopuszczalny wyłącznie dla czystych strat finansowych (5%, nie więcej
niż 1 000 zł),
WARUNKI FAKULTATYWNE DLA UBEZPIECZENIA OC:
(warunki nie wymagane dla ważności oferty, ale uwzględniane w ocenie oferty)
1. Podwyższenie limitu dla ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko powstania wszelkich
czystych strat finansowych u poszkodowanych - Ubezpieczyciel zobowiązuje się
do pokrycia strat finansowych, nie będących następstwem szkody rzeczowej
lub osobowej do 500 000 zł.
2. Podwyższenie limitu dla szkód osobowych i rzeczowych, powstałych podczas
i w związku z udzielaniem świadczeń medycznych, w tym również związane
z przeniesieniem chorób zakaźnych WZW typu B i C, HIV z 200 000 zł na 500 000 zł.
3. Podwyższenie limitu dla klauzula reprezentantów do 500 000 zł.
4. Obniżenie udziału własnego dla czystych strat finansowych do wysokości 1 000 zł.
5. Włączenie klauzuli szkód wyrządzonych w związku z koniecznością usuwania awarii
i szkód losowych:
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony
uzgodniły, że w przypadku działań Ubezpieczającego związanych z usunięciem szkody
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w ubezpieczonym mieniu (w szczególności w sieciach wodociągowych
i kanalizacyjnych) lub działaniami zapobiegającymi powstaniu lub rozszerzeniu się
szkody jednocześnie powodującymi szkody w mieniu osób trzecich (w szczególności
związane z koniecznością rozebrania i późniejszej odbudowy dróg, chodników, innych
instalacji) Ubezpieczyciel pokryje poniesione przez Ubezpieczonego koszty związane
z naprawą mienia osób trzecich i/lub roszczenia osób trzecich i nie będzie ich uważał za
umyślne dokonywanie szkód w mieniu osób trzecich ani jako związanych z bieżącym
utrzymaniem przedsiębiorstwa. Limit 15 000 zł
Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej - 10%
Lp.
Warunek fakultatywny
Podwyższenie limitu dla zakresu ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko
powstania wszelkich czystych strat finansowych u poszkodowanych –
Ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia strat finansowych, nie
D1
będących następstwem szkody rzeczowej lub osobowej do limitu
500 000 zł
Brak podwyższenia
Podwyższenie limitu dla szkód osobowych i rzeczowych, powstałych
podczas i w związku z udzielaniem świadczeń medycznych, w tym
D2 również związane z przeniesieniem chorób zakaźnych WZW typu B
i C, HIV z 200 000 zł na 500 000 zł.
Brak włączenia
Podwyższenie limitu dla klauzuli reprezentantów – limit 500 000 zł
D3
Brak włączenia
Obniżenie udziału własnego dla czystych strat finansowych do
D4 wysokości 1 000 zł

Liczba pkt.

20

0
20
0
30
0
20

Brak obniżenia

0

Włączenie klauzuli szkód wyrządzonych w związku z koniecznością
D5 usuwania awarii i szkód losowych z limitem 15 000 zł
Brak włączenia
RAZEM:

10
0
100

KLAZULE OBLIGATORYJNE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH RODZAJÓW
UBEZPIECZEŃ
(wymagane dla ważności oferty)
1. Klauzula prolongaty zapłaty składki
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach
ubezpieczenia strony uzgodniły, że brak opłaty składki ubezpieczeniowej lub raty
składki w terminie jej płatności nie skutkuje odstąpieniem Ubezpieczyciela od udzielania
ochrony ubezpieczeniowej ze skutkiem natychmiastowym. Odstąpienie jest możliwe
pod warunkiem pisemnego wezwania Ubezpieczającego przez Ubezpieczyciela
do zapłaty i nie otrzymania składki w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania –
o ile do dnia poprzedniego włącznie nie nastąpiło obciążenie rachunku bankowego
Ubezpieczającego.
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2. Klauzula rozliczenia proporcjonalnego (pro rata temporis)
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach
ubezpieczenia strony uzgodniły, że wszelkie rozliczenia finansowe wynikające
z niniejszej umowy ubezpieczenia, w szczególności związane z dopłatą oraz zwrotem
składek, dokonywane będą w systemie rozliczenia proporcjonalnego (pro rata temporis)
za każdy dzień udzielanej ochrony ubezpieczeniowej.
3. Klauzula daty stempla
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach
ubezpieczenia strony uzgodniły, że za datę prawidłowego opłacenia składki
ubezpieczeniowej uznaje się datę stempla bankowego lub pocztowego uwidocznioną na
przelewie bankowym lub pocztowym, przy opłacie w formie elektronicznej datę złożenia
zlecenia przelania środków, pod warunkiem jednak, że w momencie jego składania
na rachunku Ubezpieczającego znajdowała się niezbędna ilość środków płatniczych.
4. Klauzula odpowiedzialności
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach
ubezpieczenia strony uzgodniły, że początek okresu odpowiedzialności Ubezpieczyciela
jest tożsamy z początkiem okresu ubezpieczenia.
5. Klauzula zgłaszania szkód
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach
ubezpieczenia strony uzgodniły, że Ubezpieczający ma obowiązek zgłoszenia szkody
w ciągu siedmiu dni roboczych od daty powstania szkody lub uzyskania o niej
wiadomości, chyba że OWU przewidują dłuższy termin zgłoszenia szkody.
Powyższe nie ma zastosowania, jeżeli zgłoszenie szkody po ww. terminie nie miało
wpływu na proces likwidacji szkody.
WARUNKI PŁATNOŚCI SKŁADKI (dotyczy wszystkich ryzyk):
składka płatna w 4 równych ratach dla 12 miesięcznego okresu ubezpieczenia
wg poniższego schematu:
I rata – do dnia 14 stycznia
II rata – do dnia 14 kwietnia
III rata – do dnia 14 lipca
IV rata – do dnia 14 października
Ubezpieczyciel nie będzie stosował taryf wynikających z tabel frakcyjnych w stosunku
do mienia ubezpieczanego na okres krótszy niż rok, w przypadku doubezpieczenia
lub wyrównywania okresów ubezpieczenia.
Do wszystkich ryzyk dla okresów ubezpieczenia innych niż rok stosuje się zasadę naliczania
składki proporcjonalnie do okresu ubezpieczenia co do dnia.
Ubezpieczyciel wyraża zgodę na zmiany dotyczące wartości ubezpieczanego mienia
w stosunku do wartości podanych w SIWZ w momencie rozpoczęcia ochrony
ubezpieczeniowej przy zachowaniu zakresu ubezpieczenia i stawek taryfowych
wynikających z przedłożonej oferty.
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Część II
UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE
Przedmiotem zamówienia są usługi ubezpieczenia:
1) odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe
w związku z ruchem tych pojazdów,
2) następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów powstałych w związku
z użytkowaniem pojazdów mechanicznych,
3) auto-casco,
4) assistance.
Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów
mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów
1. Okres ubezpieczenia: rozpoczyna się z dniem przyjęcia pojazdu do ubezpieczenia
określonym w załączniku nr 11 tj. po ekspiracji bieżących polis ubezpieczenia
i obowiązuje przez okres 12 miesięcy od dnia wnioskowanego, tj. dnia rozpoczęcia
ochrony.
Umowa ubezpieczenia generalnego obowiązywać będzie od dnia 1 stycznia 2021 r.
do dnia 31 grudnia 2021r. W okresie jej obowiązywania będą wystawiane indywidualne
umowy ubezpieczenia dla poszczególnych pojazdów na okres 12 miesięcy, od dnia
wskazanego w załączniku nr 9. Niezależnie od okresu obowiązywania Umowy
Ubezpieczenia Generalnego, okres ubezpieczenia pojazdów wg indywidualnych polis na
warunkach niniejszej Umowy trwa do końca ich okresu ubezpieczenia.
2. Wysokość sumy gwarancyjnej dla danego pojazdu: minimalna ustawowa.
3. Zakres terytorialny: zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 o ubezpieczeniach
obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz.1152 z późn. zm.).
4. Składki za pojazdy wycofywane z ubezpieczenia w czasie trwania umowy będą
zwracane w proporcji do ilości niewykorzystanych dni (z uwzględnieniem postanowień,
o których mowa w art. 41 i 42a ustawy z dnia 22 maja 2003 o ubezpieczeniach
obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych),
5. Pojazdy nowo nabywane będą automatycznie objęte ubezpieczeniem na warunkach
określonych w umowie (w szczególności z zastosowaniem stawek ustalonych
dla odpowiedniej kategorii pojazdu) z chwilą:
5.1. dla pojazdów nabywanych w trakcie okresu ubezpieczenia rozpocznie się od dnia
ich rejestracji, pod warunkiem, iż Ubezpieczający przekaże szczegółowe dane
ubezpieczanego pojazdu w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia
rejestracji,
5.2. pojazdy posiadające ważną polisę OC z dniem kolejnym po wygaśnięciu
dotychczasowego ubezpieczenia lub z dniem następnym po dniu wygaśnięcia
umowy w związku z jej wypowiedzeniem pod warunkiem, że wniosek
o ubezpieczenie zostanie przekazany w ciągu 3 dni roboczych od daty początku
ubezpieczenia.
6. Jeżeli dla pojazdów nowo nabywanych w czasie obowiązywania umowy, warunki
ubezpieczenia oferowane przez tzw. pakiety dealerskie (oferta dealera/agenta) będą
korzystniejsze niż określone w ofercie, Zamawiający ma prawo zawrzeć umowę
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ubezpieczenia na warunkach dla niego korzystniejszych i nie będzie naruszać
to warunków Umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania.
7. Wykaz pojazdów objętych ubezpieczeniem – załącznik nr 11.
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku
z użytkowaniem pojazdów mechanicznych
1. Okres ubezpieczenia: Okres ubezpieczenia: rozpoczyna się z dniem przyjęcia pojazdu
do ubezpieczenia określonym w załączniku nr 11 tj. po ekspiracji bieżących polis
ubezpieczenia i obowiązuje przez okres 12 miesięcy od dnia wnioskowanego,
tj. dnia rozpoczęcia ochrony.
Umowa ubezpieczenia generalnego obowiązywać będzie od dnia 1 stycznia 2021 r.
do dnia 31 grudnia 2021 r. W okresie jej obowiązywania będą wystawiane indywidualne
umowy ubezpieczenia dla poszczególnych pojazdów na okres 12 miesięcy, od dnia
wskazanego w załączniku nr 9. Niezależnie od okresu obowiązywania Umowy
Ubezpieczenia Generalnego, okres ubezpieczenia pojazdów wg indywidualnych polis na
warunkach niniejszej Umowy trwa do końca ich okresu ubezpieczenia.
2. Suma ubezpieczenia: 10 000 zł/osobę. Górną granicę odpowiedzialności w razie śmierci
Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku będzie stanowiła kwota
odpowiadająca 100% sumy ubezpieczenia. W przypadku trwałego uszczerbku
na zdrowiu świadczenie wypłacane będzie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia,
za każdy procent trwałego uszczerbku na zdrowiu.
3. Przedmiot ubezpieczenia/zakres ubezpieczenia: ubezpieczenie powinno objąć trwałe
następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z ruchem pojazdów,
a w szczególności podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu, w czasie przebywania
w pojeździe będącym w ruchu i w przypadku zatrzymania lub postoju pojazdu, podczas
naprawy pojazdu, podczas załadunku i wyładunku pojazdu, zwrot udokumentowanych
kosztów leczenia w wysokości nie mniejszej niż 10% sumy ubezpieczenia.
4. Pojazdy nowo nabywane będą objęte ubezpieczeniem na warunkach określonych
w umowie (w szczególności z zastosowaniem stawek ustalonych dla odpowiedniej
kategorii pojazdu), po uprzednim pisemnym zgłoszeniu ich do ubezpieczenia. Ochrona
ubezpieczeniowa – od dnia wnioskowanego, jako dnia rozpoczęcia ochrony
ubezpieczeniowej. Składka za ubezpieczenie krótkoterminowe płatna przelewem
jednorazowo w terminie 14 dni od daty wystawienia polisy, rozliczana proporcjonalnie
do czasu trwania okresu ubezpieczenia (w rozliczeniu na dni) z zastosowaniem stawek
za 12 miesięczny okres ubezpieczenia.
5. Jeżeli dla pojazdów nowo nabywanych w czasie obowiązywania umowy, warunki
ubezpieczenia oferowane przez tzw. pakiety dealerskie (oferta dealera/agenta)
będą korzystniejsze niż określone w ofercie, Zamawiający ma prawo zawrzeć umowę
ubezpieczenia na warunkach dla niego korzystniejszych i nie będzie naruszać
to warunków umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania.
6. Składki za pojazdy wycofywane z ubezpieczenia w czasie trwania umowy
będą zwracane w proporcji do okresu ubezpieczenia za każdy dzień ochrony
ubezpieczeniowej. Od tak wyliczonej składki za niewykorzystany okres ochrony
ubezpieczeniowej nie będą potrącane koszty manipulacyjne.
7. Wykaz pojazdów do ubezpieczenia - załącznik nr 11.
8. Franszyza: brak
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Ubezpieczenie auto-casco
1. Okres ubezpieczenia: rozpoczyna się z dniem przyjęcia pojazdu do ubezpieczenia
określonym w załączniku nr 11 tj. po ekspiracji bieżących polis ubezpieczenia
i obowiązuje przez okres 12 miesięcy od dnia wnioskowanego, tj. dnia rozpoczęcia
ochrony.
Umowa ubezpieczenia generalnego obowiązywać będzie od dnia 1 stycznia 2021 r.
do dnia 31 grudnia 2021 r. W okresie jej obowiązywania będą wystawiane indywidualne
umowy ubezpieczenia dla poszczególnych pojazdów na okres 12 miesięcy, od dnia
wskazanego w załączniku nr 9. Niezależnie od okresu obowiązywania Umowy
Ubezpieczenia Generalnego, okres ubezpieczenia pojazdów wg indywidualnych polis na
warunkach niniejszej Umowy trwa do końca ich okresu ubezpieczenia.
2. Zakres ubezpieczenia oparty o formułę od wszystkich ryzyk (all risks) obejmujący
przynajmniej następujące szkody polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu pojazdu
i wyposażenia pojazdu w związku z ruchem i postojem, szkody powstałe na skutek
nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia pojazdu z innym pojazdem,
osobami, zwierzętami lub przedmiotami, działania osób trzecich w tym dewastacji,
powodzi, zatopienia, piorunu, pożaru, wybuchu (w tym również jeżeli źródło powstało
wewnątrz pojazdu), opadu atmosferycznego, huraganu, zassania wody przez silnik
wskutek gwałtownych opadów atmosferycznych i stojącej wody na drogach, osuwania
lub zapadania się ziemi a także na skutek działania innych sił przyrody, nagłego
działania czynnika termicznego i/lub chemicznego z zewnątrz pojazdu, kradzieży
pojazdu, jego części lub wyposażenia albo uszkodzeniu pojazdu w następstwie jego
zabrania w celu krótkotrwałego użycia lub kradzieży, uszkodzeniu pojazdu przez osoby,
których przewóz wymagany był potrzebą udzielenia pomocy medycznej. Uszkodzenia
pojazdów przez inne pojazdy należące do floty Zamawiającego, uszkodzenia pojazdu
podczas napraw, czyszczenia, konserwacji itp. oraz po przekazaniu pojazdu osobom
trzecim w celu wykonania tych prac, powstałe w wyniku otwarcia się podczas jazdy
pokrywy silnika spowodowane czynnikiem zewnętrznym, samoczynnego stoczenia się
pojazdu.
Włączenie odpowiedzialności za szkody powstałe w pojeździe w wyniku pożaru
lub wybuchu, którego źródło powstało wewnątrz pojazdu.
3. Warunki dotyczące likwidacji szkód: Ubezpieczyciel dokona oględzin uszkodzonego
pojazdu w terminie do 2 dni roboczych od zgłoszenia szkody, również w przypadku
oględzin i oceny dodatkowej lub oględzin ponaprawczych. Najpóźniej w następnym
dniu roboczym po wykonaniu oględzin Ubezpieczyciel sporządzi ocenę techniczną.
Zatwierdzenie kosztorysu nastąpi w ciągu 2 dni roboczych od jego złożenia.
Koszty naprawy rozliczane będą na podstawie wystawionych faktur lub kosztorysu,
do wyboru przez Zamawiającego, bez potrącania zużycia części i/lub amortyzacji, wraz
z podatkiem VAT lub bez podatku VAT, w zależności od sposobu ustalenia sumy
ubezpieczenia. Naprawy powypadkowe dokonywane przez autoryzowane serwisy
napraw z zastosowaniem stawki roboczogodziny obowiązującej w dniu naprawy;
wg stawek
wykonawcy
naprawy.
W
pozostałych
przypadkach
stawka
za roboczogodzinę zostanie ustalona wg średnich stawek roboczogodzin obowiązujących
na danym terenie.
4. Suma ubezpieczenia pojazdów zawiera także wartość reklam umieszczonych
na pojazdach oraz wyposażenia dodatkowego i specjalistycznego w tym zamontowany
na stałe w pojazdach specjalnych. Za wyposażenie podstawowe nie wymagające
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12.

13.

specyfikacji uznaje się wszelkie urządzenia i sprzęt w pojazdach, służące do utrzymania
i używania pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem, a także służące jego bezpieczeństwu
oraz zabezpieczeniu przed kradzieżą. Nie wymaga się specyfikowania sprzętu
dodatkowego i specjalistycznego do limitu 3 500 zł na każdy pojazd m.in.
autokomputery, gaśnice, radiotelefony, sprzęt łączności radiofonicznej, sprzęt łączności
telefonicznej, sprzęt audiofoniczny, sprzęt audiowizualny, głośniki, anteny, pokrowce
siedzeń, dywaniki, itp.
Jeżeli zadeklarowane sumy ubezpieczenia w stosunku do faktycznej wartości rynkowej
pojazdu w dniu zawarcia ubezpieczenia są niższe nie będzie to podstawą do stosowania
zasady proporcji przy wypłacie odszkodowania, pod warunkiem, że klient przedstawi
dokument potwierdzający koszt zakupu pojazdu przy podanej sumie ubezpieczenia.
Rozliczenie szkody na podstawie pełnych kosztów naprawy, bez potrącania zużycia
części i/lub amortyzacji, bez stosowania nieoryginalnych części zamiennych
o porównywalnej jakości tzw. zamienników.
Zakres terytorialny: Europa
Suma ubezpieczenia: wg wartości rynkowej również dla pojazdów fabrycznie nowych
– dla których wartość nie uleganie zmianie przez okres 6 miesięcy od daty wyceny
pojazdu nowego.
Sumę ubezpieczenia stanowi wartość fakturowa pojazdu, która uwzględnia rabat klienta
ze względu na ilość zakupionych jednorazowo pojazdów i stanowi w tym przypadku
wartość rynkową pojazdu, i w tym przypadku nie będzie stosowana zasada proporcji.
Ubezpieczyciel wyraża zgodę na zmiany dotyczące wartości ubezpieczonego mienia
w stosunku do wartości podanych w SIWZ w momencie rozpoczęcia ochrony
ubezpieczeniowej przy zachowaniu zakresu ubezpieczenia i stawek taryfowych
wynikających z przedłożonej oferty.
Pojazdy nowo nabywane będą objęte ubezpieczeniem na warunkach określonych
w umowie (w szczególności z zastosowaniem stawek ustalonych dla odpowiedniej
kategorii pojazdu), po uprzednim pisemnym zgłoszeniu ich do ubezpieczenia. Ochrona
ubezpieczeniowa – od dnia wnioskowanego, jako dnia rozpoczęcia ochrony
ubezpieczeniowej. Składka za ubezpieczenie krótkoterminowe płatna przelewem
jednorazowo w terminie 14 dni od daty wystawienia polisy.
Jeżeli dla pojazdów nowo nabywanych w czasie obowiązywania umowy, warunki
ubezpieczenia oferowane przez tzw. pakiety dealerskie (oferta dealera/agenta)
będą korzystniejsze niż określone w ofercie, Zamawiający ma prawo zawrzeć umowę
ubezpieczenia na warunkach dla niego korzystniejszych i nie będzie naruszać
to warunków umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania.
Składki za pojazdy wycofywane z ubezpieczenia w czasie trwania umowy będą
zwracane w proporcji do okresu ubezpieczenia, za każdy dzień ochrony
ubezpieczeniowej. Od tak wyliczonej składki za niewykorzystany okres ochrony
ubezpieczeniowej nie będą potrącane koszty manipulacyjne.
W przypadku szkody całkowitej wypłacane będzie odszkodowanie w wysokości
wartości rynkowej pojazdu bezpośrednio przed szkodą. Ubezpieczyciel udziela pomocy
w organizacji sprzedaży pozostałości po szkodzie za wyliczoną wartość pozostałości.
Za szkodę całkowitą przedmiotu ubezpieczenia uważa się szkodę, w której koszt
naprawy przekracza 70% wartości rynkowej pojazdu w dniu zaistnienia szkody.
Ustala się, że nie będą wymagane zdjęcia pojazdu ani oględziny pojazdów nowo
zakupionych w przypadku pojazdów fabrycznie nowych oraz w przypadku kontynuacji
ubezpieczenia danego pojazdu.
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14. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany wartości sumy ubezpieczenia.
15. Wykaz pojazdów do ubezpieczenia – załącznik nr 11.
16. Franszyza/udziały własne: brak
Ubezpieczenie assistance
1. Okres ubezpieczenia: rozpoczyna się z dniem przyjęcia pojazdu do ubezpieczenia
określonym w załączniku nr 11 tj. po ekspiracji bieżących polis ubezpieczenia
i obowiązuje przez okres 12 miesięcy od dnia wnioskowanego, tj. dnia rozpoczęcia ochrony.
Umowa ubezpieczenia generalnego obowiązywać będzie od dnia 1 stycznia 2021r. do dnia
31 grudnia 2021r. W okresie jej obowiązywania będą wystawiane indywidualne umowy
ubezpieczenia dla poszczególnych pojazdów na okres 12 miesięcy, od dnia wskazanego
w załączniku nr 11. Niezależnie od okresu obowiązywania Umowy Ubezpieczenia
Generalnego, okres ubezpieczenia pojazdów wg indywidualnych polis na warunkach
niniejszej Umowy trwa do końca ich okresu ubezpieczenia.
2. Zakres ubezpieczenia: powinien objąć pomoc techniczną lub medyczną ( w oparciu
o otrzymaną drogą telefoniczną informację, a w razie potrzeby zorganizowanie jednej
wizyty lekarskiej u lekarza pierwszego kontaktu, pod warunkiem wystąpienia zdarzenia
w odległości powyżej 50 km od miejsca zamieszkania) udzielaną kierowcy i pasażerom
ubezpieczonego pojazdu w związku z kolizją, wypadkiem drogowym, unieruchomieniem
pojazdu, brakiem paliwa lub niewłaściwego paliwa w zbiorniku pojazdu, rozładowaniem
akumulatora, utratą, uszkodzeniem lub zatrzaśnięciem kluczy lub sterowników służących
do otwarcia lub uruchomienia pojazdu, utratą (kradzieżą) pojazdu, unieruchomieniem
pojazdu wskutek awarii, zdarzeniami związanymi z ruchem pojazdu mechanicznego oraz
chorobą kierowcy lub pasażera oraz pokrycie kosztów wynajmu pojazdu zastępczego:
a) 5 dni w przypadku awarii
b) 14 dni w przypadku wypadku
c) 30 dni w przypadku kradzieży pojazdu
bez stosowania limitu kilometrów.
3. Nie dopuszcza się stosowania limitu odległości w km miejsca zdarzenia od miejsca
siedziby Ubezpieczającego/Ubezpieczonego lub korzystającego z pojazdu.
4. Pojazdy nowo nabywane będą objęte ubezpieczeniem na warunkach określonych
w umowie (w szczególności z zastosowaniem stawek ustalonych dla odpowiedniej kategorii
pojazdu), po uprzednim pisemnym zgłoszeniu ich do ubezpieczenia. Ochrona
ubezpieczeniowa – od dnia wnioskowanego jako dzień rozpoczęcia ochrony
ubezpieczeniowej, do końca bieżącego roku ubezpieczeniowego oraz na następne okresy
zgodnie z okresem obowiązywania umowy generalnej. Składka za ubezpieczenie
krótkoterminowe płatna przelewem w terminie 14 dni od daty wystawienia polisy,
rozliczana proporcjonalnie do czasu trwania okresu ubezpieczenia, za każdy dzień ochrony
ubezpieczeniowej.
5. Składki za pojazdy wycofywane z ubezpieczenia w czasie trwania umowy będą zwracane
w proporcji do okresu ubezpieczenia, za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej. Od tak
wyliczonej składki za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej nie będą potrącane
koszty manipulacyjne.
6. Zakres terytorialny – Europa
7. Wykaz pojazdów do ubezpieczenia – załącznik nr 11.
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KLAZULE OBLIGATORYJNE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH RODZAJÓW
UBEZPIECZEŃ
(wymagane dla ważności oferty)
1. Klauzula prolongaty zapłaty składki
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach
ubezpieczenia strony uzgodniły, że: brak opłaty składki ubezpieczeniowej lub raty
składki w terminie jej płatności nie skutkuje odstąpieniem Ubezpieczyciela od udzielania
ochrony ubezpieczeniowej ze skutkiem natychmiastowym. Odstąpienie jest możliwe
pod warunkiem pisemnego wezwania Ubezpieczającego przez Ubezpieczyciela
do zapłaty i nie otrzymania składki w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania
wezwania – o ile do dnia poprzedniego włącznie nie nastąpiło obciążenie rachunku
bankowego Ubezpieczającego.
2. Klauzula odpowiedzialności
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach
ubezpieczenia strony uzgodniły, że początek okresu odpowiedzialności Ubezpieczyciela
jest tożsamy z początkiem okresu ubezpieczenia.
3. Klauzula daty stempla
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach
ubezpieczenia strony uzgodniły, że za datę prawidłowego opłacenia składki
ubezpieczeniowej uznaje się datę stempla bankowego lub pocztowego uwidocznioną
na przelewie bankowym lub pocztowym, przy opłacie w formie elektronicznej datę
złożenia zlecenia przelania środków, pod warunkiem jednak, że w momencie
jego składania na rachunku Ubezpieczającego znajdowała się niezbędna ilość środków
płatniczych.
4. Termin zgłaszania szkód
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach
ubezpieczenia strony uzgodniły, że Ubezpieczający ma obowiązek zgłoszenia szkody
w ciągu siedmiu dni roboczych od daty powstania szkody lub uzyskania o niej
wiadomości, chyba że OWU przewidują dłuższy termin zgłoszenia szkody.
Powyższe nie ma zastosowania jeżeli zgłoszenie szkody po ww. terminie nie miało
wpływu na proces likwidacji szkody.
WARUNKI PŁATNOŚCI SKŁADKI:
składka płatna przelewem, w czterech równych ratach kwartalnych dla każdego rocznego
okresu ubezpieczenia, I rata płatna w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia okresu
ubezpieczeniowego.
Ubezpieczyciel nie będzie stosował taryf wynikających z tabel frakcyjnych w stosunku
do mienia ubezpieczanego na okres krótszy niż rok, w przypadku doubezpieczenia
lub wyrównywania okresów ubezpieczenia.
Do wszystkich ryzyk dla okresów ubezpieczenia innych niż rok stosuje się zasadę naliczania
składki proporcjonalnie do okresu ubezpieczenia co do dnia.
Ubezpieczyciel wyraża zgodę na zmiany dotyczące wartości ubezpieczanego mienia
w stosunku do wartości podanych w SIWZ w momencie rozpoczęcia ochrony
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ubezpieczeniowej przy zachowaniu
wynikających z przedłożonej oferty.

zakresu

ubezpieczenia

i

stawek

taryfowych

WARUNKI FAKULTATYWNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH:
(warunki nie wymagane dla ważności oferty, ale uwzględniane w ocenie oferty)
1. Klauzula pojazdu bez nadzoru
Zakład Ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe na skutek kradzieży
pojazdu, jego części lub wyposażenia lub zabraniu pojazdu w celu krótkotrwałego
użycia, gdy pojazd został pozostawiony bez nadzoru oraz:
1.1. pozostawiono w pojeździe dokumenty (dowód rejestracyjny lub kartę pojazdu)
lub kluczyki, lub sterowniki służące do otwarcia lub uruchomienia pojazdu
lub uruchomienia urządzeń zabezpieczających pojazd przed kradzieżą
lub
1.2. nie uruchomiono wszystkich wymaganych urządzeń zabezpieczających pojazd
przed kradzieżą.
Objęte będą ochroną 2 zdarzenia dla rocznego okresu ubezpieczenia.
2. Klauzula zniesienia regresu ubezpieczeniowego
Strony uzgodniły, że nie przechodzą na Zakład Ubezpieczeń roszczenia regresowe
przeciwko osobom pozostającym we wspólnym gospodarstwie domowym
lub przeciwko pracownikom Ubezpieczającego, lub innym osobom upoważnionym
do korzystania lub rozporządzania pojazdami mechanicznymi, a także innym osobom,
za które Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność z wyłączeniem szkód wyrządzonych
przez sprawcę umyślnie.
3. Uznanie za szkodę częściową uszkodzenie pojazdu w takim zakresie, że koszt jego
naprawy nie przekracza 80% jego wartości rynkowej na dzień powstania szkody.
Ubezpieczenia komunikacyjne – 40%
Liczba
Lp.
Warunek fakultatywny
pkt.
Włączenie klauzuli pojazdu bez nadzoru
40
E1
Brak włączenia
0
Włączenie klauzuli zniesienia regresu ubezpieczeniowego
E2

20

Brak włączenia

0

Uznanie za szkodę częściową uszkodzenie pojazdu w takim zakresie, że
koszt jego naprawy nie przekracza 80% jego wartości rynkowej na dzień
E3 powstania szkody
Brak zniesienia
RAZEM:

40
0
100

Część III
UBEZPIECZENIE ŚRÓDLĄDOWYCH STATKÓW PŁYWAJĄCYCH
1. Okres ubezpieczenia: 12 miesięcy, przewidywany od dnia 1 stycznia 2021 r.
2. Miejsce ubezpieczenia:
Wody śródlądowe na terenie RP wraz z miejscem składowania
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3. Zakres ubezpieczenia:
3.1. casco a w szczególności :
• kradzieży z włamaniem i rabunku,
• uszkodzenie przez osoby trzecie podczas postoju,
• zdarzeń zaistniałych podczas otaklowywania i roztaklowywania ,
• wywrócenia się lub zatonięcia,
• utknięcia jachtu na mieliźnie, jego wyrzucenia na brzeg,
• uderzenia w przeszkodę podwodną,
• zderzenia jachtu z inną jednostką pływającą,
• uderzenia jachtu o nabrzeże lub inne obiekty ,
• ognia lub wybuchu,
• upadku statku powietrznego lub przedmiotów na jednostkę,
• huraganu, sztormu, uderzenia piorunu, deszczu nawalnego,
• działania fali wywołanej nadmierną szybkością przepływających jednostek.
3.2. odpowiedzialność cywilna armatora statku wobec osób trzecich.
4. Przedmiot ubezpieczenia:
1) Statek pasażerski, spacerowy, po jeziorze Miejskim „Chodzieżanka”
Nr rejestracyjny: BG-01-007
Silnik Stacjonarny, WSW Andrychów typ S-320333
Moc 33kW
Rok budowy 1996- po remoncie
Miejsce postoju: Chodzież jez. Miejskie
Ilość osób: 2 członków załogi, 12 pasażerów
Właściciel: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chodzieży
2) Statek pasażerski, spacerowy, po jeziorze Miejskim „Chodzieżanka II”
Nr rejestracyjny: BG-01-195
Silnik Stacjonarny, Suzuki, typ 60, nr fabryczny 06003F-410508
Moc 44,2W
Rok budowy 2015
Miejsce postoju: Chodzież jez. Miejskie
Ilość osób: 2 członków załogi, 12 pasażerów
Właściciel: Miejski Zakład Komunikacji w Chodzieży
5.Suma ubezpieczenia/Suma gwarancyjna:
5.1 casco:
- Chodzieżanka 69 000 zł (wg wartości księgowej brutto)
- Chodzieżanka II – 239 850 zł (wg wartości księgowej brutto)
5.2. odpowiedzialność cywilna armatora – suma gwarancyjna 100 000 zł
6.Franszyzy dla obu ryzyk:
6.1. integralna: brak,
6.2. redukcyjna 500 zł
7.Warunki fakultatywne:
7.1.Zniesienie franszyzy redukcyjnej
7.2. Podwyższenie sumy gwarancyjnej w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej
armatora do 150 000 zł.
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KLAZULE OBLIGATORYJNE DOTYCZĄCE ŚRÓDLĄDOWYCH STATKÓW
PŁYWAJĄCYCH (wymagane dla ważności oferty)
1. Klauzula prolongaty zapłaty składki
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach
ubezpieczenia strony uzgodniły, że: brak opłaty składki ubezpieczeniowej lub raty
składki w terminie jej płatności nie skutkuje odstąpieniem Ubezpieczyciela
od udzielania ochrony ubezpieczeniowej ze skutkiem natychmiastowym. Odstąpienie
jest
możliwe
pod
warunkiem
pisemnego
wezwania
Ubezpieczającego
przez Ubezpieczyciela do zapłaty i nie otrzymania składki w terminie siedmiu dni
od dnia otrzymania wezwania – o ile do dnia poprzedniego włącznie nie nastąpiło
obciążenie rachunku bankowego Ubezpieczającego.
2. Klauzula odpowiedzialności
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach
ubezpieczenia strony uzgodniły, że początek okresu odpowiedzialności Ubezpieczyciela
jest tożsamy z początkiem okresu ubezpieczenia.
3. Klauzula daty stempla
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach
ubezpieczenia strony uzgodniły, że za datę prawidłowego opłacenia składki
ubezpieczeniowej uznaje się datę stempla bankowego lub pocztowego uwidocznioną
na przelewie bankowym lub pocztowym, przy opłacie w formie elektronicznej datę
złożenia zlecenia przelania środków, pod warunkiem jednak, że w momencie
jego składania na rachunku Ubezpieczającego znajdowała się niezbędna ilość środków
płatniczych.
4. Termin zgłaszania szkód
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach
ubezpieczenia strony uzgodniły, że Ubezpieczający ma obowiązek zgłoszenia szkody
w ciągu siedmiu dni roboczych od daty powstania szkody lub uzyskania o niej
wiadomości, chyba że OWU przewidują dłuższy termin zgłoszenia szkody.
Powyższe nie ma zastosowania jeżeli zgłoszenie szkody po ww. terminie nie miało wpływu
na proces likwidacji szkody.
WARUNKI PŁATNOŚCI SKŁADKI:
składka płatna jednorazowo dla każdego rocznego okresu ubezpieczenia
Ubezpieczyciel nie będzie stosował taryf wynikających z tabel frakcyjnych w stosunku
do mienia ubezpieczanego na okres krótszy niż rok, w przypadku doubezpieczenia
lub wyrównywania okresów ubezpieczenia.
Do wszystkich ryzyk dla okresów ubezpieczenia innych niż rok stosuje się zasadę naliczania
składki proporcjonalnie do okresu ubezpieczenia co do dnia.
Ubezpieczyciel wyraża zgodę na zmiany dotyczące wartości ubezpieczanego mienia
w stosunku do wartości podanych w SIWZ w momencie rozpoczęcia ochrony
ubezpieczeniowej przy zachowaniu zakresu ubezpieczenia i stawek taryfowych
wynikających z przedłożonej oferty.
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WARUNKI FAKULTATYWNE DLA UBEZPIECZEŃ STATKÓW ŻEGLUGI
ŚRÓDLĄDOWEJ (warunki nie wymagane dla ważności oferty, ale uwzględniane w ocenie oferty)
Ubezpieczenie śródlądowych statków pływających– 40%
Lp.

Liczba
pkt.

Warunek fakultatywny
Zniesienie franszyzy redukcyjnej

40

F1

F2

Brak podwyższenia
Podwyższenie sumy gwarancyjnej w ubezpieczeniu odpowiedzialności
cywilnej armatora do 150 000 zł
Brak włączenia
RAZEM

0
60
0
100
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Część IV
Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków
Ubezpieczenie NNW członków OSP w formie grupowej imiennej
1. Okres ubezpieczenia: przewidywany od dnia 28 sierpnia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r.
2. Zakres ubezpieczenia: zgodnie z wymogami ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r.
o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009r. nr 178 poz.1380 z późn. zm.).
3. Czas odpowiedzialności: członek Ochotniczej Straży Pożarnej jest objęty ochroną
w związku z udziałem w działaniach ratowniczych lub ćwiczeniach, przy czym jeżeli do
wypadku dojdzie w drodze na miejsce prowadzenia działań ratowniczych ( od momentu
otrzymania wezwania przez członka OSP) lub w drodze powrotnej do bazy ( remizy OSP),
to wypadek ten zostanie uznany za powstały w związku z udziałem w działaniach
ratowniczych. W przypadku ćwiczeń ochrona ubezpieczeniowa obejmuje udział
w ćwiczeniach jak również drogę z bazy ( remizy OSP) na ćwiczenia oraz drogę powrotną.
Rodzaje odszkodowań (świadczeń) z godnie z ww. Ustawą tj.:
- jednorazowa odszkodowanie w razie doznania trwałego (stałego) lub długotrwałego
uszczerbku na zdrowiu;
- jednorazowe odszkodowanie z tytułu śmierci ubezpieczonego:
- rekompensata za każdy dzień niezdolności do pracy w wysokości 1/30 minimalnego
wynagrodzenia za pracę, o której mowa w Ustawie z dnia 24 sierpnia 1991r.
o ochronie przeciwpożarowej ( Dz. U. z 2017r. poz. 736).
4. Ilość osób: 24 aktywnych członków OSP
5. Miejsce ubezpieczenia: teren RP
6. Franszyzy/udziały własne: brak
KLAZULE OBLIGATORYJNE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH RODZAJÓW UBEZPIECZEŃ

(wymagane dla ważności oferty)
1.Klauzula prolongaty zapłaty składki
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia
strony uzgodniły, że:
brak opłaty składki ubezpieczeniowej lub raty składki w terminie jej płatności nie skutkuje
odstąpieniem ubezpieczyciela od udzielania ochrony ubezpieczeniowej ze skutkiem
natychmiastowym. Odstąpienie jest możliwe pod warunkiem pisemnego wezwania
Ubezpieczającego przez Ubezpieczyciela do zapłaty i nie otrzymania składki w terminie
siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania – o ile do dnia poprzedniego włącznie nie
nastąpiło obciążenie rachunku bankowego ubezpieczającego.
2.Klauzula odpowiedzialności
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia
strony uzgodniły, że początek okresu odpowiedzialności ubezpieczyciela jest tożsamy
z początkiem okresu ubezpieczenia.
3.Klauzula daty stempla
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia
strony uzgodniły, że za datę prawidłowego opłacenia składki ubezpieczeniowej uznaje się
datę stempla bankowego lub pocztowego uwidocznioną na przelewie bankowym lub
pocztowym, przy opłacie w formie elektronicznej datę złożenia zlecenia przelania środków,
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pod warunkiem jednak, że w momencie jego składania na rachunku Ubezpieczającego
znajdowała się niezbędna ilość środków płatniczych.
4.Termin zgłaszania szkód
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia
strony uzgodniły, że Ubezpieczający ma obowiązek zgłoszenia szkody w ciągu siedmiu dni
roboczych od daty powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości, chyba że OWU
przewidują dłuższy termin zgłoszenia szkody.
Powyższe nie ma zastosowania jeżeli zgłoszenie szkody po ww. terminie nie miało wpływu
na proces likwidacji szkody.
Warunki płatności składki: składka płatna przelewem jednorazowo dla każdego okresu
w terminie 14 dni od daty odpowiedzialności.
Ubezpieczyciel nie będzie stosował taryf wynikających z tabel frakcyjnych w stosunku do
ubezpieczanego na okres krótszy niż rok, w przypadku doubezpieczenia lub wyrównywania
okresów ubezpieczenia.
Do wszystkich ryzyk dla okresów ubezpieczenia innych niż rok stosuje się zasadę naliczania
składki proporcjonalnie do okresu ubezpieczenia co do dnia.
WARUNKI FAKULTATYWNE DLA UBEZPIECZEŃ NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW:

(warunki nie wymagane dla ważności oferty, ale uwzględniane w ocenie oferty)
1. Włączenie odpowiedzialności w przypadku szkody powstałej w stanie nietrzeźwości lub
po spożyciu alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.
2. Włączenie odpowiedzialności za zakażenie chorobami zakaźnymi, nawet jeśli nie
powstały w związku z nieszczęśliwym wypadkiem.
Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków – 40%
Lp.

G1

G2

Warunek fakultatywny
Włączenie odpowiedzialności w przypadku szkody powstałej w stanie
nietrzeźwości lub po spożyciu alkoholu, narkotyków lub innych środków
odurzających
Brak podwyższenia
Włączenie odpowiedzialności za zakażenie chorobami zakaźnymi, nawet
jeśli nie powstały w związku z nieszczęśliwym wypadkiem.
Brak włączenia
RAZEM

Ilość pkt.
50
0
50
0
100
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