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ZAŁĄCZNIK NR 7 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA USŁUGA UBEZPIECZENIA MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I UBEZPIECZEŃ
KOMUNIKACYJNYCH

I.

Ubezpieczający: SP ZOZ w Hajnówce

II.

Ubezpieczony: SP ZOZ w Hajnówce

III.

Przedmiotem ubezpieczeń są:

ZADANIE I:
1.

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego
działalność leczniczą.

2.

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności
prowadzeniem działalności i posiadaniem mienia

cywilnej

w

związku

z

ZADANIE II:
1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk;

ZADANIE III:
1.

Ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów służbowych.

IV.

Okres ubezpieczenia : 01 stycznia 2019– 31 grudnia 2021

V.

Płatność składki.
ZADANIE 1 i 2
Składka dla poszczególnego zadania będzie płatna w 6 ratach według
poniższego harmonogramu:
Pierwszy okres rozliczeniowy:
I rata do 14 stycznia 2019
IV rata do 31 lipca 2019
II rata do 31 marca 2019
V rata do 30 września 2019
III rata do 31 maja 2019
VI rata do 30 listopada 2019
Drugi okres rozliczeniowy:
I rata do 14 stycznia 2020
II rata do 31 marca 2020
III rata do 31 maja 2020

IV rata do 31 lipca 2020
V rata do 30 września 2020
VI rata do 30 listopada 2020
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Trzeci okres rozliczeniowy:
I rata do 14 stycznia 2021
II rata do 31 marca 2021
III rata do 31 maja 2021

IV rata do 31 lipca 2021
V rata do 30 września 2021
VI rata do 30 listopada 2021

ZADANIE III
Składka ubezpieczeniowa należna za ubezpieczenia, o których mowa w § 2 ust. 1 dla
pojazdów mechanicznych zgłoszonych do ubezpieczeń w ramach niniejszej Umowy,
płatna będzie jednorazowo w każdym właściwym dla danego pojazdu okresie
ubezpieczenia (tożsamego z okresem rozliczeniowym), w terminie 14 dni od dnia
wystawienia dokumentu ubezpieczenia, o którym mowa w § 3 ust. 4, dla danego pojazdu
mechanicznego.
ZADANIE I

1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
OKRES UBEZPIECZENIA: 01 stycznia 2019 – 31 grudnia 2021 z rocznym okresem
polisowania
OBOWIĄZKOWEUBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU
WYKONUJĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ
1. Przedmiot i zakres ubezpieczenia:
Ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna podmiotu wykonującego
działalność leczniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za szkody, będące
następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem
zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych, wyrządzone działaniem lub
zaniechaniem ubezpieczonego, które miało miejsce w okresie trwania ochrony
ubezpieczeniowej.
2. Zakres ubezpieczenia:
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie
obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego
działalność leczniczą (Dz. U. 2011 nr 293 poz. 1729).
3. Suma gwarancyjna (minimalna) ubezpieczenia zgodnie z rozporządzeniem –
równowartość w złotych wynosi:
100.000,00 Euro na jedno zdarzenie,
500.000,00 Euro na wszystkie zdarzenia.
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2. DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ZWIĄZKU Z
PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI I POSIADANIEM MIENIA
OKRES UBEZPIECZENIA: 01 stycznia 2019 – 31 grudnia 2021 z rocznym okresem
polisowania
2A. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego
działalność leczniczą za szkody będące następstwem udzielania świadczeń
zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń
zdrowotnych.
1. Zakres terytorialny ubezpieczenia: Polska.
2. Suma gwarancyjna: 100 000,00 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia.
Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody
wyrządzone osobie trzeciej w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych albo
niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych w związku z
wykonywaniem przez ubezpieczonego działalności leczniczej w zakresie nie objętym
obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, któremu podlega ten
ubezpieczony.
Wykonawca ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane rażącym niedbalstwem
ubezpieczającego lub osób, za które ponosi odpowiedzialność.
Ubezpieczyciel obejmie ochroną wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły w okresie
ubezpieczenia(niezależnie od momentu powstania lub ujawnienia się szkody) oraz
zgłoszenie roszczenia z tego tytułu przed upływem ustawowego terminu przedawnienia
roszczeń.Za wypadek ubezpieczeniowy uważa się świadczenie zdrowotne lub niezgodne z
prawem zaniechanie świadczenia zdrowotnego w wyniku którego wyrządzona została
szkoda.
3. Zakres ubezpieczenia obejmuje między innymi szkody:
a) będące wynikiem działania podwykonawców z zachowaniem prawa do regresu. Podlimit
w ramach sumy gwarancyjnej 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.
b) które ,nie mogą być zaspokojone z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej z powodu wyczerpania sumy gwarancyjnej(ubezpieczenie
nadwyżkowe). Podlimit w ramach sumy gwarancyjnej 100.000 zł na jedno i wszystkie
zdarzenia.
c) powstałe w związku z prowadzoną działalnością apteki szpitalnej. Podlimit w ramach sumy
gwarancyjnej 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia
Udział własny w szkodzie: brak
Franszyza redukcyjna: brak
Zakres odpowiedzialności nie obejmuje szkód rzeczowych.
2B. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone
osobie trzeciej w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem.
Zakres terytorialny ubezpieczenia: Polska.
Suma gwarancyjna: 100.000,00 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia.
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Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna deliktowa i kontraktowa
Ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzeniem
działalności pozaleczniczej i posiadanym mieniem.
Wykonawca ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane rażącym niedbalstwem
ubezpieczającego lub osób, za które ponosi odpowiedzialność.
Odpowiedzialnością Ubezpieczyciela objęte są roszczenia dotyczące szkód powstałych z
wypadków ubezpieczeniowych zaistniałych w okresie trwania ubezpieczenia, choćby
poszkodowani (uprawnieni) zgłosili je po tym okresie, jednakże przed upływem terminu
przedawnienia.
Wypadek ubezpieczeniowy określamy jako śmierć, uszkodzenie ciała, doznanie rozstroju
zdrowia, utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy.
Zakres ubezpieczenia obejmuje między innymi szkody:
1. szkody, które wystąpiły lub ujawniły się po wykonaniu usługi,
2. szkody
powstałe
w
związku
z
wykonywaniem

3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.

przez
ubezpieczającego/ubezpieczonego czynności o charakterze administracyjnym,
organizacyjnym, w tym w szczególności związanych z zarządzaniem podmiotem
leczniczym – odpowiedzialność deliktowa,
rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o odpowiedzialność cywilną pracodawcy za
następstwa wypadków przy pracy niezależnie od podstawy zatrudnienia oraz za
szkody poniesione przez wolontariuszy, praktykantów, rezydentów, doktorantów
,studentów i uczniów.
szkody w rzeczach oddanych przez pacjentów na przechowanie w związku z
udzieleniem świadczeń zdrowotnych oraz szkody w mieniu osób trzecich
przebywających na terenie Zamawiającego. Podlimit w ramach sumy gwarancyjnej
10.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia,
szkody powstałe w mieniu osób trzecich w następstwie awarii, działania oraz
eksploatacji urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania w
ramach sumy gwarancyjnej,
szkody wyrządzone przez osoby nie będące pracownikami Zamawiającego, ani
osobami świadczącymi pracę na podstawie umów innych niż umowa o pracę, za
które Zamawiający ponosi odpowiedzialność w ramach stosunku prawnego
łączącego strony, a w szczególności wolontariusze, praktykanci, studenci i uczniowie
odbywający praktyki zawodowe lub praktyczną naukę zawodu,
szkody powstałe w nieruchomościach i ruchomościach, z których Zamawiający
korzysta na podstawie umowy najmu, użyczenia, leasingu, dzierżawy,
szkody związane z rozbudową, modernizacją, lub remontem budynków/ lokali,
szkody związane z wynajmem pomieszczeń i urządzeń osobom trzecim( w tym
firmom),
szkody wyrządzone przy świadczeniu usług nie medycznych ,
szkody wyrządzone w pojazdach pracowników Zamawiającego (z wyłączeniem
kradzieży).Podlimit w ramach sumy gwarancyjnej 20.000,00 zł na jedno i wszystkie
zdarzenia,
szkody powstałe wskutek zatruć pokarmowych oraz zakażeń (w tym m.in.
gronkowcem),
szkody związane z przygotowaniem posiłków w tym związane z zarażeniem
salmonellą, czerwonką i innymi zakażeniami pokarmowymi,
szkody związane z naruszeniem zasad higieny i aseptyki,
szkody wyrządzone w skutek przeniesienia choroby zakaźnej,
szkody wynikłe z zanieczyszczenia środowiska, wody lub gruntu wskutek zdarzeń
nagłych i nieprzewidzianych (OC za szkody środowiskowe),
szkody w rzeczach wniesionych przez pacjenta na teren Szpitala,
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18. szkody wynikające z rażącego niedbalstwa,
19. szkody wyrządzone przez podwykonawców z zachowaniem prawa do regresu.
20. szkody powstałe na skutek uszkodzenia lub wadliwego działania maszyn, urządzeń

technicznych oraz aparatury medycznej.
21. skody powstałe z naruszenia praw pacjenta.
22. szkody wynikłe z naruszenia przepisów ustawy o ochronie danych osobowych

(Dz.U.1997 nr 133 poz. 883).
23. szkody powstałe wskutek wady dostarczonych środków i materiałów medycznych

(implantów, protez , leków).
24. szkody związane ze szczepieniami ( w tym szczepieniami przeciwko kleszczowemu

zapaleniu mózgu).
W pozostałych niewymienionych powyżej ryzykach odpowiedzialność do wysokości ogólnej
sumy gwarancyjnej.
Franszyzy i udziały własne:
Udział własny w szkodzie: brak
Franszyza integralna: 200,00 zł tylko w szkodach rzeczowych
Franszyza redukcyjna: brak
W OC pracodawcy franszyzę redukcyjną stanowi świadczenie wypłacone z ZUS.
Zakres odpowiedzialności obejmuje szkody rzeczowe i osobowe.
Przez rzeczy oddane na przechowanie rozumie się rzeczy zwyczajowo posiadane przez
pacjenta przyjmowanego w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Rzeczy
wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być przechowywane w
osobnych zamykanych pomieszczeniach, do których dostęp ma wyłącznie osoba
odpowiedzialna – przyjmująca rzeczy na przechowanie. Rzeczy wniesione przez pacjenta
i oddane na przechowanie muszą być przyjęte na przechowanie na podstawie kwitu, na
którym zostaną wyszczególnione wszystkie rzeczy otrzymane od pacjenta przyjętego w
związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych.
Ilość szkód i wartość wypłaconych odszkodowań w ostatnich 5 latach: podano w
załączniku nr 10.

1.

Obowiązek informacyjny
Ubezpieczyciel niezwłocznie powiadomi Ubezpieczającego o każdym roszczeniu z tytułu
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, które wpłynie bezpośrednio do
Ubezpieczyciela na podstawie art. 822 § 4 KC oraz o każdym odszkodowaniu i/lub
zadośćuczynieniu wypłaconym w związku z roszczeniem z tytułu ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej, a w szczególności przekaże zawiadomienie o wypłacie
odszkodowania i/lub zadośćuczynienia. „pod warunkiem uzyskania zgody
poszkodowanego na przetwarzanie jego danych osobowych”
Wartości kryteriów wynoszą :
Cena : 60%
Zakres ubezpieczenia – klauzule fakultatywne : 40%

5

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia komunikacyjne
SP ZOZ w Hajnówce
© PWS KONSTANTA S.A.

Klauzule fakultatywne –Zamawiający wnioskuje o zastosowanie w ofercie ubezpieczenia
następujących klauzul dodatkowych, które będą brane pod uwagę w ocenie kryterium
warunki ubezpieczenia :

Lp
.

1.

2.

3.

Wykaz klauzul dodatkowych -fakultatywnych

Pkt.

Klauzula prolongacyjna
Brak wpłaty przez Ubezpieczającego składki lub którejkolwiek z rat w terminie
przewidzianym w umowie ubezpieczenia , nie powoduje wygaśnięcia
(rozwiązania) umowy, ani zawieszenia udzielanej ochrony ubezpieczeniowej i nie
może być podstawą do odstąpienia przez ubezpieczyciela od umowy ze skutkiem
natychmiastowym. W sytuacji braku opłaty składki lub raty składki Ubezpieczyciel
zobowiązany jest wyznaczyć Ubezpieczającemu na piśmie dodatkowy, co
najmniej 7 dniowy, termin do zapłaty składki (raty).W przypadku nie dokonania
wpłaty w wyznaczonym terminie, Ubezpieczyciel może odstąpić od umowy
ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym.
Klauzula przelewu bankowego
Jeżeli zapłata składki albo raty dokonywana jest w formie przelewu bankowego
,za datę zapłaty uznaje się datę zlecenia zapłaty w banku na właściwy rachunek
zakładu Ubezpieczeń, pod warunkiem, że na rachunku Ubezpieczającego
znajdowała się wystarczająca ilość wolnych środków. W innym przypadku za datę
zapłaty uważa się datę, w której pełna kwota składki lub jej rata znalazła się na
rachunku Zakładu Ubezpieczeń, w taki sposób, ze mógł nią dysponować.
Klauzula zwiększenia sumy gwarancyjnej w ubezpieczeniu dobrowolnym
odpowiedzialności cywilnej.
Ubezpieczyciel zwiększy sumę gwarancyjną o 100 000 PLN przy zakresach
określonym w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia.
Klauzula dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dobrowolnej.
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Klauzula wypowiedzenia
Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia wyłącznie z zachowaniem
2-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec poszczególnego
okresu ubezpieczenia /okresu rozliczeniowego, / okresu polisowego, z
zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie w przypadku:
1. wysokiej szkodowości z przedmiotowej umowy tj. jeżeli wskaźnik szkodowości z
tytułu danej umowy ubezpieczenia:
a) na koniec 9 miesiąca pierwszego okresu rozliczeniowego/polisowego przekroczy
30% w ryzyku odpowiedzialności cywilnej lub 40% dla pozostałych ryzyk objętych
umową; wskaźnik szkodowości będzie określony jako stosunek wypłaconych
odszkodowań i rezerw szkodowych za 9 miesięcy pierwszego okresu
rozliczeniowego/polisowego do 9/12 składki należnej za pierwszy okres
rozliczeniowy/polisowy,
b) na koniec 9 miesiąca drugiego okresu rozliczeniowego/polisowego przekroczy
30% w ryzyku odpowiedzialności cywilnej lub 40% dla pozostałych ryzyk objętych
umową; wskaźnik szkodowości będzie określony jako stosunek wypłaconych
odszkodowań i rezerw szkodowych za 21 miesięcy okresu ubezpieczenia (12
miesięcy pierwszego okresu rozliczeniowego + 9 miesięcy drugiego okresu
rozliczeniowego) do 21/24 składki należnej za 24-miesięczny okres ubezpieczenia
6
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(12 miesięcy pierwszego okresu rozliczeniowego + 9 miesięcy drugiego okresu
rozliczeniowego).
2.
istotnej zmiany warunków reasekuracyjnych;
3.
zmiany zasadniczego profilu działalności przez Ubezpieczającego.

Uwaga : klauzula wypowiedzenia dotyczy zadania nr I

ZADANIE II

1.UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK
OKRES
UBEZPIECZENIA

01 stycznia 2019 – 31 grudnia 2021

Zakres ubezpieczenia

Obejmuje wszelkie szkody materialne polegające na
uszkodzeniu,
zniszczeniu
bądź
utracie
przedmiotu
ubezpieczenia wskutek nieprzewidzianej i niezależnej od
Ubezpieczonego przyczyny. Zakres ubezpieczenia powinien
obejmować co najmniej następujące ryzyka :
Pożar, bezpośrednie uderzenie pioruna, eksplozja, upadek
statku powietrznego, huragan, powódź, grad, obsunięcie się
ziemi, zapadanie się ziemi, lawina, uderzenie pojazdu,
następstwa szkód wodociągowych, skażenia i zanieczyszczenia
mienia w wyniku zdarzeń losowych objętych umowa
ubezpieczenia, „skażenia i zanieczyszczenia ubezpieczonego
mienia w wyniku zdarzeń losowych objętych umowa
ubezpieczenia”,deszcz nawalny, napór śniegu lub lodu,
trzęsienie ziemi, huk ponaddźwiękowy, dym i sadza, upadek
drzew, budynków lub budowli, słupów i linii napowietrznych,
dewastacja, pękanie rur w wyniku zdarzeń losowych objętych
umowa ubezpieczenia oraz szkody powstałe w ubezpieczonym
mieniu w następstwie akcji ratowniczej .
Ponadto zakres będzie obejmował :
-działanie człowieka tj. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność,
zaniedbanie, błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie
(m.in. w wyniku celowego i świadomego działania)
- kradzież z włamaniem, rabunek i wandalizm
- zbyt wysokiego /niskiego napięcia/natężenia w sieci
- pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk
pochodnych
- szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia
- koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed szkodą
-koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie

Przedmiot i suma

Ubezpieczenie obejmuje ewidencjonowane i określone w
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umowie ubezpieczenia stanowiące własność Ubezpieczającego
bądź będące w jego posiadaniu na podstawie tytułu prawnego,
budynki i budowle, mienie ruchome, środki trwałe.
System
Suma ubezpieczenia
Przedmiot ubezpieczenia
ubezpieczen Typ wartości
(z VAT) w PLN
ia
1.Budynki i Budowle KŚT 1 –
KŚT 1:
35 872 889,75
Księgowa
2 wykaz budynków w
Sumy stałe
KŚT 2 :
3 621 988,13
brutto
załączniku nr 8
KŚT 3:
1 328 450,26
ubezpieczenia

2.Maszyny, urządzenia,
wyposażenie, techniczne
KŚT 3 – 8

Sumy stałe

Księgowa
brutto

KŚT 4:

3 544 522,50

KŚT 5:

36 091,51

KŚT 6:

1 249 682,77

KŚT 8:

17 792 241 ,76

RAZEM

63 445 866,68

Przepięcia

100 000,00

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody, których wartość nie przekracza 400,00 PLN
(franszyza integralna)
Franszyza redukcyjna: brak
Sumy ubezpieczenia zawierają podatek VAT, odszkodowanie płatne z VAT.
Wykaz budynków zgodnie z załącznikiem nr 8.
Ilość szkód i wartość wypłaconych odszkodowań w ostatnich 3 latach: podano w
załączniku nr 10
ZASTOSOWANE LIMITY :
Za szkody spowodowane przez:
1. kradzież z włamaniem - uważa się:
a) zabór mienia, którego sprawca dokonał lub usiłował dokonać z zamkniętego lokalu
po usunięciu przy użyciu siły i narzędzi istniejących zabezpieczeń lub otworzeniu
zabezpieczenia kluczem oryginalnym, który zdobył przez kradzież z włamaniem z innego
lokalu lub w wyniku rabunku,
b) zabór mienia dokonany przez sprawcę, który ukrył się w lokalu przed jego
zamknięciem, jeżeli pozostawił ślady, które mogą być użyte jako dowód potajemnego
ukrycia,
2. rabunek - uważa się zabór ubezpieczonego mienia:
a) z zastosowaniem przemocy fizycznej wobec ubezpieczającego lub osób u niego
zatrudnionych bądź groźby natychmiastowego użycia przemocy albo z doprowadzeniem
do nieprzytomności lub bezbronności - dla pokonania ich oporu przed wydaniem
ubezpieczonego mienia,
b) przez sprawcę, który z zastosowaniem przemocy fizycznej bądź groźby
natychmiastowego użycia przemocy doprowadził do objętego ubezpieczeniem lokalu
lub/i urządzenia bądź pomieszczenia do przechowywania wartości pieniężnych osobę
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posiadającą klucze i zmusił ją do ich otworzenia albo sam je otworzył kluczami
zrabowanymi.
3. wandalizm - za które uważa się rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego
mienia, spowodowane przez osoby trzecie, które uzyskały do niego dostęp w sposób
określony w pkt. 1 i 2.
4. kradzież zwykła – zabór mienia wymienionego w przedmiocie ubezpieczenia na skutek
kradzieży nie spełniającej znamion opisanych w OWU, SIWZ. Limit: 5.000,00 zł na jedno i
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Definicja kradzieży zwykłej w miejscu ubezpieczenia

Klauzula kradzieży zwykłej
Z zastrzeżeniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i
za opłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej ustala się, co następuje:
1) zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody w mieniu powstałe na skutek
kradzieży zwykłej;
2) w rozumieniu niniejszej klauzuli kradzież zwykła oznacza zabór w celu
przywłaszczenia cudzej rzeczy ruchomej bez użycia przemocy lub groźby jej
użycia wobec osoby trzeciej bądź doprowadzenia tej osoby do stanu
nieprzytomności lub bezbronności;
3) ubezpieczający lub ubezpieczony jest zobowiązany:
a) zachować należytą staranność w celu zabezpieczenia mienia przed kradzieżą
zwykłą,
b) o ile to jest możliwe niezwłocznie, nie później niż w ciągu 4 godzin od chwili
zdarzenia lub podjęcia wiadomości o nim, powiadomić o zdarzeniu policję z
podaniem okoliczności zdarzenia oraz danych przedmiotu i wysokości szkody;
4) odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu ryzyka objętego niniejszą klauzulą
ograniczona jest do limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w
okresie ubezpieczenia;
5) limit odpowiedzialności oraz wysokość franszyzy redukcyjnej określone są w
umowie ubezpieczenia.
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia:
5 000,00 zł, franszyza redukcyjna 10% szkody nie mniej niż 500,00 zł

Przedmiot ubezpieczenia
1.Maszyny, urządzenia, wyposażenie w
tym sprzęt elektroniczny, sprzęt
medyczny
2.Środki obrotowe
3.Wandalizm do poz. I i II
4.Szyby od stłuczenia
5.Kradzież zwykła
6.Koszty naprawy zabezpieczeń

System
ubezpieczenia

Suma
ubezpieczenia
(PLN)

Pierwsze ryzyko

100 000,00

Pierwsze ryzyko
Pierwsze ryzyko
Pierwsze ryzyko
Pierwsze ryzyko
Pierwsze ryzyko

20 000,00
100 000,00
5 000,00
5 000,00
3 000,00

Dopuszczalna franszyza integralna w wysokości 200,00 PLN, nie dotyczy szyb.
Franszyza redukcyjne/udział własny – brak.
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Sumy ubezpieczenia zawierają podatek VAT, odszkodowanie płatne z VAT.
Postanowienia dodatkowe: klauzule mające charakter obligatoryjny

1

2

3

Klauzula reprezentantów
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych
warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że ochroną
ubezpieczeniową ubezpieczyciela nie są objęte szkody powstałe w wyniku umyślnego
działania lub zaniechania lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego,
przy czym za winę umyślną lub rażące niedbalstwo osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej
nie będącej osobą prawną należy rozumieć winę:
1) w przedsiębiorstwach państwowych — dyrektora, jego zastępców;
2) w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych — członków
zarządu, prokurentów;
3) w spółkach komandytowych i komandytowo — akcyjnych — komplementariuszy,
prokurentów;
4) w spółkach jawnych — wspólników, prokurentów;
5) w spółkach partnerskich — partnerów, członków zarządu, prokurentów;
6) w spółkach cywilnych — wspólników;
7) w spółdzielniach, fundacjach i stowarzyszeniach — członków zarządu,
lub innych osób wskazanych w postanowieniach dodatkowych do ogólnych warunków
ubezpieczenia.
Klauzula przepięć
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych
warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że :
1) Wykonawca obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe w wyniku przepięcia
spowodowane zarówno wyładowaniem atmosferycznym, jak i powstałe wskutek innych
niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn zewnętrznych.
2) Przez
przepięcie
należy
rozumieć krótkotrwały (impulsowy) wzrost napięcia
przekraczający maksymalne dopuszczalne napięcie robocze lub indukcyjne wzbudzenie się
niszczących sił elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych.
3) W/w zdarzenia losowe pozostają objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem
odpowiedniego do zagrożenia zabezpieczenia mienia poprzez zainstalowanie ograniczników
przepięcia (odgromniki, ochronniki, warystory, filtry).
Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody, których przyczyną były zjawiska
wewnętrzne wynikłe ze stanów awaryjnych lub normalnej pracy instalacji, osprzętu, maszyn i
urządzeń Ubezpieczonego (zwarcia, przeciążenia, indukcje impulsów napięciowych, itp.) a
ponadto szkody powstałe w zabezpieczeniach przepięciowych reagujących na przepięcia
zewnętrzne.
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi:
W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk
- dla szkód wskutek bezpośredniego uderzenia pioruna w sieć zasilającą lub linię
przesyłającą energie elektryczną : do pełnych sum ubezpieczenia
- dla szkód wskutek innych zewnętrznych i niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn :
100 000 zł
6) Franszyza redukcyjna : 500 zł
Klauzula ubezpieczenia kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie
Ubezpieczyciel pokrywa ponad sumę ubezpieczenia uzasadnione i udokumentowane koszty
poniesione przez Ubezpieczającego wynikłe z zaistnienia szkody objętej umową
ubezpieczenia, powstałe w związku z uprzątnięciem pozostałości po szkodzie, łącznie z
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kosztami rozbiórki/ demontażu części niezdatnych do użytku, ich wywozem, składowaniem lub
utylizacją. Ochrona obejmuje również koszty demontażu i ponownego montażu
nieuszkodzonych części ubezpieczonego mienia, jeżeli czynności takie są niezbędne w celu
przeprowadzenia naprawy mienia dotkniętego szkodą. Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy
kosztów związanych z usunięciem zanieczyszczeń wody lub gleby i jej rekultywacją.
Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej klauzuli stanowi nadwyżkę w
stosunku do ochrony gwarantowanej w granicach sumy ubezpieczenia w podstawowym
zakresie ubezpieczenia mienia.
Limit odpowiedzialności: 200.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia.
Klauzula ubezpieczenia kosztów odtworzenia dokumentacji
Ubezpieczyciel pokrywa ponad sumę ubezpieczenia uzasadnione i udokumentowane koszty
odtworzeniem dokumentacji produkcyjnej lub zakładowej (aktów, planów, dokumentów,
danych) uszkodzonej, zniszczonej lub utraconej; ochrona obejmuje wyłącznie koszty robocizny
poniesione na takie odtworzenie dokumentacji z włączeniem przeprowadzenia niezbędnych
badań i analiz oraz koszty odtworzenia nośników, na których dokumentacja była zawarta.
Powyższe koszty objęte są ochroną ubezpieczeniową do limitu odpowiedzialności w wysokości
10% wartości szkody, jednak nie więcej niż 200.000,00 zł w okresie ubezpieczenia.
Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej klauzuli stanowi nadwyżkę w
stosunku do ochrony gwarantowanej w granicach sumy ubezpieczenia w podstawowym
zakresie ubezpieczenia mienia.
Klauzula kosztów zabezpieczenia przed szkodą
W razie nieuchronności zajścia zdarzenia losowego objętego ochrona ubezpieczeniową,
ubezpieczyciel pokrywa ponad sumę ubezpieczenia uzasadnione i udokumentowane koszty
zabezpieczenia przed szkodą zagrożonego ubezpieczonego mienia.
Limit odpowiedzialności w ramach niniejszej klauzuli wynosi: 10% sumy ubezpieczenia mienia
bezpośrednio zagrożonego szkodą, nie więcej niż 200 000,00 w okresie ubezpieczenia.
Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej klauzuli stanowi nadwyżkę w
stosunku do ochrony gwarantowanej w granicach sumy ubezpieczenia w podstawowym
zakresie ubezpieczenia mienia.
Klauzula ubezpieczenia dodatkowych kosztów pracy w godzinach nadliczbowych,
nocnych, w dni wolne od pracy oraz frachtu ekspresowego
Ustala się, że zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o dodatkowe koszty pracy w
godzinach nadliczbowych, w godzinach nocnych, w dni wolne od pracy oraz koszty frachtu
ekspresowego (z wyłączeniem jednak frachtu lotniczego) poniesione w związku ze szkodą w
ubezpieczonym mieniu, za którą ubezpieczyciel przyjął odpowiedzialność na podstawie
zawartej umowy ubezpieczenia.
W przypadku, nie do ubezpieczenia mienia, świadczenie wypłacane tytułem zwrotu kosztów
wymienionych w niniejszej klauzuli jest zmniejszane w takim stosunku jak odszkodowanie tj.
proporcjonalnie do stopnia zaniżenia sumy ubezpieczenia mienia.
Limit odpowiedzialności: 20% wysokości szkody w mieniu, nie więcej niż 200.000,00 zł na
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

4.

Klauzula - kosztów ewakuacji
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU oraz innych
postanowień umowy ubezpieczenia i za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej, ustala
się, co następuje:
1) w przypadku rozszerzenia zakresu ochrony o ryzyko aktów terroryzmu na podstawie
klauzuli aktów terroryzmu, Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową koszty
ewakuacji pacjentów oraz sprzętu medycznego, poniesione w wyniku zagrożenia aktem
terroryzmu w rozumieniu klauzuli aktów terroryzmu pod warunkiem;
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2) zakoszty ewakuacji uważa sięponiesione i udokumentowanekoszty związane z:
1. transportem pacjentów,
2. transportem sprzętu medycznego,
3. magazynowaniem i przechowywaniem sprzętu medycznego w czasie koniecznym dla
czynności ewakuacyjnych,
4. dozorem sprzętu medycznego przez wyspecjalizowane podmioty,
5. pobytem ewakuowanych pacjentów w zastępczych placówkach w okresie do jednej
doby licząc od momentu zakwaterowania, z zastrzeżeniem iż koszty pobytu jednego
pacjenta nie mogą przekroczyć 100 PLN za dobę;
3) Ubezpieczyciel pokrywa powyższe koszty wyłącznie w sytuacji, gdy ewakuacja
przeprowadzona została na polecenie Policji, Straży Pożarnej lub Straży Miejskiej oraz
odbywała się pod kierunkiem lub w obecności ww. służb;
4) limit odpowiedzialności -50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
5) franszyza redukcyjna -500 zł

5.

6.

Klauzula aktów terroryzmu
Do zakresu ochrony ubezpieczeniowej włącza się szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w
wyniku zdarzeń losowych objętych ochroną ubezpieczeniową oraz akcji ratowniczej
prowadzonej w związku z tymi zdarzeniami, będącymi następstwem aktów terroryzmu.
1. Przez akty terroryzmu rozumie się wszelkiego rodzajudziałanie mające na celu
wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności lub dezorganizację życia publicznego dla
osiągnięcia określonych skutków ekonomicznych, politycznych, religijnych, ideologicznych,
socjalnych lub społecznych,
2. Z zakresu ochrony wyłączone są szkody spowodowane uwolnieniem lub wystawieniem na
działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych jak również wszelkie
szkody spowodowane atakiem elektronicznym, włączając w to włamania komputerowe lub
wprowadzenie jakiejkolwiek formy wirusa komputerowego.
3. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia:
500.000,00 zł
Franszyza redukcyjna: 10% wysokości szkody nie mniej niż 500,00 zł
Klauzula - ubezpieczenia drobnych robót budowlanych
„Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się,
co następuje:
1) zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe w
związku z prowadzeniem przez ubezpieczającego lub na jego zlecenie w miejscu
ubezpieczenia drobnych prac ziemnych i remontowo-budowlanych pod warunkiem, że prace
te:
a) prowadzone są w obiektach oddanych do użytkowania i nie wymagają pozwolenia na
budowę,
b) realizacja ich nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku lub budowli lub
konstrukcji dachu;
2) z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są
szkody powstałe wskutek:
a) niewłaściwego zabezpieczenia mienia sąsiadującego przed skutkami prowadzonych prac
remontowo-budowlanych,
b) przeprowadzenia prac niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zastosowania wadliwych
materiałów lub niewłaściwej technologii wykonawstwa,
c) awarii urządzeń lub instalacji spowodowanych wadliwym montażem,
d) dokonania rozruchu niezgodnie z instrukcją producenta lub dostawcy, e) katastrofy
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budowlanej, przez którą należy rozumieć zawalenie się obiektu budowlanego, polegające na
samoistnym, niezamierzonym i gwałtownym zniszczeniu całości obiektu budowlanego lub jego
części, niezależnie od przyczyny pierwotnej;
3) Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z prowadzeniem
drobnych prac remontowo-budowlanych:
a) w mieniu będącym przedmiotem drobnych prac remontowo-budowlanych – do limitu
odpowiedzialności określonego w umowie ubezpieczenia, który obowiązuje na wszystkie
wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły w okresie ubezpieczenia; limit ten powinien
uwzględniać wartość mienia będącego przedmiotem drobnych prac oraz koszt ich wykonania,
b) w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia – do sumy ubezpieczenia
mienia od ognia i innych żywiołów;
4) wysokość limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciel, o którym mowa w pkt 3 lit. a, deklaruje
ubezpieczający kierując się przewidywaną możliwością maksymalnej straty w okresie
ubezpieczenia; limit odpowiedzialności Ubezpieczyciel ulega pomniejszeniu o kwotę każdego
odszkodowania i kosztów wypłaconych z tytułu ubezpieczenia, o którym mowa w niniejszej
klauzuli; ubezpieczający może za zgodą Ubezpieczyciel uzupełnić wysokość limitu
odpowiedzialności za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej; w przypadku uzupełnienia
limitu odpowiedzialności, podwyższony limit stanowi granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciel
od dnia następnego po zapłacie dodatkowej składki ubezpieczeniowej, o ile nie umówiono się
inaczej.
Limit odpowiedzialności 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

7.

8.

9.

10.

Klauzula pokrycia kosztów skażenia i zanieczyszczenia
Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu
ubezpieczonego mienia wskutek zdarzeń losowych objętych umową ubezpieczenia.
Limit dla klauzuli pokrycia kosztów skażenia i zanieczyszczenia – 100 000,00 zł na jedno i
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
Klauzula ograniczenia zasady proporcji
Wyłączona zostaje zasada stosowania proporcjonalnej redukcji odszkodowania w przypadku,
gdy wartość przedmiotu ubezpieczenia, przy uwzględnieniu rodzaju zadeklarowanej wartości
będącej podstawą do ustalenia sumy ubezpieczenia, w dniu szkody nie przekracza 120%
sumy ubezpieczenia tego przedmiotu.
Klauzula - wartości księgowej brutto.
W przypadku zadeklarowania przez Ubezpieczającego do ubezpieczenia środków trwałych w
wartości księgowych brutto (wartość księgowa początkowa) Ubezpieczyciel akceptuje
zadeklarowane wartości bez względu na wiek, stopień umorzenia (amortyzacji) i technicznego
lub faktycznego zużycia ubezpieczanego mienia, a odszkodowanie za uszkodzone będzie
wypłacane do wartości księgowej brutto uszkodzonego mienia. Zasada proporcjonalnej
wypłaty odszkodowania stosowana będzie tylko w przypadku niezgodności wartości księgowej
brutto zadeklarowanej przez Ubezpieczonego z uwzględnieniem postanowień klauzuli
ograniczenia zasady proporcji
Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowego mienia
(automatyczne ubezpieczenie nowych inwestycji, klauzula inwestycyjna)
1. Ustala się, że:
a) nowo nabyte środki trwałe,
b) wzrost wartości środków trwałych wskutek dokonanych inwestycji, zostają objęte
automatyczną ochroną ubezpieczeniową od chwili przejścia ryzyka ich posiadania na
Ubezpieczającego. Automatyczna ochrona ubezpieczeniowa odnosi się wyłącznie do miejsc
ubezpieczenia wskazanych w umowie ubezpieczenia. Przejście ryzyka związanego z
posiadaniem nowych środków trwałych na Ubezpieczającego powinno być potwierdzone
dokumentem np. fakturą zakupu lub protokołem zdawczo – odbiorczym. Ochrona
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

ubezpieczeniowa nie obejmuje mienia podczas załadunku, transportu, rozładunku oraz prac
budowlano-montażowych (w tym prób i testów).
2. Ubezpieczający zobowiązany jest zgłosić zwiększenie sumy ubezpieczenia w terminie do 20
dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia.
3. Odpowiedzialność ubezpieczyciela w stosunku do automatycznie ubezpieczonego na mocy
niniejszej klauzuli mienia ograniczona jest do wysokości 15% wartości łącznej sumy
ubezpieczenia.
4. Nowo nabyte środki trwałe oraz inwestycje, których suma ubezpieczenia przekracza przyjęty
w klauzuli limit, mogą być ubezpieczone na zasadach określonych w ogólnych warunkach
ubezpieczenia. Analogiczne zasady obowiązują, jeżeli w okresie ubezpieczenia łączna
suma ubezpieczenia nowo nabytego mienia oraz inwestycji przekroczy przyjęty w klauzuli
limit.
5. Rozliczenie składki wynikającej z udzielanej ochrony ubezpieczeniowej następuje w terminie
30 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia w oparciu o następującą formułę: ½ przyjętej
stawki rocznej w umowie ubezpieczenia x wzrost sum ubezpieczenia w rocznym okresie.
6. W przypadku, gdy w okresie ubezpieczenia suma ubezpieczenia mienia ulegnie
zmniejszeniu wskutek jego zbycia, rozbiórki bądź ze złomowania, ubezpieczyciel dokona
rozliczenia składki na zasadach analogicznych
Klauzula warunków i taryf
Ustala się, że w przypadku do ubezpieczenia, uzupełniania lub podwyższania sumy
ubezpieczenia lub limitu odpowiedzialności w okresie ubezpieczenia, zastosowanie mieć będą
warunki umowy oraz stawki ubezpieczeniowe ustalone w procedurze przetargowej. Warunki i
stawki są niezmienne w całym okresie ubezpieczenia
Postanowienia niniejszej klauzuli nie mają zastosowania do przypadków uregulowanych w art.
816 Kodeksu Cywilnego.
Klauzula poszukiwania wycieków:
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje koszty poszukiwania wycieków z instalacji wodnokanalizacyjnej
oraz
usunięcia
skutków
takich
poszukiwań
maksymalnie
do
wysokości 20.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Klauzula zgłaszania szkód
Zawiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie winno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak
niż w ciągu 7dni roboczych od daty powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości, chyba
że zapisy o.w.u. przewidują dłuższe terminy.
Klauzula ochrony urządzeń zewnętrznych
Ochroną ubezpieczeniową w ramach niniejszej umowy objęte są wszystkie urządzenia
zewnętrzne zamontowane na budynkach. Limit odpowiedzialności 20.000 zł na jedno i
wszystkie zdarzenia. Zastrzeżenie: urządzenia powinny być zainstalowane i zabezpieczone w
taki sposób, aby ich wymontowanie nie było możliwe bez pozostawienia śladów użycia siły lub
narzędzi.
Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych
Ubezpieczyciel uznaje, we wszystkich funkcjonujących oraz nowych lokalizacjach, istniejące u
Ubezpieczonego zabezpieczenia przeciwpożarowe za wystarczające do udzielenia ochrony
ubezpieczeniowej i wypłaty odszkodowania. Ubezpieczony potwierdza ze spełnia w tym
zakresie obowiązujące przepisy prawa. Ubezpieczycielowi przysługuje prawo do
przeprowadzenia lustracji ryzyka.
W odniesieniu do nowych lokalizacji zabezpieczenia można uznać za wystarczające o ile
spełniają obowiązujące przepisy p.poż.
Klauzula ubezpieczenia rozmrożenia
1. Ochrona ubezpieczeniowa na podstawie niniejszej klauzuli zostaje rozszerzona o szkody
powstałe wskutek rozmrożenia ubezpieczonych towarów / środków obrotowych, własnych oraz
powierzonych.
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Dla celów niniejszej klauzuli pod pojęciem rozmrożenia rozumie się utratę przydatności
towarów / środków obrotowych (w tym odczynników, materiałów medycznych oraz lekarstw)
na skutek ich zepsucia / zniszczenia w wyniku podwyższenia się temperatury przechowywania
w urządzeniu chłodniczym w bezpośrednim następstwie:
1) uszkodzenia urządzenia chłodniczego,
2) przerwy w dostawie prądu elektrycznego,
2. Powyższa klauzula obejmuje wyłącznie towary, których właściwości naturalne nakazują
przechowywanie ich w urządzeniach chłodniczych,
3. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za rozmrożenie wskutek niewłaściwego
przechowywania lub mechanicznego uszkodzenia opakowania towarów.
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 5 000,00 zł w
jednym okresie rozliczeniowym.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Klauzula kosztów naprawy zabezpieczeń
W ramach dodatkowego limitu w wysokości 10.000,00 zł. Ubezpieczyciel pokryje szkody
powstałe w następstwie kradzieży lub próby kradzieży mienia lub rabunku polegające na
zniszczeniu lub uszkodzeniu urządzeń zabezpieczających, alarmowych, ścian, stropów,
zamków, drzwi, żaluzji, rolet, krat, kas pancernych itp.
Klauzula płatności rat
W przypadku wypłaty odszkodowania, Ubezpieczyciel nie jest uprawniony do potrącenia z
kwoty odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych lub żądania zapłaty pozostałych rat;
Klauzula zabezpieczeń przeciw kradzieżowych
Ubezpieczyciel uznaje, we wszystkich funkcjonujących oraz nowych lokalizacjach, istniejące u
Ubezpieczonego zabezpieczenia przeciw kradzieżowe za wystarczające do udzielenia ochrony
ubezpieczeniowej i wypłaty odszkodowania. Ubezpieczony potwierdza ze spełnia w tym
zakresie obowiązujące przepisy prawa. Ubezpieczycielowi przysługuje prawo do
przeprowadzenia lustracji ryzyka.
W odniesieniu do nowych lokalizacji zabezpieczenia można uznać za wystarczające o ile nie
są gorsze niż w funkcjonujących lokalizacjach.
Klauzula rozliczenia składki
Wszelkie rozliczenia płatności wynikające z niniejszej umowy, a w szczególności związane z
dopłatą oraz zwrotem składek, dokonywane będą proporcjonalnie tj. za każdy dzień ochrony
ubezpieczeniowej, o ile nie zostaną rozliczone na mocy klauzuli automatycznego pokrycia z
zastrzeżeniem zgodnym z art. 816 Kodeksu Cywilnego.
Klauzula zgłaszania szkód
Zawiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie winno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak
niż w ciągu 7dni roboczych od daty powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości, chyba
że zapisy o.w.u. przewidują dłuższe terminy.
Klauzula ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia
Ochroną ubezpieczeniową objęte jest dodatkowo ryzyko stłuczenia (rozbicia) szyb i innych
przedmiotów szklanych należących do ubezpieczającego lub będących w jego posiadaniu i
stanowiące wyposażenie budynków, lokali oraz innych pomieszczeń użytkowych.
Ubezpieczenie nie obejmuje:
- szklanych, ceramicznych i kamiennych wykładzin podłogowych,
- szkła stanowiącego osprzęt urządzeń technicznych (maszyn, aparatów, narzędzi itp.) oraz
osprzęt wszelkiego rodzaju instalacji,
- szyb, przedmiotów szklanych i płyt kamiennych w stanie uszkodzonym,
- szyb, przedmiotów szklanych i płyt kamiennych przed ich ostatecznym zamontowaniem bądź
zainstalowaniem w miejscu przeznaczenia,
- szyb w pojazdach i środkach transportowych.
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:
- powstałe przy wymianie lub wymontowaniu ubezpieczonego przedmiotu,
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- powstałe wskutek zadrapania, porysowania, poplamienia bądź zmiany barwy,
Limit odpowiedzialności: 5.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Wykazu klauzul fakultatywnych, punktowanych.
Wartości kryteriów wynoszą :
Cena : 60%
Zakres ubezpieczenia – klauzule fakultatywne : 40%
Klauzule fakultatywne –Zamawiający wnioskuje o zastosowanie w ofercie ubezpieczenia
następujących klauzul dodatkowych, które będą brane pod uwagę w ocenie kryterium
warunki ubezpieczenia :
Lp
.

1.

2.

3.

Wykaz klauzul dodatkowych -fakultatywnych
Klauzula prolongacyjna
Brak wpłaty przez Ubezpieczającego składki lub którejkolwiek z rat w
terminie przewidzianym w umowie ubezpieczenia , nie powoduje
wygaśnięcia (rozwiązania) umowy, ani zawieszenia udzielanej ochrony
ubezpieczeniowej i nie może być podstawą do odstąpienia przez
ubezpieczyciela od umowy ze skutkiem natychmiastowym. W sytuacji braku
opłaty składki lub raty składki Ubezpieczyciel zobowiązany jest wyznaczyć
Ubezpieczającemu na piśmie dodatkowy, co najmniej 7 dniowy, termin do
zapłaty składki (raty).W przypadku nie dokonania wpłaty w wyznaczonym
terminie, Ubezpieczyciel może odstąpić od umowy ubezpieczenia ze
skutkiem natychmiastowym.
Klauzula przelewu bankowego
Jeżeli zapłata składki albo raty dokonywana jest w formie przelewu
bankowego ,za datę zapłaty uznaje się datę zlecenia zapłaty w banku na
właściwy rachunek zakładu Ubezpieczeń, pod warunkiem, że na rachunku
Ubezpieczającego znajdowała się wystarczająca ilość wolnych środków. W
innym przypadku za datę zapłaty uważa się datę, w której pełna kwota
składki lub jej rata znalazła się na rachunku Zakładu Ubezpieczeń, w taki
sposób, ze mógł nią dysponować.
Klauzula Cyberataku
Ochroną będą objęte wszystkie szkody powstałe w wyniku ataku
elektronicznego tj. włamania komputerowego, zakłócenia działania
systemów, wprowadzenia wirusa komputerowego polegające na
uszkodzeniu lub zniszczeniu oprogramowania i danych. Ubezpieczony ma
obowiązek zawiadomić Policję bezzwłocznie po wystąpieniu szkody. Limit
odpowiedzialności dla tego zakresu wynosi 100 000 PLN na jedno i
wszystkie zdarzenia.

Pkt.
10

10

20

ZADANIE III
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TERMIN UBEZPIECZENIA:01 stycznia 2019 – 31 grudnia 2021
CZYNNIK PODATKOWY
Suma ubezpieczenia zawiera podatek VAT , odszkodowanie płatne będzie z podatkiem VAT,
- Ubezpieczający nie odlicza podatku VAT.
1. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW
MECHANICZNYCH
1.1. Przedmiot i zakres ubezpieczenia
Przedmiotem umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów
mechanicznych będą pojazdy stanowiące własność Ubezpieczającego bądź będące w
jego posiadaniu na podstawie tytułu prawnego – wg załącznika nr 10.Ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych zgodne z warunkami
określonymi w Ustawie z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych,
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli
Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 roku, nr 124, poz. 1152 z późn. zm.).
1.2. Suma gwarancyjna:
Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych.
Minimalna suma gwarancyjna dla szkód na osobie : ustawowa
Minimalna suma gwarancyjna dla szkód w mieniu : ustawowa
1.3. Zakres terytorialny :
RP i kraje Unii Europejskiej.
2. UBEZPIECZENIE AUTOCASCO
2.1. Zakres ubezpieczenia:
Pełny z rozszerzeniem o ryzyko kradzieży - obejmuje szkody powstałe w pojeździe lub
jego wyposażeniu. Ochrona ubezpieczeniowa w ubezpieczeniu autocasco obejmuje co
najmniej szkody polegające na:
uszkodzeniu pojazdu w związku z ruchem i postojem wskutek:
 nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia z innym pojazdem,
osobami, zwierzętami lub przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu
 działania osób trzecich , w tym również włamania.
b) uszkodzeniu lub utracie pojazdu wskutek następujących zdarzeń losowych:
1. powodzi, zatopienia, uderzenia pioruna, pożaru, wybuchu,
opadu
atmosferycznego, huraganu, osuwania lub zapadania ziemi,
2. nagłego działania czynnika termicznego pochodzącego z wewnątrz i zewnątrz
pojazdu
c) uszkodzenia wnętrza pojazdu przez osoby, których przewóz wymagany był potrzebą
udzielenia pomocy medycznej.
d) kradzieży pojazdu (w tym kradzieży zuchwałej), jego części lub wyposażenia,
e) uszkodzenie pojazdu, w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego użycia lub
kradzieży.
a)

2.2. Zakres terytorialny:
Polska
2.3. Przedmiot ubezpieczenia
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Przedmiotem
umowy ubezpieczenia będą pojazdy stanowiące własność
Ubezpieczającego bądź będące w jego posiadaniu na podstawie tytułu prawnego – wg
załącznika nr 9.
2.4. Sumy ubezpieczenia
zgodnie z danymi w załączniku
Ustala się utrzymanie stałej sumy ubezpieczenia dla pojazdu fabrycznie nowego przez
okres 6 miesięcy od daty nabycia pojazdu
2.5. Warunki i klauzule dodatkowe do ubezpieczenia Autocasco
2.5.1. Warunki dodatkowe
 zniesione udziały własne,
 franszyza integralna w wysokości 300 PLN
 franszyza redukcyjna i udział własny: brak
 rozliczenie szkód w systemie serwis bez stosowania odliczeń amortyzacyjnych,
 brak konsumpcji sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania
 ubezpieczenie obejmuje koszty holowania po kolizji, awarii oraz parkowania po
szkodzie - limit 1000 PLN na każdy pojazd, na jedno zdarzenie bez limitu liczby
zdarzeń
3. UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I
PASAŻERÓW
3.1. Zakres ubezpieczenia
1. Uszkodzenie ciała lub śmierć kierowcy lub pasażera powstałe w wyniku wypadku w
czasie ruchu pojazdu oraz podczas wsiadania i wysiadania.
2. Ubezpieczeniem objęte są również szkody powstałe podczas przebywania w
pojeździe w przypadku zatrzymania pojazdu lub postoju pojazdu na trasie jazdy.
3. Ubezpieczeniem są również objęte szkody powstałe podczas naprawy pojazdu na
trasie jazdy.
4. Ubezpieczeniem są również objęte szkody powstałe podczas załadowywania i
rozładowywania pojazdu bądź przyczepy zespolonej z pojazdem.
3.2. Przedmiot ubezpieczenia
Przedmiotem
umowy ubezpieczenia będą pojazdy stanowiące własność
Ubezpieczającego bądź będące w jego posiadaniu na podstawie tytułu prawnego – wg
załącznika nr 9.
3.3. Suma ubezpieczenia
10 000 ,00 PLN na każde miejsce w pojeździe
4. UBEZPIECZENIE ASSISTANCE - BEZSKŁADKOWO
4.1. Zakres ubezpieczenia
dotyczy pojazdów o ładowności do 2 ton posiadających ubezpieczenie OC lub AC.
Warunki ubezpieczenia, zakres terytorialny oraz limity pokrycia poszczególnych
świadczeń i usług - zgodne z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Assistance
Wykonawcy.
4.2. Przedmiot ubezpieczenia
Przedmiotem
umowy ubezpieczenia będą pojazdy stanowiące własność
Ubezpieczającego bądź będące w jego posiadaniu na podstawie tytułu prawnego – wg
załącznika nr 9.
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Wykazu klauzul fakultatywnych, punktowanych.
Wartości kryteriów wynoszą :
Cena : 60%
Zakres ubezpieczenia – klauzule fakultatywne : 40%
Lp.

1.

2.

3.

Wykaz klauzul dodatkowych –fakultatywnych
Punktacja
Klauzula pomocy przy zagospodarowaniu pozostałości po szkodzie
całkowitej : Ubezpieczyciel każdorazowo na wniosek Ubezpieczającego /
Ubezpieczonego zobowiązuje się do udzielenia wszelkiej możliwej pomocy przy
zagospodarowaniu i późniejszym zbyciu pozostałości pojazdu po szkodzie
uznanej za całkowitą, w szczególności do znalezienia nabywcy na pojazd w
stanie uszkodzonym. Jednocześnie Ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia
różnicy pomiędzy wartością pozostałości wycenioną przez Ubezpieczyciela, a
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faktyczną wartością transakcyjną tych pozostałości po ich zorganizowanej przez
siebie sprzedaży. W przypadku braku nabywcy na pojazd uszkodzony,
Ubezpieczyciel wypłaci całą sumę odszkodowania po dokonaniu złomowania
pojazdu. W przypadku rezygnacji Ubezpieczonego z oferty nabycia pozostałości
przez wskazany podmiot, Ubezpieczyciel określa odszkodowanie w kwocie
odpowiadającej wartości pojazdu w dniu ustalenia odszkodowania pomniejszoną
o wartość pozostałości powypadkowych określoną na podstawie.
Klauzula dotyczy ubezpieczeń komunikacyjnych.
Klauzula pasów bezpieczeństwa, poduszek powietrznych, napinaczy itp.:
Ubezpieczyciel odpowiada za szkody polegające na uszkodzeniu pasów
bezpieczeństwa, napinaczy pasów, poduszek gazowych, kurtyn i sterowników
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do tych urządzeń, bez konieczności zwrotu tych elementów.
Klauzula badań technicznych: Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie za
szkodę zaistniałą z ubezpieczenia Auto Casco, gdy w momencie powstania
szkody pojazd nie posiadał ważnego okresowego badania technicznego - jeżeli
w odniesieniu do tego pojazdu obowiązuje wymóg dokonywania okresowych
badań technicznych
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