Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na kompleksowe ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności
cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Miejskiego Zakładu Komunikacji spółka z o.o. w Oświęcimiu

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ ORAZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE
MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACJI SPÓŁKI Z O.O. W OŚWIĘCIMIU

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy na kompleksowe
ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne
MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACJI spółka z o.o. w Oświęcimiu.
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DZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Rodzaje ubezpieczeń objętych umową
Niniejszą umową objęte są następujące ubezpieczenia:
1.1. ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk (zwane dalej ubezpieczeniem ALL),
1.2. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz posiadanego mienia (zwane dalej
ubezpieczeniem OC).
1.3. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego (zwane dalej ubezpieczeniem
OC kom);
1.4. Ubezpieczenie auto-casco (zwane dalej ubezpieczeniem AC);
1.5. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z ruchem pojazdów (zwane dalej
ubezpieczeniem NNW))
Na podstawie i na warunkach niniejszej umowy Ubezpieczyciel udziela Zamawiającemu ochrony ubezpieczeniowej
w zakresie ubezpieczeń określonych w pkt.1.

§2
Okres trwania umowy
Niniejsza Umowa ubezpieczenia obowiązuje od dnia od 01.01.2020 r. godz. 00.00 do dnia 31.12.2020r. godz. 24.00.
Wartości sum ubezpieczenia podlegają aktualizacji zgodnie z zapisami Klauzuli udzielania ochrony w związku z deklaracją
i zmianą wartości sum ubezpieczenia (dotyczy ubezpieczenia ALL).
Pojazdy oraz mienie zgłaszane do ubezpieczenia w czasie trwania niniejszej Umowy zostaną objęte ochroną
na warunkach zawartej Umowy.
§3
Płatność składki
Dla każdego z ryzyk będących przedmiotem niniejszej Umowy Ubezpieczyciel wystawi polisę ubezpieczenia
lub stosowne certyfikaty potwierdzające ochronę ubezpieczeniową w każdym okresie rozliczeniowym.
Wszelkie rozliczenia między stronami będą potwierdzane stosownymi dodatkami (polisy/certyfikaty) do Umowy
wystawionymi przez Ubezpieczyciela.
Składka należna określona w polisach zostanie opłacona w dwóch ratach w terminie do 14 dni od daty wystawienia
polisy lub innego dokumentu rozliczeniowego.
W przypadku polis komunikacyjnych składka płatna w dwóch ratach w terminie 14 dni od chwili wejścia
do ubezpieczenia określonego pojazdu.
W przypadku jakichkolwiek płatności w trakcie okresu ubezpieczenia wynikających z doubezpieczeń, zmian sum
ubezpieczenia, obejmowania ochroną ubezpieczeniową nowych składników majątku Ubezpieczyciel wyznaczy termin
płatności co najmniej 21 dni od dnia wystawienia dokumentu ubezpieczenia, lecz nie krótszy niż 14 dni od dnia
otrzymania dokumentu ubezpieczenia przez Zamawiającego.

§4
Ogólne warunki ubezpieczenia
Do niniejszej umowy mają zastosowanie następujące Ogólne Warunki Ubezpieczenia (zwane dalej OWU):
1.1. w zakresie ubezpieczenia ALL: ……….
1.2. w zakresie ubezpieczenia OC: …………..
1.3. w zakresie ubezpieczenia AC:……………
1.4. w zakresie ubezpieczenia NNW:………………
Postanowienia niniejszej Umowy mają pierwszeństwo stosowania przed OWU, o których mowa w pkt.1., chyba że OWU
przewidują rozwiązania korzystniejsze dla Zamawiającego.
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W pozostałych kwestiach zastosowanie mają Regulamin oraz ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny
(tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 121), zwana dalej Kodeks cywilny.
§5
Zgłaszanie nowych pojazdów do ubezpieczenia. Zbycie pojazdów
Ubezpieczenia nowo zakupionych pojazdów zawierane będą na podstawie pisemnego zgłoszenia (formę pliku
elektronicznego przesłanego za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu uznaje się za wystarczającą)
przekazanego Ubezpieczycielowi przez Zamawiającego lub za pośrednictwem Brokera. Zgłoszenie będzie zawierać
co najmniej następujące dane: dane Zamawiającego w polisie (w tym nazwa, adres); dane właściciela (jeśli inny
niż Zamawiający, w tym nazwa, adres); marka, model, typ i rodzaj pojazdu; rok produkcji pojazdu; data pierwszej
rejestracji pojazdu; pojemność silnika; ładowność pojazdu, przebieg (nie dotyczy pojazdów nowych); liczba miejsc
zgodna z dowodem rejestracyjnym; nr rejestracyjny pojazdu; nr VIN; rodzaj ubezpieczeń, które mają być zawarte
w związku z pojazdem; okres ubezpieczenia; aktualną wartość sumy ubezpieczenia pojazdu, z zaznaczeniem czy suma
zawiera podatek VAT.
Dopuszcza się możliwość zgłoszenia w terminie trzech dni roboczych od dnia rejestracji pojazdu. Powyższe nie dotyczy
ubezpieczenia obowiązkowego OC, zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych,
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych(Dz. U. z 2013r., poz.392
ze zm.).
Ubezpieczyciel niezwłocznie po otrzymaniu informacji, o których mowa w pkt.1. zobowiązany jest potwierdzić fakt
zawarcia ubezpieczenia wystawiając następujące dokumenty ubezpieczenia: polisę zawierającą co najmniej: określenie
Ubezpieczającego i Ubezpieczonego, rodzaj zawartych ubezpieczeń, dane pojazdu, z którym te ubezpieczenia
są związane, okres ubezpieczenia, wysokość składki i termin płatności oraz dodatkowo potwierdzenie zawarcia
ubezpieczenia OC.
Okresy ubezpieczenia pojazdów zgłoszonych do ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia rozpoczynać się będą w dniu
wskazanym w zgłoszeniu pojazdu do ubezpieczenia.
W przypadku pojazdów sprzedanych/wykreślonych z ewidencji środków trwałych w trakcie trwania umowy, składka
za udzielenie ochrony naliczana będzie pro rata za każdy dzień udzielanej ochrony w ramach danego okresu
rozliczeniowego.
Zwrot składki odbywa się na podstawie dostarczonych Wykonawcy dokumentów zbycia pojazdów (umów „kupnasprzedaży”, faktury sprzedaży, decyzji właściwego organu o wyrejestrowaniu/złomowaniu pojazdu, wypowiedzenia
ubezpieczenia przez nabywcę pojazdu).
§6
Postanowienia szczególne dotyczące realizacji obowiązków z umowy
Gdziekolwiek w ogólnych/szczególnych warunkach ubezpieczenia przewidziana jest sankcja w postaci ograniczenia
lub odmowy wypłaty odszkodowania przez Ubezpieczyciela za niedopełnienie obowiązków zawartych w umowie,
to ma ona zastosowanie tylko wtedy, gdy niedopełnienie obowiązku było główną przyczyną powstania szkody
lub zwiększenia jej rozmiaru i w zakresie nie większym niż stopień, w jakim niedopełnienie obowiązku wpłynęło
na powstanie lub zwiększenie się szkody.
Gdziekolwiek w ogólnych/szczególnych warunkach ubezpieczenia przewidziane są postanowienia zobowiązujące
Zamawiającego do usunięcia zagrożeń ubezpieczonego mienia lub szczególnie niebezpiecznych okoliczności, ulegają
one zmianie na: „Zamawiający zobowiązany jest do podjęcia działań zmierzających do zminimalizowania szczególnego
zagrożenia. Powyższe dotyczy także zagrożenia, którego zminimalizowania domagał się Ubezpieczyciel.”
Jeżeli ogólne / szczególne warunki ubezpieczenia (wzorce umowne) o których mowa w § 4:
3.1. Przewidują ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody w mieniu (m.in. w budynkach,
budowlach) nieużytkowanym lub wyłączonym z eksploatacji (np. pustostany), użytkowania lub przeznaczonym
do likwidacji to mają one zastosowanie z zastrzeżeniem, że przez mienie wyłączone z użytkowania (eksploatacji)
lub mienie przeznaczone do likwidacji/rozbiórki strony rozumieją wyłącznie mienie w odniesieniu do którego
całkowicie i trwale zaprzestano eksploatacji obiektu poprzez brak jakiejkolwiek aktywności z nim związanej (w tym,
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np. brak bieżącej konserwacji, brak remontów, brak zmiany przeznaczenia, itp.), w związku z przeznaczeniem
obiektu do likwidacji.
3.2. Definiują w jakikolwiek sposób wzrost zagrożenia, zwiększenie ryzyka lub sytuacje, w których uważa się,
że zagrożenie powstania szkody wzrosło albo też przesłanki pozwalające określić zagrożenie jako szczególne
albo dyskwalifikujące przedmiot do ubezpieczenia, to postanowień takich nie stosuje się. Dotyczy to zwłaszcza
uzyskania w takim przypadku przez Ubezpieczyciela uprawnienia do jednostronnego wypowiedzenia umowy
ubezpieczenia, odstąpienia od niej, jak również sankcji w postaci natychmiastowego braku ochrony
ubezpieczeniowej. W miejsce tych postanowień zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy powszechnie
obowiązującego prawa, przede wszystkim przepisy kodeksu cywilnego dotyczące umowy ubezpieczenia.
3.3. Przewidują obowiązek stosowania się do zaleceń, instrukcji i wymogów producenta, organów władzy
i innych podobnych podmiotów - ulegną doprecyzowaniu w ten sposób, iż obowiązek ten dotyczy wyłącznie
stosowania się do wymagań wyżej wymienionych podmiotów.
3.4. Na Ubezpieczyciela nie przechodzą roszczenia regresowe do:
3.4.1.
pracowników Zamawiającego zatrudnionych przez Zamawiającego na podstawie umowy o pracę, umowy
zlecenia, umowy o dzieło lub innej umowy o świadczenie usług, a także roszczenia przeciwko osobom
fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz Zamawiającego (samozatrudnienie),
3.4.2.
wyłączenie prawa do regresu nie ma zastosowania w sytuacji, gdy sprawca wyrządził szkodę umyślnie.
§7
Oświadczenia
Wszystkie zawiadomienia i oświadczenia kierowane do drugiej strony uznaje się za skuteczne i dopuszczalne, jeżeli zostały
dokonane drogą faksową lub pocztą elektroniczną. Na żądanie druga strona potwierdzi fakt otrzymania
zawiadomienia/oświadczenia.
§8
Klauzula poufności
Z zastrzeżeniem ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. 2015 poz. 1844 z późn. zm.) - art.35, wszelkie
informacje uzyskane przez strony, w związku z udzielaniem lub wykonywaniem niniejszego zamówienia mają charakter
poufny i mogą być, zarówno w trakcie jak i po wykonaniu zamówienia, udostępniane osobom trzecim jedynie za zgodną wolą
stron. Niniejsze nie dotyczy reasekuratorów oraz podmiotów zaangażowanych w proces przygotowania oferty oraz obsługi
umowy ubezpieczenia a także sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.
DZIAŁ II
UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK

1.

§9
Przedmiot ubezpieczenia
Ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk objęte są w szczególności:
1.1. budynki, lokale,
1.2. budowle,
1.3. pozostałe środki trwałe w tym w szczególności sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny, również przewożony
w pojazdach lub w nich zamontowany, maszyny i urządzenia samobieżne(bez względu na wiek, stopień
umorzenia/amortyzacji i technicznego/faktycznego zużycia), z wyłączeniem pojazdów ubezpieczanych w ramach
ryzyka Auto Casco, pojazdy podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu objęte są ubezpieczeniem jedynie
w miejscach ubezpieczenia pod warunkiem, że w chwili wystąpienia szkody nie były używane i pozostawały
w spoczynku,
1.4. niskocenne środki trwałe,
1.5. środki obrotowe,
1.6. wartości pieniężne (w tym bilety) i gotówka,
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stanowiące własność lub współwłasność, będące w posiadaniu lub użytkowaniu Zamawiającego oraz mienie
przekazane innym podmiotom do użytkowania na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej o podobnym
charakterze, w sytuacji gdy na Zamawiającym spoczywa obowiązek ubezpieczenia.
2.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również sieci elektroenergetyczne oraz inne przyłącza związane
z funkcjonowaniem obiektu tj. min. linie kablowe, światłowodowe, telekomunikacyjne, elektryczne wraz ze stacjami
transformatorowo - rozdzielczymi oraz linie naziemne, podziemne i ich wyposażenie, jeżeli służą wyłącznie
zaspokojeniu potrzeb Ubezpieczonego w ramach prowadzonej działalności i stanowią jego własność w odległości
nie większej niż 100m poza miejscami ubezpieczenia określonymi w umowie ubezpieczenia jak i zlokalizowane
są na terenie stanowiącym własność oraz wodno-kanalizacyjne, technologiczne, klimatyzacyjne oraz alarmowe, a także
ogrodzenia, bramy, szlabany, windy, podnośniki oraz elementy zamontowane na zewnątrz budynków.

§ 10
Zakres ubezpieczenia
Na podstawie niniejszej umowy ubezpieczenie ALL jest zawarte w systemie od wszystkich ryzyk. Ochroną
ubezpieczeniową objęte są wszystkie szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe w okresie i miejscu ubezpieczenia
w wyniku zaistnienia jakichkolwiek zdarzeń losowych wyraźnie nie wyłączonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia,
z zastrzeżeniem postanowień niniejszej Umowy.
Ochroną ubezpieczeniową objęte są także szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek:
2.1. akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniami losowymi objętymi umową ubezpieczenia,
2.2. zanieczyszczenia lub skażenia ubezpieczonego mienia.
Bez względu na fakt, czy szkoda w ubezpieczonym mieniu nastąpiła, Ubezpieczyciel pokryje poniesione przez
Zamawiającego koszty zabezpieczenia mienia przed szkodą, choćby okazały się bezskuteczne. Ubezpieczyciel odpowiada
za koszty konieczne i uzasadnione”
W granicach sumy ubezpieczenia Ubezpieczyciel zwróci udokumentowane koszty związane z uprzątnięciem pozostałości
po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu części niezdatnych do użytku oraz inne koszty związane
z ratowaniem i zabezpieczeniem ubezpieczonego mienia w tym koszty oczyszczania zanieczyszczonego lub skażonego
mienia w wyniku zdarzeń losowych objętych umową ubezpieczenia.
Z zastrzeżeniem punktu 1 niniejszego paragrafu, ochrona ubezpieczeniowa nie może wyłączać lub ograniczać ryzyka,
które będą objęte ochroną ubezpieczeniową:
5.1 ryzyka podstawowe (FLEXA): ogień (pożar), wybuch (eksplozja), upadek statku powietrznego w tym jego części lub
transportowanego ładunku, uderzenie pioruna,
5.2 ryzyka dodatkowe (EC): huragan, deszcz nawalny, zalanie, powódź, podtopienie, katastrofa budowlana,
5.3 ryzyka uzupełniające: śnieg, grad, mróz, szkody wodociągowe, spływ wód po zboczach, lawina, zapadanie
lub osuwanie się ziemi, dym, sadza, uderzenie pojazdu (w tym pojazdu należącego do Ubezpieczonego), huk
ponaddźwiękowy, zamieszki i strajki, trzęsienie ziemi, upadek drzew lub ich konarów, budynków, budowli,
masztów, kominów, dźwigów i innych obiektów budowlanych na ubezpieczone mienie, stłuczenie/rozbicie,
dewastacja, przepięcie, zamieszki, strajki i inne nie wyłączone z treści OWU.
Definicje i postanowienia dodatkowe mające zastosowanie.
6.1. Definicja ognia ulega uzupełnieniu o następujący zapis: „Ochroną objęte są szkody będące następstwem
wystąpienia niniejszego ryzyka niezależnie od tego, w jakim stopniu mienie zostało nim dotknięte. Dotyczy
to w szczególności szkód w wyniku przypalenia, przepalenia, osmalenia, przegrzania nawet bez widocznego ognia.”
6.2. Ryzyko uderzenia pioruna – zgodnie z klauzulą przepięciową.
6.3. Definicja wybuchu ulega uzupełnieniu o następujący zapis doprecyzowujący, że „gwałtowna zmiana równowagi
układu może następować także z jednoczesnym wyzwoleniem się cieczy”. Ryzyko wybuchu obejmuje także
implozję.
6.4. Za huragan uważa się działanie wiatru o prędkości nie mniejszej niż 13,9 m/sek., potwierdzone przez Instytut
Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW); w uzasadnionych przypadkach i/lub w braku możliwości uzyskania
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opinii IMiGW, Ubezpieczyciel stwierdza fakt wystąpienia huraganu na podstawie stanu faktycznego i rozmiaru szkód
w miejscu ubezpieczenia bądź w bezpośrednim sąsiedztwie.
6.5. Za powódź uważa się zalanie ubezpieczonego mienia, niezależnie od miejsca położenia, w szczególności
w następstwie podniesienia się wody w korytach wód płynących lub stojących, wystąpienia z brzegów na skutek
opadów atmosferycznych, spływu wód po zboczach, a także działania wód gruntowych. Zakres ubezpieczenia
obejmuje także odpowiedzialność za szkody wyrządzone wskutek powodzi w mieniu znajdującym się na obszarach
szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu ustawy Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2012 poz. 145
z późn, zm.).
6.6. Za ryzyko katastrofy budowlanej uważa się niezamierzone, gwałtowne, zniszczenie obiektu budowlanego lub jego
części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych
i obudowy wykopów (definicja zgodna z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane).
Celem uniknięcia wątpliwości ustala się, że jeżeli katastrofa budowlana zaistniała wskutek ubezpieczonych ryzyk
podstawowych, dodatkowych lub uzupełniających nie stosuje się limitu odpowiedzialności przewidzianego
w niniejszym punkcie a odpowiedzialność istnieje do pełnej sumy ubezpieczenia.
Ryzyko katastrofy budowlanej nie obejmuje obiektów:
nie posiadających odbioru końcowego / nie posiadających pozwolenia na użytkowanie,
tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania.
przeznaczonych do rozbiórki.
Dla ryzyka katastrofy budowlanej zastosowanie ma limit odpowiedzialności określony w § 11 w tabeli nr 1.
Dla przedmiotowego ryzyka będzie miała zastosowanie franszyza redukcyjna w wysokości 5% wysokości szkody
nie mniej niż 10 000,00 PLN.
6.7. Szkody wodociągowe (zalanie przez wydostawanie się wody i innych cieczy, gazów lub pary z urządzeń i instalacji
wodnokanalizacyjnych lub technologicznych) obejmują w szczególności szkody powstałe wskutek:
- niezamierzonego i niekontrolowanego wydobywania się wody, innych cieczy, gazów lub pary z przewodów
i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub innych urządzeń technologicznych;
- cofnięcia się wody lub ścieków z sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej;
- samoczynnego uruchomienia się instalacji tryskaczowych/zraszaczowych z innych przyczyn niż pożar;
- pozostawienia otwartych kranów lub innych zaworów;
- samoistnego rozszczelnienia się zbiorników;
- zamarznięcia i/lub pęknięcia rur, instalacji, klimatyzacji, umywalek, toalet, kranów, a także ich elementów
lub podobnych przedmiotów.
Ryzyko szkód wodociągowych obejmuje także szkody w tych przewodach i urządzeniach wodociągowych,
kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub innych urządzeniach technologicznych (w tym również znajdujących
się na zewnątrz budynków), w tym spowodowane przez zamarznięcie lub pęknięcia oraz koszty poszukiwania
awarii/wycieku, dla których ustala się limit odpowiedzialności określony w § 11 w tabeli nr 1.
6.8. Za ryzyko śniegu uważa się działanie ciężaru śniegu lub lodu na ubezpieczone mienie oraz przewrócenie się mienia
sąsiedniego wskutek działania śniegu lub lodu na ubezpieczone mienie. Za ryzyko śniegu uważa się również szkody
spowodowane zalaniem w wyniku gwałtownego topnienia mas śniegu lub lodu.
6.9. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w ramach ryzyka uderzenia pojazdu obejmuje także szkody w ubezpieczonym
mieniu powstałe także na skutek uderzenia pojazdu należącego do Zamawiającego lub kierowanego przez
Zamawiającego lub osobę, za którą ponosi on odpowiedzialność.. Ponadto za uderzenie pojazdu uważa się także
uderzenie części pojazdu lub przewożonego ładunku w ubezpieczone mienie.
6.10. Za lawinę uważa się gwałtowne zsuwanie lub staczanie mas śniegu, lodu, kamieni, ziemi lub skał ze stoków.
6.11. Za szkodę uważa się utratę, uszkodzenie lub zniszczenie, ubezpieczonego mienia wskutek działania jednego
lub kilku zdarzeń losowych objętych umową ubezpieczenia o charakterze nagłym, niespodziewanym
oraz niezależnym od woli Zamawiającego. Nie stosuje się odmiennych zapisów warunków ubezpieczenia,
w tym uzależniających odpowiedzialność Ubezpieczyciela za jedne zdarzenia od ubezpieczenia innych zdarzeń.
6.12. Za szkodę rozumie się także zalanie, zanieczyszczenie lub skażenie ubezpieczonego mienia, powstałe na skutek
jednego lub kilku zdarzeń losowych objętych umową ubezpieczenia, jeżeli w wyniku zalania, skażenia
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7.

lub zanieczyszczenia nie może ono spełniać swoich funkcji i być prawidłowo eksploatowane, bez względu na to czy
miało miejsce fizyczne uszkodzenie lub zniszczenie. Odszkodowanie odpowiada kosztom przywrócenia stanu sprzed
szkody, w tym kosztom czyszczenia, osuszenia, malowania, itp.
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także:
7.1. Szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek: akcji ratowniczej, wyburzania, odgruzowywania prowadzonych
w związku ze zdarzeniami objętymi zakresem ubezpieczenia.
7.2. Szkody w jakimkolwiek mieniu Zamawiającego istniejącym w chwili rozpoczęcia prac/robót (tzw. Existing Property
Cover) i ujętym w sumie ubezpieczenia zadeklarowanej do ubezpieczenia powstałe w wyniku, w związku
lub podczas prowadzenia prac/robót związanych m.in. z budową bądź montażem, przebudową lub wznoszeniem,
remontem, naprawą lub konserwacją, zarówno w mieniu, na którym bezpośrednio prowadzone są te prace/roboty,
jak i w mieniu nie objętym zakresem i przedmiotem tych prac/robót (mienie otaczające). Niniejsze postanowienie
dotyczy także prac budowlanych, na które konieczne jest uzyskanie zezwolenia na budowę oraz robót ziemnych.
Odmienne postanowienia warunków ubezpieczenia, wzorców umownych nie będą miały zastosowania.
Ochrona dla mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia do pełnej sumy ubezpieczenia, dla mienia nowego
stanowiącego nakład, przez który rozumie się wartość wykonanych prac budowlano-montażowych oraz materiałów
będących własnością lub znajdujących się w posiadaniu Zamawiającego, do wysokości 500.000 zł na jedno
i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
7.3. Szkody w mieniu ruchomym, znajdującym się na zewnątrz budynków, o ile mienie to, zgodnie
z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi producenta/dostawcy/gwaranta, przystosowane jest
do przechowywania/użytkowania na zewnątrz budynków. Ponadto zakresem ubezpieczenia objęte są szkody
w przedmiotach zamocowanych na zewnątrz budynku wraz z ich konstrukcjami wspornikowymi.
7.4. Przez dewastację rozumie się zniszczenie bądź uszkodzenie ubezpieczonego mienia dokonane przez znanego
lub nieznanego sprawcę i nie objęte ochroną w ramach innego ryzyka. Limit odpowiedzialności określony
w § 11 w tabeli nr 1 na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Ubezpieczeniem są objęte również szkody polegające na oszpeceniu przedmiotu ubezpieczenia
np. pomalowaniu (graffiti itp.), oskrobaniu. Limit odpowiedzialności ubezpieczyciela na szkody spowodowane
graffiti określony w § 11 w tabeli nr 1 na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
7.5. Za mienie osób trzecich uważa się mienie nie stanowiące własności Zamawiającego, będące w jego posiadaniu
na podstawie umowy dzierżawy, użyczenia lub innego tytułu prawnego.
7.6. Za ryzyko stłuczenia i uszkodzenia szyb i innych przedmiotów szklanych uważa się szkody (w tym o charakterze
estetycznym, np. porysowanie) powstałe w elementach stałych budynków, w tym w szczególności w oszkleniach
otworów okiennych, świetlikowych i drzwiowych, oszkleniach ściennych i dachowych, płytach szklanych
stanowiących składowe części mebli, kontuarach, stołach i ladach; przegrodach ściennych oraz osłonach kantorów,
boksów i kabin, lustrach wiszących, stojących i wmontowanych w ścianach szyldach, okładzinach kamiennych
i ceramicznych, a także gablotach reklamowych, neonach i innych elementach szklanych znajdujących się
na zewnątrz budynków.
Limit odpowiedzialności dla przedmiotowego ryzyka określony w § 11 w tabeli nr 1 na jedno
i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia i odnosi się wyłącznie do mienia poza budynkami. Szkody
w pozostałym mieniu, stanowiącym integralną część budynku – do sumy ubezpieczenia przedmiotu dotkniętego
szkodą.
7.7. Szkody powstałe wskutek zalania w mieniu przechowywanym lub składowanym poniżej poziomu gruntu. Powyższe
dotyczy wyłącznie mienia składowanego bezpośrednio na podłodze lub gdy podstawa, na której przechowywane
było mienie była niższa niż 10 cm nad podłogą. Limit odpowiedzialności dla przedmiotowego ryzyka określony
w §11 w tabeli nr 1 na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Dla mienia przechowywanego lub
składowanego poniżej poziomu gruntu, gdy podstawa wynosi powyżej 10 cm lub gdy zalanie zastąpiło bezpośrednio
z góry – limit nie ma zastosowania. W takim przypadku Ubezpieczyciel odpowiada do sumy ubezpieczenia mienia
dotkniętego szkodą.
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8.

1.

2.

3.
4.
5.
6.

Jeżeli ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia (wzorce umowne / OWU) stosowane przez Ubezpieczyciela:
8.1. Przewidują brak odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody powstałe wskutek zalania mienia przechowywanego
lub składowanego bezpośrednio na podłodze lub na podstawach o niewystarczającej według tych warunków
wysokości, to wyłączenie to ma zastosowanie jedynie do środków obrotowych przechowywanych lub składowanych
poniżej 10 cm nad poziomem podłogi w pomieszczeniach położonych poniżej poziomu gruntu, chyba że zalanie
mienia nastąpiło z góry.
8.2. Przewidują ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela z tytułu złego stanu technicznego
dachu, rynien, stolarki okiennej i/lub drzwiowej, to ma ono zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do mienia
stanowiącego własność Zamawiającego, jeżeli Zamawiający o tym stanie wiedział. lub przy zachowaniu należytej
staranności mógł się dowiedzieć”.
8.3. Zawierają ograniczenie, bądź wyłączenie odpowiedzialności za szkody w bramach zewnętrznych i ogrodzeniach
nie mają one zastosowania na potrzeby niniejszej umowy.
8.4. Przewidują wyłączenie odpowiedzialności w związku z wystąpieniem ryzyka podtopień to nie mają one
zastosowania na potrzeby umowy ubezpieczenia.
8.5. Przewidują każdorazowe pomniejszanie sumy ubezpieczenia o wartość wypłaconego odszkodowania to regulacja
ta nie będzie miała zastosowania (zniesienie redukcji sumy ubezpieczenia). Powyższe nie dotyczy limitów
odpowiedzialności w systemie I ryzyka.
8.6. Określają ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela, to będą miały one zastosowanie jedynie
w sytuacji, w której opisana przyczyna była pierwotną i wyłączną przyczyną powstania szkody.
§ 11
System i sumy ubezpieczenia
Suma ubezpieczenia, określone w Tabeli nr 1, dla poszczególnych rodzajów mienia ustalana jest na poniższych zasadach:
1.1. środków trwałych - wartość księgowa brutto bez względu na wiek, stopień umorzenia/amortyzacji
i technicznego/faktycznego zużycia, zgodnie z ewidencją księgową Zamawiającego;
1.2. środków obrotowych – wg ceny zakupu lub koszty wytworzenia, sumę ubezpieczenia stanowi limit
odpowiedzialności na pierwsze ryzyko w okresie ubezpieczenia
1.3. mienia osób trzecich – wartości wg cen zakupu, sumę ubezpieczenia stanowi limit odpowiedzialności na pierwsze
ryzyko w każdym okresie ubezpieczenia,
1.4. niskocennych środków trwałych - wartość wg cen zakupu lub kosztów wytworzenia, sumę ubezpieczenia stanowi
limit odpowiedzialności na pierwsze ryzyko w okresie ubezpieczenia
1.5. wartości pieniężnych i gotówki - wartość nominalna, limit odpowiedzialności na pierwsze ryzyko,
1.6. szklanych elementów budynków i innych przedmiotów szklanych - wartość wg cen zakupu z uwzględnieniem
kosztów montażu i demontażu, sumę ubezpieczenia stanowi limit odpowiedzialności na pierwsze ryzyko w okresie
ubezpieczenia,
Ilekroć w polisie ubezpieczenia wystawionej do Umowy mowa o limitach odpowiedzialności, oznacza to, iż dany
przedmiot ubezpieczenia nie został ujęty w sumach ubezpieczenia, zaś ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność
za opisany w nich przedmiot ubezpieczenia wyłącznie do ustalonego limitu odpowiedzialności.
Sumy ubezpieczenia zawierają podatek VAT w części w jakiej podatek VAT nie został odliczony.
Aktualne sumy ubezpieczenia i składki odzwierciedla polisa, o której mowa w § 3 niniejszej umowy.
Dla mienia ubezpieczonego w systemie I ryzyka – ustalony limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia
w okresie rozliczeniowym.
Suma ubezpieczenia wskazana w systemie sum stałych nie ulega konsumpcji/pomniejszeniu po wypłacie
odszkodowania.
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TABELA NR 1
Lp.

Przedmiot ubezpieczenia

Sumy
ubezpieczenia
(w zł)

1

Środki trwałe Grupa 1 KŚT**

6 084 652,92

System ubezpieczenia

Sumy stałe
Wartość księgowa brutto
Sumy stałe
2

Środki trwałe Grupa 2 KŚT**

717 408,47
Wartość księgowa brutto
Sumy stałe

3

Środki trwałe Grupa 3 KŚT

18 021,88

Środki trwałe Grupa 4 KŚT

522 224,91

Wartość księgowa brutto
Sumy stałe

4

Wartość księgowa brutto
Sumy stałe
5

Środki trwałe Grupa 6 KŚT

511 533,13
Wartość księgowa brutto

6

Sumy stałe

Środki trwałe Grupa 7 KŚT (za wyjątkiem pojazdów
ubezpieczonych w ramach AC)

1 673 976,16

Środki trwałe Grupa 8 KŚT

164 233,50

Wartość księgowa brutto
Sumy stałe

7

Wartość księgowa brutto

8

Ogrodzenia, bramy, szlabany, maszty, anteny, i inne
zewnętrzne elementy budynków nie ujęte w ewidencji
środków trwałych

50 000,00

Na pierwsze ryzyko

9

Środki obrotowe własne i powierzone

300 000,00

Na pierwsze ryzyko

10

Niskocenne środki trwałe, wyposażenie

200 000,00

Na pierwsze ryzyko

11

Gotówka i wartości pieniężne w schowkach oraz poza
schowkami ogniotrwałymi (w tym bilety)

150 000,00

Na pierwsze ryzyko

12

Przedmioty od stłuczenia i uszkodzeń znajdujące się na
zewnątrz budynków

5 000,00

Na pierwsze ryzyko

13

Katastrofa budowalna

1 000 000,00

Na pierwsze ryzyko

14

Szkody wodociągowe – limit dotyczy wyłącznie kosztów
poszukiwania awarii

100 000,00

Na pierwsze ryzyko

15

Szkody mechaniczne

50 000,00

Na pierwsze ryzyko

9

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na kompleksowe ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności
cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Miejskiego Zakładu Komunikacji spółka z o.o. w Oświęcimiu

16

Autokomputery 25 szt. z klauzula casco

14 300,00 zł na
zdarzenie, łącznie
limit 357 500,00
50 000,00

17

Dewastacja (w tym w szczególności budynki, budowle,
urządzenia bezpieczeństwa ruchu i wyposażenia dróg)
- w tym sublimit dla grafitti

1.
2.

Na pierwsze ryzyko

Na pierwsze ryzyko
10 000,00

§ 12
Przedmiot, system i sumy ubezpieczenia dla mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku
Ubezpieczenie mienia na warunkach od wszystkich ryzyk w zakresie kradzieży z włamaniem i rabunku zostanie zawarte
w oparciu o limity odpowiedzialności ustalone na jedno i wszystkie zdarzenia.
Wysokość sum ubezpieczenia została określona w Tabeli nr 2.

TABELA NR 2
Przedmiot ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia
System „na pierwsze ryzyko”

Środki trwałe, tj. maszyny i urządzenia oraz wyposażenie i pozostałe mienie,
w tym sprzęt elektroniczny przewożony w pojazdach
Gotówka i wartości pieniężne w lokalu od kradzieży z włamaniem i rabunku,
w tym bilety

200 000,00

Środki obrotowe, w tym także zmagazynowane i niebędące w użytkowaniu
maszyny, aparaty i urządzenia oraz ich części zapasowe, narzędzia, itp.
Kradzież zwykła (przez kradzież zwykłą należy rozumieć usiłowany lub
dokonany, niepozostawiający widocznych śladów włamania zabór mienia w
celu jego przywłaszczenia)

5.000,00

§ 13
Postanowienia dotyczące miejsca ubezpieczenia
Za miejsce ubezpieczenia uważa się wszystkie miejsca na terenie RP, w których znajduje się ubezpieczone mienie,
z zastrzeżeniem zapisów Klauzuli EIB 21B / Klauzula miejsca ubezpieczenia.

§ 14
Franszyzy i udziały własne
1.
2.
3.

Franszyza integralna – 500,00 zł
Franszyza redukcyjna – brak
Udziały własne są całkowicie zniesione.

1.
2.

§ 15
Stawka i składka
Stawka w całym okres ochrony dla ubezpieczenia ALL, wynosi [……………….]‰,
Wysokość składki określona jest w polisie/polisach wystawionych do Umowy.
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§ 16
System wypłaty odszkodowań
1.

2.

3.
4.
5.

1.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Odszkodowania będą wypłacane:
1.1. dla szkód w środkach trwałych – wg kosztów zakupu, odbudowy remontu lub naprawy uszkodzonego bądź
zniszczonego przedmiotu ubezpieczenia, przy uwzględnieniu takich samych lub zbliżonych wymiarów, konstrukcji,
materiałów sprzed zaistnienia szkody, z zachowaniem takich samych lub zbliżonych parametrów eksploatacyjnych
sprzed zaistnienia szkody, powiększonych o koszty transportu demontażu, montażu oraz niezbędnej dokumentacji
i nadzoru.
1.2. Za odtworzenie mienia po szkodzie (usunięcie szkody) będzie uznana także odbudowa mienia w innym miejscu
niż pierwotna lokalizacja lub w innej technologii, jeżeli nowe mienie spełniać będzie zbliżone funkcje użytkowe.
W żadnym razie niniejsze działania nie mogą być uznane za nieodbudowanie mienia po szkodzie. W każdym
wypadku odpowiedzialność Ubezpieczyciela ograniczona jest do kosztów odtworzenia mienia o takich samych
lub najbardziej zbliżonych (możliwych do uzyskania, biorąc pod uwagę np. aktualną technologię) parametrach
w pierwotnej lokalizacji.
1.3. W umowie nie mają zastosowania warunki ubezpieczenia, ograniczające w przypadku szkody częściowej wysokość
odszkodowania do procentu sumy ubezpieczenia przedmiotu dotkniętego szkodą odpowiadającego procentowi
uszkodzenia tego przedmiotu.
1.4. W odniesieniu do poniższych kategorii ubezpieczonego mienia, odszkodowanie wypłacane będzie
z uwzględnieniem poniższych zapisów:
1.4.1.
dla niskocennych środków trwałych, środków obrotowych – wg cen zakupu lub kosztów wytworzenia.
1.4.2.
gotówki i wartości pieniężnych – wg wartości nominalnej.
Z odszkodowania za szkody w środkach trwałych zostanie potrącona wartość pozostałości, pod warunkiem, że zostały
one zbyte lub faktycznie wykorzystane w działalności Zamawiającego. Wartość pozostałości ocenia się wg ceny ich
zbycia przez Zamawiającego, a w przypadku ich wykorzystania w działalności Zamawiającego – wg wartości
rzeczywistej.
W przypadku, gdy Zamawiający podejmie decyzję o nie odtwarzaniu uszkodzonego lub zniszczonego mienia,
zastosowanie mają zapisy klauzuli odstąpienia od odtworzenia mienia.
Odszkodowania wypłacane będą wraz z podatkiem VAT, jeśli Zamawiający nie ma prawa do jego odliczenia zgodnie
z obowiązującymi przepisami, o ile suma ubezpieczenia uwzględnia VAT.
W razie wykorzystania do likwidacji szkody/naprawy przez Zamawiającego posiadanych części zapasowych (zapasów
magazynowych) Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie za wykorzystanie części w wysokości odpowiadającej kosztom
zakupu nowych części do magazynu, pod warunkiem, że zapasy te zostały uzupełnione. Jeżeli do likwidacji szkody
zostanie wykorzystana część zapasowa, w której miejsce do magazynu została następnie złożona część poddana
regeneracji lub naprawie po szkodzie, odszkodowanie będzie obejmowało dodatkowo koszty regeneracji lub naprawy.
Przy czym wartość magazynowa powiększona o koszty regeneracji/naprawy nie może przekroczyć kosztów, jakie
należałoby ponieść na zakup lub wyprodukowanie nowych części.
§ 17
Klauzule dodatkowe
Do ubezpieczenia ALL zastosowanie mają następujące klauzule dodatkowe w brzmieniu określonym w złączniku
nr 1 do niniejszej Umowy:
Klauzula EIB 01 B //klauzula reprezentantów/
Klauzula EIB 02 /klauzula przepięciowa/
Klauzula EIB 03/klauzula szkód mechanicznych/
Klauzula EIB 09 /klauzula szkód wodociągowych/
Klauzula EIB 10 A /klauzula stanów wyjątkowych/
Klauzula EIB 21 B /klauzula miejsca ubezpieczenia/
Klauzula EIB 24 /klauzula wewnętrznych przepisów eksploatacyjnych/
Klauzula EIB 25 /klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych/
Klauzula EIB 26 A /klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych/
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10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)

1.

2.

3.

4.

5.

Klauzula EIB 27 /klauzula ubezpieczenia mienia poza budynkami/
Klauzula EIB 29 /klauzula odtworzenia dokumentacji/
Klauzula EIB 31 /klauzula ubezpieczenia budowli/
Klauzula EIB 35 /klauzula pokrycia zabezpieczeń przeciwkradzieżowych/
Klauzula EIB 42 /klauzula dodatkowej sumy ubezpieczenia/
Klauzula EIB 44 /klauzula prolongaty/
Klauzula EIB 48 /klauzula terminu wykonania zobowiązań/
Klauzula EIB 49 /klauzula rozliczenia składek/
Klauzula EIB 50 /klauzula warunków i taryf/
Klauzula EIB 67 /klauzula pokrycia wzrostu kosztów działalności po szkodzie/
Klauzula EIB 71 / klauzula ustalenia okoliczności szkody/
Klauzula EIB 72 /klauzula braku potrąceń/
Klauzula EIB 73 / klauzula zasady proporcji (klauzula leeway)/
Klauzula EIB 74 /klauzula odstąpienia od odtworzenia mienia/
Klauzula EIB 75 / klauzula kosztów dodatkowych/
klauzula EIB 77 /klauzula rzeczoznawców/
Klauzula EIB 92 /klauzula regresu/
Klauzula EIB 93 /klauzula wykładni umowy/
Klauzula casco sprzętu przenośnego zamontowanego w pojazdach

DZIAŁ IV
UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
§ 18
Przedmiot ubezpieczenia
Ubezpieczeniem objęta będzie odpowiedzialność cywilna wynikająca z przepisów prawa, w szczególności wynikająca
z posiadania mienia lub prowadzenia działalności w zakresie własnych bądź powierzonych zadań, w tym zadań
publicznych. Ubezpieczeniem objęta jest także odpowiedzialność cywilna z tytułu wszelkich innych przejawów aktywności
Ubezpieczonego.
Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna zarówno z tytułu czynów niedozwolonych (odpowiedzialność
deliktowa) jak również z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania bez względu na odmienne
postanowienia OWU.
Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność za szkody w postaci zarówno strat rzeczywistych (damnum emergens),
utraconych korzyści jakie poszkodowany odniósłby gdyby mu szkody nie wyrządzono (lucrum cessans), a także należne
zadośćuczynienie o ile wynika ze szkody osobowej, bez względu na odmienne postanowienia OWU.
Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność za szkody osobowe (na osobie) i szkody rzeczowe (na mieniu)
i ich następstwa oraz czyste straty finansowe, do których naprawienia poszkodowanemu (osobie trzeciej) Zamawiający
jest zobowiązany w myśl przepisów prawa. Gdziekolwiek jest mowa o „szkodzie” należy przez to rozumieć zarówno szkodę
osobową, rzeczową jak i czyste straty finansowe, zgodnie z definicjami określonymi w § 19.
Zakres ubezpieczenia obejmuje również szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa.

§ 19
Definicje
1. Szkoda osobowa/szkoda na osobie - straty oraz utracone korzyści jakie poszkodowany odniósłby gdyby mu szkody
nie wyrządzono, a także szkody niemajątkowe, których naprawienie polega na zapłacie zadośćuczynienia - powstałe
wskutek śmierci, uszkodzenia ciała i/lub rozstroju zdrowia.
2. Szkoda rzeczowa/szkoda w mieniu – straty oraz utracone korzyści jakie poszkodowany odniósłby gdyby mu szkody
nie wyrządzono - powstałe wskutek utraty, zniszczenia i/lub uszkodzenia rzeczy.
3. Czysta strata finansowa (majątkowa) – uszczerbek majątkowy nie będący szkodą na osobie lub szkodą rzeczową.
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4. Wypadek (ubezpieczeniowy) –śmierć, uszkodzenie ciała, doznanie rozstroju zdrowia, utrata, uszkodzenie, zniszczenie
rzeczy lub powstanie czystej straty finansowej.
5. Szkoda seryjna – wszystkie szkody które można przypisać tej samej przyczynie będą traktowane jako jedna szkoda
niezależnie od liczby poszkodowanych i momentu powstania szkody. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkodę
seryjną, jeżeli pierwsza szkoda miała miejsce w okresie ubezpieczenia. W przypadku wystąpienia szkody seryjnej
Ubezpieczyciel z należnego odszkodowania potrąci jedną franszyzę redukcyjną niezależnie od liczby poszkodowanych.
6. Pracownicy – osoby zatrudnione przez Ubezpieczonego w oparciu o umowę o pracę, powołania, wyboru, mianowania
lub spółdzielczej umowy o pracę albo na podstawie umowy cywilnoprawnej, z wyłączeniem jednak osób fizycznych, które
zawarły z ubezpieczonym umowę cywilnoprawną jako przedsiębiorca. Za pracownika uznaje się także praktykanta,
stażystę, wolontariusza, któremu Zamawiający powierzył wykonanie pracy. Ubezpieczyciel rezygnuje z prawa
do dochodzenia roszczenia regresowego względem pracownika (rezygnacja z prawa regresu). Rezygnacja z regresu
nie dotyczy sytuacji, gdy pracownik wyrządził szkodę umyślnie.
7. Podwykonawca – osoba fizyczna nie będąca pracownikiem, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nie posiadająca
osobowości prawnej, której Zamawiający powierzył wykonanie czynności, prac lub usług. Ubezpieczyciel przyjmuje
do wiadomości, iż osoby te w zakresie wykonywanych czynności podlegają kierownictwu Zamawiającego i wobec
ich odpowiedzialności względem poszkodowanych stosuje się art. 430 k.c. i 474 k.c.
§ 20
Zakres ubezpieczenia
1.
1)

Zakres ubezpieczenia, w szczególności:
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej inwestora w procesach inwestycyjnych, z wyłączeniem odpowiedzialności
cywilnej zawodowej,
2) szkody powstałe na skutek wadliwego wykonania pracy lub usługi, bez względu na jej przekazanie,
3) szkody wyrządzone przez pracowników Zamawiającego, podczas podróży służbowych,
4) szkody powstałe w następstwie działania, awarii lub nieszczelności urządzeń lub sieci wodociągowych, kanalizacyjnych
lub ciepłych w budynkach bądź poza nimi, w tym wskutek cofnięcia się cieczy z systemów kanalizacyjnych, urządzeń
grzewczych,
5) szkody wyrządzone przez podwykonawców w zakresie w jakim działają w imieniu i na rzecz Ubezpieczonego z prawem
regresu do podwykonawcy,
6) szkody wyrządzone pracownikom lub w ich mieniu (w tym w pojazdach mechanicznych), przy czym
w odniesieniu do szkód osobowych odszkodowanie nie obejmuje świadczeń wypłaconych na podstawie Ustawy z dnia
30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
(Dz. U. z 2009 r. Nr 167 poz. 1322 z późn. zm.), szkód powstałych w wyniku stanów chorobowych w rozumieniu
ww. ustawy, a nie wynikających z wypadku przy pracy. Jeżeli szkoda rzeczowa (w tym szkoda w pojeździe), bądź
osobowa została wyrządzona pracownikowi bez związku ze stosunkiem pracy (np. jako użytkownikowi infrastruktury
miejskiej), pracownik ten traktowany jest na zasadach ogólnych – jako osoba trzecia, a przedmiotowy wypadek podlega
likwidacji z podstawowego zakresu polisy,
7) szkody spowodowane w podziemnych instalacjach lub urządzeniach,
8) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu odpowiedzialności za szkody w mieniu (ruchomym
i nieruchomościach), którym Zamawiający włada na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej podobnej
umowy nienazwanej,
9) szkody w rzeczach znajdujących się pod kontrolą, dozorem lub w pieczy,
10) z zakresu ubezpieczenia wyłączone są szkody polegające na zaginięciu, podmianie, brakach inwentarzowych mienia
powstałych w związku z poświadczaniem nieprawdy, podstępem, wymuszeniem, przerabianiem lub podrabianiem
dokumentów lub znaków identyfikacyjnych przez ubezpieczonego,
11) szkody wyrządzone przez pojazdy niepodlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej
(w tym maszyny budowlane, pojazdy wolnobieżne),
12) czyste straty finansowe,
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13) szkody powstałe w pojazdach mechanicznych przechowywanych, kontrolowanych lub chronionych przez
Ubezpieczonego - ochrona ubezpieczeniowa jest udzielana, jeżeli pojazdy mechaniczne przechowywane są na terenie
całodobowo dozorowanym albo na terenie ogrodzonym stałym ogrodzeniem, oświetlonym w porze nocnej
i całodobowo dozorowanym;
14) szkody powstałe w związku z emisją wyciekiem, przedostaniem się jakiejkolwiek substancji do powietrza, wody, gruntu.
Ochrona ubezpieczeniowa udzielana stosownie do treści klauzuli szkód wynikłych z emisji/szkód w środowisku,

§ 21
Odpowiedzialność
Odpowiedzialność ubezpieczyciela powstaje w razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego w okresie ubezpieczenia oraz
zgłoszenia roszczenia z tego tytułu przed upływem terminu przedawnienia przewidzianego przepisami prawa.
§ 22
Zakres terytorialny
Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za wypadki ubezpieczeniowe, powstałe w wyniku działania bądź zaniechania
Zamawiającego bądź osób za które ponosi odpowiedzialność, które miały miejsce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 23
Sumy gwarancyjne
Globalna suma gwarancyjna wynosi 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia
z zastrzeżeniem poniższych limitów.
TABELA NR 4
Sumy gwarancyjna
Zakres odpowiedzialności
(zł)
Czyste straty finansowe

100.000,00

W odniesieniu do szkód w pojazdach pracowników

50.000,00

O ile w powyższej tabeli nie zostały wskazane limity odpowiedzialności w zakresie ryzyk o których mowa w § 20, należy przez
to rozumieć, iż Ubezpieczyciel odpowiada do wysokości 1.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia.
§ 24
Franszyzy i udziały własne
1.
2.
3.

Franszyza redukcyjna – brak.
Udziały własne są całkowicie zniesione.
Franszyza integralna zniesiona.
§ 25
Składka

1.
2.

Składka roczna wynosi [………………] zł.
Wysokość składki określona jest w polisie/polisach wystawionych do Umowy.

1.

§ 26
Postanowienia dodatkowe i szczególne
Jeżeli ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia mające zastosowanie do umowy ubezpieczenia:
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1)

2)
3)
4)

5)

6)

przewidują wyłączenie odpowiedzialności za szkody powstałe w następstwie złego stanu technicznego urządzeń,
za
których
konserwację
odpowiada
Zamawiający,
ulegną
doprecyzowaniu,
w
ten
sposób,
iż wyłączenie znajdzie zastosowanie, o ile Zamawiający wiedział lub, przy zachowaniu należytej staranności, mógł się
dowiedzieć o złym stanie technicznym urządzeń;
przewidują wyłączenie, odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom bliskim Zamawiającemu,
lub Ubezpieczonemu to nie będą miały zastosowania na potrzeby umowy ubezpieczenia;
przewidują wyłączenie, odpowiedzialności za szkody wyrządzone pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
to nie będzie miało zastosowania na potrzeby umowy ubezpieczenia ;limit odpowiedzialności w wysokości 100 000 zł
przewidują wyłączenie odpowiedzialności za szkody w pojazdach mechanicznych stanowiących własność pracowników
Ubezpieczonego lub osób bliskich pracownikom, to nie będzie miało ono zastosowania na potrzeby przedmiotowej
umowy ubezpieczenia;
przewidują wyłączenie odpowiedzialności za szkody wodociągowe/zalaniowe, bądź spowodowane cofnięciem
się cieczy w systemach kanalizacyjnych, bądź grzewczych, to nie będzie miało zastosowania na potrzeby umowy
ubezpieczenia;
przewidują wyłączenie odpowiedzialności za szkody wyrządzone podwykonawcom - nie będą miały zastosowania
na potrzeby umowy ubezpieczenia.
§ 27
Klauzule dodatkowe
mają następujące klauzule

Do ubezpieczenia OC zastosowanie
w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy:
1) Klauzula EIB 01 B /klauzula reprezentantów/
2) Klauzula EIB 49 /klauzula rozliczenia składek/
3) Klauzula EIB 44 /klauzula prolongaty/
4) Klauzula czystych strat finansowych
5) Klauzula szkód w środowisku
6) Klauzula EIB 93 /klauzula wykładni umowy/

dodatkowe

w

brzmieniu

określonym

DZIAŁ V
OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH (OC)

§ 28
Przedmiot ubezpieczenia
Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna posiadacza pojazdów mechanicznych („floty pojazdów”) będących
w posiadaniu Zamawiającego na podstawie tytułu prawnego, tj. prawa własności, umów dzierżawy, leasingu lub innych
tytułów prawnych określone w załączniku nr 5 do SIWZ.

§ 29
Zakres ubezpieczenia i sumy gwarancyjne
1. Zakres ubezpieczenia pozostaje zgodny z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 22 maja 2003 o ubezpieczeniach
obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 473, 2448, z 2019 r. poz. 125, 730.).
2. Zastosowanie mają minimalne sumy gwarancyjne określone w w/w ustawie. W przypadku wprowadzenia zmian
minimalnych sum gwarancyjnych, wskutek zmian w przepisach prawa, zastosowanie mają minimalne sumy gwarancyjne
określone w aktualnym stanie prawnym.
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1.

2.
3.

§ 30
Składka
Wysokość składki/stawki z tytułu ubezpieczenia OC, w odniesieniu do pojazdu należącego do poszczególnej grupy
pojazdów, wynosi w okresie trwania umowy:
1.1. Osobowe: […………….] zł
1.2. Ciężarowe: […………….] zł
1.3. Autobusy […………….] zł
1.4. Specjalne: […………….] zł
1.5. Przyczepy: […………….] zł
Składka pozostaje niezmienna w okresie trwania umowy, i będzie stosowana w ubezpieczeniach zawieranych na jej
podstawie przez cały okres obowiązywania Umowy, z zastrzeżeniem § 2 pkt.3.
Wysokość składki określona jest w polisie/polisach wystawionych do Umowy.
DZIAŁ VI
UBEZPIECZENIE AUTO-CASCO (AC)

§ 31
Przedmiot ubezpieczenia
1. Przedmiotem ubezpieczenia AC jest „flota pojazdów” będących w posiadaniu Zamawiającego na podstawie tytułu
prawnego tj. prawa własności, umów dzierżawy, leasingu lub innych tytułów prawnych określone
w załączniku nr 5 do SIWZ.
2. Ubezpieczeniem objęte jest również w pełnym zakresie oszklenie pojazdów oraz wyposażenie fabryczne lub dodatkowe
pojazdów. Na Zamawiającym nie ciąży obowiązek sporządzania odrębnych wykazów wyposażenia
fabrycznego/dodatkowego pojazdów.
§ 32
Zakres ubezpieczenia
1. Zakres ubezpieczenia obejmuje wszelkie szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie pojazdu, jego części
lub wyposażenia w systemie wszystkich ryzyk, za wyjątkiem wyraźnie wyłączonych w niniejszej Umowie lub OWU AC.
Ubezpieczeniem objęte są w szczególności szkody powstałe:
1) W wyniku zderzenia się pojazdów oraz zderzenia się pojazdu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami;
2) W wyniku zdarzeń losowych, w szczególności: pożaru, wybuchu, powodzi, zatopienia, opadu atmosferycznego,
huraganu, uderzenia pioruna (bezpośrednio lub pośrednio), osuwania lub zapadnia się ziemi oraz nagłego działania
innych sił przyrody;
3) Przewrócenia się pojazdu w związku z ruchem;
4) Spowodowane nagłym działaniem sił mechanicznych, czynników termicznych lub chemicznych pochodzących
z zewnątrz jak i wewnątrz pojazdu;
5) Uszkodzenia pojazdu lub jego wyposażenia przez osoby trzecie i zwierzęta;
6) Powstałe podczas kierowania pojazdem nie posiadającym ważnego badania technicznego o ile stan techniczny
pojazdu nie miał wpływu na powstanie szkody;
7) Powstałe podczas kierowania pojazdem przez kierującego nieposiadającego odpowiednich uprawnień
lub aktualnego świadectwa zdrowia lub świadectwa kwalifikacji z uwagi na nieodnowienie ich w terminie,
w przypadku, gdy nie miało to wypływu na spowodowanie szkody, a termin ważności tych uprawnień wygasł
nie dalej niż 30 dni przed powstaniem szkody
8) Powstałe wskutek kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia, włamania albo zabrania pojazdu w celu
krótkotrwałego użycia w przypadku pozostawienia dokumentów w zabezpieczonym pojeździe, jeżeli do kradzieży
doszło w trakcie czynności rozładunkowych, załadunkowych lub związanych z obsługą pojazdu;
9) Powstałe w wyniku wjechania w rozlewisko wody;
10) Powstałe, gdy pojazd znajdował się w zakładzie naprawczym i/lub w serwisie, myjni oraz zakładzie diagnostycznym,
jak również podczas jazd przed lub po naprawie, dokonywanych przez pracowników takiego zakładu,
z zachowaniem prawa regresu do przedsiębiorcy wykonującego powyższe czynności.
11) W wyposażeniu dodatkowym lub specjalistycznym pojazdu (w tym m.in. radiotelefony, zestawy głośno mówiące,
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radioodtwarzacze);
12) Spowodowane przez załadowany i przewożony ładunek lub bagaż;
13) Polegające na uszkodzeniu pojazdu, części lub wyposażenia w następstwie jego zabrania
w celu krótkotrwałego użycia;
14) Spowodowane wjechaniem w nierówności dróg, nie dotyczy to szkód o charakterze wyłącznie eksploatacyjnym,
które nie są objęte zakresem ubezpieczenia;
15) Wyrządzone między pojazdami floty należącej do Zamawiającego;
16) Uszkodzenie lub zanieczyszczenie wnętrza pojazdu przez osoby, których przewóz był wymagany w celu udzielenia
pomocy medycznej;
17) Zakres ubezpieczenia obejmuje także szkody wyrządzone w stanie po użyciu alkoholu, narkotyku, innych środków
odurzających. Limit 1 zdarzenie w okresie rozliczeniowym. W przypadku akceptacji przez Ubezpieczyciela
Wykonawca otrzyma dodatkowo (50 pkt).
2. Jeżeli OWU AC zawierają postanowienia ograniczające lub wyłączające odpowiedzialność Ubezpieczyciela w przypadku
użycia pojazdu w celu dokonania czynu zabronionego przez inne osoby niż Zamawiający oraz osoby uprawnione
do korzystania z pojazdu lub rozporządzania nim, to takie postanowienie nie ma zastosowania do Umowy.

1.

2.
3.
4.

5.

§ 33
Sumy ubezpieczenia
Wykonawca uznaje sumy ubezpieczenia podane przez Zamawiającego za odpowiadające wartości rynkowej pojazdów
i nie będzie podnosił z tego tytułu zarzutów w postaci niedoubezpieczenia. Wykonawcy przysługuje prawo do weryfikacji
sum ubezpieczenia przed wystawieniem polis AC.
Zamawiający dokona uaktualnienia sumy ubezpieczenia bezpośrednio przed wystawieniem polis AC,
Ubezpieczenie pojazdu na niższą wartość niż wartość rynkowa pojazdu, gdy pojazd został kupiony
z rabatem, nie będzie podstawą do stosowania zasady proporcji przy wypłacie odszkodowania.
Suma ubezpieczenia jest górną granicą odpowiedzialności Ubezpieczyciela w stosunku do każdego pojazdu objętego
ubezpieczeniem AC i ustalana jest następująco:
4.1 w przypadku pojazdów fabrycznie nowych – jako wartość netto pojazdu określona w fakturze zakupu, netto
(bez uwzględnienia podatku VAT), stała suma ubezpieczenia przez okres 12 miesięcy.
4.2 Dla pozostałych pojazdów wartość pojazdu określona w SIWZ, stała suma ubezpieczenia przez okres 12 miesięcy.
4.3 w przypadku pojazdów zgłaszanych do ubezpieczenia jako używane – wartość rynkowa pojazdu obowiązująca
w chwili zgłoszenia do ubezpieczenia.
4.4 w ramach sumy ubezpieczenia uwzględniane będzie wyposażenie dodatkowe fabryczne lub montowane
przy zakupie nowego pojazdu lub specjalistyczne, którego wartość wliczona była w wartość pojazdu. O ile OWU
limitują wartość wyposażenia dodatkowego to zapisy te nie mają zastosowania na potrzeby niniejszej Umowy.
Zniesiona zostaje konsumpcja sumy ubezpieczenia (bez względu na wysokość wypłaconego odszkodowania).

§ 34
Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe
Wykonawca akceptuje zabezpieczenia przeciwkradzieżowe zamontowane we wszystkich pojazdach podlegających
dotychczas ubezpieczeniu AC i uznaje je za wystarczające. W przypadku pojazdów nowo nabytych w trakcie trwania Umowy
wymagane jest posiadanie co najmniej jednego zabezpieczenia przeciwkradzieżowego, Wymóg ten nie dotyczy przyczep,
ciągników rolniczych.

§ 35
Postanowienia dotyczące wypłaty odszkodowań
1. Przy rozliczeniu szkody częściowej zastosowanie będzie miał sposób serwisowy (warsztatowy), z zastrzeżeniem, że na
wniosek Zamawiającego zastosuje się wariant kosztorysowy.
2. Na wniosek Zamawiającego ubezpieczyciel udzieli pomocy w zagospodarowaniu pozostałości po szkodzie.
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3. Za szkodę całkowitą w pojeździe uważa się takie uszkodzenie pojazdu, że koszty naprawy przekraczają 70% sumy
ubezpieczenia, określona w polisie.
4. Wartość pozostałości ustalana będzie na podstawie najwyższej uzyskanej oferty zakupu pozostałości lub najbardziej
prawdopodobnej do uzyskania kwoty bez żadnych potrąceń (przy szkodzie całkowitej).
5. Na odszkodowanie ani jego wysokość nie będzie miało wpływu nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego przez
kierującego pojazdem. Na odszkodowania ani jego wysokość nie będzie miał wpływu wiek kierowcy prowadzącego pojazd
w momencie nastąpienia kolizji drogowej.
6. Zniesiona zostaje amortyzacja części bez względu na wiek pojazdu z wyłączeniem ogumienia, akumulatora i układu
wydechowego.
7. Gdziekolwiek w warunkach ubezpieczenia przewidziana jest sankcja za niewypełnienie obowiązków zawartych w umowie,
w postaci ograniczenia lub odmowy wypłaty odszkodowania przez Ubezpieczyciela, to ma ona zastosowanie tylko wtedy,
gdy niedopełnienie obowiązku miało bezpośredni wpływ na powstanie lub zwiększenie rozmiaru szkody i w zakresie
nie większym niż stopień, w jakim niedopełnienie obowiązku wpłynęło na powstanie lub zwiększenie się szkody.
8. Ubezpieczyciel zobowiązany jest również do pokrycia udokumentowanych kosztów, które poniósł Zamawiający, a które
dotyczyły:
8.1 zabezpieczenia uszkodzonego pojazdu w okresie od dnia wystąpienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem, do dnia
dokonania przez Ubezpieczyciela oględzin;
8.2 holowania do limitu w wysokości 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych) w odniesieniu do każdego zdarzenia objętego
ochroną AC. Koszty holowania obejmują koszty dojazdu pojazdu holowniczego, koszty załadunku/rozładunku
(w tym podniesienie pojazdu przy pomocy dźwigu) i koszty transportu. W razie konieczności kilku transportów
(związanych z koniecznością przewiezienia do ASO/serwisu) koszty holowania w ramach limitu obejmują wszystkie
te przewozy - zarówno od/do Ubezpieczającego/Ubezpieczonego jak i pomiędzy serwisami. (dotyczy także
holowania własnym pojazdem holowniczym przez Zamawiającego);
8.3 wynikłych z zastosowania środków w celu ratowania pojazdu, zapobieżenia szkodzie, zwiększenia jej rozmiarów
w tym wymiana zamków i innych zabezpieczeń;
8.4 przeprowadzenia dodatkowego badania technicznego po zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego zgodnie
z przepisami o ruchu drogowym.
9. Wypłata odszkodowania może zostać zrealizowana na rachunek Zamawiającego lub zakładu naprawczego.
10. Odszkodowanie będzie wypłacane w wartości brutto (z VAT) lub netto (jeśli Zamawiający odliczył podatek VAT) – w części
w jakiej podatek VAT nie został odliczony.
11. Ubezpieczyciel nie jest uprawniony do pomniejszania kwoty wypłacanego odszkodowania w wartość składki/raty
pozostałej do zapłaty.
12. Ubezpieczyciel zobowiązuje się do obligatoryjnego przesyłania Ubezpieczającemu decyzji o wypłacie odszkodowania lub
decyzji o odmowie wypłaty odszkodowania w przypadku każdej szkody likwidowanej z polisy ubezpieczeniowej
przedmiotowego pojazdu.
13. Inne niż opisane w niniejszym paragrafie i poprzedzających, zasady dotyczące ustalania wartości szkody
i wysokości odszkodowania, określone w OWU AC, nie mają zastosowania jeśli ich przyjęcie miałoby zmniejszyć
uprawnienia Zamawiającego wynikające z niniejszej umowy.

1.
2.
3.

§ 36
Franszyzy i udziały własne
Franszyza integralna w ubezpieczeniu AC wynosi 500 zł, za wyjątkiem szyb od stłuczenia oraz kosztów holowania gdzie
franszyza integralna zostaje zniesiona.
Pozostałe franszyzy bądź udziały własne (w szczególności wprowadzane ze względu na ilość szkód kradzieżowych części
lub wyposażenia pojazdu, bądź wieku kierującego pojazdem lub rodzaj pojazdu) zostają zniesione.
W umowie ubezpieczenia nie mają zastosowania franszyzy i udziały własne w ubezpieczeniu pojazdów stanowiących
przedmiot dzierżawy, leasingu, wynajmu lub zarządzania.
§ 37
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Stawka
1. Wysokość stawki ubezpieczeniowej z tytułu ubezpieczenia AC, w odniesieniu do pojazdu należącego do poszczególnej
grupy pojazdów, wynosi w okresie trwania umowy:
1.1 Osobowe: [……………..] %
1.2 Ciężarowe: [……………..] %
1.3 Autobusy: [……………..] %
2. Składka AC dla poszczególnego pojazdu w okresie rozliczeniowym stanowi iloczyn stawki ubezpieczeniowej,
przedstawionej w pkt.1 oraz wartości sumy ubezpieczenia AC danego pojazdu.
3. Wysokość składki określona jest w polisie/polisach wystawionych do Umowy.

§ 38
Klauzule dodatkowe
Do umowy ubezpieczenia auto casco będą miały zastosowanie następujące klauzule dodatkowe:
1) Klauzula EIB 45 /klauzula ratalna/
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Klauzula EIB 48 ( terminu wykonania zobowiązań),
Klauzula EIB 49 /klauzula rozliczenia składek/
Klauzula EIB 50 (warunków i taryf)
Klauzula EIB 44 (klauzula prolongaty)
Klauzula udziału w zysku
Klauzula zwiększonych kosztów holowania - fakultatywna

DZIAŁ VII
UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY (NNW)
§ 39
Przedmiot i zakres ubezpieczenia
1. Ubezpieczeniem objęte są następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia
powodujące uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego (kierowcy) powstałe w związku z ruchem pojazdu.
Ubezpieczenie obejmuje w szczególności NNW powstałe: podczas wsiadania lub wysiadania, przebywania w pojeździe
w czasie zatrzymania lub postoju, przy załadowywaniu lub rozładowywaniu pojazdu bądź przyczepy zespolonej
z pojazdem, podczas postoju, naprawy pojazdu, w czasie garażowania, jak również NNW będące następstwem zdarzeń
losowych w szczególności pożaru, wybuchu lub upadku pojazdu, a także trwałe następstwa zawału serca lub krwotoku
śródmózgowego powstałe u kierowcy w związku ze zdarzeniami objętymi ochroną.
2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych na terytorium Europy.

§ 40
Suma ubezpieczenia
1. Suma ubezpieczenia wynosi 10 000,00 zł na osobę (dotyczy tylko kierowcy).
2. Górną granicę odpowiedzialności w razie śmierci ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku stanowi kwota
odpowiadająca 100% sumy ubezpieczenia. W pozostałych przypadkach wysokość świadczenia odpowiada orzeczonemu
procentowi stałego uszczerbku na zdrowiu w odniesieniu do sumy ubezpieczenia.
§ 41
Franszyzy i udziały własne
Franszyzy (redukcyjne, integralne) i udziały własne zostają zniesione.
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§ 42
Składka
1. Wysokość składki z tytułu ubezpieczenia NNW, w odniesieniu do pojazdu należącego do poszczególnej grupy pojazdów,
wynosi w okresie trwania umowy:
1.1. Osobowe: [……………..] zł
1.2. Ciężarowe: [……………..] zł
1.3. Autobusy [……………..] zł
1.4. Specjalne: [……………..] zł
2. Wysokość składki określona jest w polisie/polisach wystawionych do Umowy.

DZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.
2.
3.
4.

5.

§ 43
Pozostałe postanowienia
Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Wszelkie spory będą podlegały rozstrzygnięciu sądu właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają odpowiednie zastosowanie obowiązujące przepisy prawa
polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego oraz Regulaminu.
W razie zaistnienia okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Ubezpieczyciel może żądać
wyłączenie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla Zamawiającego oraz
Ubezpieczyciela.
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ZAŁCZNIIK NR 1 DO UMOWY NR…………………
KLAUZULE DODATKOWE
KLAUZULA EIB 01 A /KLAUZULA REPREZENTANTÓW/
Strony uzgodniły, że:
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie wyłącznie przez Zamawiającego. Jednocześnie Ubezpieczyciel
odpowiada za szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa. Za Zamawiającego rozumie się wyłącznie członków
zarządu Ubezpieczającego. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek niniejsze postanowienia stosuje się
odpowiednio do Ubezpieczonego.
KLAUZULA EIB 01 B //KLAUZULA REPREZENTANTÓW/dotyczy ubezpieczenia OC/
Strony uzgodniły, że:
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa wyłącznie przez
Zamawiającego. Za Zamawiającego rozumie się wyłącznie Zarząd Miejskiego Zakładu Komunikacji spółka. z o. o. W razie
zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek niniejsze postanowienia stosuje się odpowiednio do Ubezpieczonego.
KLAUZULA EIB 02 /KLAUZULA PRZEPIĘCIOWA/
Strony uzgodniły, że:
Ochroną ubezpieczeniową objęte zostają szkody powstałe bezpośrednio jak również pośrednio wskutek wyładowania
atmosferycznego lub spowodowane działaniem prądu elektrycznego: w tym m. in. szkody powstałe wskutek wszelkich
przepięć, przetężeń, zaniku napięcia, zwarć, spięć, spowodowane indukcją prądu elektrycznego lub wzbudzania się
niszczących sił elektromagnetycznych, itp.
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe we wszelkiego rodzaju urządzeniach i instalacjach elektrycznych
lub elektronicznych w tym także w sieciach energetycznych (elektroenergetycznych) lub elektronicznych.
Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej regulowanego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody w urządzeniach
przeciwprzepięciowych polegające na ich uszkodzeniu wskutek prawidłowego zadziałania (np. przepalenie wkładek
topikowych, bezpieczników, wyłączników. Limit odpowiedzialności wyłącznie dla szkód, które nie wynikały z działania
wyładowań atmosferycznych wynosi 500.000,00 zł.
KLAUZULA EIB 03 /KLAUZULA SZKÓD MECHANICZNYCH/
Strony uzgodniły, że:
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo maszyny, urządzenia, aparaty oraz sprzęt elektroniczny od szkód
mechanicznych spowodowanych działaniem człowieka, wadami produkcyjnymi, przyczynami eksploatacyjnymi.
Za szkody spowodowane działaniem człowieka uważa się szkody powstałe wskutek nieumyślnego błędu uprawnionych
do obsługi osób oraz uszkodzenia (zniszczenia) przez osoby trzecie,
Za szkody spowodowane wadami produkcyjnymi uważa się szkody powstałe w wyniku błędów w projektowaniu
lub konstrukcji, wadliwego materiału oraz wad i usterek fabrycznych nie wykrytych podczas wykonania maszyny
lub zamontowania jej na stanowisku pracy,
Za szkody spowodowane przyczynami eksploatacyjnymi uważa się niezawinione przez obsługę szkody eksploatacyjne
polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu elementów maszyny przez zjawiska fizyczne, np. siły odśrodkowe, wzrost ciśnienia,
eksplozję lub implozję, przegrzanie oraz wadliwe działanie urządzeń: sterujących, zabezpieczających, sygnalizacyjnopomiarowych, itp.
Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:
a)
w maszynach, urządzeniach i aparatach technicznych zamontowanych pod ziemią, związanych bezpośrednio
z produkcją wydobywczą (kopalnictwem węgla kamiennego, brunatnego, soli, ropy naftowej, gazu ziemnego,
rud żelaza i metali nieżelaznych),
b)
w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub z uwagi na swoje specyficzne funkcje podlegają
okresowej wymianie w ramach konserwacji, chyba że powstały one wskutek zdarzenia objętego ochroną
na podstawie niniejszej klauzuli;
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c)
w czasie naprawy dokonywanej przez zewnętrzne służby techniczne,
d)
będące następstwem naturalnego zużycia wskutek eksploatacji maszyny,
e)
w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy,
f)
spowodowane wadami bądź usterkami ujawnionymi przed zawarciem ubezpieczenia,
g)
o charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania powierzchni, wgniecenia, obtłuczenia,
h)
wynikające z wszelkich pośrednich i utraconych korzyści
i)
w postaci utraty zysku
Limit odpowiedzialności wynosi 50.000,00 zł.
Zastosowane limity odpowiedzialności nie mają zastosowania do ryzyk, które w myśl zapisów OWU nie są limitowane.

KLAUZULA EIB 09 /KLAUZULA SZKÓD WODOCIĄGOWYCH/
Strony uzgodniły, że:
1. Zakres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej rozszerza się o ryzyko szkód wodociągowych.
2. Szkody wodociągowe polegające na zalaniu przez wydostawanie się wody i innych cieczy, gazów lub pary z urządzeń
wodnokanalizacyjnych lub technologicznych obejmują w szczególności szkody powstałe wskutek:
a) niezamierzonego i niekontrolowanego wydobywania się wody, innych cieczy, gazów lub pary z przewodów
i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub innych urządzeń technologicznych,
b) cofnięcia się ścieków z sieci kanalizacyjnej,
c) samoczynnego uruchomienia się instalacji tryskaczowych/zraszaczowych z innych przyczyn niż pożar,
d) pozostawienia otwartych kranów lub innych zaworów,
e) zalania przez osoby trzecie,
f) zamarznięcia i/lub pęknięcia rur, instalacji, klimatyzacji, umywalek, toalet, kranów, a także elementów tych
lub podobnych przedmiotów.
3. Ryzyko szkód wodociągowych obejmuje dodatkowo szkody w samych przewodach i urządzeniach wodociągowych,
kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub innych urządzeniach technologicznych (w tym również znajdujących się
na zewnątrz budynków), w tym spowodowanych przez zamarznięcia lub pęknięcia.
Dodatkowy limit odpowiedzialności dla szkód, o których mowa w niniejszym punkcie wynosi 100.000 zł na jedno
i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
4.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także pokrycie uzasadnionych i udokumentowanych kosztów poszukiwania miejsca
wycieku i usunięcia awarii oraz przywrócenia mienia do stanu poprzedniego.
Dodatkowy limit odpowiedzialności dla szkód, o których mowa w niniejszym punkcie wynosi 100.000,00 zł na jedno
i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

KLAUZULA EIB 10 A/KLAUZULA STANÓW WYJĄTKOWYCH/
Strony uzgodniły, że:
1. Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje szkody w mieniu, gdy zdarzenia te są następstwem aktów terroryzmu,
strajków, zamieszek lub sabotażu, lokautu lub zwolnień grupowych.
2. Przez akt terroryzmu rozumie się wszelkiego rodzaju działanie mające na celu wprowadzenie chaosu, zastraszenie
ludności lub dezorganizację życia publicznego dla osiągnięcia określonych skutków ekonomicznych, politycznych,
religijnych, ideologicznych, socjalnych lub społecznych.
3. Przez strajk rozumie się planowo przeprowadzone i nastawione na konkretny cel wspólne przerwanie pracy przez grupę
pracowników stanowiącą co najmniej 10% ogółu zatrudnionych w danym miejscu ubezpieczenia lub co najmniej przez
20 osób, któremu towarzyszą akty agresji wobec ludzi i (lub) mienia.
4. Przez zamieszki rozumie się zakłócanie porządku publicznego, przez grupę co najmniej 10 osób, któremu towarzyszyły
akty agresji wobec ludzi i/lub mienia.
5. Z ochrony ubezpieczeniowej pozostają wyłączone szkody będące bezpośrednim następstwem: działań wojennych, wojny
domowej, wprowadzenia stanu wojennego lub stanu wyjątkowego, powstania zbrojnego, rewolucji, konfiskaty
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lub innego rodzaju przejęcia przedmiotu ubezpieczenia przez rząd lub inne władze kraju, wszelkich działań
przedsięwziętych w związku z kontrolowaniem, zapobieganiem lub zwalczaniem skutków zdarzeń wymienionych
w punkcie powyżej.
Łączny limit odpowiedzialności na jedno i na wszystkie zdarzenia wynosi 1.000.000,00 zł.

KLAUZULA EIB 21 B /KLAUZULA MIEJSCA UBEZPIECZENIA/
Strony uzgodniły, że:
Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie umowy ubezpieczenia rozszerzona zostaje na wszystkie dowolne miejsca
na terenie Polski, gdzie znajduje się ubezpieczone mienie.
Jako miejsce ubezpieczenia uznaje się istniejące w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia lub uruchomione po tej dacie każde
miejsce związane z prowadzoną działalnością, zarówno własne, wynajmowane czy dzierżawione, a także miejsce w którym
mienie znajduje się w związku z jego remontem, naprawą, wypożyczeniem, wynajmem, dzierżawą, adaptacją, ekspozycją, itp.
W przypadku miejsc uruchomionych po dacie zawarcia umowy ubezpieczenia, Ubezpieczyciel udziela ochrony
ubezpieczeniowej pod warunkiem spełniania w tych lokalizacjach wymogów prawa dotyczących zabezpieczeń
przeciwpożarowych.
KLAUZULA EIB 24 /KLAUZULA WEWNĘTRZNYCH PRZEPISÓW EKSPLOATACYJNYCH/
Strony uzgodniły, że:
Ubezpieczyciel oświadcza, że akceptuje przepisy wewnętrzne Ubezpieczonego w zakresie budowy i eksploatacji urządzeń
technicznych i uznaje je za wystarczające, w odniesieniu do warunków umowy ubezpieczenia zobowiązujących
Ubezpieczonego do przestrzegania takich przepisów o ile przepisy te są zgodne z powszechnie obowiązującym prawem.
W razie wykazania, iż Zamawiający stosuje się do takich przepisów wewnętrznych, Ubezpieczyciel nie będzie z tego tytułu
podnosił zarzutów (wynikających z warunków ubezpieczenia lub innych przepisów, w tym instrukcji obsługi danego
urządzenia) zmierzających do obniżenia należnego odszkodowania bądź uchylenia się od odpowiedzialności.
W przypadku wejścia w życie nowych powszechnie obowiązujących regulacji prawnych zmieniających dotychczasowe
lub nakładających na Ubezpieczonego nowe obowiązki w zakresie budowy i eksploatacji urządzeń technicznych, wprowadza
się 6-miesięczny okres dostosowawczy od dnia wejścia w życie tych przepisów, podczas którego ubezpieczyciel nie będzie
podnosił zarzutów i wyciągał negatywnych konsekwencji wynikających z ewentualnego niezastosowania się
do zmienionych/nowych przepisów. Niniejszy zapis ma zastosowanie jedynie w sytuacji, gdy nowe powszechnie obowiązujące
regulacje prawne wprowadzają okres dostosowawczy krótszy niż 6-miesięczny.
Równocześnie jeżeli ogólne warunki ubezpieczenia przewidują obowiązek stosowania się do zaleceń, instrukcji i wymogów
producenta, organów władzy i innych podobnych podmiotów ulegną doprecyzowaniu w ten sposób, iż obowiązek ten dotyczy
wyłącznie stosowania się do wymagań wyżej wymienionych podmiotów.
KLAUZULA EIB 25 /KLAUZULA ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH/
Strony uzgodniły, że:
Ubezpieczyciel uznaje istniejące zabezpieczenia przeciwpożarowe i system zabezpieczeń u Ubezpieczonego za wystarczające
do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej i wypłaty odszkodowania.
KLAUZULA EIB 26 A /KLAUZULA ZABEZPIECZEŃ PRZECIWKRADZIEŻOWYCH/
Strony uzgodniły, że:
Ubezpieczyciel uznaje istniejące zabezpieczenia przeciwkradzieżowe i system zabezpieczeń u Ubezpieczonego
za wystarczające do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej i wypłaty odszkodowania.
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KLAUZULA EIB 27 /KLAUZULA UBEZPIECZENIA MIENIA POZA BUDYNKAMI/
Strony uzgodniły, że:
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także szkody w mieniu ruchomym (wraz z ich konstrukcjami) znajdującym na zewnątrz
budynków, o ile mienie to, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi producenta/dostawcy/gwaranta,
przystosowane jest do przechowywania/użytkowania na zewnątrz budynków.
Zakres ubezpieczenia w odniesieniu do przedmiotów określonych w pkt. 1 rozszerza się o ryzyko kradzieży, w tym kradzieży
bez widocznych śladów włamania. Limit odpowiedzialności wynosi 10.000,00 zł
KLAUZULA EIB 29/KLAUZULA ODTWORZENIA DOKUMENTACJI/
Strony uzgodniły, że:
Ubezpieczyciel zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty związane z odtworzeniem, oczyszczeniem, osuszeniem, odgrzybieniem
itp. dokumentacji produkcyjnej, medycznej, finansowej bądź archiwalnej (w tym także koszty odtworzenia nośników
na których dokumentacja była zawarta), która została zniszczona, uszkodzona bądź utracona na skutek zdarzenia objętego
zakresem ubezpieczenia
Dodatkowy limit odpowiedzialności wynosi 100.000,00 zł.
KLAUZULA EIB 31/KLAUZULA UBEZPIECZENIA BUDOWLI/
Strony uzgodniły, że:
Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej dla szkód powstałych we wszelkiego rodzaju budowlach, w szczególności
w ogrodzeniach i bramach, chodnikach, placach i drogach, parkingach, obiektach małej architektury, itp. o ile budowle zostały
zgłoszone do ubezpieczenia, bez jakiegokolwiek ograniczania ochrony ubezpieczeniowej.
KLAUZULA EIB 35/KLAUZULA POKRYCIA ZABEZPIECZEŃ PRZECIWKRADZIEŻOWYCH/
Strony uzgodniły, że:
Zakresem ubezpieczenia objęte będą szkody polegające na:
a) zniszczeniu elementów ogrodzenia w miejscu ubezpieczenia;
b) zniszczeniu elementów wyposażenia lokalu, w którym znajduje się ubezpieczone mienie;
c) uszkodzeniu urządzeń zabezpieczających oraz elementów zabezpieczających, w tym m.in.: ścian, stropów, dachów,
zamków, drzwi i okien, framug, futryn oraz systemów alarmu i monitoringu;
d) poniesieniu kosztów przeprogramowania zamków i systemów zabezpieczeń,
jeżeli szkody te powstały w związku ze zdarzeniami objętymi umową ubezpieczenia lub usiłowaniem dokonania tych zdarzeń.
Szkody te będą pokrywane w granicach sum ubezpieczenia, a w przypadku ich przekroczenia zastosowanie znajdzie
dodatkowy limit odpowiedzialności w wysokości 50.000,00zł
KLAUZULA EIB 42 /KLAUZULA DODATKOWEJ SUMY UBEZPIECZENIA/
Strony uzgodniły, że:
1. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje tzw. dodatkową sumę ubezpieczenia, którą rozdziela się na sumy ubezpieczenia
tych pozycji ubezpieczanego mienia, dla których określone sumy ubezpieczenia nie wystarczą na ich odtworzenie.
Powyższe może nastąpić np. wskutek niedoubezpieczenia lub w sytuacji, gdy suma ubezpieczenia jest niewystarczająca
ze względu na poniesione koszty związane z uniknięciem lub ograniczeniem rozmiaru szkody.
2. Dodatkowa suma ubezpieczenia nie ma zastosowania do przedmiotów ubezpieczenia obejmowanych ochroną
w systemie na pierwsze ryzyko.
3. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym wynosi 200.000,00 zł.
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KLAUZULA EIB 44 /KLAUZULA PROLONGATY/
Strony uzgodniły, że:
1. Brak opłaty składki ubezpieczeniowej bądź którejkolwiek jej raty pomimo upływu terminu jej płatności nie może być
podstawą do wypowiedzenia/odstąpienia Ubezpieczyciela od umowy ani skutkować brakiem/wygaśnięciem ochrony
ubezpieczeniowej lub ustaniem odpowiedzialności.
2. W takim wypadku Ubezpieczyciel zobowiązany jest wyznaczyć kolejny, nie krótszy niż 7-dniowy, termin do uiszczenia
składki bądź jej raty, powiadamiając o tym Zamawiającego na piśmie, z podaniem sankcji w przypadku braku zapłaty
składki w wyznaczonym terminie przewidzianej w przepisach prawa.
3. Wypowiedzenie/odstąpienie od umowy bądź wygaśnięcie ochrony/ustanie odpowiedzialności jest możliwe dopiero
począwszy od dnia następującego po upływie dodatkowego terminu płatności składki bądź jej raty, o ile do dnia
poprzedniego włącznie nie nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że brak
opłacenia kolejnej raty składki w wyznaczonym terminie, o którym mowa w ust. 2 może skutkować wyłącznie ustaniem
odpowiedzialności Ubezpieczyciela.
4. W przypadku większej liczby podmiotów ubezpieczonych na podstawie jednej umowy ubezpieczenia, brak opłaty składki
przez jeden z podmiotów nie powoduje wygaśnięcia odpowiedzialności w stosunku do pozostałych.
KLAUZULA EIB 48 /KLAUZULA TERMINU WYKONANIA ZOBOWIĄZAŃ/
Strony uzgodniły, że:
We wzajemnych rozliczeniach wynikających z niniejszej umowy, termin płatności uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie
rachunku bankowego dłużnika na rzecz wierzyciela nastąpiło najpóźniej w ostatnim dniu terminu, pod warunkiem,
że na rachunku dłużnika znajdowała się wystarczająca dla wykonania operacji ilość środków pieniężnych.
KLAUZULA EIB 49 /KLAUZULA ROZLICZENIA SKŁADEK/
Strony uzgodniły, że:
Wszelkie płatności powstałe na tle niniejszej umowy ubezpieczenia (wynikające w szczególności z konieczności dopłaty
składek, zwrotu składek oraz innych rozliczeń) dokonywane będą w systemie pro rata za każdy dzień ochrony
ubezpieczeniowej.
KLAUZULA EIB 50 /KLAUZULA WARUNKÓW I TARYF/
Strony uzgodniły, że:
1. W przypadku doubezpieczenia, uzupełniania lub podwyższania sumy ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia,
zastosowanie mieć będą warunki umowy oraz stopy składek (stawki) nie mniej korzystne dla Zamawiającego
niż obowiązujące w umowie ubezpieczenia.
2. Postanowienia niniejszej klauzuli nie dotyczą limitów odpowiedzialności ustalonych w systemie pierwszego ryzyka oraz
przypadku uregulowanego w art. 816 kodeksu cywilnego.
KLAUZULA EIB 67/KLAUZULA POKRYCIA WZROSTU KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI PO SZKODZIE/
Strony uzgodniły, że:
1. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej Klauzuli obejmuje uzasadnione koszty poniesione przez
Ubezpieczonego w celu kontynuowania działalności, zaistniałe w związku z przerwą lub zakłóceniem prowadzonej przez
Ubezpieczonego działalności powstałej na skutek szkody w mieniu objętej zakresem ubezpieczenia. Ochrona
ubezpieczeniowa jest udzielana niezależnie od wysokości franszyzy ustalonej w umowie. Przedmiotowe koszty będą
pokrywane w okresie od powstania szkody w mieniu do czasu przywrócenia technicznej i organizacyjnej gotowości
do prowadzenia działalności w poprzednim zakresie lub miejscu, nie dłuższym jednak niż 6 miesięcy
(okres odszkodowawczy).
2. Kosztami objętymi ochroną ubezpieczeniową są min:
a) koszty przeniesienia mienia do innej lokalizacji,
b) koszty użytkowania zastępczych pomieszczeń,
c) koszty użytkowania zastępczych maszyn i urządzeń,
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d)
e)

3.
4.

koszty dodatkowego zatrudnienia/ nadgodzin,
koszty wynikające z konieczności użycia urządzeń zastępczych lub dokonania zakupów w celu wykonania
istniejących w chwili powstania szkody zobowiązań Ubezpieczonego,
f) koszty wynikające ze zwiększonego zużycia mediów,
g) koszty poinformowania dostawców i kontrahentów o zmianie lokalizacji.
Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za dodatkowe koszty działalności do kwoty limitu odpowiedzialności
w wysokości 200.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym.
Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za dodatkowe koszty bezpośrednio lub pośrednio spowodowane
lub zwiększone:
a) decyzją właściwych władz lub organów, która opóźnia lub uniemożliwia odbudowę lub odtworzenie zniszczonego
mienia lub dalsze prowadzenie działalności przez Zamawiającego,
b) brakiem wystarczających środków u Ubezpieczonego niezbędnych do odbudowy odtworzenia lub naprawy
zniszczonego mienia w jak najszybszym trybie, także w przypadku gdy wynika to z ograniczenia odszkodowania
na podstawie umowy ubezpieczenia mienia (w tym w wyniku niedoubezpieczenia),
c) innowacjami i ulepszeniami wprowadzonymi w trakcie odbudowy, odtworzenia lub naprawy zniszczonego mienia,
chyba, że było to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa
d) nieuzasadnioną zwłoką w podjęciu przez Ubezpieczonego czynności w celu przywrócenia przerwanej lub zakłóconej
działalności gospodarczej,
e) niemożnością ściągnięcia należności w tym wskutek zniszczenia, uszkodzenia, utraty dokumentacji, danych,
nośników danych,
f) utratą danych lub nośników danych,
g) karami, grzywnami i odszkodowaniami, do których zapłaty Zamawiający będzie zobowiązany w przypadku
nie wywiązania się z zobowiązań na skutek zaistniałej szkody w mieniu.

KLAUZULA EIB 71/KLAUZULA USTALENIA OKOLICZNOŚCI SZKODY/
Strony uzgodniły, że:
Ubezpieczyciel jest zobowiązany – po otrzymaniu zawiadomienia o wypadku ubezpieczeniowym - prowadzić postępowanie
likwidacyjne zmierzające do ustalenia i wyjaśnienia okoliczności związanych ze szkodą oraz wysokością szkody,
w szczególności wypłacić odszkodowanie bez względu na toczące się w związku ze szkodą inne postępowanie, w tym sądowe
lub przygotowawcze.
KLAUZULA EIB 72 /KLAUZULA BRAKU POTRĄCEŃ/
Strony uzgodniły, że:
Odszkodowania będą wypłacane bez jakichkolwiek potrąceń wynikających z faktycznego zużycia, amortyzacji, umorzenia
czy też wieku przedmiotu ubezpieczenia itp., tj. do wysokości określonej w umowie sumy ubezpieczenia mienia.
KLAUZULA EIB 73/KLAUZULA ZASADY PROPORCJI (KLAUZULA LEEWAY)/
Strony uzgodniły, że:
1. W przypadku ubezpieczenia mienia wg wartości odtworzeniowej odszkodowanie zostanie pomniejszone w takim
stosunku, w jakim suma ubezpieczenia danego przedmiotu pozostaje do jego wartości odtworzeniowej w dniu szkody,
jeżeli w dniu szkody wartość odtworzeniowa przekroczy 130% zgłoszonej sumy ubezpieczenia.
2. Zasady proporcji nie stosuje się:
a) dla mienia ubezpieczonego wg wartości księgowej brutto, o ile wartość przedmiotu ubezpieczenia odpowiada
zapisom w ewidencji księgowej ubezpieczonego;
b) dla mienia ubezpieczonego w systemie sum zmiennych;
c) jeżeli wysokość szkody nie przekracza 20% wartości przedmiotu ubezpieczenia.
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KLAUZULA EIB 74 /KLAUZULA ODSTĄPIENIA OD ODTWORZENIA MIENIA/
Strony uzgodniły, że:
Ubezpieczony ma prawo podjąć decyzję o rezygnacji z naprawy, zakupu bądź odbudowy uszkodzonego lub zniszczonego
mienia, odbudowie zniszczonego budynku lub budowli w innej lokalizacji, bądź też o wykorzystaniu naprawionego,
zakupionego lub odbudowanego mienia w innych celach niż dotychczas, a Ubezpieczyciel w takim wypadku nie ograniczy
odszkodowania bądź nie uchyli się od odpowiedzialności. W takim wypadku odszkodowanie wypłacane będzie tak jakby
nastąpiła naprawa, zakup bądź odbudowa mienia, zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia, na podstawie
przewidywanych kosztów takich działań (tzw. wypłata w miejsce zastąpienia).
KLAUZULA EIB 75 /KLAUZULA KOSZTÓW DODATKOWYCH/
Strony uzgodniły, że:
1. Ubezpieczyciel pokrywa uzasadnione i poniesione koszty, o których mowa poniżej:
a) koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed szkodą w przypadku zagrożenia wystąpienia zdarzenia
objętego zakresem ubezpieczenia – w granicach sumy ubezpieczenia,
b) koszty związane z ratunkiem ubezpieczonego i dotkniętego szkodą mienia, mające na celu niedopuszczenie
do zwiększenia strat – w granicach sumy ubezpieczenia,
c) koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu części niezdatnych do użytku,
w tym wyburzania i odgruzowywania, utylizacji, złomowania, usunięcia rumowiska, oszalowania lub umocnienia
oraz wywiezienia pozostałości. Dodatkowy limit w wysokości 100.000,00 zł na zdarzenie niezależnie od sumy
ubezpieczenia.
d) zwiększone koszty odtworzenia maszyn, urządzeń lub ich elementów wykonanych na specjalne zamówienie,
powstałe w wyniku trudności z ich ponownym zakupem, odbudową, naprawą, montażem. Dodatkowy limit
w wysokości 100.000,00 zł na zdarzenie niezależnie od sumy ubezpieczenia,
e) koszty pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych i dniach wolnych od pracy oraz frachtu ekspresowego
(za wyjątkiem lotniczego), pod warunkiem, że takie koszty są poniesione w związku ze szkodą za którą
Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność na mocy postanowień umowy. Dodatkowy limit w wysokości 50.000,00 zł
na zdarzenie niezależnie od sumy ubezpieczenia,
f) koszty związane ze zmianami budowlanymi, jak również demontażem i ponownym montażem nie uszkodzonego
mienia, wykonanymi w celu odzyskania lub naprawy mienia dotkniętego szkodą oraz składowaniem tego mienia.
Dodatkowy limit w wysokości 50.000,00 zł na zdarzenie niezależnie od sumy ubezpieczenia,
2. Koszty, o których mowa w ust. 1 lit. a) i b), Ubezpieczyciel pokrywa bez względu na wynik działań zabezpieczających i
ratowniczych.
3. Jeżeli koszty, o których mowa w ust.1, nie zostaną pokryte w pełni lub w części w granicach określonych w ust.1,
Ubezpieczyciel pokryje całość lub pozostałą część kosztów w ramach dodatkowego limitu odpowiedzialności – nie więcej
niż łącznie w okresie ubezpieczenia 100.000,00 zł.
4. Limity odpowiedzialności przewidziane w niniejszej klauzuli nie mają zastosowania wtedy, gdy działania wiążące
się z kosztami, o których mowa w niniejszej klauzuli, zostały podjęte na polecenie Ubezpieczyciela.
KLAUZULA EIB 77 /KLAUZULA RZECZOZNAWCÓW/
Strony uzgodniły, że:
W ramach dodatkowego limitu Ubezpieczyciel dodatkowo pokryje konieczne i uzasadnione koszty rzeczoznawców poniesione
przez Zamawiającego, związane z ustaleniem przyczyny, zakresu i rozmiaru szkody. Zasięgnięcie opinii rzeczoznawcy wymaga
zgody Ubezpieczyciela, przy czym brak zgody może być uzasadniony wyłącznie ważnymi względami, zaś brak sprzeciwu
Ubezpieczyciela w terminie 3 dni roboczych uważa się za wyrażenie zgody.
Limit odpowiedzialności w wysokości 100.000,00 zł.
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KLAUZULA EIB 92 /KLAUZULA ROSZCZEŃ REGRESOWYCH/
Strony uzgodniły, że:
Na Ubezpieczyciela nie przechodzą roszczenia regresowe do podmiotów zależnych i powiązanych bezpośrednio
lub pośrednio kapitałowo z Ubezpieczającym lub z którymi Ubezpieczający jest powiązany bezpośrednio lub pośrednio
kapitałowo oraz do podmiotów wchodzących w skład tej samej grupy kapitałowej (np. holdingu) co Ubezpieczający,
jednostek organizacyjnych powiązanych z tą samą jednostką samorządu terytorialnego, jak również do pracowników
Ubezpieczającego i powyższych podmiotów.
KLAUZULA EIB 93 /KLAUZULA WYKŁADNI UMOWY/
Strony uzgodniły, że:
Wszelkie postanowienia niniejszej umowy będą interpretowane z uwzględnieniem specyfiki działalności Ubezpieczonego.
W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią umowy a ogólnymi warunkami ubezpieczenia lub innymi wzorcami umownymi,
które mają zastosowanie do treści niniejszego stosunku prawnego wynikającego z przedmiotowej umowy ubezpieczenia,
zastosowanie znajdą odpowiednie postanowienia umowy. Jednakże w przypadku, w którym postanowienia ogólnych
warunków ubezpieczenia lub wzorców umownych będą przewidywały warunki korzystniejsze od określonych
w przedmiotowej umowie stosuje się postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia.

KLAUZULA CZYSTYCH STRAT FINANSOWYCH
Strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za tzw. czyste straty finansowe. Jednakże
Ubezpieczyciel nie odpowiada za:
a) czyste straty finansowe wyrządzone przez produkty wyprodukowane lub dostarczone przez Ubezpieczonego lub też
na jego zlecenie,
b) koszty poniesione przez osoby trzecie na usunięcie, demontaż, wyjęcie lub oczyszczenie wadliwych produktów
i montaż, zamocowanie lub położenie produktów wolnych od wad,
c) czyste straty finansowe spowodowane świadomym naruszeniem przepisów prawa, wskazówek bądź zaleceń
zleceniodawcy oraz jakichkolwiek innych obowiązków,
d) czyste straty finansowe powstałe w wyniku działalności planistycznej, doradczej, kierowania budową albo
montażem, działalności kontrolnej lub rzeczoznawczej,
e) czyste straty finansowe wynikłe z przekroczenia kosztorysów wszelkiego rodzaju,
f) czyste straty finansowe wynikłe w związku z dokonywaniem jakichkolwiek płatności,
g) czyste straty finansowe wynikające z nadużycia zaufania oraz przywłaszczenia,
h) roszczenia o wykonanie lub prawidłowe wykonanie zobowiązania oraz o zwrot kosztów poniesionych
na poczet ich wykonania,
i) roszczenia z zakresu stosunku pracy,
j) za treść reklam
k) przekroczeniem ustalonych terminów.
l) szkody powstałe w wyniku utraty dokumentów, pieniędzy, papierów wartościowych,
m) szkody związane z przetwarzaniem danych, instalacją oraz błędnym funkcjonowaniem oprogramowania,
n) szkody związane z działalnością księgową lub finansową.

KLAUZULA SZKÓD WYNIKŁYCH Z EMISJI/KLAUZULA SZKÓD W ŚRODOWISKU
Strony ustalają, iż postanowienia warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wyłączające odpowiedzialność
za szkody powstałe wskutek, wycieku, emisji, ulotnienia lub innej formy przedostania się substancji do wody, gruntu,
powietrza lub wyłączające odpowiedzialność za szkody w środowisku nie będą obowiązywać na potrzeby niniejszej Umowy.
W ich miejsce obowiązywała będzie następująca treść:
1.
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody osobowe lub rzeczowe
powstałe w wyniku przedostania się substancji niebezpiecznych powodujących skażenie lub zanieczyszczenie gleby,
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2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

powietrza, wody powierzchniowej lub gruntowej, przy czym przyczyna przedostania się substancji niebezpiecznej winna
być nagła i niezależna do woli Ubezpieczonego, lub osób za które ponosi odpowiedzialność.
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także szkody w środowisku powstałe wskutek wypadków/kolizji pojazdów
będących własnością lub użytkowanych przez Ubezpieczonego.
Przez przedostanie rozumie się w szczególności emisję, wyciek, ulotnienie, uwolnienie lub jakikolwiek proces
prowadzący do wydostania się substancji niebezpiecznej.
Ochroną ubezpieczeniową na bazie niniejszej klauzuli objęte są ponadto koszty neutralizacji lub usunięcia substancji
niebezpiecznych z gleby, poniesione przez osoby trzecie.
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zdarzenia opisane w ust 1 i 2 niniejszej klauzuli, które wystąpią w okresie
ubezpieczenia pod warunkiem, powiadomienia Ubezpieczyciela bezzwłocznie, jednakże nie później niż w 60 dni
po rozpoczęciu takiego zdarzenia, chyba że Zamawiający nie wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności
nie mógł się dowiedzieć o przedostaniu substancji niebezpiecznej.
W przypadku substancji innych niż substancje niebezpieczne w rozumieniu ustawy o substancjach chemicznych i ich
mieszaninach lub w stanie faktycznym, w którym emisja, wyciek, przedostanie się substancji nie powoduje skażenia
gleby, powietrza lub wód ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje i udzielana jest w ramach globalnej sumy gwarancyjnej
i w ramach zakresu podstawowego Umowy Ubezpieczenia.
Odpowiedzialność ubezpieczyciela istnieje pod warunkiem gdy początek wypadku ubezpieczeniowego miał miejsce
w trakcie okresu ubezpieczenia, a pierwsza szkoda osobowa lub rzeczowa powstała wskutek wycieku, emisji, ulotnienia
się substancji niebezpiecznych ujawniła się w ciągu 72 godzin od chwili rozpoczęcia wycieku, emisji, ulotnienia się
substancji niebezpiecznych.
Dla przedmiotowego rozszerzenia nie ma zastosowanie wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela w zakresie
roszczeń związanych ze szkodami w środowisku wynikającymi z funkcjonowania urządzeń, obiektów lub instalacji
do ostatecznego składowania odpadów;

/KLAUZULA KOSZTÓW PREWENCYJNYCH OC/ C
Strony ustaliły iż,
1.
W przypadku zajścia wypadku ubezpieczeniowego Zamawiający uprawniony jest do podjęcia wszelkich działań
zmierzających zapobieżenia powstania szkodzie zaś w przypadku jej wystąpienia do zminimalizowania jej rozmiarów.
2.
Niniejszemu uprawnieniu towarzyszy obowiązek ubezpieczyciela polegający na pokryciu kosztów związanych
z uprawnieniem określonym w ust. 1 niniejszej klauzuli.
3.
Górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela stanowi suma gwarancyjna określona w umowie ubezpieczenia.
/KLAUZULA CASCO DLA SPRZĘTU PRZENOŚNEGO I TRWALE ZAMONTOWANEGO W POJAZDACH/
Strony uzgodniły, że autokomputery trwale zamontowane w pojazdach jest objęty ochroną ubezpieczeniową w czasie
jego przewozu także od ryzyk objętych ubezpieczeniem auto–casco. 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.
•
uszkodzeniu lub utracie wskutek następujących zdarzeń losowych:
•
powodzi, zatopienia, uderzenia pioruna, pożaru, wybuchu, opadu atmosferycznego, huraganu, osuwania
lub zapadania ziemi,
•
nagłego działania czynnika termicznego pochodzącego z wewnątrz i zewnątrz pojazdu
•
uszkodzenia wnętrza pojazdu przez osoby, których przewóz wymagany był potrzebą udzielenia pomocy
medycznej.
•
kradzieży pojazdu ( w tym kradzieży zuchwałej), jego części lub wyposażenia,
•
uszkodzenie pojazdu, w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego użycia lub kradzieży.
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Klauzula udziału w zysku
Strony uzgodniły, że:
Ubezpieczyciel wypłaci Ubezpieczającemu 50% wypracowanego zysku z ryzyka autocasco, ale nie więcej niż 20%
składki zarobionej (przypadającej na okres już wykorzystany) i nie więcej niż 20% składki zainkasowanej (wpłaconej
przez Ubezpieczającego na rachunek Ubezpieczyciela), o ile współczynnik szkodowości brutto w tym ryzyku (WSB)
nie przekroczy wartości 60%.

Klauzula zwiększonych kosztów holowania - fakultatywna
Strony uzgodniły, że:
Zakres ubezpieczenia obejmuje również koszty holowania pojazdu po szkodzie lub awarii do wysokości 4 000,00 PLN
na pojazd. (nie stosuje się obostrzeń: dotyczących wieku ubezpieczonego pojazdu oraz odległości pomiędzy miejscem
zdarzenia a siedziba/ miejscem Zamieszkania Ubezpieczonego). Do kosztów holowania nie stosuje się jakiejkolwiek franszyzy.
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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY NR……..
WARUNKI LIKWIDACJI SZKÓD
1.
2.

3.
4.

5.

6.

Zamawiający zobowiązany jest, niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 5 dni roboczych od daty powstania szkody
lub powzięcia o niej wiadomości zawiadomić Ubezpieczyciela o szkodzie.
Zamawiający ma obowiązek pozostawić bez zmian miejsce szkody do czasu przybycia przedstawiciela Ubezpieczyciela.
Ubezpieczyciel nie może się powoływać na to postanowienie, jeżeli nie dokonał oględzin w terminie 3 dni roboczych
od daty zawiadomienia go o szkodzie. Zamawiający może wcześniej przystąpić do usunięcia szkody, jeżeli jest to
niezbędne w celu zabezpieczenia mienia pozostałego po szkodzie, zmniejszenia szkody lub gdy istnieje zagrożenie
zatrzymania wykonywania usługi lub zakłócenia pracy Zamawiającego a także zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego.
Zamawiający winien jest potwierdzić fakt zaistnienia szkody stosownym dokumentem wewnątrzzakładowym
zawierającym co najmniej datę wystąpienia szkody, przyczynę wystąpienia szkody, wykaz uszkodzonego mienia, krótki
opis zdarzenia, szacunkową wartość szkody, a także dokumentacją fotograficzną. Zamawiający może przystąpić
wcześniej do usunięcia szkody w każdym przypadku, o ile Ubezpieczyciel wyraził na to zgodę. Postanowienia
niniejszego punktu nie dotyczą ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.
Ubezpieczyciel nie jest uprawniony do usunięcia szkody, w tym: naprawy, wymiany lub odbudowy przedmiotu
ubezpieczenia we własnym zakresie. Świadczenie Ubezpieczyciela z umowy ubezpieczenia ma charakter pieniężny.
Wysokość odszkodowania będzie ustalana wg cen z dnia ostatecznej decyzji o wypłacie odszkodowania. W przypadku
gdy odszkodowanie wypłacane jest na podstawie kosztów poniesionych przez Zamawiającego w walucie obcej,
Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie według kursu z dnia zapłaty faktury przez Zamawiającego.
Gdziekolwiek w warunkach ubezpieczenia przewidziany jest termin na przygotowanie i dostarczenie dokumentów
niezbędnych do ustalenia przyczyny szkody i jej rozmiaru, zapis dotyczący zastrzeżonego terminu ulega zmianie na „w
terminie, w którym w stosunkach danego rodzaju, przy uwzględnieniu okoliczności towarzyszących, mogłyby być
przekazane Ubezpieczycielowi bez nieuzasadnionej zwłoki”.
Szczegółowe postanowienia dotyczące ubezpieczenia mienia (ALL):
6.1. Ubezpieczyciel wyraża zgodę na stosowanie likwidacji uproszczonej szkód w przypadku szkód
w ubezpieczonym mieniu których przewidywana wysokość wypłaty odszkodowania wynosi do
5 000,00 zł brutto.
6.2. Uproszczona likwidacja polega na odstąpieniu od przeprowadzania oględzin i ustalaniu rozmiaru szkody przez
ubezpieczyciela który upoważnia Zamawiającego do tych czynności. Wypłata odszkodowania następuje w
oparciu o oświadczenia Zamawiającego co do przyczyny, rozmiaru szkody, w oparciu o przedstawione przez
Zamawiającego dokumenty, kalkulacje, rachunki, pomiary, badania załączone do rachunku strat.
6.3. Dla szkód określonych w pkt. 6.1 Zamawiający zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty, a
ubezpieczyciel uznaje je za wystarczające:
6.3.1.
zgłoszenie szkody zawierające datę powstania szkody, przyczynę powstania szkody, podstawowe
informacje odnośnie uszkodzonego mienia (rodzaj, lokalizacja), informacje odnośnie sposobu
dalszego postępowania (naprawa, wymiana). Zgłoszenie szkody przekazywane będzie do
ubezpieczyciela bezpośrednio przez Zamawiającego lub za pośrednictwem brokera w terminie 7 dni
od daty powzięcia informacji o szkodzie.
6.3.2.
dokumentacja szkody (rachunek strat) składają się z:
informacji o przyczynie powstania szkody którą określa się na podstawie informacji własnej, opinii
właściwych służb technicznych, opinii właściwych serwisów bądź podmiotów zawodowo
trudniących się naprawą mienia i innych specjalistów z danej dziedziny,
ustalenia osób odpowiedzialnych za powstanie szkody (dotyczy osób trzecich względem
Zamawiającego) w celu zabezpieczenia praw regresowych (zgłoszenia na Policję)
potwierdzenia posiadania uszkodzonego mienia poprzez wskazanie min. nr środka trwałego, kopi
dokumentu zakupu, dokumentów magazynowych, oświadczenia,
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określenia rozmiaru szkody poprzez podanie parametrów uszkodzonego mienia, ilości, okresu
użytkowania, przyjętego sposobu naprawy, szkicu, itp.
zdjęcia uszkodzonego mienia o ile możliwe jest ich wykonanie bądź widoczne są uszkodzenia,
kalkulacji usunięcia szkody własnymi siłami, faktury od podmiotu zewnętrznego,
faktury, umowy, paragonu dotyczącej naprawy uszkodzonego mienia,
nr konta na które należy przekazać odszkodowanie.
6.4. W przypadku szkód których wartość przekracza wymienioną w pkt. 6.1 Ubezpieczyciel:
6.4.1.
określi pisemnie sposób likwidacji szkody i podejmie działania w terminie do 3 dni od daty zgłoszenia
szkody. W przypadku powzięcia informacji, że wysokość szkody może być większa niż ustalona w pkt.
6.1 Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Ubezpieczyciela. W takim
przypadku Ubezpieczyciel zobowiązany jest w terminie do 3 dni wskazać dalszy sposób postępowania.
6.5. Zamawiający może w każdym przypadku zrezygnować z zastosowania procedury uproszczonej, w takim
przypadku po otrzymaniu zgłoszenia szkody Ubezpieczyciel wskaże dalszy tryb postępowania w terminie 3 dni.
6.6. Ubezpieczycielowi pomimo upoważnienia do przeprowadzania w/w czynności przez Zamawiającego
przysługuje prawo przeprowadzenia oględzin uszkodzonego mienia, bądź sprawdzenia stanu faktycznego.
6.7. Odszkodowania wypłacane będą wraz z podatkiem VAT, jeśli Zamawiający nie ma prawa do jego odliczenia
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6.8. Strony ustalają, że dokumenty szkody przekazane przez Zamawiającego stanowią zgłoszenie szkody oraz
rachunek strat.
6.9. Koszty napraw w odniesieniu do budynków i budowli ustala się na podstawie cen średnich materiałów,
robocizny, sprzętu publikowanych w ogólnie dostępnych wydawnictwach branżowych np. Sekocenbud wraz z
narzutami z uwzględnieniem zasad, standardów kosztorysowania i KNR, a w przypadku ich braku poprzez
analogię bądź faktyczną cenę zakupu lub ofertę sprzedaży. Koszty naprawy maszyn, urządzeń, sprzętu
elektronicznego, wyposażenia wg kalkulacji własnej, kalkulacji zakładu zajmującego się zawodowo naprawą,
danych producenta.
6.10. W przypadku szkód w mieniu związanych z koniecznością utrzymywania ruchu zakładu wynikających z
prowadzonej działalności , Zamawiający może dokonać niezbędnych prac przywracających ruch zakładu . W
takim przypadku do rozliczenia szkody konieczne jest przedstawienie dokumentów potwierdzających stan
awarii. Zamawiający winien pozostawić uszkodzone mienie bądź jego elementy do oględzin Ubezpieczycielowi
o ile nie stanowi to jakiegokolwiek zagrożenia dla zdrowia bądź życia w terminach wynikających z treści
powyższych punktów. Ubezpieczyciel nie może powoływać się na postanowienia niniejszego punktu jeżeli
naprawy dokonywał inny podmiot na zlecenie Zamawiającego.
6.11. Ubezpieczyciel zobowiązuje się do rozpatrywania skarg, odwołań w terminie 30 dni od daty złożenia.
Szczegółowe postanowienia dotyczące ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej:
1.1.
W przypadku szkód powstałych z czynów niedozwolonych (OC delikt) a także powstałych w związku
niewykonaniem zobowiązania (OC kontrakt) Ubezpieczyciel będzie prowadził postępowanie likwidacyjne
bez względu na fakt zgłoszenia roszczenia przez osoby uprawnione do otrzymania odszkodowania, na
podstawie zgłoszenia zdarzenia przez Zamawiającego bądź brokera.
1.2. Ubezpieczyciel na pisemny wniosek Ubezpieczonego zobowiązuje się do pokrycia kosztów obrony oraz udziału
w sprawie w charakterze interwenienta ubocznego, w każdej sprawie, w której przeciwko Ubezpieczonemu
osoba trzecia będzie dochodzić roszczeń na drodze sądową niezależnie od tego czy roszczenie było zasadne
czy nie. Z zastrzeżeniem, iż Ubezpieczyciel każdorazowo analizuje możliwość zasadności przystąpienia do
sprawy w charakterze interwenienta ubocznego
1.3. Ubezpieczyciel nie może żądać od Zamawiającego oświadczenia, co do przyjęcia odpowiedzialności za szkodę
i uzależniać od tego przyjęcie przez Ubezpieczyciela odpowiedzialności za szkodę.
1.4. W przypadku zagrożenia sprawą sądową bądź rozpoczęcia sporu sądowego skierowanego przeciwko
Zamawiającemu lub Ubezpieczycielowi strony podejmą wzajemne starania w celu wspólnego uzgodnienia
stanowisk w toczącym się postępowaniu.
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1.5. Na potrzeby realizacji niniejszej umowy ubezpieczenia w zakresie likwidacji szkód strony akceptują
i uważają za wiążące przesłanie do24kumentów listem elektronicznym bądź przy pomocy poczty
elektronicznej.
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