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Szczegółowy opis przedmiotu ubezpieczenia - usługa ubezpieczenia  
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu 

 

PAKIET 1 
 

1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk  
 
Pierwszy roczny okres ubezpieczenia: 12.07.2015 r. – 11.07.2016 r. 
Drugi  roczny okres ubezpieczenia: 12.07.2016 r. – 11.07.2017 r. 

 

Lp. Przedmiot ubezpieczenia 
System 

ubezpieczenia 
Wartość ubezpieczenia Suma ubezpieczenia w zł 

1. Budynki i budowle (własne i 
powierzone) 

Sumy stałe Księgowa brutto 
4.799.268,56 

2. Maszyny, urządzenia i wyposażenie  
w tym niskowartościowe środki trwałe, 
środki trwałe w budowie, sprzęt 
elektroniczny (własne i powierzone) 

Solidarnie na 
sumy stałe 

Księgowa brutto / cena 
zakupu 

616.659,13 
 

3. Nakłady adaptacyjne we własnych i 
powierzonych środkach trwałych 

Solidarnie na 
pierwsze ryzyko 

Poniesione koszty 
10.000,00 

4. Wartości pieniężne w i poza schowkami 
ogniotrwałymi 

Pierwsze ryzyko Nominalna 
35.000,00 

5. Mienie pracownicze Solidarnie na 
pierwsze ryzyko 

Rzeczywista 35.000,00  
Limit odpowiedzialności 

na osobę 1.000 zł  
6. Niskocenne składniki majątku (mienie, 

które zostało jednorazowo  wliczone do 
kosztów operacyjnych i nie jest 
ujmowane w ewidencji środków 
trwałych 

Solidarnie na 
pierwsze ryzyko 

Cena zakupu 

10.000,00 

 
W odniesieniu do mienia określonego w powyższej tabeli, ubezpieczonego w systemie sum stałych, nie będzie miała 
zastosowania redukcja sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania.  
W systemie solidarnym mienie zostaje ubezpieczone do wysokości sum ubezpieczenia wskazanych w tabeli  powyżej bez 
względu na miejsce powstania szkody, pod warunkiem jednak, że w chwili szkody mienie znajdowało się w jednym z 
miejsc ubezpieczenia – warunek nie podlegający zmianom. 
 
UWAGA ! 
Sumy ubezpieczenia mają znaczenie porównawcze dla oceny złożonych ofert i nie są zobowiązujące dla Ubezpieczyciela  w momencie  
rzeczywistego zawierania ubezpieczenia.  
Ostateczne sumy ubezpieczenia zostaną podane we  wniosku o ubezpieczenie.  

 
Zakres ubezpieczenia (minimalny) na bazie wszystkich ryzyk obejmuje wszelkie szkody w ubezpieczonym mieniu 
powstałe w miejscu ubezpieczenia, wynikające z nagłych i niezależnych od woli Ubezpieczającego/Ubezpieczonego 
zdarzeń, w tym co najmniej szkody powstałe w wyniku: 
pożaru, bezpośredniego i pośredniego uderzenia pioruna, eksplozji, upadku statku powietrznego lub jego części lub 
przewożonego ładunku, huraganu (wiatr o prędkości od 17,1 m/sek.), lawiny, deszczu nawalnego, naporu śniegu lub lodu, 
opadów śniegu, zamarzania wody, topnienia mas śniegu lub lodu, powodzi, podniesienia się wód gruntowych, zalania 
wszelkiego (w tym przez wydostanie się cieczy lub pary z urządzeń i instalacji c.o., wodno-kanalizacyjnych lub 
technologicznych wraz z kosztami naprawy uszkodzonej instalacji oraz przez topniejące masy śniegu lub lodu), upadku 
drzew, budynków, budowli i innych przedmiotów na ubezpieczone mienie, gradu, trzęsienia, zapadania, osuwania się ziemi 
niezwiązanego z działalnością człowieka, dymu, sadzy,  huku ponaddźwiękowego, uderzenia pojazdu w ubezpieczony 
przedmiot (w tym ogrodzenie), zanieczyszczenia lub skażenia ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń objętych 
ubezpieczeniem oraz akcji ratowniczej prowadzonej w związku z ww. zdarzeniami; kradzieży z włamaniem, rabunku, 
dewastacji (zniszczenia lub uszkodzenia mienia spowodowanego przez osoby trzecie);w odniesieniu do wartości 
pieniężnych także szkody w transporcie powstałe w wyniku rabunku i innych nagłych zdarzeń. 
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Ubezpieczeniem objęte są także wszelkie szkody nie wymienione powyżej, które nie zostały wyłączone w mających 
zastosowanie do umowy ogólnych warunkach ubezpieczenia. 
 
UWAGA: Ubezpieczenie obejmuje również koszty dodatkowe związane z zabezpieczeniem mienia przed zwiększeniem 
rozmiaru szkody (chociażby działania okazały się nieskuteczne). 
 
LIMITY ODPOWIEDZIALNOŚCI - na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia 
Limity dla szkód powstałych w wyniku kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji  

L.p. Przedmiot ubezpieczenia Limit (w zł) 

1. Własne i powierzone: 
środki trwałe, maszyny, urządzenia i wyposażenie, w tym niskocenne przedmioty w 
użytkowaniu, niskowartościowe środki trwałe, sprzęt elektroniczny, środki poza ewidencją i 
środki dzierżawione amortyzowane przez Ubezpieczonego oraz elementy zewnętrzne i 
wewnętrzne budynków i budowli (m.in. elementy ogrodzenia, sprzęt oświetleniowy, 
nagłaśniający, elementy reklamowe, rynny, drzwi, itp.); środki trwałe w budowie; nakłady 
adaptacyjne. 

 
 

300 000,00 
 

2. Mienie pracownicze (Limit odpowiedzialności na osobę 1.000,00 zł) 15 000,00  

3. Dewastacja w tym pomalowanie graffiti z limitem 20.000 zł 200.000,00 
 

Pozostałe limity 

L.p. Pozostałe limity Limit (w zł) 

1. Kradzież zwykła (bez śladów włamania), w odniesieniu zarówno do mienia znajdującego 
się w pomieszczeniach niezabezpieczonych zgodnie z wymogami, zewnętrznych 
elementów stałych budynków i budowli, jak i w odniesieniu do mienia ruchomego, które ze 
względu na obowiązujące przepisy prawa (szczególnie przepisy przeciwpożarowe) lub ze 
względu na ich przeznaczenie nie mogły zostać zabezpieczone w sposób określony w 
ogólnych warunkach ubezpieczenia.  

20.000,00 

2.  Stłuczenie szyb okiennych, drzwiowych, witryn, kasetonów i gablot podświetlanych, 
szklanych elementów oświetlenia i innych przedmiotów szklanych ubezpieczone  
w wartości odtworzeniowej, z uwzględnianiem kosztów transportu i montażu oraz usług 
ekspresowych 

15.000,00 
 

3.  Koszty naprawy zabezpieczeń (limit ponad sumę ubezpieczenia) 10.000,00 

4. Wartości pieniężne od kradzieży z włamaniem, rabunku, rabunku i innych zdarzeń 
losowych w transporcie 

35.000,00 

5. Uderzenie własnego pojazdu w ubezpieczony przedmiot (w tym ogrodzenie)  100.000,00 

Pozycje zawarte w powyższych tabelach ubezpieczone zostają w systemie na pierwsze ryzyko  
(z redukcją sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania) 

 
W odniesieniu do zabezpieczenia gotówki zastosowanie mają warunki wynikające z Rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji w sprawie zasad i wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych 
przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki (Dz.U. Nr 166 z 2010 r., poz. 1128).  

 
Klauzule obligatoryjne: 
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszymi klauzulami postanowień umowy ubezpieczenia, ustala 
się, że: 

1. Klauzula automatycznego ubezpieczenia środków trwałych 
Ubezpieczyciel stosuje  automatyczną ochronę dla wszystkich – własnych i powierzonych: nowonabytych środków trwałych  
i wyposażenia, środków trwałych i wyposażenia, których wartość wzrosła w okresie ubezpieczenia wskutek wykonywanych inwestycj i  
z dniem przejścia na Ubezpieczonego ryzyka związanego z posiadaniem tych środków. Ochroną zostaną również objęte środki trwałe 
nabyte w okresie od dnia, na który podano stan majątku do dnia rozpoczynającego okres ubezpieczenia, pomimo nieuwzględnienia ich 
wartości w podanych sumach ubezpieczenia.   
Limit odpowiedzialności w stosunku do automatycznie ubezpieczanego mienia na mocy niniejszej klauzuli ograniczony jest do wysokości  
30% wartości łącznej sumy ubezpieczenia rocznego okresu ubezpieczenia. Zasada proporcji w zakresie ubezpieczenia mienia na mocy 
niniejszej klauzuli nie ma zastosowania. Postanowienia przedmiotowej klauzuli jednocześnie nie znoszą zasad określonych w klauzuli 
ograniczenia zasady proporcji w zakresie wykraczającym poza wskazany limit. 
Składka wynikająca z zastosowania klauzuli zostanie wyrównana wg wzoru:  
S = (a - b) * s * 50% gdzie: S – składka, a – wartość środków trwałych na koniec rocznego okresu ubezpieczenia, b – suma 
ubezpieczenia wynikająca z polisy, s – stawka efektywna wynikająca ze złożonej oferty. Również w przypadku zmniejszenia wartości 
mienia w rocznym okresie ubezpieczenia do rozliczenia składki zostanie zastosowana analogiczna formuła. 
Termin rozliczenia – 60  dni po zakończeniu rocznego okresu ubezpieczenia.  

 
2. Klauzula nowych miejsc. Limit łączny dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i sprzętu elektronicznego. 
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Automatyczną ochroną będą objęte wszystkie nowe lokalizacje, powstałe w wyniku prowadzonej przez Ubezpieczonego działalności, 
pod warunkiem posiadania, co najmniej minimalnych zabezpieczeń przeciwpożarowych, przeciwkradzieżowych  
i przeciwprzepięciowych, jakie istnieją w lokalizacjach zgłoszonych na dzień zawierania umowy. W ramach klauzuli będzie objęte 
ochroną mienie, które znajdowało się wcześniej w posiadaniu Ubezpieczonego i zostało zgłoszone do ubezpieczenia, a które zostało 
przeniesione do nowych lokalizacji powstałych w wyniku prowadzonej działalności oraz mienie nowo nabyte, które zostanie rozliczone  
w ramach klauzuli automatycznego ubezpieczenia środków trwałych. Klauzula dotyczy także tych lokalizacji, które powstały w okresie od 
dnia, na który podano dane do ubezpieczenia do dnia rozpoczynającego okres ubezpieczenia. Limit odpowiedzialności 1.000.000 zł na 
jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. 

 
3. Klauzula ograniczenia zasady proporcji 

Wyłączona zostaje zasada stosowania proporcjonalnej redukcji odszkodowania w przypadku, gdy wartość przedmiotu ubezpieczenia,  
przy uwzględnieniu rodzaju zadeklarowanej wartości będącej podstawą do ustalenia sumy ubezpieczenia, w dniu szkody nie przekracza 
130 % sumy ubezpieczenia tego przedmiotu. W przypadku zaniżenia sumy ubezpieczenia redukcja odszkodowania nie ma także 
zastosowania, jeśli wysokość szkody nie przekracza 30% sumy ubezpieczenia. 

 
4. Klauzula likwidacyjna dotycząca środków trwałych 

Bez względu na stopień umorzenia księgowego lub zużycia technicznego danego środka trwałego odszkodowanie wypłacane jest w 
pełnej wysokości do ustalonej w umowie sumy ubezpieczenia w wartości brutto  lub odtworzeniowej środka trwałego, bez potrącen ia 
umorzenia księgowego, zużycia technicznego i bez redukcji odszkodowania. 
W przypadku szkody częściowej odszkodowanie powinno uwzględniać faktycznie poniesione koszty naprawy, odbudowy obejmujące 
wartość zakupu nowych materiałów oraz koszty robocizny i transportu.  
W przypadku nie odtwarzania mienia Ubezpieczony ma prawo podjąć decyzję o rezygnacji z naprawy, zakupu bądź odbudowy 
uszkodzonego lub zniszczonego mienia, a Ubezpieczyciel w takim wypadku nie ograniczy odszkodowania bądź nie uchyli się od 
odpowiedzialności pod warunkiem przeznaczenia środków uzyskanych z odszkodowania na środki trwałe stanowiące majątek 
Ubezpieczonego (inwestycje, modernizacje itp.), które nie były planowane przed zajściem zdarzenia powodującego szkodę. 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). W przeciwnym razie 
odszkodowanie zostanie wypłacone do wartości rzeczywistej mienia dotkniętego szkodą. Przy określaniu wartości rzeczywistej wskaźnik 
zużycia technicznego nie może być większy niż 50%.. 
W przypadku szkody całkowitej wypłata odszkodowania nastąpi w wysokości sumy ubezpieczenia według wartości księgowej brutto lub 
odtworzeniowej danego środka trwałego lub jeśli jego odtworzenie jest w niższej wartości to do odtworzenia danego środka trwałego. 

 
5. Klauzula wypłaty odszkodowania 

W odniesieniu do przedmiotu ubezpieczenia, dla którego zastosowano jako wartość ubezpieczeniową  wartość księgową brutto, nie ma 
zastosowania zasada proporcji przy naliczaniu odszkodowania, nawet jeżeli suma ubezpieczenia okaże się niższa od jego wartośc i 
faktycznej (odtworzeniowej bądź rzeczywistej) pod warunkiem, że podana suma ubezpieczenia odpowiada wartości wynikającej z ksiąg 
rachunkowych. 
 

6. Klauzula zastąpienia dla budynków i budowli   
W przypadku szkody całkowitej Ubezpieczony może zastąpić zniszczone mienie, także poprzez odtworzenie w innej lokalizacji, bez 
obowiązku zachowania wymiarów, konstrukcji, rodzaju zastosowanych materiałów, jeżeli zachowanie dotychczasowych rozwiązań jest 
technologicznie, prawnie lub ekonomicznie nieuzasadnione. Odszkodowanie nie może przekroczyć wartości poszczególnego 
przedmiotu przyjętej do ubezpieczenia. Odbudowa winna nastąpić na terenie RP oraz  nie może odbywać się na terenach zalewowych. 

 
7. Klauzula zastąpienia dla maszyn i urządzeń    

W przypadku szkody całkowitej Ubezpieczony może zastąpić zniszczone mienie bez obowiązku zachowania typu, modelu, parametrów 
technicznych, jeżeli zachowanie dotychczasowych rozwiązań jest technologicznie i ekonomicznie nieuzasadnione. Odszkodowanie n ie 
może przekroczyć ustalonej sumy ubezpieczenia. Odszkodowanie nie może przekroczyć ustalonej dla danego przedmiotu sumy 
ubezpieczenia. 
 

8. Klauzula reprezentantów 
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody spowodowane umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego lub osób, za które 
Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność, przy czym za osoby te uważa się Dyrektora. Za szkody powstałe z winy umyślnej lub na skutek 
rażącego niedbalstwa osób nie będących reprezentantami Ubezpieczonego Ubezpieczyciel ponosi pełną odpowiedzialność. 
 

9. Klauzula 72 godzin 
Wszystkie szkody powstałe w czasie następujących po sobie 72 godzin na skutek oddziaływania tego samego zdarzenia  
Ubezpieczyciel uznaje jako pojedynczą szkodę w odniesieniu do sumy ubezpieczenia, udziału własnego oraz franszyzy określonych 
 w umowie ubezpieczenia. 
 

10. Klauzula katastrofy budowlanej 
Limit łączny dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i sprzętu elektronicznego. 
Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu wskutek samoistnego, niezamierzonego, gwałtownego 
zniszczenia obiektu budowlanego lub jego części, w rozumieniu Prawa budowlanego. Limit odpowiedzialności 1.000.000 zł  na jedno  
i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
  

11. Klauzula przepięć 
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Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe w wyniku przepięcia spowodowane zarówno wyładowaniem 
atmosferycznym, jak i powstałe wskutek innych niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn zewnętrznych.  
Przez przepięcie należy  rozumieć krótkotrwały (impulsowy) wzrost napięcia przekraczający maksymalne dopuszczalne napięcie 
robocze lub indukcyjne wzbudzenie się niszczących sił elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych. Ochrona obejmuje również 
zarówno przepięcia jak i przetężenia.  
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi: 
   -  dla szkód wskutek bezpośredniego i pośredniego uderzenia pioruna: do pełnych sum ubezpieczenia 
   -  dla szkód wskutek innych zewnętrznych i niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn:   200.000,00 zł. 
 

12. Klauzula robót budowlano-remontowych.  
Limit łączny dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i sprzętu elektronicznego. 
Zakres ochrony ubezpieczeniowej  określony w umowie ubezpieczenia, zostaje rozszerzony o szkody powstałe bezpośrednio lub 
pośrednio w ubezpieczonym mieniu, jeśli szkoda powstała w wyniku prowadzenia w miejscu ubezpieczenia robót budowlano-
montażowych i prac remontowo-adaptacyjnych. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela istnieje, pod warunkiem, że prace te nie naruszają 
konstrukcji nośnej obiektu lub dachu. Postanowienia niniejszej klauzuli dotyczą także robót budowlanych, na które zgodnie z prawem 
budowlanym wymagane jest pozwolenie na budowę. 
Ochrona ubezpieczeniowa dla: 

  szkód w mieniu będącego przedmiotem robót budowlano-montażowych i prac remontowo-adaptacyjnych do limitu 500 000 
zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia 

 szkód w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia do pełnej sumy ubezpieczenia. 
 

13. Klauzula składowania 
W przypadku szkód powstałych w skutek zalania od podłoża, Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za mienie składowane 
bezpośrednio na podłodze. Odpowiedzialność w powyższym zakresie dotyczy również mienia znajdującego się w pomieszczeniach 
położonych poniżej poziomu gruntu. Klauzula ma zastosowanie wyłącznie  w odniesieniu do mienia, którego składowanie na podłodze 
było uzasadnione z uwagi na specyfikę lub właściwości. 
 

14. Klauzula ubezpieczenia kosztów dodatkowych.  
Limit łączny dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i sprzętu elektronicznego. 
Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej o niezbędne i uzasadnione koszty dodatkowe poniesione przez 
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w celu zabezpieczenia przed szkodą oraz bezpośrednio w konsekwencji zaistniałej szkody objętej 
ochroną ubezpieczeniową. Koszty, o których mowa w niniejszej klauzuli, obejmują: 

a) koszty zabezpieczenia przed szkodą ubezpieczonego mienia w razie jego bezpośredniego zagrożenia działaniem powstałego 
zdarzenia. Dobrowolne świadczenia Ubezpieczającego/Ubezpieczonego na rzecz osób trzecich, które brały udział w akcji 
ratowniczej podlegają tylko wtedy zwrotowi, jeżeli Ubezpieczyciel wyraził na to zgodę, 

b) koszty związane z akcją ratowniczą (gaszeniem, rozbiórką, ewakuacją, itp.) jeżeli ratunek miał na celu zmniejszenie strat lub 
niedopuszczenie do ich zwiększenia, 

c) koszty poniesione przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego wynikłe z zaistnienia szkody objętej umową ubezpieczenia, 
powstałe w związku z uprzątnięciem pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki/demontażu części niezdatnych do 
użytku, ich wywozem, składowaniem lub utylizacją. Ochrona obejmuje również koszty demontażu i ponownego montażu 
nieuszkodzonych części ubezpieczonego mienia, jeżeli czynności takie są niezbędne w celu przeprowadzenia naprawy mienia 
dotkniętego szkodą. 

d) koszty związane z odtworzeniem planów, rysunków lub innych dokumentów kontraktowych uszkodzonych, zniszczonych lub 
utraconych w wyniku zaistnienia zdarzenia losowego objętego umową ubezpieczenia 

e) koszty związane z wynagrodzeniem należnym architektom, inspektorom, inżynierom-konsultantom, a także pozostałe koszty 
ekspertów, które Ubezpieczający/Ubezpieczony jest zobowiązany ponieść w celu odtworzenia lub zastąpienia ubezpieczonego 
mienia uszkodzonego, zniszczonego lub utraconego w wyniku zaistnienia zdarzenia losowego objętego umową ubezpieczenia, 

f) koszty ekspertyz rzeczoznawców związane z ustaleniem przyczyny, zakresu i rozmiaru szkody. 
Limit odpowiedzialności: 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia 
Powyższy limit stanowi nadwyżkę w stosunku do ochrony gwarantowanej w granicach sumy ubezpieczenia. 
Dla kosztów wynagrodzenia ekspertów, określonych w punktach e) i f) podlimit odpowiedzialności 50.000 zł. 

 
15. Klauzula dostosowania się do zaleceń wynikających z przepisów prawa obowiązujących w dniu powstania szkody  

Limit łączny dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i sprzętu elektronicznego. 
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia oraz innych 
postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że jeśli po powstaniu szkody  przepisy prawa lub instytucja do tego uprawniona 
wymagać będzie odtworzenia mienia w takiej formie, że Ubezpieczający/ Ubezpieczony będzie zmuszony do poniesienia dodatkowych 
kosztów, Ubezpieczyciel poza wypłatą odszkodowania ustalonego zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia, pokryje także różnicę 
pomiędzy należnym odszkodowaniem a kosztem faktycznie poniesionym na odbudowę zgodnie z wymaganiami. Limit 
odpowiedzialności Ubezpieczyciela w ramach niniejszej klauzuli wynosi 20 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie 
ubezpieczenia. 
 

16. Klauzula poszukiwania miejsca uszkodzenia instalacji wodno-kanalizacyjnej, sieci elektrycznej, cieplnej i gazowej – 
limit odpowiedzialności 20.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. 

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje koszty poszukiwania miejsca uszkodzenia instalacji wodno-kanalizacyjnej, sieci elektrycznej, 
cieplnej i gazowej  oraz usunięcia skutków takich poszukiwań do limitu 20 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie 
ubezpieczenia. 
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17. Klauzula terminu dokonania oględzin 
W przypadku zajścia szkody Ubezpieczyciel zobowiązany jest do dokonania oględzin w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od  
momentu zgłoszenia szkody. Przez pojęcie dnia roboczego przyjmuje się każdy dzień od poniedziałku do piątku, chyba że któryś z tych 
dni jest ustawowo wolny od pracy. 
 

18. Klauzula bezzwłocznej naprawy szkody 
W przypadku szkód wymagających natychmiastowej naprawy w celu zachowania ciągłości działalności  dopuszcza się możliwość 
bezzwłocznego dokonania naprawy przez Ubezpieczonego, bądź przez wyspecjalizowane firmy zewnętrzne działające na jego zlecenie, 
pod warunkiem że szkoda zostanie udokumentowana w sposób umożliwiający określenie jej przyczyny oraz wysokości. 
 

1. Klauzula ubezpieczenia przezornej sumy ubezpieczenia. Limit odpowiedzialności 150.000 zł na jedno i wszystkie 
zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Limit łączny dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk  
i ubezpieczenia sprzętu elektronicznego 

Do ubezpieczenia włączona zostaje kwota przezornej sumy ubezpieczenia. Przez przezorną sumę ubezpieczenia strony rozumieją 
kwotę w wysokości 150.000 zł, która w przypadku szkody służyć będzie do wyrównania ewentualnego niedoubezpieczenia 
wynikającego z niedoszacowania sum ubezpieczenia dla poszczególnych składników majątku lub w odniesieniu do których suma 
ubezpieczenia jest niewystarczająca ze względu na poniesione koszty związane z uniknięciem lub ograniczeniem rozmiaru szkody. Limit 
odpowiedzialności stanowiący przezorną sumę ubezpieczenia każdorazowo podlega zmniejszeniu o wypłacone z tego tytułu 
odszkodowanie. Przezorna suma ubezpieczenia nie ma zastosowania do przedmiotów ubezpieczenia obejmowanych ochroną  
w systemie na pierwsze ryzyko. 
 

19. Klauzula szkód zalaniowych 
Limit łączny dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i sprzętu elektronicznego 

Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody zalaniowe spowodowane zalaniami przez nieszczelny dach, nieszczelne złącza 
zewnętrzne budynków, nieszczelną stolarkę okienną. Limit odpowiedzialności w okresie ubezpieczenia: 100 000 zł na jedno i wszystkie 
zdarzenia. 
 

20. Klauzula przenośnego sprzętu elektronicznego  
Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w elektronicznym sprzęcie ruchomym i/lub przenośnym  
w czasie, kiedy znajduje się on na terenie RP. Ochrona nie obejmuje szkód spowodowanych zaginięciem, zagubieniem lub 
pozostawieniem sprzętu w pojeździe bez dozoru z wyjątkiem pozostawienia go w bagażniku lub innym niewidocznym miejscu  
w zamkniętym pojeździe. 
 

21. Klauzula ubezpieczenia lamp od wszystkich ryzyk oraz pośrednich nośników obrazu 
Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody w lampach oraz nośnikach obrazu stanowiących integralną część objętego 
niniejszym ubezpieczeniem urządzenia, powstałe w wyniku zdarzeń objętych zakresem ubezpieczenia mającym zastosowanie do 
pozostałych części ubezpieczonego przedmiotu. Odszkodowanie będzie wypłacone do pełnej sumy ubezpieczenia. 

 
22. Klauzula przeoczenia 

Jeżeli Ubezpieczony/ Ubezpieczający na skutek błędu lub przeoczenia nie przekaże Ubezpieczycielowi lub brokerowi istotnych 
informacji mających związek z umową ubezpieczenia, a działanie takie nie będzie skutkiem winy umyślnej to fakt nie przekazania 
informacji nie będzie powodem odmowy wypłaty odszkodowania przez Ubezpieczyciela ani jego redukcji, pod warunkiem niezwłocznego 
uzupełnienia danych. 
 

23. Klauzula restytucji mienia 
W przypadku wystąpienia zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia Ubezpieczający może skorzystać z pomocy podmiotu 
zajmującego się profesjonalnie restytucją mienia, bez uprzedniej zgody Ubezpieczyciela. Sporządzony przez ten podmiot kosztorys 
zostanie przez Ubezpieczyciela zweryfikowany nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od jego dostarczenia Ubezpieczycielowi. 
Klauzula ma zastosowanie w przypadku, gdy skorzystanie z pomocy podmiotu zajmującego się profesjonalnie restytucją mienia jest 
niezbędne do zapobieżenia zwiększenia rozmiarów szkody. 
W pozostałych sytuacjach skorzystanie z pomocy podmiotu zajmującego się profesjonalnie restytucją mienia wymaga uprzedniej zgody 
Ubezpieczyciela. 
 

24. Klauzula kontynuacji działalności – limit odpowiedzialności 70.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia 
Limit dotyczy łącznie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i ubezpieczenia sprzętu elektronicznego 
 Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej Klauzuli obejmuje niezbędne i ekonomicznie uzasadnione 
koszty poniesione przez Ubezpieczonego w celu kontynuowania działalności gospodarczej, zaistniałe w związku z przerwą lub 
zakłóceniem prowadzonej przez Ubezpieczonego działalności gospodarczej powstałej na skutek szkody w mieniu. Ochrona 
ubezpieczeniowa obejmuje ww. koszty w okresie od powstania szkody w mieniu do czasu przywrócenia technicznej gotowości 
przedsiębiorstwa do prowadzenia działalności w poprzednim zakresie i miejscu, jednak nie dłuższym niż 6 miesięcy (okres 
odszkodowawczy). Odpowiedzialność Ubezpieczyciela ograniczona jest jedynie do tych kosztów (lub ich części), które przekraczają 
całkowite koszty prowadzenia działalności, które zostałyby poniesione w tym samym okresie, w zwykłych okolicznościach, gdyby nie 
doszło do powstania szkody w mieniu.  
Z zastrzeżeniem dalszych postanowień odpowiedzialności Ubezpieczyciela powstaje jeżeli spełnione są łącznie następujące przesłanki: 
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1) przerwa lub zakłócenie prowadzonej przez Ubezpieczonego działalności gospodarczej powstała na skutek szkody w mieniu zaistniałej 
w miejscu ubezpieczenia i w okresie ubezpieczenia w następstwie zajścia zdarzenia losowego, 
2) szkoda w mieniu, o której mowa w pkt. 1 objęta jest w chwili jej powstania zakresem ubezpieczenia na podstawie zawartej umowy 
ubezpieczenia mienia (niezależnie od wysokości franszyzy redukcyjnej wskazanej w umowie ubezpieczenia mienia).  
Kosztami objętymi ochroną ubezpieczeniową są udokumentowane fakturami:  
1. koszty przeniesienia mienia do innej lokalizacji, 
2. koszty użytkowania zastępczych pomieszczeń, 
3. koszty użytkowania zastępczych maszyn i urządzeń, 
4.koszty korzystania z dodatkowych usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania placówki (m.in. sterylizacja, żywienie, pranie, 
przewóz pacjentów na badania do innych placówek), 
5. koszty dodatkowego zatrudnienia/ nadgodzin, 
6. koszty poinformowania dostawców, klientów i pacjentów o zmianie lokalizacji. 
Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za dodatkowe koszty działalności do kwoty limitu odpowiedzialności w wysokości 50.000 zł na 
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
Franszyza redukcyjna potrącana z każdego odszkodowania wynosi: 
1) 2 dni dla proporcjonalnych kosztów dodatkowych (koszty ponoszone stale w równej lub zbliżonej  wysokości przez cały czas trwania 
okresu odszkodowawczego) – wysokość franszyzy redukcyjnej będzie ustalana na podstawie iloczynu średniej dziennej wysokości 
kosztów proporcjonalnych w okresie odszkodowawczym oraz określonej w umowie ubezpieczenia liczbie dni (za dzień uważa się dzień 
roboczy dla danego Ubezpieczającego), 
2) 2.000 zł dla nieproporcjonalnych kosztów dodatkowych (koszty ponoszone jednorazowo). 
Ubezpieczony ma obowiązek prowadzić księgi rachunkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności ustawy  
o rachunkowości z 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 z póżn. zm.) oraz w taki sposób przechowywać i chronić  
dokumentację finansową aby zminimalizować ryzyko jej zniszczenia albo zagubienia. 
Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za dodatkowe koszty bezpośrednio lub pośrednio spowodowane lub zwiększone: 

- szkodą w mieniu, za którą Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności na podstawie umowy ubezpieczenia mienia, 
- decyzją właściwych władz lub organów, która opóźnia lub uniemożliwia odbudowę lub odtworzenie zniszczonego mienia lub 

dalsze prowadzenie działalności gospodarczej przez Ubezpieczony , 
- 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), 

- innowacjami i ulepszeniami wprowadzonymi w trakcie odbudowy, odtworzenia lub naprawy zniszczonego mienia, 
- nieuzasadnioną zwłoką w podjęciu przez Ubezpieczonego wszelkich możliwych czynności w celu przywrócenia przerwanej 

lub zakłóconej działalności gospodarczej, 
- szkodą w mieniu objętej ochroną ubezpieczeniową na podstawie klauzul dodatkowych,  
- przepięciem spowodowanym wyładowaniem atmosferycznym,  
- niemożnością ściągnięcia należności w tym wskutek zniszczenia, uszkodzenia, utraty dokumentacji, danych, nośników 

danych, 
- utratą danych lub nośników danych, 
- karami, grzywnami i odszkodowaniami, do których zapłaty Ubezpieczony będzie zobowiązany w przypadku nie wywiązania 

się z zobowiązań na skutek zaistniałej szkody w mieniu. 
 
25. Klauzula wypłaty odszkodowania bez względu na fakt zakończenia umorzenia postępowania przez prokuraturę.  

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia  
i innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że Ubezpieczyciel nie będzie uzależniał wypłaty odszkodowania od 
otrzymania decyzji o zakończeniu postępowania przez prokuraturę. 

 
 

Franszyze i udziały własne  
Franszyza integralna - niedopuszczalna  
Franszyza redukcyjna – niedopuszczalna 
Udział własny – niedopuszczalny 
 
 

2. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 
 
Pierwszy roczny okres ubezpieczenia: 12.07.2015 r. – 11.07.2016 r. 
Drugi  roczny okres ubezpieczenia: 12.07.2016 r. – 11.07.2017 r. 
 

Lp Przedmiot ubezpieczenia System ubezpieczenia Wartość ubezpieczenia Suma ubezpieczenia w zł  

1. Sprzęt stacjonarny  
(własny i powierzony) 

sumy stałe odtworzeniowa 277 816,61 
 

2.  Sprzęt przenośny 
(własny i powierzony) 

Solidarnie na sumy stałe odtworzeniowa 21 567,41 
 

3. Zestawy do rejestracji przebiegu 
egzaminu wraz z monitoringiem 

Solidarnie na sumy stałe odtworzeniowa 124 387,63 
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(własny i powierzony) 

4. Oprogramowanie  Solidarnie na pierwsze 
ryzyko 

odtworzeniowa  10.000,00 

5. Dane i nośniki danych wraz z 
kosztami odtworzenia danych 

Solidarnie na pierwsze 
ryzyko 

odtworzeniowa 150.000,00 

Wykaz sprzętu objętego ubezpieczeniem zamieszczony w Załączniku nr 1 – Opis Ryzyka 
 
W systemie solidarnym mienie zostaje ubezpieczone do wysokości sum ubezpieczenia wskazanych w tabeli  powyżej bez 
względu na miejsce powstania szkody, pod warunkiem jednak, że w chwili szkody mienie znajdowało się w jednym z 
miejsc ubezpieczenia – warunek nie podlegający zmianom. 
 
W systemie solidarnym dla oprogramowania i odtworzenia danych, nośników danych na pierwsze ryzyko podana suma 
ubezpieczenia stanowi łączny limit na wszystkie i na jedną lokalizację w tym dane na zestawach rejestrujących w 

pojazdach – warunek niepodlegający zmianom. 
 
UWAGA ! 
Sumy ubezpieczenia mają znaczenie porównawcze dla oceny złożonych ofert i nie są zobowiązujące dla Ubezpieczyciela  w momencie  
rzeczywistego zawierania ubezpieczenia.  
Ostateczne sumy ubezpieczenia zostaną podane we  wniosku o ubezpieczenie.  

 
Zakres ubezpieczenia na bazie ubezpieczenia od wszystkich ryzyk obejmuje wszelkie szkody w ubezpieczonym mieniu 
powstałe w miejscu ubezpieczenia, wynikające z nagłych i niezależnych od woli Ubezpieczającego/Ubezpieczonego 
zdarzeń, w tym co najmniej szkody powstałe w wyniku:  

 pożaru, bezpośredniego i pośredniego uderzenia pioruna, eksplozji, upadku statku powietrznego, huraganu, 
deszczu nawalnego, dymu, huku ponaddźwiękowego, powodzi, zalania wszelkiego typu (w tym przez 
wydostanie się cieczy lub pary z urządzeń i instalacji c.o., wodno-kanalizacyjnych lub technologicznych wraz z 
kosztami naprawy uszkodzonej instalacji oraz przez topniejące masy śniegu lub lodu), uderzenia pojazdu w 
ubezpieczony przedmiot, wypadku pojazdu, naporu śniegu lub lodu, opadów śniegu, zamarzania wody, topnienia 
mas śniegu lub lodu, powodzi, podniesienia się wód gruntowych, gradu, upadku drzew, budynków, budowli, 
trzęsienia, zapadania, osuwania się ziemi;  

 wad produkcyjnych i przyczyn technologicznych tj. błędów konstrukcyjnych, wadliwego materiału wad 
ujawnionych po okresie gwarancji, 

 niewłaściwej obsługi sprzętu, nieostrożności, zaniedbania, 

 napięcia/natężenia o nieprawidłowych parametrach, zwarcia (spięcia), uszkodzenia izolacji, niezadziałania 
zabezpieczeń, 

 kradzieży z włamaniem, rabunku, celowego zniszczenia lub uszkodzenia ubezpieczonego mienia przez osoby 
trzecie – (zdarzenie niezależne od kradzieży z włamaniem lub rabunku),  

 akcji ratowniczej prowadzonej w związku z ww. zdarzeniami,  

 zanieczyszczenia lub skażenia ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń objętych ochroną, 

 utrata nośnika danych wraz z zapisanymi danymi w wyniku kradzieży z włamaniem z zamkniętego 
pomieszczenia lub wskutek rabunku. 

Ubezpieczeniem objęte są także wszelkie szkody, nie wymienione powyżej, które nie zostały wyłączone  
w mających zastosowanie do umowy ogólnych warunkach ubezpieczenia. 
 
Klauzule obligatoryjne: 
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszymi klauzulami postanowień umowy ubezpieczenia, ustala 
się, że: 

 
1. Klauzula automatycznego ubezpieczenia sprzętu elektronicznego  

Ubezpieczyciel stosuje  automatyczną ochronę dla nowonabytego sprzętu elektronicznego (własnego i powierzonego), którego wartość 
wzrosła w okresie ubezpieczenia wskutek wykonywanych inwestycji z dniem przejścia na Ubezpieczonego ryzyka związanego  
z posiadaniem tych środków. Ochroną zostanie również objęty sprzęt elektroniczny,  nabyty w okresie od dnia, na który podano stan 
majątku do dnia rozpoczynającego okres ubezpieczenia, pomimo nieuwzględnienia ich wartości w podanych sumach ubezpieczenia.  
Limit odpowiedzialności w stosunku do automatycznie ubezpieczanego mienia na mocy niniejszej klauzuli ograniczony jest do wysokości  
30% wartości łącznej sumy ubezpieczenia rocznego okresu ubezpieczenia. Zasada proporcji w zakresie ubezpieczenia mienia na mocy 
niniejszej klauzuli nie ma zastosowania. Postanowienia przedmiotowej klauzuli jednocześnie nie znoszą zasad określonych w klauzuli 
ograniczenia zasady proporcji w zakresie wykraczającym poza wskazany limit. 
Składka wynikająca z zastosowania klauzuli zostanie wyrównana wg wzoru:  
S = (a - b) * s * 50% gdzie: S – składka, a – wartość środków trwałych na koniec rocznego okresu ubezpieczenia, b – suma 
ubezpieczenia wynikająca z polisy, s – stawka efektywna wynikająca ze złożonej oferty. Również w przypadku zmniejszenia wartości 
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mienia będącego pod kontrolą Ubezpieczonego w rocznym okresie ubezpieczenia do rozliczenia składki zostanie zastosowana 
analogiczna formuła. 
Termin rozliczenia – 60  dni po zakończeniu rocznego okresu ubezpieczenia. 
 

2.  Klauzula ograniczenia zasady proporcji 
Wyłączona zostaje zasada stosowania proporcjonalnej redukcji odszkodowania w przypadku, gdy wartość przedmiotu ubezpieczenia, 
przy uwzględnieniu rodzaju zadeklarowanej wartości będącej podstawą do ustalenia sumy ubezpieczenia, w dniu szkody nie przekracza 
130 % sumy ubezpieczenia tego przedmiotu. W przypadku zaniżenia sumy ubezpieczenia redukcja odszkodowania nie ma także 
zastosowania, jeśli wysokość szkody nie przekracza 30% sumy ubezpieczenia. 
 

3. Klauzula likwidacyjna dotycząca sprzętu elektronicznego 
Bez względu na stopień umorzenia księgowego lub zużycia technicznego danego sprzętu elektronicznego odszkodowanie wypłacane 
jest w pełnej wysokości do wskazanej wartości odtworzeniowej utraconego sprzętu elektronicznego, bez potrącenia umorzenia 
księgowego, zużycia technicznego. 
W przypadku szkody częściowej odszkodowanie powinno uwzględniać faktycznie poniesione koszty naprawy, odbudowy obejmujące 
wartość zakupu nowych materiałów oraz koszty robocizny i transportu. 
W przypadku nie odtwarzania sprzętu elektronicznego Ubezpieczony ma prawo podjąć decyzję o rezygnacji  
z naprawy, zakupu bądź odbudowy uszkodzonego lub zniszczonego sprzętu, a Ubezpieczyciel w takim wypadku nie ograniczy 
odszkodowania bądź nie uchyli się od odpowiedzialności pod warunkiem przeznaczenia środków uzyskanych z  odszkodowania na 
sprzęt elektroniczny stanowiący majątek placówki (inwestycje, modernizacje itp.), które nie były planowane przed zajściem zdarzenia 
powodującego szkodę. W takim wypadku odszkodowanie wypłacane będzie tak jakby nastąpiła naprawa, zakup bądź odbudowa 
sprzętu, zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia, na podstawie przewidywanych kosztów takich działań (tzw. wypłata w miejsce 
zastąpienia). W przeciwnym razie odszkodowanie zostanie wypłacone do wartości rzeczywistej sprzętu elektronicznego dotkniętego 
szkodą. Przy określaniu wartości rzeczywistej wskaźnik zużycia technicznego nie może być większy niż 50%.  
 

4. Klauzula zastąpienia dla sprzętu elektronicznego    
W przypadku szkody całkowitej Ubezpieczony może zastąpić zniszczone mienie bez obowiązku zachowania typu, modelu, parametrów 
technicznych, jeżeli zachowanie dotychczasowych rozwiązań jest technologicznie i ekonomicznie nie uzasadnione. Odszkodowanie nie 
może przekroczyć ustalonej dla danego przedmiotu sumy ubezpieczenia. 

 
5. Klauzula reprezentantów 

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody spowodowane umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego  
lub osób, za które Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność, przy czym za osoby te uważa się Dyrektora. Za szkody powstałe z winy 
umyślnej lub na skutek rażącego niedbalstwa osób nie będących reprezentantami Ubezpieczonego Ubezpieczyciel ponosi pełną 
odpowiedzialność. 
 

6. Klauzula 72 godzin 
W przypadku wszystkich szkód powstałych w czasie następujących po sobie 72 godzin na skutek ciągłego oddziaływania tego samego 
pojedynczego zdarzenia Ubezpieczyciel uznaje jako pojedynczą szkodę w odniesieniu do sumy ubezpieczenia oraz franszyz 
określonych w umowie ubezpieczenia. 
 

7. Klauzula składowania 
W przypadku szkód powstałych w wyniku zalania od podłoża, Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność także za mienie  
w pomieszczeniach poniżej gruntu składowane bezpośrednio na podłodze. Klauzula ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do 
mienia, którego składowanie na podłodze było uzasadnione z uwagi na jego specyfikę lub właściwości.  
 

8. Klauzula terminu dokonania oględzin 
W przypadku zajścia szkody Ubezpieczyciel zobowiązany jest do dokonania oględzin w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od 
momentu zgłoszenia szkody. Przez pojęcie dnia roboczych przyjmuje się każdy dzień od poniedziałku do piątku, chyba że któryś z tych 
dni jest ustawowo wolny od pracy. 

 
9. Klauzula kradzieży zwykłej sprzętu elektronicznego w miejscu ubezpieczenia – limit na jedno i wszystkie zdarzenia  

w rocznym okresie ubezpieczenia 10.000 zł 
Zakres ochrony ubezpieczeniowej rozszerzony zostaje o ryzyko kradzieży zwykłej - rozumianej jako zabór mienia przez osoby trzecie 
bez względu na sposób zabezpieczenia pomieszczeń, z których dokonano kradzieży ubezpieczonego sprzętu elektronicznego, w czas ie 
kiedy znajduje się on w miejscu ubezpieczenia. Ubezpieczony zawiadomi o tym fakcie Policję, bezzwłocznie po stwierdzeniu 
wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą. 
 

10. Klauzula ochrony mienia czasowo nieeksploatowanego 
Ochrona obejmuje przypadki: 
- czasowego wyłączenia środka trwałego z eksploatacji, 
- gdy nowonabyty środek trwały nie został włączony do eksploatacji. 
Ochrona ubezpieczeniowa zostaje zachowana, mimo, że Ubezpieczony nie przystosował sprzętu elektronicznego do pracy (np. sprzę t 
nie został rozpakowany) oraz w sytuacji przenoszenia sprzętu elektronicznego z jednego miejsca na inne w obrębie m iejsca 
ubezpieczenia. Ochroną objęty jest również sprzęt, który znajduje się w lokalizacji objętej ochroną, jednak nie jest eksploatowany. 
Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności w ramach niniejszej klauzuli za sprzęt magazynowany w celach handlowych lub najmu lub 
leasingu. 
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11. Klauzula sprzętu elektronicznego zamontowanego w pojazdach  

Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w elektronicznym sprzęcie zainstalowanym w pojeździe. Do ubezpieczenia 
sprzętu nie mają zastosowania wyłączenia OWU, skutkujące brakiem ochrony ubezpieczeniowej w przypadku kradzieży z włamaniem, 
rabunku lub dewastacji przedmiotowego sprzętu o ile służył on lub był używany zgodnie z prowadzoną działalnością.  

 
12. Klauzula przenośnego sprzętu elektronicznego nie związanego ze sprzętem egzaminacyjnym 

Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w elektronicznym sprzęcie ruchomym i/lub przenośnym  
w czasie, kiedy znajduje się on na terenie RP. Ochrona nie obejmuje szkód spowodowanych zaginięciem, zagubieniem lub  
pozostawieniem sprzętu w pojeździe bez dozoru z wyjątkiem pozostawienia go w bagażniku lub innym niewidocznym miejscu  
w zamkniętym pojeździe. 

 
13.   Klauzula ubezpieczenia lamp i nośników obrazu od wszystkich ryzyk  

Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody w lampach oraz nośnikach obrazu stanowiących integralną część objętego 
niniejszym ubezpieczeniem urządzenia, powstałe w wyniku zdarzeń objętych zakresem ubezpieczenia mającym zastosowanie do 
pozostałych części ubezpieczonego przedmiotu. Odszkodowanie będzie wypłacone do pełnej sumy ubezpieczenia. 

 
14. Klauzula bezzwłocznej naprawy szkody 

W przypadku szkód wymagających natychmiastowej naprawy w celu zachowania ciągłości działalności  dopuszcza się możliwość 
bezzwłocznego dokonania naprawy przez Ubezpieczonego, bądź przez wyspecjalizowane firmy zewnętrzne działające na jego zlecenie, 
pod warunkiem że szkoda zostanie udokumentowana w sposób umożliwiający określenie jej przyczyny oraz wysokości. 
 

15. Klauzula przeoczenia 
Jeżeli Ubezpieczony/ Ubezpieczający na skutek błędu lub przeoczenia nie przekaże Ubezpieczycielowi lub brokerowi istotnych 
informacji mających związek z umową ubezpieczenia, a działanie takie nie będzie skutkiem winy umyślnej to fakt nie przekazania 
informacji nie będzie powodem odmowy wypłaty odszkodowania przez Ubezpieczyciela ani jego redukcji, pod warunkiem niezwłocznego 
uzupełnienia danych. 
 

16. Klauzula restytucji mienia 
W przypadku wystąpienia zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia Ubezpieczający może skorzystać z pomocy podmiotu 
zajmującego się profesjonalnie restytucją mienia, bez uprzedniej zgody Ubezpieczyciela. Sporządzony przez ten podmiot kosztorys 
zostanie przez Ubezpieczyciela zweryfikowany nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od jego dostarczenia Ubezpieczycielowi. 
Klauzula ma zastosowanie w przypadku, gdy skorzystanie z pomocy podmiotu zajmującego się profesjonalnie restytucją mienia jest 
niezbędne do zapobieżenia zwiększenia rozmiarów szkody. 
W pozostałych sytuacjach skorzystanie z pomocy podmiotu zajmującego się profesjonalnie restytucją mienia wymaga uprzedniej zgody 
Ubezpieczyciela. 

 
17. Klauzula wypłaty odszkodowania bez względu na fakt zakończenia umorzenia postępowania przez prokuraturę.  

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i 
innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że Ubezpieczyciel nie będzie uzależniał wypłaty odszkodowania 
od otrzymania decyzji o zakończeniu postępowania przez prokuraturę. 
 

Franszyze i udziały własne  
Franszyza integralna  – niedopuszczalna; 
Franszyza redukcyjna – dla sprzętu elektronicznego, oprogramowania, danych i nośników danych wraz  
z kosztami odtworzenia danych - 300 zł; 
Udział własny - niedopuszczalny 

 
 

3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej  
 
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej przez WORD działalności oraz z tytułu posiadania 
mienia  
 
Pierwszy roczny okres ubezpieczenia: 12.07.2015 r. – 11.07.2016 r. 
Drugi  roczny okres ubezpieczenia: 12.07.2016 r. – 11.07.2017 r. 
 
Przedmiot ubezpieczenia 
Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobie trzeciej  
w związku z prowadzoną działalnością lub posiadanym mieniem. Za osobę trzecią uważa się każdą osobę nie będącą 
stroną umowy ubezpieczenia. 
Ubezpieczenie dotyczy zarówno szkody będącej następstwem czynu niedozwolonego, jak i wynikłej z niewykonania lub 
nienależytego wykonania zobowiązania. 
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Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody osobowe oraz szkody rzeczowe. 
 
Szkoda osobowa - szkoda będąca następstwem śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, w tym także utracone 
korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia.  
 
Szkoda rzeczowa - szkoda będąca następstwem utraty, zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy, w tym także utracone 
korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć gdyby mu szkody nie wyrządzono. 
 

Czysta strata finansowa / majątkowa – uszczerbek majątkowy nie będący szkodą na osobie lub szkodą rzeczową 

 
Wypadek ubezpieczeniowy 
Wypadkiem ubezpieczeniowym jest powstanie szkody objętej ubezpieczeniem. 
Ubezpieczyciel obejmuje ochroną wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły w okresie ubezpieczenia, a roszczenia z tego 
tytułu zostały zgłoszone przed upływem terminu przedawnienia. Wszystkie szkody będące następstwem tego samego 
zdarzenia uważa się za jeden wypadek ubezpieczeniowy/ jedną szkodę. 
 
Nie mają zastosowania jakiekolwiek postanowienia dotyczące daty początkowej, jeśli występują w ogólnych warunkach 
ubezpieczenia/warunkach ubezpieczenia. 
 
Zakres terytorialny: RP, dla szkód związanych z podróżami służbowymi – wszystkie kraje świata z wyłączeniem 
USA i Kanady 
 
Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową w odniesieniu do prowadzonej 
działalności oraz z tytułu posiadania mienia, ze szczególnym uwzględnieniem zakresu minimalnego 
niepodlegającego żadnym zmianom, obejmującego: 

- szkody wyrządzone przez pracowników zatrudnionych/świadczących pracę na podstawie umów  
o pracę oraz innych niż umowa o pracę, 

- szkody wyrządzone przez osoby nie będące pracownikami Ubezpieczonego ani osobami świadczącymi 
pracę na podstawie umów innych niż umowa o pracę, za które Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność w 
ramach stosunku prawnego łączącego strony, a w szczególności przez wolontariuszy, osoby odbywające u 
Ubezpieczonego praktyki zawodowe (np. stażystów itp.), 

- szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa, 
- szkody osobowe i rzeczowe poniesione przez pracowników, będące następstwem wypadków przy pracy z 

włączeniem ochrony dla szkód związanych z zawałem serca lub udarem mózgu - franszyzę redukcyjną w 
szkodach osobowych stanowi wysokość świadczenia wypłaconego na podstawie Ustawy o ubezpieczeniu 
społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, 

- szkody wyrządzone z tytułu organizowania i przeprowadzania przez WORD konkursów, imprez nie 
mających charakteru imprezy masowej w rozumieniu ustawy, 

- odpowiedzialność za szkody spowodowane ruchem pojazdów nie podlegających obowiązkowemu 
ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, 

- szkody powstałe w następstwie awarii, działania oraz eksploatacji wszelkich urządzeń wodociągowych i 
kanalizacyjnych, 

- szkody z tytułu wynajmu pomieszczeń i urządzeń osobom trzecim (w tym firmom), 
- szkody powstałe wskutek przepięć, zwarć, w następstwie awarii lub działania sieci elektrycznej, 
- szkody powstałe wskutek poszukiwania przyczyn awarii, 
- odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek przeniesienia ognia, 
- szkody powstałe w mieniu, z którego Ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, 

użytkowania lub innej podobnej formy np. leasingu, 
- szkody wyrządzone w środowisku naturalnym spowodowane w szczególności  jego zanieczyszczeniem – 

podlimit 100.000 zł, 
- odpowiedzialność z tytułu czystych strat finansowych  (rzeczywiste straty oraz utracone korzyści poniesione 

przez osobę trzecią nie wynikające ze szkody na osobie lub szkody rzeczowej) – podlimit 100.000 zł. 
 
Suma gwarancyjna:  
500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w  rocznym okresie ubezpieczenia. 
 
TRIGGER: Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje roszczenia dotyczące szkód powstałych w okresie trwania ubezpieczenia, 
choćby poszkodowani (uprawnieni) zgłosili je po tym okresie, jednakże przed upływem terminu przedawnienia – warunek 
niepodlegający zmianom. 
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Franszyze i udziały własne 
Franszyza integralna – niedopuszczalna 
Franszyza redukcyjna – niedopuszczalna za wyjątkiem odpowiedzialności cywilnej pracodawcy, gdzie franszyzę 
redukcyjną w szkodach osobowych stanowi wysokość świadczenia wypłaconego na podstawie Ustawy z dnia 30.X.2002 r., 
o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. Nr 199 poz. 1673 z późn. zm.) 
Udział własny – niedopuszczalny  

 
   _______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

PAKIET 2    -   Ubezpieczenia ryzyk komunikacyjnych 
 
Przedmiot ubezpieczenia - pojazdy mechaniczne, podlegające rejestracji na terenie RP, stanowiące własność 
Ubezpieczonego lub użytkowane na podstawie umów powierzenia, leasingu, itp.  
Wykaz pojazdów – zamieszczony w Załączniku nr 1 – Opis Ryzyka. 

1.  Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdów 
mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów 

 
Zakres ubezpieczenia: zgodny z Ustawą z dnia 22.05.2003 o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym 
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ( Dz. U. Nr 124, poz. 1152 z późn. zm. ) – 
warunek niepodlegający zmianom. 
 
Suma gwarancyjna na jeden pojazd - zgodna z w.w. Ustawą – bez podwyższania 
 
Okres ubezpieczenia:  12 miesięczne okresy ubezpieczenia z początkiem okresu ubezpieczenia przypadającym w 
okresie 12.07.2015 r. – 11.07.2017 r. 
W odniesieniu do pojazdów włączanych do ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia, od dnia rejestracji pojazdu  zgodnie z 
wnioskiem o ubezpieczenia na okres 12 miesięcy.  
Nowe pojazdy, zarejestrowane przez Ubezpieczającego, zostaną automatycznie objęte ochroną od dnia ich rejestracji, pod 
warunkiem, że zgłoszenie do ubezpieczenia nastąpi w dniu rejestracji pojazdu. W przeciwnym razie ochrona 
ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia zgłoszenia do ubezpieczenia. 
 
Klauzule obligatoryjne: 
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszymi klauzulami postanowień umowy ubezpieczenia, ustala 
się, że: 
 

1. Klauzula wyrównania okresu ubezpieczenia w obowiązkowym ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów 
mechanicznych w odniesieniu do pojazdów włączanych do floty (nowozakupione, przejęcia z leasingu itp.) 

Ubezpieczyciel zawiera umowy w  zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych na okres 12 
miesięcy od dnia rejestracji pojazdu zgodnie z wnioskiem o ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych na dany pojazd.   
Składka z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych włączanych do ubezpieczenia 
(nowozakupione, przejęcia z leasingu itp.) płatna jest w dwóch ratach: 

1) pierwsza rata składki jest obliczana za okres od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia OC ppm dla danego 

pojazdu do dnia 11.07.2016 r. Wysokość pierwszej raty składki jest obliczona za każdy dzień udzielanej 

ochrony ubezpieczeniowej wg wzoru: 

                                         ilość dni 
składka roczna × --------------------- 

                                       365 
2) Wysokość drugiej raty składki stanowi różnicę pomiędzy wysokością składki rocznej a wysokością pierwszej 

raty składki obliczonej zgodnie z powyższym wzorem. 

W przypadku zastosowania przedmiotowej klauzuli druga rata składki nie będzie należna i jej zapłata nie będzie wymagana przez  
Ubezpieczyciela. 
Na mocy porozumienia stron, zgodnie z art. 353 kodeksu cywilnego, z dniem 11.07.2016 r. na wniosek Ubezpieczającego Strony 
rozwiążą wszystkie będące w toku polisy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. 
II okres ubezpieczenia: 
12.07.2016 r. – 11.07.2017 r. 
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Ubezpieczyciel zawiera umowy w  zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych na okres 12 
miesięcy.  

 

2.   Ubezpieczenie auto - casco  
 
Okres ubezpieczenia:  
12 miesięczne okresy ubezpieczenia z początkiem okresu ubezpieczenia przypadającym w okresie 12.07.2015 r. – 
11.07.2017 r. 
W odniesieniu do pojazdów włączanych do ubezpieczenia:  od daty włączenia do ubezpieczenia adekwatnie do 
11.07.2016 r. w pierwszym okresie ubezpieczenia. i 11.07.2017 r. w drugim okresie ubezpieczenia.  
 
Zakres ubezpieczenia:  
- ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe w pojeździe bądź w jego wyposażeniu polegające na uszkodzeniu 
pojazdu w związku z ruchem lub postojem wskutek co najmniej: 

1. nagłego zadziałania siły mechanicznej w momencie zetknięcia się pojazdu z innym pojazdem, osobami, 
zwierzętami lub przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu, 

2. powodzi, zatopienia, huraganu lub działania innych sił przyrody, 
3. działania osób trzecich, w tym również włamania, 
4. pożaru i/lub wybuchu, 
5. działania czynnika termicznego  i/lub chemicznego, 
6. użycia pojazdu w związku z przewozem osób, którym ma być udzielona pomoc lekarska, 
7. kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia albo uszkodzenia pojazdu w następstwie jego zabrania w celu 

krótkotrwałego użycia lub kradzieży, 
Ubezpieczeniem objęte są także wszelkie szkody, nie wymienione powyżej, które nie zostały wyłączone  
w mających zastosowanie do umowy ogólnych warunkach ubezpieczenia. 
 
- określonemu powyżej zakresowi ochrony ubezpieczeniowej podlega również wyposażenie dodatkowe pojazdów 
(określone w Załączniku nr 1 – Opis Ryzyka), nie montowane standardowo w danym modelu pojazdu,  
w tym wyposażenie związane z dostosowaniem pojazdu do przeprowadzenia egzaminu na prawo jazdy – jeżeli zostało 
zawarte w sumie ubezpieczenia poszczególnych pojazdów) bez zwyżki stawki. Wyposażenie to będzie objęte ochroną 
ubezpieczeniową również w przypadku, gdy będzie się znajdowało w innym pojeździe niż  
w momencie zgłoszenia do ubezpieczenia, ale nadal w obrębie floty Ubezpieczającego. Wartość pojazdu uwzględnia 
również oznakowanie pojazdu (np. oznaczenie – „L”, emblematy, naklejki, tablice świetlne itp.). 
 
- powyższy zakres ubezpieczenia obejmuje koszty holowania lub transportu uszkodzonego pojazdu do zakładu 
naprawczego lub do siedziby Ubezpieczającego do wysokości 10% sumy ubezpieczenia określonej w umowie 
ubezpieczenia, jednak nie mniej niż 500 zł. Powyższy limit stanowi nadwyżkę w stosunku do ochrony gwarantowanej w 
granicach sumy ubezpieczenia. 
 
- przy likwidacji szkody częściowej w autocasco (AC) wypłata odszkodowania następuje na podstawie uprzednio 
uzgodnionych z Ubezpieczycielem kosztów i sposobu naprawy uszkodzonego pojazdu przez warsztat samochodowy 
wykonujący naprawę bez uwzględniania ubytku wartości części/amortyzacji, bez redukcji sumy ubezpieczenia po wypłacie 
odszkodowania, 
 
- Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za  szkody spowodowane przez osobę uprawnioną do korzystania  
z pojazdu, jeśli spowodowała ona szkodę kierując pojazdem bez wymaganych uprawnień podczas egzam inu 
praktycznego. 
 
Zakres terytorialny: RP 
 
Klauzule obligatoryjne: 
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszymi klauzulami postanowień umowy ubezpieczenia, ustala 
się, że: 

 
1. Klauzula badań technicznych 

Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie również w sytuacji, gdy w momencie powstania szkody pojazd nie posiadał ważnego badania 
technicznego, o ile brak badań technicznych nie miał wpływu na powstanie i rozmiar szkody.   

 
2. Klauzula wymogu oględzin 

Dla udzielenia ochrony ubezpieczeniowej wymóg przedstawienia Ubezpieczycielowi pojazdu do oględzin nie dotyczy: 



Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu  Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu ubezpieczenia 

 

13 

 

 pojazdów fabrycznie nowych, które są odbierane bezpośrednio od autoryzowanego sprzedawcy i obejmowane ochroną od 
daty pierwszej rejestracji pod warunkiem zgłoszenia do ubezpieczenia najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu;  

  pojazdów używanych, jeżeli zgłoszenie do ubezpieczenia zostanie dokonane najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania 
umowy ubezpieczenia auto casco. 

 
3. Klauzula automatycznej ochrony 

Ochroną ubezpieczeniową objęte zostaną nowonabywane lub przejmowane z leasingu pojazdy z dniem przejścia na Ubezpieczającego 
ryzyka związanego z posiadaniem tych środków. Ubezpieczający zobowiązany jest powiadomić Ubezpieczyciela o tym fakcie w terminie 
3 dni roboczych od dnia rejestracji/zakupu pojazdu. 

 
4. Klauzula terminu dokonania oględzin po szkodzie. 

Ubezpieczyciel dokona oględzin uszkodzonego pojazdu nie później niż w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia szkody. 
 

5. Klauzula likwidacji szkód drobnych 
Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie na podstawie faktury lub kosztorysu przedstawionego przez Ubezpieczającego, jeśli całkowity 
koszt naprawy nie przekroczy kwoty 5.000 zł  brutto (bez dokonywania oględzin uszkodzonego pojazdu). 
 

6.  Klauzula naliczania składki w ubezpieczeniu krótkoterminowym 
Ubezpieczyciel zawiera krótkoterminowe  umowy ubezpieczenie AC dla nowozakupionych  pojazdów na okres od dnia zgłoszenia do 
ubezpieczenia do  końca każdego rozliczeniowego okresu, tj. do dnia 11.07.2016 r., 11.07.2017 r. (wyrównanie okresu ubezpieczenia). 
Składka  z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia AC za każdy pojazd naliczana jest  wg stawek/składek wskazanych w formularzu 
ofertowym  proporcjonalnie do udzielonego okresu ochrony ubezpieczeniowej przy założeniu, że składka za każdy rozpoczęty dzień 
ochrony wynosi 1/365 składki rocznej. 

   
Franszyze i udziały własne w odniesieniu do zakresu minimalnego 
Franszyza integralna – niedopuszczalna 
Franszyza redukcyjna – niedopuszczalna 
Udział własny – niedopuszczalny 
 
UWAGA ! 
Sumy ubezpieczenia dla ryzyka autocasco podane w zestawieniu pojazdów (w Załączniku nr 1 – Opis Ryzyka) mają tylko 
znaczenie porównawcze dla oceny złożonych ofert i nie są zobowiązujące dla Ubezpieczyciela w momencie rzeczywistego 
zawierania ubezpieczenia. Prosimy o przygotowanie oferty na bazie podanych sum ubezpieczenia. Przed zawarciem 
ubezpieczenia Ubezpieczyciel określi wartości pojazdów do ubezpieczenia we własnym zakresie i na własny koszt. 
Ustalona przez Ubezpieczyciela suma ubezpieczenia zostanie przyjęta do ubezpieczenia po uprzednim zaakceptowaniu 
jej przez Ubezpieczającego. 
W przypadku pojazdów, których wartość rynkowa nie została określona przez Ubezpieczyciela  Ubezpieczyciel uznaje 
sumy ubezpieczenia podane przez Ubezpieczającego i nie będzie podnosił z tego tytułu zarzutów w postaci 
niedoubezpieczenia lub nadubezpieczenia. 
 

 

3.  Ubezpieczenie Assistance 
 

Zakres ubezpieczenia Assistance nie jest objęty wymogami minimalnymi oraz nie podlega ocenie zgodności warunków  
z treścią SIWZ.  
Jeżeli do ubezpieczeń opisanych w punkcie 1 i/lub 2 Ubezpieczyciel standardowo bez naliczania dodatkowej składki  
(z zastrzeżeniem, że zależy to od kategorii ubezpieczanego pojazdu), oferuje pakiety usług Assistance, to będą one 
uwzględnione w przypadku złożenia oferty w niniejszym postępowaniu i zawarciu umowy ubezpieczen ia na jego 
podstawie. 
Oczekiwane jest zaoferowanie niniejszego ubezpieczenia wyłącznie dla rodzajów i kategorii pojazdów, dla których 
Wykonawca oferuje standardowo ubezpieczenie Assistance. 
 

Zakres ubezpieczenia: 

Ubezpieczenie Assistance gwarantujące pomoc w związku z wypadkiem, awarią, kradzieżą lub unieruchomieniem 
pojazdu, urazem ciała lub zgonem kierowcy lub pasażera. 
 

Zasięg terytorialny: RP 

 

4. Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów 
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Zakres minimalny: szkody będące następstwem nieszczęśliwego wypadku kierowców i pasażerów powstałe  
w związku z ruchem ubezpieczonych pojazdów, podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu, podczas zatrzymania pojazdu 
lub postoju, załadunku lub rozładunku pojazdu,  podczas naprawy lub tankowania pojazdu na trasie jazdy, obejmujące: 
 

1. śmierć (świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia), 
2. trwały uszczerbek na zdrowiu.  

(w tym następstwa zawału serca lub krwotoku śródmózgowego) 
 
Suma ubezpieczenia: 10.000 zł na osobę 
 
Ubezpieczyciel ponosi również odpowiedzialność za  szkody spowodowane przez osobę uprawnioną do korzystania z 
pojazdu, jeśli spowodowała ona szkodę kierując pojazdem bez wymaganych uprawnień podczas egzaminu praktycznego. 
 
Franszyze i udziały własne  
Franszyza integralna –niedopuszczalna 
Franszyza redukcyjna –niedopuszczalna  
Udział własny – niedopuszczalny 
 
Klauzule obligatoryjne: 
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszymi klauzulami postanowień umowy ubezpieczenia, ustala 
się, że: 

 
1. Klauzula automatycznej ochrony 

Ochroną ubezpieczeniową objęte zostaną nowonabywane lub przejmowane z leasingu pojazdy z dniem przejścia na Ubezpieczającego 
ryzyka związanego z posiadaniem tych środków. Ubezpieczający zobowiązany jest powiadomić Ubezpieczyciela o tym fakcie w terminie 
3 dni roboczych od dnia rejestracji/zakupu pojazdu. 

 
1. Klauzula naliczania składki w ubezpieczeniu krótkoterminowym 

Ubezpieczyciel zawiera krótkoterminowe  umowy ubezpieczenie  NNW kierowcy i  pasażerów  dla nowozakupionych  pojazdów na 
okres od dnia zgłoszenia do ubezpieczenia do  końca każdego rozliczeniowego okresu, tj. do dnia 11.07.2016 r., 11.07.2017 r 
(wyrównanie okresu ubezpieczenia). Składka  z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia AC za każdy pojazd naliczana jest  wg 
stawek/składek wskazanych w formularzu ofertowym  proporcjonalnie do udzielonego okresu ochrony ubezpieczeniowej przy założeniu, 
że składka za każdy rozpoczęty dzień ochrony wynosi 1/365 składki rocznej. 

 

 

WARUNKI PŁATNOŚCI SKŁADKI 
 

 
Sposób i forma płatności: przelewem, w  4 równych ratach w odniesieniu do rocznego okresu ubezpieczenia – płatnych 
co 3 miesiące odpowiednio do ostatniego dnia miesiąca, przy czym termin płatności I raty winien przypadać nie wcześniej 
niż 15 dni po dniu wystawienia polisy -warunek niepodlegający zmianie. 
 

 

**POSTANOWIENIA WSPÓLNE** 
 
 Zapisy niniejszego Zapytania Ofertowego oraz wypełnionego przez Ubezpieczyciela Formularza ofertowego 
(Załącznik nr 4a i/lub 4b) mają pierwszeństwo nad postanowieniami Ogólnych Warunków Ubezpieczenia danego 
Ubezpieczyciela, które stanowią uzupełnienie oferty i  regulują kwestie nieokreślone w wyżej wymienionych dokumentach.  
 
 Jeżeli w treści OWU znajdują się zapisy dotyczące szerszego zakresu ochrony niż opisany w Załączniku nr 2, 
Umowie i  w złożonej ofercie, to automatycznie zostają one włączone do ochrony ubezpieczeniowej. 
 

Nie mają zastosowania postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia/ warunków ubezpieczenia, klauzul 
Ubezpieczyciela, ograniczające czasową odpowiedzialność Ubezpieczyciela w stosunku do określonej w niniejszym 
Zapytaniu Ofertowym, na przykład poprzez wprowadzenie daty początkowej, okresu karencji na wybrane ryzyka, itp., jak i 
ograniczające przedmiotową lub podmiotową odpowiedzialność Ubezpieczyciela (np. poprzez limit wieku urządzenia, 
stopnia zużycia technicznego, amortyzacji), jeśli przedmiot lub podmiot został określony w Załączniku nr 2 lub w innych 
załącznikach do Zapytania Ofertowego.. 
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Wszystkie podane sumy ubezpieczenia, sumy gwarancyjne, limity i podlimity (o ile nie zostało to inaczej opisane) 
stanowią limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela odnoszący się do rocznego okresu ubezpieczenia na jedno i wszystkie 
zdarzenia. 

Przed upływem pierwszego roku ubezpieczenia, ubezpieczający poda zaktualizowane sumy ubezpieczenia 
majątku i pojazdów, do przygotowania polis na drugi okres ubezpieczenia. 
 

 Przyjęcie warunków Zapytania Ofertowego jest jednoznaczne z przyjęciem wzoru umowy stanowiącym 
odpowiednio Załącznik nr 3a lub/i 3b do niniejszego Zapytania Ofertowego. 
 

 
 

Stawki i składki (gdy brak stawki)  określone w Załączniku nr 4a i/lub 4b pozostaną bez zmian przez cały okres 
obowiązywania umowy. W przypadku ubezpieczenia o innym niż podany w Zapytaniu Ofertowym okresie ubezpieczenia 
składka zostanie wyliczona proporcjonalnie do ilości dni udzielonej ochrony bez stosowania składki minimalnej. 
 

Ubezpieczyciel uzna za wystarczające istniejące zabezpieczenia przeciwkradzieżowe, przeciwprzepięciowe i 
przeciwpożarowe lub dokona na własny koszt lustracji przed złożeniem oferty. 
 
Każdy Oferent ma prawo do przeprowadzenia wizji lokalnej ubezpieczanego obiektu oraz wybranych albo wszystkich 
rzeczy ruchomych i nieruchomych, określonych, jako przedmiot ubezpieczenia celem oceny ryzyka  
i zapoznania się ze stanem zabezpieczeń. Termin wizji lokalnej i szczegóły techniczne jej przeprowadzenia wymagają 
telefonicznego uzgodnienia z Ubezpieczającym 
 

Uznaje się, iż każdy Oferent, który nie skorzysta z uprawnienia do przeprowadzenia wizji lokalnej,  
a następnie złoży ofertę, dokonał właściwej oceny ryzyka oraz zabezpieczeń we własnym zakresie  
i posiada wiedzę, co do ryzyka i stanu zabezpieczeń wystarczającą do złożenia prawidłowej  
i zobowiązującej oferty, zgodnie z postanowieniami niniejszego Zapytania Ofertowego oraz wszystkich załączników. 
 

Ubezpieczeniem jest objęte mienie, w posiadanie, którego Ubezpieczający wszedł w okresie po zebraniu danych  
do ubezpieczenia, a przed początkiem okresu ubezpieczenia, pomimo nieuwzględnienia jego wartości w podanych 
powyżej sumach ubezpieczenia. 
 

 

Wszelkie dane i informacje zawarte w niniejszym Załączniku nr 2  
podano według stanu na dzień 31.03.2015 r.  

 
 


