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Załącznik nr 3 do SIWZ/ 
Załącznik nr 1 do wzoru umowy 

 
 
 
 
 
Opis przedmiotu zamówienia – warunki i zakres ubezpieczenia 
 
 
 
 
 
Rozdział 1 
Informacje ogólne 
 

 
1. Zamawiający 
 

Województwo Śląskie, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego reprezentowany 
przez Marszałka Województwa Śląskiego – zwany jako Zamawiający. 
 
Ubezpieczający/Ubezpieczony: Województwo Śląskie, Urząd Marszałkowski Województwa 
Śląskiego  
Siedziba: ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice 
NIP: 9542770064 
REGON: 276254650 
 

 
 
Rozdział 2  
 Opis warunków ubezpieczenia i informacji niezbędnych do złożenia oferty 
 
 
2.1. W skład ubezpieczeń będących przedmiotem zamówienia wchodzą: 
  

 ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, w tym ubezpieczenie mienia od kradzieży  
z włamaniem i rabunku, 

 ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia, 

 ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, 

 ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (ogólnej + rozszerzenia), 
 

Wszelkie informacje niezbędne Ubezpieczycielom do oszacowania należnej składki 
ubezpieczeniowej znajdują się w Rozdziale 3 (opisy ryzyk, sumy ubezpieczenia, 
warunki szczególne). 

 
2.2 . Okres ubezpieczenia  
Okres zamówienia: 36 miesięcy rozpoczynając od 01.01.2018 r. 
Ubezpieczenia zamawiającego w odniesieniu do poszczególnych ryzyk opisanych w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia obejmują okres od dnia 01.01.2018 r. do 31.12.2020 r., chyba, 
że co innego wynika z zapisów specyfikacji przy poszczególnych ryzykach.     

a) Ochrona ubezpieczeniowa dla pojedynczych ryzyk, których okres ubezpieczenia wygasa 
w terminie późniejszym, rozpoczyna się z terminem ekspiracji tych ryzyk, na warunkach 
uzyskanych w drodze przetargu publicznego. 
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b)  Ustalenia odnośnie ubezpieczenia: 
- mienia od wszystkich ryzyk (część dot. indywidualnych sum ubezpieczenia) 

ubezpieczenia;  
- sprzętu elektronicznego. 

Polisy ubezpieczeniowe będą wystawiane na okres 12 miesięcy, tj. jednego roku.  
 

c) Ustalenia odnośnie limitów wspólnych – na wszystkie lokalizacje: 
- mienia od kradzieży z dewastacją; 
- ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia; 
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego (część dot. wspólnych sum ubezpieczenia); 
- ubezpieczenie OC. 

 
Lokalizacje zgłoszone do ubezpieczenia bądź, w których znajduje się zgłoszone mienie. 

- ul. Ligonia 46 w Katowicach (siedziba główna); 
- ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach; 
- ul. Reymonta 24 w Katowicach; 
- ul. Powstańców 17 w Katowicach; 
- ul. Plebiscytowa 36 w Katowicach; 
- ul. Gospodarcza 12 w Katowicach; 
- ul. Katowicka 10 w Chorzowie; 
- ul. Piastowska 40 w Bielsku-Białej; 
- ul. Sobieskiego 7 w Częstochowie. 

 
Ubezpieczeniem objęte jest mienie będące przedmiotem ubezpieczenia bez względu na jego 
wiek, termin przyjęcia do ewidencji środków trwałych lub udokumentowanie posiadania lub 
przyjęcia mienia na podstawie np. umowy, rachunku, faktury; mienie stanowiące własność lub 
będące w posiadaniu samoistnym lub zależnym (szczególnie na podstawie umów najmu, 
dzierżawy użytkowania, leasingu lub umów pokrewnych). 

 
2.3. Doubezpieczenia 
1. W przypadku wystąpienia szkód i powstania wymogu doubezpieczenia z powodu konsumpcji 

sumy ubezpieczenia, doubezpieczenie po szkodzie będzie następowało według stawek 
wynikających ze złożonej oferty cenowej.  
Przy doubezpieczeniach będą stosowane stawki wynikające ze złożonej oferty cenowej. Brak 
składek minimalnych. Składka naliczona w systemie pro rata temporis. Wykonawca będzie 
wówczas  zobowiązany  do zastosowania stawek nie wyższych niż zastosowanych w złożonej 
ofercie oraz bez stosowania żadnych składek minimalnych  

 
a) Ponadto Zamawiający przewiduje następujące zmianę zakresu i składki ubezpieczeniowej  

w związku z: 
I. ze zmianą posiadanego majątku; 
II. uaktualnieniem wartości mienia; 
III. koniecznością przywrócenia majątku do stanu sprzed szkody; 
IV. odnowieniem wykorzystanego limitu; 
V. przedłużeniem okresu ubezpieczenia; 
VI. przeniesieniem składników mienia między poszczególnymi ryzykami;  
VII. doubezpieczeniem mienia po szkodzie; 
VIII. nabyciem składników majątkowych w okresie pomiędzy zebraniem danych a 

rozpoczęciem okresu ubezpieczenia; 
IX. zaistnieniem potrzeby rozszerzenia zakresu ubezpieczenia wynikającej z innej przyczyny 

niż wyżej wymienione. 
 

2. W przypadku zbycia mienia (sprzedaży, oddania w dzierżawę, rezygnacji z ubezpieczenia 
danego składnika majątku itp.) – składka za niewykorzystany okres ubezpieczenia zostanie 
zwrócona Zamawiającemu w  systemie pro rata temporis, bez naliczania opłat 
manipulacyjnych.  



3 

 

3. W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności i użytkowanego mienia, 
Ubezpieczający ma prawo odtworzyć  sumę gwarancyjną po jej wyczerpaniu w rocznym 
okresie ubezpieczenia (dotyczy jednokrotnego odtworzenia sumy gwarancyjnej) lub  
przedłużyć okres ubezpieczenia według stawek wynikających ze złożonej oferty cenowej.  

4. W przypadku, gdy  w rocznym okresie polisowym, suma wartości wypłaconych odszkodowań  
i założonych rezerw na szkody zgłoszone i niewypłacone osiągnie wartość 60% wysokości 
limitu/sumy gwarancyjnej, Ubezpieczyciel jest zobowiązany poinformować o tym fakcie 
Brokera Mentor S.A. oraz Ubezpieczającego. Powyższe działanie ma na celu poinformowanie 
Ubezpieczającego o konieczności podjęcia decyzji zmierzających do odnowienia danego 
limitu. 

5. W przypadku, gdy Ubezpieczyciel nie poinformuje Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego lub 
Brokera o konsumpcji poszczególnych limitów na poziomie 60%, Ubezpieczyciel będzie 
udzielał ochrony ubezpieczeniowej (do wysokości maksymalnie 50% ponad przyjęty limit 
pierwotny). Podstawą wypłaty odszkodowania będzie odnowienie limitu i opłacenie składki 
przez Ubezpieczonego, wg zasady opisanej w pkt. 1. 

 
 
2.4. Zamawiający zastrzega, że składka ubezpieczeniowa do zapłaty Ubezpieczycielowi może 
zmaleć jedynie w następujących sytuacjach: 
 gdy zmniejszy się ilość ubezpieczeniowych składników majątkowych, a ich ilość ma wpływ 

na wysokość składki, z zastrzeżeniem pozostania stawek ubezpieczeniowych bez zmian, brak 
składek minimalnych,  

 gdy zmniejszy się wysokość sum ubezpieczenia w poszczególnych ryzykach, a ich wysokość 
ma wpływ na wysokość składki, z zastrzeżeniem pozostania stawek ubezpieczeniowych bez 
zmian, brak składek minimalnych, 

 gdy zmniejszy się suma ubezpieczenia w pozycji budynki i budowle, co może wyniknąć 
z weryfikacji wartości odtworzeniowych pod kątem  np. wyłączenia z sum ubezpieczenia 
wartości gruntów.   

 
2.5. Przy wystawianiu polis ubezpieczeniowych na okres krótszy niż roczny, składka naliczana 
będzie „co do dnia” za faktyczny okres ochrony (nie ma zastosowania składka minimalna oraz 
naliczenie opłat manipulacyjnych). 

 
2.6. Odnośnie ubezpieczenia pozycji, przy których jest zaznaczenie „cesja” lub „dzierżawa” 
wystawiane będą odrębne polisy.  
 
2.7. Podmiotowi poszkodowanemu, który nie ma możliwości odliczenia podatku VAT, 
odszkodowanie ustalone będzie w wartości brutto.  
 
2.8. Postanowienia ogólne 
1. Opisany poniżej zakres ochrony jest wymaganym zakresem minimalnym. Jeżeli 

w oferowanych ogólnych warunkach ubezpieczeń znajdują się dodatkowe uregulowania,  
z których wynika, że zakres ubezpieczenia jest szerszy od minimalnego wymaganego 
to automatycznie zostają włączone do ochrony ubezpieczeniowej. 

2. W umowie ubezpieczenia nie będą miały zastosowania żadne inne franszyzy ani udziały 
własne za wyjątkiem określonych w niniejszej specyfikacji.  

3. Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie należące lub będące w posiadaniu (samoistnym lub 
zależnym) Zamawiającego, a także mienie, w którego posiadanie Zamawiający wejdzie w 
okresie trwania umowy ubezpieczenia, oraz inne mienie według OPZ. 

4. Wypłata odszkodowania przy szkodzie częściowej nie powoduje konsumpcji sumy 
ubezpieczenia  

- nie dotyczy sumy ubezpieczenia w systemie na pierwsze ryzyko „z limitem 
odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia”, 

- nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. 
5. W poszczególnych ryzykach ubezpieczeniowych opisanych w niniejszej OPZ całe mienie 

zgłoszone do ubezpieczenia w danym ryzyku jest objęte ochroną w zakresie wynikającym 
z SIWZ bez możliwości stosowania wyłączeń bądź ograniczeń ochrony. 
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6. Wykazane w OPZ dla poszczególnych ryzyk ubezpieczeniowych sumy ubezpieczenia, sumy 
gwarancyjne i limity odnawiają się automatycznie dla każdego dwunastomiesięcznego 
okresu ubezpieczenia, zarówno w ubezpieczeniach w systemie sum stałych jak i na 
pierwsze ryzyko pod warunkiem, że przed rozpoczęciem kolejnego okresu ubezpieczenia na 
wniosek Zamawiającego nie zostaną one zaktualizowane/zmienione.  

7. Wszędzie gdzie jest mowa o limicie odpowiedzialności należy rozumieć, że jest to limit na 
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  

8. Ubezpieczający/Ubezpieczony ma prawo zgłosić do ubezpieczenia w wartości 
odtworzeniowej mienie nabyte w promocjach lub okazyjnie jak również mienie, którego 
wartość początkowa brutto jest znacznie niższa od wartości odtworzeniowej. 

 
2.9. Postanowienia dotyczące definicji pracownika, współpracownika pracowników, 
reprezentantów 
1. Za pracowników Ubezpieczającego uważa się osoby fizyczne zatrudnione przez 

Ubezpieczającego na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub na 
podstawie umowy cywilno-prawnej. Za pracownika uznaje się również praktykanta, któremu 
Ubezpieczający powierzył wykonanie określonych czynności. 

2. Za współpracowników Ubezpieczającego uważa się osoby trzecie, które zawarły 
z Ubezpieczającym umowę cywilno-prawną jako przedsiębiorca i wykonują na rzecz 
Ubezpieczającego zadania, w tym również z wykorzystaniem mienia należącego 
do Ubezpieczającego. 

3. Za reprezentantów Ubezpieczającego uważa się wyłącznie osoby wskazane w aktach 
założycielskich/statutach/ustawach jako zarządzający.  

 
2.10. Postanowienia dotyczące zawiadomienia o wypadku 
1. Ubezpieczający/Ubezpieczony jest zobowiązany powiadomić Ubezpieczyciela o zaistniałym 

wypadku ubezpieczeniowym niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od daty 
zajścia wypadku lub powzięcia o nim wiadomości.  

2. W razie naruszenia wyłącznie z winy umyślnej reprezentantów Ubezpieczającego 
obowiązków określonych powyższym pkt. 1., Ubezpieczyciel może odpowiednio zmniejszyć 
świadczenie, jeżeli naruszenie przyczyniło się do zwiększenia szkody. Przepisy art. 818 § 3 
k.c. nie mają zastosowania. 

3. W przypadku, gdy Ubezpieczający na skutek działania nie umyślnego, nie przekaże 
Ubezpieczycielowi lub brokerowi istotnych informacji mających wpływ na zmianę oceny 
ryzyka, to fakt ten nie będzie powodem odmowy wypłaty lub redukcji odszkodowania. 

4. Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania w całości lub w części w związku z 
niedopełnieniem przez Ubezpieczającego obowiązków zapisanych w umowie ubezpieczenia, 
tylko w sytuacji, kiedy miało to wpływ na powstanie szkody lub jej rozmiar, przy czym 
ewentualne sankcje mogą być zastosowane wyłącznie w takiej  proporcji w jakiej nie 
dochowanie powinności miało wpływ na powstanie lub rozmiar szkody. 

5. Spory wynikające w związku z realizacją Umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla 
siedziby Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego  

 
2.11. Postanowienia dotyczące kontaktu brokera z wykonawcą   
1. Ubezpieczyciel wyznaczy zespół do bieżącej obsługi ubezpieczeń (przyjmowania wniosków 

ubezpieczeniowych i wystawiania dokumentów potwierdzających ochronę 
ubezpieczeniową). 

2. Ubezpieczyciel każdorazowo będzie powiadamiać Ubezpieczającego i Brokera o zmianach 
w zakresie listy osób wskazanych w Umowie odpowiedzialnych za realizację całej Umowy. 

3. Przyjmuje się, że osoby podpisujące dokumenty ze strony Ubezpieczającego i 
Ubezpieczyciela są do tego upoważnione. 

4. Dopuszczalną formą komunikacji pomiędzy Ubezpieczającym, brokerem a 
Ubezpieczycielem jest przekazywanie dokumentów za pośrednictwem faksu oraz pocztą 
elektroniczną, z wyjątkiem składania oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy, które 
winno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający zastrzega 
sobie również, iż każde pismo skierowane do niego za pomocą faksu bądź w komunikacji 
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elektronicznej zostanie mu dostarczone w oryginale w późniejszym terminie. Każda ze stron 
zachowuje prawo żądania potwierdzenia odbioru przekazanych dokumentów. 

5. Ubezpieczyciel zobowiązany jest do prowadzenia i udostępnienia raz na kwartał brokerowi 
reprezentującemu Ubezpieczającego ewidencji zgłaszanych szkód, wysokości roszczeń 
z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, oszacowanej wartości każdej zgłoszonej 
szkody w mieniu Ubezpieczającego i wartości wypłaconych odszkodowań oraz 
utrzymywanych rezerwach z uwzględnieniem podziału na ryzyka i oddziały 
Ubezpieczającego. 

6. W odniesieniu do art. 828 kc ustala się, że z dniem wypłaty odszkodowania, 
na Ubezpieczyciela przechodzi roszczenie przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej 
za powstanie szkody, do wysokości wypłaconego odszkodowania. W odniesieniu 
do Ubezpieczającego, pracowników i współpracowników Ubezpieczającego regres ma 
zastosowanie jedynie w przypadku szkód wyrządzonych z winy umyślnej.  

 
2.12. Postępowanie likwidacyjne 
1. Zawiadomienie Ubezpieczyciela o wypadku ubezpieczeniowym nastąpi na druku 

przygotowanym przez Brokera. Zawiadomienie Ubezpieczyciela o wypadku 
ubezpieczeniowym nastąpi na piśmie lub telefonicznie pod wskazany przez Ubezpieczyciela 
nr telefonu w zależności od wyboru Zamawiającego. 

2. W terminie 2 dni od otrzymania zgłoszenia o zdarzeniu, Ubezpieczyciel zobowiązuje się 
pisemnie poinformować ubezpieczonego, którego dotyczy szkoda i Brokera 
Ubezpieczeniowego o przyjęciu zgłoszenia roszczenia i nadania numeru szkodzie oraz 
danych teleadresowych likwidatora. 

3. W przypadku, gdy uszkodzeniu ulegnie mienie, którego istnienie i funkcjonowanie jest 
konieczne do zapewnienia ciągłości działania Ubezpieczający może dokonać 
naprawy/wymiany bez konieczności dokonywania oględzin przez Ubezpieczyciela pod 
warunkiem zgłoszenia szkody do Ubezpieczyciela oraz wykonania dokumentacji zdjęciowej 
przedmiotu szkody w miejscu zdarzenia. Równocześnie ubezpieczający przedstawi 
wyliczenie wartości szkody lub fakturę za naprawę, które będą podstawą obliczenia 
odszkodowania przez ubezpieczyciela. 

4. W pozostałych przypadkach niż wymienione w pkt 3. Ubezpieczyciel wykona oględziny 
uszkodzonego mienia w terminie do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia szkody. Po 
wykonaniu oględzin Ubezpieczyciel w terminie maksymalnie 7 dni przekaże 
Ubezpieczającemu/Ubezpieczonemu protokół oględzin i wykaz dokumentów niezbędnych do 
zakończenia likwidacji szkody. 

5. W przypadku, kiedy Ubezpieczyciel nie wykona oględzin w terminie 3 dni roboczych od daty 
zgłoszenia szkody Ubezpieczający/Ubezpieczony będzie miał prawo odtworzyć uszkodzone 
mienie. Podstawą do wypłaty odszkodowania będą dokumenty przedłożone przez 
Ubezpieczającego oraz dokumentacja zdjęciowa przedmiotu szkody. 

6. W stosunku do szkód przekazanych przez Ubezpieczyciela do brokera celem likwidacji 
w drodze dochodzenia roszczeń od sprawców szkód nie będą miały zastosowania przepisy 
art. 817 § 1 i § 2 k.c. 

7. Ubezpieczający zwolniony jest z obowiązku zabezpieczenia niezmienności stanu 
faktycznego po szkodzie, jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub konieczne jest 
zapobieżenie dalszym stratom wynikającym ze specyfiki działalności.   

 
2.13. Ustalenie wysokości szkody  
1. W odniesieniu do budynków 

Jako wysokość szkody przyjmuje się wartość kosztów odbudowy uszkodzonego lub 
zniszczonego obiektu, z zachowaniem dotychczasowych wymiarów, konstrukcji, rodzaju 
zastosowanych materiałów wraz z nakładami na roboty wykończeniowe, bez względu na 
stopień amortyzacji i zużycia technicznego przedmiotu ubezpieczenia, potwierdzonych 
rachunkiem wykonawcy lub kalkulacją ubezpieczonego tj. do pełnej wysokości tych kosztów. 
Odszkodowanie za szkodę całkowitą lub częściową wyznaczone zostanie w oparciu o koszt 
odtworzenia nowego mienia z uwzględnieniem postanowień dotyczących sumy prewencyjnej 
określonej w klauzuli suma ubezpieczenia prewencyjnego. 
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2. W odniesieniu do budowli 
Jako wysokość szkody przyjmuje się wartość kosztów odbudowy uszkodzonego lub 
zniszczonego obiektu, z zachowaniem dotychczasowych wymiarów, konstrukcji, rodzaju 
zastosowanych materiałów wraz z nakładami na roboty wykończeniowe, bez względu na 
stopień amortyzacji i zużycia technicznego przedmiotu ubezpieczenia, potwierdzonych 
rachunkiem wykonawcy lub kalkulacją ubezpieczonego tj. do pełnej wysokości tych kosztów. 
Odszkodowanie za szkodę całkowitą lub częściową wyznaczone zostanie w oparciu o koszt 
odtworzenia nowego mienia z uwzględnieniem postanowień dotyczących sumy prewencyjnej 
określonej w Klauzuli  nr 21: Suma ubezpieczenia prewencyjnego.  
 

3. W odniesieniu do pozostałych środków trwałych w tym sprzętu elektronicznego.  
Jako wysokość szkody przyjmuje się koszt naprawy lub cenę nabycia nowego środka 
trwałego tego samego rodzaju, typu, modelu i o tych samych lub zbliżonych parametrach, 
zwiększony o koszt transportu i montażu, bez względu na stopień amortyzacji i zużycia 
technicznego przedmiotu ubezpieczenia. 
Odszkodowanie za szkodę całkowitą lub częściową wyznaczone zostanie w oparciu o koszt 
odtworzenia nowego mienia z uwzględnieniem postanowień dotyczących sumy prewencyjnej 
określonej w Klauzuli  nr 21 :Suma ubezpieczenia prewencyjnego.  
 

4. W odniesieniu do eksponatów, dzieł sztuki, zbiorów kolekcjonarskich itp. 
Jako wysokość szkody przyjmuje się wartość zadeklarowaną przez Ubezpieczającego  
z uwzględnieniem postanowień Klauzuli nr 35. 
 

5. W odniesieniu do przedmiotów podlegających jednorazowej amortyzacji 
Jako wysokość szkody przyjmuje się wartość nowego przedmiotu w dniu powstania szkody 
określoną według aktualnej ceny nabycia pomniejszonej o zużycie techniczne. Potrącenie z 
tytułu zużycia technicznego nie może przekroczyć 50% wartości przedmiotu. Postanowienia 
niniejsze nie dotyczą sprzętu elektronicznego. 
 

6. W odniesieniu do sprzętu elektronicznego ubezpieczonego według wartości rzeczywistej  
a) w przypadku szkody całkowitej 

 dla sprzętu starszego niż 5 lat – jako wysokość szkody przyjmuje się wartość 
rzeczywistą uszkodzonego sprzętu na dzień jej powstania (potrącenie zużycia 
technicznego nie będzie większe niż 50%)  

 dla sprzętu starszego niż 4 lata – jako wysokość szkody przyjmuje się wartość 
rzeczywistą uszkodzonego sprzętu na dzień jej powstania (potrącenie zużycia 
technicznego nie będzie większe niż 30%)  

 koszty demontażu zniszczonego sprzętu będą pokrywane bez względu na okres 
eksploatacji. 

b) W przypadku szkody częściowej jako wysokość szkody przyjmuje się: 
 koszty w celu przywrócenia uszkodzonego sprzętu do poprzedniego stanu 
 koszty demontażu i ponownego montażu poniesione w celu dokonania napraw 
 koszty transportu uszkodzonego sprzętu do warsztatu naprawczego i z powrotem, z 

wyłączeniem frachtu lotniczego. 
Szkoda częściowa ma miejsce, kiedy stan techniczny przedmiotu po szkodzie pozwala na 
dokonanie odbudowy/naprawy poszczególnych uszkodzonych elementów i odbudowa jest 
ekonomicznie uzasadniona.  

 
7. W odniesieniu do środków obrotowych  

Jako wysokość szkody przyjmuje się wartość zakupu środków. 
 

8. W odniesieniu do mienia pracowniczego 
W przypadku wystąpienia szkody dla mienia zakupionego w okresie ostatnich 6 miesięcy 
przed szkodą pod warunkiem udokumentowania zakupu, przyjmuje się, że Ubezpieczyciel 
będzie odpowiadał do 100% nowego przedmiotu jednak nie więcej niż wynosi przyjęty limit w 
odniesieniu do rocznego okresu ubezpieczenia. W pozostałych przypadkach Ubezpieczyciel 
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będzie odpowiadał do 70% wartości nowego przedmiotu, jednak nie więcej niż wynosi 
przyjęty limit.  

 
9. W odniesieniu do nakładów na adaptację pomieszczeń 

W przypadku wystąpienia szkody Ubezpieczyciel będzie odpowiadał do wysokości kosztów, 
jakie będzie musiał ponieść Ubezpieczający/Ubezpieczony w celu przywrócenia mienia do 
stanu sprzed szkody, bez względu na fakt, czy poniósł on te koszty przed szkodą, nie więcej 
jednak niż do wysokości przyjętego do ubezpieczenia limitu. 

 
10. W odniesieniu do gotówki 

Ubezpieczyciel będzie odpowiadał do wartości nominalnej gotówki, przy czym w odniesieniu 
do obcych środków płatniczych jest to równowartość w PLN przeliczona wg średniego kursu 
NBP z dnia powstania szkody. 
Górną granicą odpowiedzialności stanowi przyjęty do ubezpieczenia limit na jedno i 
wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia. 

 
Uwaga! 
Likwidacja szkody może odbywać się w formie bezgotówkowej. Zamawiający oświadcza,  
iż w przypadku likwidacji szkody w formie bezgotówkowej wszelkie naprawy, zakup przedmiotu 
ubezpieczenia będą wykonywane u serwisantów, dostawców, wskazanych przez 
Zamawiającego, bądź na podstawie jednostkowego oświadczenia bądź na podstawie 
generalnego oświadczenia do szkód w danych składnikach mienia. 
 
2.14. Postanowienia dotyczące wysokości wypłaty odszkodowania  
1. Szkoda całkowita ma miejsce, kiedy przedmiot ubezpieczenia nie nadaje się do 

użytkowania, a naprawa przedmiotu nie jest możliwa i/lub ekonomicznie nieuzasadniona lub 
kiedy przedmiot ubezpieczenia nadaje się do użytkowania, ale jego naprawa jest 
ekonomicznie nieuzasadniona tzn. koszt naprawy przewyższa przyjętą wartość przedmiotu 
ubezpieczenia. 

2. Szkoda częściowa ma miejsce, kiedy stan techniczny przedmiotu po szkodzie pozwala na 
dokonanie odbudowy/naprawy poszczególnych uszkodzonych elementów i odbudowa ta jest 
ekonomicznie uzasadniona z zastrzeżeniem postanowień klauzuli likwidacji szkody 
częściowej.  

3. Ubezpieczyciel nie będzie uzależniał wypłaty odszkodowania od otrzymania decyzji  
o umorzeniu postępowania przez prokuraturę lub decyzji o umorzeniu śledztwa przez 
Policję. Jeżeli odpowiedzialność towarzystwa będzie bezsporna – wypłata zaliczki w 
wysokości 50% bezspornej kwoty odszkodowania nastąpi w terminie 14 dni od ustalenia 
odpowiedzialności Ubezpieczyciela z tytułu umowy ubezpieczenia. 

4. Jakiekolwiek straty lub szkody powstałe w jednej lokalizacji i z jednej przyczyny w 
budynkach, budowlach, pozostałych środkach trwałych i przedmiotach podlegających 
jednorazowej amortyzacji i środkach obrotowych w ciągu następujących po sobie 72 
godziny, uważane będą za jedno zdarzenie szkodowe w odniesieniu do sumy 
ubezpieczenia, określonych w Umowie.  

5. W przypadku szkody całkowitej w przedmiocie ubezpieczenia Ubezpieczający/ 
Ubezpieczony może zastąpić zniszczone mienie bez obowiązku zachowania wymiarów, 
konstrukcji, rodzaju zastosowanych materiałów, lokalizacji, jeżeli zachowanie 
dotychczasowych rozwiązań jest technologicznie i ekonomicznie nieuzasadnione. 
Odszkodowanie nie może przekroczyć wartości odtworzenia przedmiotu w ramach sum 
przyjętych do ubezpieczenia. 

 
2.15. Postanowienia dotyczące odstąpienia od naprawy/odbudowy mienia 
1. W przypadku braku naprawy/odbudowy mienia odszkodowanie wypłacane jest do wartości 

rzeczywistej uszkodzonego mienia. 
2. Postanowienie powyższe nie dotyczy poniżej wskazanych sytuacji 

a) gdy Ubezpieczający podejmie decyzję o zmianie miejsca odbudowania/ odtworzenia 
mienia po szkodzie, 
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b) gdy ze względu na zmianę technologii, norm, standardów itp, nie jest możliwa odbudowa 
uszkodzonego mienia do stanu identycznego ze stanem sprzed szkody. Wartość 
odszkodowania zostanie ustalona w oparciu o zbliżone pod względem parametrów 
technicznych obecnie wytwarzane elementy użyte do odbudowy mienia z zastrzeżeniem, 
że górną granicę odszkodowania będzie stanowiła wartość odtworzenia w ramach sum 
przyjętych do ubezpieczenia, 

c) gdy Ubezpieczony podejmie decyzję o odtworzeniu mienia po szkodzie bez względu na 
termin rozpoczęcia jego realizacji. Wypłacone odszkodowanie do wartości rzeczywistej 
będzie traktowane jako zaliczka. 

 
2.16. Postanowienia dotyczące zabezpieczenia majątku  
1. Ubezpieczycielowi przysługuje prawo dokonania lustracji lokalizacji podlegających 

ubezpieczeniu. Ubezpieczyciel w terminie nie krótszym niż 14 dni zobowiązany jest 
powiadomić Ubezpieczającego i brokera o zamiarze przeprowadzenia lustracji zabezpieczeń 
majątku w danej lokalizacji. 
Przeprowadzenie lustracji może nastąpić w okresie 6 miesięcy od dnia wystawienia polis. 

2. Ubezpieczający/Ubezpieczony, po dokonanej przez Ubezpieczyciela lustracji istniejących 
zabezpieczeń majątku, zobowiązany jest do zastosowania się do wskazań w protokole 
oględzin. Wskazania dotyczące przeciwpożarowego zabezpieczenia mienia nie będą 
większe niż wymagane przepisami prawa. Wskazania dotyczące przeciw kradzieżowego 
zabezpieczenia mienia nie będą wyższe niż standardowo wymagane przez Ubezpieczyciela 
w obowiązujących w dniu otwarcia ofert  ogólnych warunkach ubezpieczenia. 

3. W przypadku, jeżeli Ubezpieczyciel nie dokona lustracji w lokalizacjach podlegających 
ubezpieczeniu, bezwarunkowo przyjmuje istniejące aktualnie zabezpieczenia 
przeciwpożarowe i przeciw kradzieżowe za wystarczające. W przypadku powstania szkody 
istniejące zabezpieczenia będą uznane za wystarczające i nie będą istotne dla oceny ryzyka. 

 
2.17. Za miejsce ubezpieczenia w odniesieniu do Umowy uważa się wszystkie lokalizacje 
stałe (nazwane) placówki Ubezpieczającego uruchomione przed podpisaniem umowy 
ubezpieczenia jak i uruchamianych w trakcie jej obowiązywania.  
Za miejsce ubezpieczenia w odniesieniu do niniejszej umowy uważa się również wszystkie 
lokalizacje czasowe (nienazwane), w których z uwagi na konieczność wypełniania obowiązków 
służbowych, znajduje się mienie własne Ubezpieczającego lub mienie osób trzecich użytkowane 
przez Ubezpieczającego na podstawie stosownych umów oraz każde miejsce, w którym znajduje 
się mienie własne Ubezpieczającego użytkowane przez osoby trzecie na podstawie stosownych 
umów. W odniesieniu do mienia znajdującego się w lokalizacjach czasowych i nienazwanych 
odpowiedzialność Ubezpieczyciela ogranicza się do limitu 500.000,00 PLN. na jedno i wszystkie 
zdarzenia przyjętego w ramach sumy ubezpieczenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia. 
   
2.18. Postanowienie zawarte w pkt 2.17 odnosi się również do mienia podczas targów, wystaw, 
wyjazdów służbowych oraz imprez odbywających się poza miejscem wskazanym w umowie 
ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że limit odpowiedzialności na szkody powstałe w tym mieniu 
wynosi: 

a)  na terenie RP 50.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia przyjętego w ramach sum 
ubezpieczenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia, 

b)  poza terenem RP 50.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia przyjętego w ramach sum 
ubezpieczenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia. 

 
2.19. W odniesieniu do lokalizacji, o których mowa w pkt. 2.17 i 2.18 obowiązują następujące 
zabezpieczenia: 
Podczas przechowywania ubezpieczone mienie zostanie zabezpieczone w taki sposób, że aby 
usunąć te zabezpieczenia konieczne będzie użycie narzędzi lub siły. 
Podczas transportu, przenoszenia i przewożenia i użytkowania ubezpieczone mienie powinno 
znajdować się pod opieką upoważnionych osób lub być pozostawione w bagażniku w 
niewidocznym miejscu. 
Pojazd, w którym znajduje się ubezpieczone mienie należy zamknąć w sposób przewidziany 
konstrukcją i należy uruchomić wszystkie istniejące zabezpieczenia przeciw kradzieżowe. 
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W czasie od godz. 22:00 do godz. 6:00 odpowiedzialność Ubezpieczyciela będzie miała miejsce 
wyłączenie w przypadku, gdy pracownik odpowiedzialny za pobrany sprzęt umieści go w 
pomieszczeniu zabezpieczonym przed kradzieżą z włamaniem lub przyjmie nad przekazanym 
sprzętem osobisty nadzór. 
 
2.20. W przypadku istnienia zapisów ogólnych warunków ubezpieczenia, dołączonych do 
oferty, obligujących ubezpieczającego do dokonywania konserwacji i przeglądów sprzętu 
elektronicznego, postanawia się, iż wymóg taki zostanie spełniony również, gdy wymagane 
czynności będą dokonywane przez personel własny. 
 
2.21. Wykonawca przyjmuje iż przy zawieraniu umów ubezpieczenia będących przedmiotem 
zamówienia znane mu były wszystkie okoliczności, które są istotne z punktu widzenia oceny 
ryzyka. Niniejsze postanowienie nie ma zastosowania w sytuacji kiedy okoliczności, o które 
zapytywał wykonawca przed zawarciem umowy ubezpieczenia zostały podane niezgodnie z 
prawdą. Postawienia nie mają zastosowania do treści art. 816 K.C.   

 
2.22. Wszystkie klauzule oraz postanowienia szczególne zawarte w umowie ubezpieczenia 
mają zastosowanie tylko wtedy, gdy nie zawężają ochrony ubezpieczeniowej (odpowiedzialności 
Ubezpieczyciela) wynikającej z OWU (ogólnych warunków ubezpieczenia) / WU (warunków 
ubezpieczenia) w ubezpieczeniu, do którego zostały włączone. W sytuacji, gdy zgodnie z treścią 
klauzul i/lub postanowień szczególnych w stosunku do OWU (ogólnych warunków ubezpieczenia) 
/ WU (warunków ubezpieczenia) – dochodzi do zawężenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela w 
danym ubezpieczeniu, zastosowanie mają tylko te zapisy w tych klauzulach i/lub 
postanowieniach szczególnych, które tej odpowiedzialności nie zawężają.    
 
2.23. Szkodowość w latach 2014-2017, w oparciu o zaświadczenie, które zostało 
przygotowane dnia 30.05.2017r. 

 

Rok Ryzyko Liczba szkód Kwota wypłat Liczba rezerw Kwota rezerw

Ubezpieczenia mienia 0 0,00 zł 0 0,00 zł

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego 2 3 772,40 zł 0 0,00 zł

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 0 0,00 zł 0 0,00 zł

Ubezpieczenia mienia 0 0,00 zł 0 0,00 zł

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego 4 7 940,63 zł 0 0,00 zł

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 0 0,00 zł 0 0,00 zł

Ubezpieczenia mienia 0 0,00 zł 0 0,00 zł

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego 8 10 738,30 zł 0 0,00 zł

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 0 0,00 zł 0 0,00 zł

Ubezpieczenia mienia 0 0,00 zł 0 0,00 zł

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego 2 7 250,49 zł 1 2 800,00 zł

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 0 0,00 zł 0 0,00 zł

Ubezpieczenia mienia 0 0,00 zł 0 0,00 zł

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego 16 29 701,82 zł 1 2 800,00 zł

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 0 0,00 zł 0 0,00 zł

2014

2015

2016

2017

RAZEM
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Rozdział 3 
Program Ubezpieczenia 
 
 
3.1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk 
 
3.1.1 Zakres ubezpieczenia 
Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za nagłe, nieprzewidziane i niezależne od woli 
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego zdarzenia powodujące zniszczenie, uszkodzenie lub utratę 
przedmiotów ubezpieczenia objętych ochroną z zastrzeżeniem wyłączeń oraz z uwzględnieniem 
dodatkowych postanowień. 
Zakres ubezpieczenia będzie obejmować m.in. następujące zdarzenia:   
P (podstawowy) – pożar (w tym pożar powstały w wyniku działania osób trzecich z zewnątrz 
budynku oraz szkody polegające na przypaleniu lub osmaleniu ubezpieczonego mienia, nawet 
jeżeli nie było widocznego płomienia), działanie ognia, który przedostał się poza palenisko lub 
powstał bez paleniska i rozprzestrzenił się o własnej sile, a także pośrednie działanie ognia - 
oddziaływanie wysokiej temperatury, uderzenie pioruna ( bezpośredniego i pośredniego), 
eksplozja (rozumiana jako wybuch), upadek statku powietrznego, zniszczenie lub uszkodzenie 
ubezpieczonego mienia wskutek akcji ratowniczej, prowadzonej w związku z zaistniałymi 
zdarzeniami losowymi, objętymi umową ubezpieczenia, 
PŻ (pozostałe żywioły): 
- trzęsienie ziemi (pełna skala Richtera), powódź (zgodnie z definicją), deszcz nawalny (zgodnie 

z definicją), huragan (zgodnie z definicją), osunięcia i zapadanie się ziemi, lawiny, przepięcia 
(zgodnie z definicją), dym, uderzenia pojazdu (zgodnie z definicją),  

- huk ponaddźwiękowy, sadza, grad, upadek, przewrócenie się drzew, masztów, kominów, 
budynków, budowli, innych urządzeń technicznych i innych obiektów na ubezpieczone mienie,  

- podtopienia rozumiane jako zalanie terenów (bez wystąpienia wód z brzegów) w wyniku 
deszczu nawalnego, topnienia mas śniegu lub spływu wód po zboczach lub stokach na 
terenach górskich i falistych;  

- zalanie w tym m.in. wydostanie się cieczy z urządzeń wodno-kanalizacyjnych lub 
technologicznych, akwariów lub innych zbiorników, szkody powstałe wskutek pośredniego lub 
bezpośredniego zalania pomieszczeń spowodowanych oblodzeniem rynien i brzegów dachu, 
na skutek topnienia mas śniegu i lodu,  

- szkody wynikłe z obfitych opadów śniegu, które spowodują uszkodzenie konstrukcji budynku 
oraz elementów opierzenia i orynnowania dachu od ciężaru śniegu lub lodu, szkody powstałe 
w wyniku rozszczelnienia dachu powstałego podczas zamarzania wody z limitem 
odpowiedzialności do 3.000.000,00 PLN. Zakresem ochrony objęte jest również zawalenie się 
pod wpływem ciężaru śniegu lub lodu mienia sąsiedniego na mienie ubezpieczone do 
wysokości sumy ubezpieczenia danego składnika majątku.  

- uszkodzenie ubezpieczonego mienia wskutek działania wysokiej temperatury (z wyłączeniem 
powolnego oddziaływania temperatury), pary, gwałtownych zmian temperatury lub wilgotności 
powietrza, 

- zanieczyszczenie lub skażenie ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń losowych objętych 
umową ubezpieczenia lub przeprowadzonej akcji ratowniczej, uszkodzenie mienia w wyniku 
przeprowadzanej akcji ratunkowej, 

- uszkodzenie elewacji na skutek czynników atmosferycznych,  
- „Ochrona obejmować będzie również szkody powstałe wskutek naporu śniegu jeżeli szkoda 

powstała z powodu zaniedbania w odśnieżaniu, o ile zaniedbanie nie wynika z winy umyślnej 
lub rażącego niedbalstwa, z zastrzeżeniem postanowień klauzuli reprezentantów.”  

 
- mróz - szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu na skutek działania niskiej temperatury – 
poniżej 0o Celsjusza (szkody zarówno w mieniu znajdującym się wewnątrz jak i na zewnątrz 
budynku) oraz pękanie mrozowe (w tym pękanie rur).  
W przypadku ryzyka pękania mrozowego oraz pękania rur na skutek mrozu ochrona 
ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych wskutek: 
1. braku należytej staranności w zapewnieniu ogrzewania pomieszczeń i/lub odpowiedniego 

zabezpieczenia urządzeń, instalacji i zbiorników przez działaniem mrozu, 
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2. w przypadku braku możliwości zapewniania należytego ogrzewania pomieszczeń i 
odpowiedniego zabezpieczenia instalacji przed działaniem mrozu (w tym przypadku 
wyłączenia budynków, budowli lub lokali z eksploatacji) – nie usunięcia wody lub innej cieczy 
z ww. urządzeń, instalacji i zbiorników i nie zamknięcia zaworów doprowadzających, 

3. braku regularnej kontroli stanu wyżej wymienionych urządzeń, instalacji i zbiorników 
 

-   akty terrorystyczne – za szkody spowodowane przez akty terrorystyczne rozumie się szkody 
powstałe w wyniku przeprowadzanych nielegalnych akcji organizowanych indywidualnie lub 
zbiorowo z pobudek ideologicznych, religijnych, etnicznych, politycznych, ekonomicznych lub 
socjalnych, skierowanych przeciwko interesom politycznym i gospodarczym kraju albo życiu i 
zdrowiu osób, instytucji i podmiotów gospodarczych oraz bezpieczeństwu publicznemu w celu 
wprowadzenia chaosu, zastraszenia ludności i dezorganizacji życia publicznego, bądź 
dezorganizowania pracy instytucji i zakładów oraz w celu pozbawienia życia lub zdrowia. Górna 
granica odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń: 1.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie 
zdarzenia. Maksymalny dopuszczalny udział własny 5%  
Z zakresu ochrony wyłączone są szkody:  
a) powstałe w wyniku uwolnienia lub wystawienia na działanie substancji toksycznych, 
chemicznych lub biologicznych,  

b) wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej, 
promieniowania jądrowego, skażenia radioaktywnego,  

c) spowodowane atakiem elektronicznym, w tym przez włamania komputerowe oraz w wyniku 
działania wirusów komputerowych,  

d) spowodowane przez środki zapobiegania, zwalczania lub kontrolowania rzeczywistych lub 
potencjalnych aktów terrorystycznych, chyba że, zastosowanie takich środków zostało pisemnie 
uzgodnione z Ubezpieczycielem, zanim środki te zostały podjęte. 
 
- oraz inne szkody powstałe z innych przyczyn, niż określone powyżej tak zwanych ryzyk 
nienazwanych objętych ochroną w zakresie ubezpieczenia all risks.  

 
Rozszerzenie: 

- szkody powstałe na skutek przesiąkania wód przez ściany i posadzkę budynku – o ile 
przyczyną przesiąkania jest zdarzenie objęte ochroną ubezpieczeniową. limit 
odpowiedzialności 1.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia; 

- szkody w wyniku podniesienia się wód gruntowych , limit odpowiedzialności 
1.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia; 

- szkody w następstwie nieszczelnej stolarki okiennej i drzwiowej, nieszczelnych łącz 
zewnętrznych budynku oraz dachów, a w tym dla szkód powstałych wskutek deszczu 
(nie tylko nawalnego), gradu, śniegu lub lodu spowodowane niewłaściwym stanem 
technicznym dachu lub innych elementów budynku oraz nieumyślnym 
niezabezpieczeniem lub niewłaściwym zabezpieczeniem otworów dachowych, okiennych 
lub drzwiowych. Limit 1.000.000,00 PLN na jedno i na wszystkie zdarzenia losowe. 

 
Definicje: 

Huragan – działanie wiatru o prędkości nie mniejszej niż 13,9 m/s (50 km/h), potwierdzone 
przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej lub innych akredytowanych jednostek 
badawczych, którymi posiłkuje się Ubezpieczyciel przy ustalaniu prędkości wiatru w miejscu 
powstania szkody. W przypadku braku możliwości uzyskania odpowiednich informacji z 
jednostek badawczych bądź nie odnotowania przez ww. jednostki wystąpienia wiatru o 
podanym parametrze, bierze się pod uwagę stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscach ich 
powstania oraz bezpośrednim sąsiedztwie świadczące wyraźnie o masowym i 
niszczycielskim działaniu wiatru. Za szkody spowodowane huraganem uważa się również 
szkody powstałe wskutek uderzenia przedmiotu przenoszonego przez huragan w 
ubezpieczone mienie. 

 
Deszcz nawalny – opad deszczu o współczynniku natężenia co najmniej 3, potwierdzony 
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ekspertyzą Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej; w przypadku braku możliwości 
uzyskania potwierdzenia bierze się pod uwagę stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscach 
ich powstania oraz bezpośrednim sąsiedztwie świadczący wyraźnie o masowym i 
niszczycielskim działaniu deszczu nawalnego. 

 
Powódź – szkoda powstała wskutek zalania terenów w następstwie podniesienia się wody w 
korytach wód płynących bądź stojących w tym opady atmosferyczne (w tym będące 
następstwem nadmiernych opadów atmosferycznych oraz polegające na zalaniu wynikłym z 
szybkiego topnienia mas śniegu i lodu). Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także szkody w 
ubezpieczonym mieniu spowodowane przenoszeniem przedmiotów przez wody 
powodziowe.  

 
Uderzenie pojazdu – każde uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia powstałe 
w wyniku bezpośredniego uderzenia pojazdu, z włączeniem szkód spowodowanych przez 
pojazdy eksploatowane przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego lub osoby, za które 
ponosi on odpowiedzialność, z wyłączeniem sytuacji, gdy kierujący pojazdem znajdował się 
w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających. 
Za szkody spowodowane uderzeniem pojazdu uważa się również szkody spowodowane 
uderzeniem wózka widłowego albo innego pojazdu wykorzystywanego przez 
Ubezpieczonego do transportu wewnętrznego oraz szkody spowodowane najechaniem 
pojazdu na ubezpieczony przedmiot. 
 
Szkody wodno-kanalizacyjne – szkody powstałe wskutek bezpośredniego działania wody 
lub innych cieczy, jeżeli przyczyną tych szkód było wydostanie się wody, pary, płynów lub 
substancji z przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych lub centralnego 
ogrzewania lub innych instalacji znajdujących się wewnątrz budynku lub na posesji objętej 
ubezpieczeniem (również wskutek pęknięcia i zamarznięcia, łącznie z kosztami robót 
pomocniczych związanych z ich naprawą i rozmrożeniem), cofnięcie się wody lub ścieków z 
urządzeń kanalizacyjnych, samoczynne otworzenie się główek tryskaczowych, nieumyślne 
pozostawienie otwartych kranów lub innych zaworów. Ochrona obejmuje następstwa szkód 
wodociągowych. 
 
Przepięcia – zgodnie z poniższymi klauzulami: 
KLAUZULA PRZEPIĘCIOWA  
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 
ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach 
ubezpieczenia strony uzgodniły, że:  
Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe wskutek wszelkich przepięć, w tym 
wskutek wyładowania atmosferycznego (szkody spowodowane gwałtownym wzrostem 
napięcia w sieci elektrycznej w wyniku wyładowań atmosferycznych), w szczególności 
spowodowane indukcją prądu elektrycznego oraz na skutek przepięcia lub zmian 
parametrów prądu elektrycznego (np. zmiany napięcia, natężenia, częstotliwości, zanik i 
przerwy w dostawie prądu także z przyczyn po stronie zakładu energetycznego) lub 
wzbudzania się niszczących sił elektromagnetycznych dla wszystkich grup mienia, w tym 
także szkody w wyniku wyładowań atmosferycznych powstałe w urządzeniach i instalacjach 
elektrycznych lub sieciach energetycznych (elektroenergetycznych) lub elektronicznych.  
Strony ustalają limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela dla przepięć pozaatmosferycznych 
w wysokości 1.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie 
ubezpieczenia.  
Klauzula dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk.  
Ochrona ubezpieczenia nie obejmuje szkód związanych z naturalnym zużyciem.  
Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej regulowanego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody 
w urządzeniach przeciwprzepięciowych polegające na ich uszkodzeniu wskutek 
prawidłowego zadziałania (np. przepalenie wkładek topikowych, bezpieczniki, wyłączniki). 
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Katastrofa budowlana – szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w wyniku katastrofy 
budowlanej powstałej w następstwie zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową – zgodnie z 
OPZ.  
Z odpowiedzialności wyłączone są szkody: 

 wynikłe ze zdarzeń powstałych w budynkach będących w trakcie przebudowy lub 
remontu wymagającego uzyskania pozwolenia na budowę, 

 powstałe w przypadku braku zamocowania elementów nośnych w ich podporach, 

 w budynkach przeznaczonych do rozbiórki. 
Limit 2.000.000,00 PLN.  
 

Dewastacja – rozumiana jako rozmyśle zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia przez osoby 
trzecie (w tym również przez podopiecznych i pensjonariuszy także osoby upośledzone 
umysłowo lub z ograniczoną świadomością), system ubezpieczenia na pierwsze ryzyko dla: 

 budynków i budowli oraz ich infrastruktury (w tym m.in.: ogrodzenia, drogi, wieże 
widokowe, tablice, w tym informacyjne, pylony informacyjne, edukacyjne i drogowskazowe, 
wiaty i altany turystyczne,  wiaty przystankowe, maszty, stojaki na rowery, obudowy 
śmietników, wiaty śmietnikowe, punkty informacji internetowej, biletomaty, parkomaty, 
parkometry, gabloty informacyjne, infrastruktura drogowa, place, place manewrowe, 
parkingi, alejki, zestawy ogrodowe, zestawy biesiadne, bariery ochronne, progi zwalniające, 
słupy ogłoszeniowe, zewnętrzne elementy budynków i budowli, jak: części dachu, 
elewacja, parapet, pokrycia dachów, kamery, neony, reklamy, wkłady kominowe, itp.), inne 
obiekty budowlane specjalnego przeznaczenia (w tym m.in.: hale namiotowe, pawilony 
namiotowe, domki narzędziowe, bramy, balustrady, baseny i ich części składowe, 
amfiteatry, sceny widowiskowe, budowle wodne, pomosty, fontanny, pomniki, rzeźby, włazy 
studni, studnie, stragany, szalety, krany, muszle z włączeniem szkód związanych z 
uszkodzeniem (na skutek dewastacji) szyb np. w wiatach przystankowych, infokioskach, 
słupach ogłoszeniowych itp.) - Limit w rocznym okresie ubezpieczenia w wysokości 
100.000,00 PLN 

 środki obrotowe, nakłady adaptacyjne, eksponaty muzealne, dzieła sztuki, zbiory 
kolekcjonarskie - Limit w rocznym okresie ubezpieczenia w wysokości 300.000,00 PLN 

 infokioski - Limit w rocznym okresie ubezpieczenia w wysokości 50.000,00 PLN 
  
  

Graffiti – limit 50.000 PLN. 
 
Powyższe rozszerzenie obowiązuje niezależnie od ubezpieczenia danego składnika mienia od 
ognia i innych żywiołów. Powyższe rozszerzenie może być ujęte w ubezpieczeniu mienia od 
kradzieży z włamaniem i rabunku.  
Dotyczy ryzyka dewastacji – w przypadku szkód, których wartość nie przekracza 5.000,00 PLN 
wypłata odszkodowania odbywa się na podstawie faktury dostarczonej przez Ubezpieczającego, 
dokumentującej koszty naprawy. Odstępuje się od przeprowadzenia oględzin. Warunkiem 
odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest powiadomienie Policji. Przed dokonaniem naprawy 
należy sporządzić dokumentację zdjęciową lub wystawić świadczenie potwierdzające fakt 
dokonanej dewastacji. 

 
3.1.2 Dodatkowo Ubezpieczyciel pokrywa: 
a) koszty dodatkowe i szkody związane z prowadzeniem akcji ratowniczej, (m. in. dozór mienia, 

opłaty za przechowanie);  
b) koszty dodatkowe i szkody związane z zabezpieczeniem mienia przed szkodą w tym przed 

zwiększeniem rozmiarów szkody, łącznie z kosztami przekwaterowania osób i mienia, 
kosztami wynajmu pomieszczeń, (jeżeli środki te były właściwe, chociażby okazały się 
nieskuteczne lub wypadek ubezpieczeniowy nie zaszedł);   

c) koszty dodatkowe i szkody związane z uprzątnięciem pozostałości po szkodzie, łącznie z 
kosztami rozbiórki, demontażu i wywiezienia pozostałości, koszty związane z 
oczyszczaniem, wyburzaniem, rozmontowaniem , utylizacją mienia po szkodzie , koszty 
związane z usunięciem awarii (przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych, centralnego 
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, klimatyzacji itp.); 



14 

 

d) kosztów związanych z otrzymaniem informacji o zagrożeniu życia, zdrowia lub mienia, 
niezależnie od tego czy zagrożenie było faktyczne czy nie do limitu 50.000,00 PLN na jedno i 
wszystkie zdarzenia; 
Ubezpieczyciel pokrywa powyższe koszty wyłącznie w sytuacji, gdy ewakuacja 
przeprowadzona została na polecenie Policji, Straży Pożarnej lub Straży Miejskiej oraz 
odbywała się pod kierunkiem lub w obecności ww. służb, 

e) ochrona ubezpieczeniowa będzie dotyczyła również szkód na skutek zanieczyszczenia lub 
skażenia ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń losowych objętych umową 
ubezpieczenia. 

 
Limit na koszty i szkody dodatkowe (pkt. a) - e)) odrębny od sumy ubezpieczenia mienia – 10% 
sumy ubezpieczenia ponad ogólne sumy ubezpieczenia mienia, nie więcej niż 1.000.000,00 PLN 
na jedno i wszystkie zdarzenia; przedmiotowy limit dotyczy również ryzyk kradzieżowych.  
 
3.1.3 Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 
ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, iż 
Ubezpieczyciel pokrywa wszelkie uzasadnione i udokumentowane koszty niezbędne do 
rozpoczęcia odbudowy/odtworzenia mienia po szkodzie, poniesione przez 
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w związku ze zrealizowaniem się ubezpieczonej szkody lub 
straty. 
Za koszty te, w rozumieniu niniejszej klauzuli, uważa się nieubezpieczone w ramach 
obowiązujących ogólnych warunków ubezpieczenia koszty poniesione w celu uzyskania 
niezbędnych zezwoleń i decyzji stosownych urzędów państwowych, bez których niemożliwym 
byłoby rozpoczęcie odbudowy/odtworzenia mienia po szkodzie. Strony ustalają limit 
odpowiedzialności Ubezpieczyciela – limit na wszystkie szkody w każdym rocznym okresie 
ubezpieczenia 500.000,00 PLN, limit na jedną lokalizację 50.000,00 zł. 
 
3.1.4 O ile w OWU danego wykonawcy funkcjonują następujące wyłączenia odpowiedzialności to 
w ramach niniejszym warunków – nie mają one zastosowania: 
1. ograniczenia odpowiedzialności z tytułu szkód wynikających z awarii urządzeń i instalacji 

wodno-kanalizacyjnych lub centralnego ogrzewania, 
2. ograniczenia odpowiedzialności z tytułu szkód w sieciach elektrycznych, teleinformatycznych, 
3. ograniczenia odpowiedzialności z tytułu awarii urządzeń lub instalacji tryskaczowych oraz 

samoczynnego otworzenia się główek tryskaczowych z innych przyczyn jak pożar, 
4. ograniczenia ochrony dla ryzyka powodzi  

- uzależnione od lokalizacji mienia (obszary bezpośrednio zagrożone powodzią), jak 
również od historycznego występowania szkód z tego tytułu (liczba szkód powodziowych 
na danym terenie),  

- nie dopuszcza się wprowadzenia limitu na ryzyko powodzi,  
5. ograniczenia dotyczące szkód spowodowanych uderzeniem pojazdu lądowego w ogrodzenia, 

bramy, budynki i budowle, 
6. obowiązek ubezpieczającego dotyczący zamykania głównego zaworu w budynku lub lokalu, 

który nie jest użytkowany lub nie czynny dłużej niż 3 dni, 
7. Karencje – czasowe wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela za dane ryzyko.  
 
3.1.5 Przedmiot ubezpieczenia:  
Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie będące w posiadaniu (samoistnym lub zależnym) 
Zamawiającego w okresie ubezpieczenia (także mienie w którego posiadanie Zamawiający 
wejdzie w okresie trwania umowy ubezpieczenia) oraz inne mienie według OPZ: 
 
 -  budynki mieszkalne i użytkowe – budynek - trwale związany z gruntem obiekt budowlany, 

wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, posiadający fundamenty i 
pokrycie dachowe, wraz z oszkleniem zewnętrznym i wewnętrznym, ze stolarką okienną 
i drzwiową, z założonymi zamkami i wstawionymi szybami, z wszelkimi instalacjami i 
urządzeniami technicznymi, takimi jak rynny, odgromniki, przyłącza i urządzenia instalacyjne 
z uwzględnieniem dźwigów osobowych (w szczególności wodociągową, kanalizacyjną, 
gazową, centralnego ogrzewania, ciepłej wody, elektryczną, komputerową, internetową, 
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telefoniczną, TV-kablową, odgromową itp.) wraz z ich wyposażeniem, za które uważa się 
umywalki, zlewy, wanny, brodziki, muszle ustępowe, bidety, piece, podgrzewacze ciepłej 
wody, hydrofory, itp. – o ile nie należą do osób trzecich; 

 
Ponadto w ramach niniejszej umowy ubezpieczenia Ubezpieczyciel udziela ochrony na 
pozostałe elementy budynku – takie jak m.in. powłoki malarskie, wszelkie wykładziny trwale 
przymocowane do ścian i podłóg – w tym boazerie, posadzki itp. oraz wbudowane meble – o 
ile nie należą do osób trzecich oraz oszklenia za które rozumiemy m.in.: oszklenia okienne i 
drzwiowe (zewnętrzne i wewnętrzne), oszklenia ścian i dachów, płyty szklane stanowiące 
składową część mebli, gablot reklamowych, kontuarów, stołów i lad sprzedażowych, 
przegrody ścienne, lustra zamontowane na stałe, szyldy, witraże, rurki neonowe, tablice 
świetlne, okładziny szklane, ceramiczne i kamienne (z wyłączeniem wykładzin 
podłogowych), szyby przeciw porażeniowe, kuloodporne i przeciw włamaniowe i inne 
przedmioty szklane i z tworzyw sztucznych. 
Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że dla budynków nieużytkowanych ponad 30 dni (w 
tym pustostanów), ochrona obowiązuje w pełnym zakresie zgodnie z OPZ (również dla 
budynków, które mogą pojawić się w trakcie trwania okresu ubezpieczenia);  

 
-    budowle – pod pojęciem budowli należy rozumieć: każdy obiekt budowlany niebędący 

budynkiem z wyłączeniem dróg publicznych (w szczególności: stragany, pojemniki na 
śmieci, kioski kontenerowe, infokioski, biletomaty, parkometry, bramy, balustrady, 
ogrodzenia, drogi i chodniki wewnętrzne, parkingi, alejki, tereny rekreacyjne, szalety 
miejskie, fontanny, pomniki, obeliski i inne obiekty małej architektury, wyświetlacze 
elektroniczne, wiaty przystankowe i turystyczne, toalety wolnostojące stałe i kontenerowe, 
bariery energochłonne, ekrany akustyczne, billboardy reklamowe, sieci kanalizacyjne, 
gazowe, wodociągowe wraz z przyłączami, kanalizacje deszczowe, system odbioru wód 
deszczowych, przyłącza kanalizacji, tablice, w tym informacyjne, edukacyjne i 
drogowskazowe, pylony informacyjne, stojaki na rowery, punkty informacji internetowej, 
gabloty, zestawy ogrodowe, zestawy biesiadne, bariery ochronne, progi zwalniające, słupy 
ogłoszeniowe, maszty, itp.). Ponadto w ramach niniejszej umowy ubezpieczenia zakład 
ubezpieczeń udziela ochrony na pozostałe elementy budowli – takie jak powłoki malarskie, 
wszelkie wykładziny trwale przymocowane do ścian i podłóg – w tym boazerie, posadzki itp. 
W definicji Budowle rozumie się ponadto sieci technologiczne, ogrodzenia, drogi i chodniki 
wewnętrzne, place, wiaty itp.) oraz urządzenia i wyposażenie zewnętrzne (siłowniki bram, 
hydranty itp.) i inne obiekty budowlane specjalnego przeznaczenia, w tym m.in: hale 
namiotowe, pawilony namiotowe; domki narzędziowe, baseny i ich części składowe, 
amfiteatry, sceny widowiskowe, budowle wodne, pomosty, fontanny, studnie; 

 

 system ubezpieczenia: sumy stałe jeśli nie zaznaczono inaczej, 
- sumy ubezpieczenia: w wartości księgowej brutto, szacunkowej - odtworzeniowej, 
 

- obiekty małej architektury ( w tym m.in. pomniki, obeliski, rzeźby); 
 

-   nakłady adaptacyjne (inwestycyjne) – rozumiane jako nakłady w mieniu związane m.in. z 
wykończeniem, modernizacją, remontem generalnym obiektów o ile nie zostały 
uwzględnione w sumie ubezpieczenia lub w ewidencji księgowej;  

 
-    środki obrotowe, w tym m.in. materiały i przyrządy do bieżącej działalności, materiały 

budowlane, elektryczne, hydrauliczne, środki czystości, oleje, smary, farby, materiały 
promocyjne, materiały w przerobie, wyroby gotowe, zapasy, opakowania oraz 
zmagazynowane, nie będące w użytkowaniu maszyny, aparaty, urządzenia, części 
zapasowe i narzędzia itp.;  

 
-    wartości pieniężne (w szczególności: krajowe i zagraniczne znaki pieniężne, czeki, weksle, 

znaczki skarbowe, oraz inne dokumenty zastępujące w obrocie gotówkę i inne walory w 
wartościach nominalnych),  
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-     środki obrotowe w postaci wyrobów papierniczych, poligraficznych, 
 
-     mienie osób trzecich i mienie powierzone; 
 
-  środki niskocenne; 
 
-  mienie będące w ewidencji ilościowej; 
 
-  mienie pracownicze; 
 
- środki trwałe (w tym elektroniczne, maszyny i urządzenia) m.in.: 

a) sprzęt pływający, sprzęt sportowy, 
b) kostiumy teatralne, rekwizyty, sprzęt nagłaśniający, 
c) płytoteki, zbiory biblioteczne, księgozbiory, dokumenty archiwalne, akty, plany, mapy 

bądź inne dokumenty,  
d) urządzenia, przyrządy pomiarowe, 
e) eksponaty muzealne, dzieła sztuki, zbiory kolekcjonarskie, 
f) instrumenty muzyczne, 
g) w tym znajdujące się na zewnątrz siłowniki bram, hydranty; 

 
- środki trwałe niskiej wartości (w tym elektroniczne), 

 
- zbiory biblioteczne, 
 

- system ubezpieczenia: sumy stałe, 
- sumy ubezpieczenia: w wartości księgowej brutto początkowej.  

 
3.1.6 Sumy ubezpieczenia dla części indywidualnej; 
 
Sumy ubezpieczenia: sposób określenia sumy ubezpieczenia dla: 

a) Budynków – stanowi łączna wartość tych środków stanowiącą sumę wartości z jaką dany 
środek trwały został wprowadzony do ewidencji księgowej na zapisach początkowych. 
W przypadku budynków nowych nie starszych niż 5 lat od momentu odbioru inwestorskiego 
włączanych do ochrony ubezpieczeniowej przyjmuje się wartości początkowe – taka wartość 
budynków jest wartością rozumianą jako wartość odtworzeniowa. Ubezpieczeniowych 
przypadku budynków starszych, których wartość została urealniona przez ubezpieczonego 
wartość ta jest rozumiana jako wartość odtworzeniowa. 
Dla celów ubezpieczeniowych uzyskaną w ten sposób wartość przyjmuje się jako wartość 
odtworzeniową, bez względu na stopień amortyzacji i zużycia technicznego.  

b) Budowli – stanowi łączna wartość tych środków stanowiąca sumę wartości z jaką dany 
środek trwały został wprowadzony do ewidencji księgowej na zapisach początkowych, dla 
celów ubezpieczeniowych rozumianej jako wartość księgowa brutto bez względu na stopień 
amortyzacji i zużycia technicznego 

c) Pozostałych środków trwałych, środków niskocennych – stanowi łączna wartość tych 
środków stanowiąca sumę wartości z jaką dany środek trwały został wprowadzony do 
ewidencji księgowej na zapisach początkowych, dla celów ubezpieczeniowych rozumianej 
jako wartość księgowa brutto, bez względu na stopień amortyzacji i zużycia technicznego 

d) Środków obrotowych (materiałów i zapasów) stanowi stan środków obrotowych w każdym 
rocznym okresie ubezpieczenia 

e) Nakładów inwestycyjnych stanowi przewidywana wartość kosztów, jakie będzie musiał 
ponieść Ubezpieczający/Ubezpieczony w celu przywrócenia mienia do stanu sprzed szkody, 
bez względu na fakt, czy poniósł on te koszty przed szkodą, czy też nie. 

f) Mienie z ewidencji ilościowej (np. wyposażenie, meble, urządzenia o wartości pojedynczej 
poniżej 3.500 PLN) stanowią przyjęte limity odpowiedzialności będące górną granicą 
odpowiedzialności na jedno zdarzenie i na wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie 
ubezpieczenia. 
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g) Mienia pracowników – za mienie pracownicze przyjmuje się przedmioty osobistego użytku 
pracowników, które zwyczajowo lub na żądanie pracodawcy znajdują się w miejscu pracy, z 
wyłączeniem wartości pieniężnych, za które uważa się gotówkę, krajowe i zagraniczne znaki 
pieniężne, akcje, obligacje, czeki, weksle i inne dokumenty zastępujące w obrocie gotówkę 
oraz złoto, srebro, wyroby z tych metali, kamienie szlachetne i perły, a także platynę i inne 
metale z grupy platynowców. 

h) Gotówki stanowią przyjęte limity odpowiedzialności będące górną granicą odpowiedzialności 
na jedno zdarzenie i na wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia 

i) Eksponaty muzealne, dzieła sztuki, zbiory kolekcjonarskie – wartość zadeklarowaną 
przez Ubezpieczającego z uwzględnieniem postanowień rozdziału VI klauzuli nr 35. W 
przypadku gdy wartość deklarowana nie została oparta na wycenie rzeczoznawcy lub o 
fakturę  lub inny dokument nabycia czy zakupu, odpowiedzialność Ubezpieczyciela 
ograniczona jest do wartości ustalonej przez rzeczoznawcę. Limit na koszty rzeczoznawcy w 
tego rodzaju szkodach – 10.000,00 zł – zapis ma zastosowanie również do pkt 3.1.7 ust. 

 
Wykaz  budynków, budowli i środków trwałych w załączniku do OPZ. 
 
- system ubezpieczenia: sumy stałe jeśli nie zaznaczono inaczej; 
- sumy ubezpieczenia: w wartości księgowej brutto, szacunkowej – odtworzeniowej; 
- zestawienie majątku znajduje się w załączniku do OPZ; ubezpieczyciel odpowiada do podanej 
sumy ubezpieczenia niezależnie od faktycznie zaistniałych błędów w grupowaniu majątku. 
 
Uwaga: Ubezpieczeniem objęte jest również mienie zlokalizowane, zainstalowane na 
zewnątrz budynków (np. kamery, anteny) oraz inne mienie znajdujące się na zewnątrz 
ubezpieczonej posesji. 
Ubezpieczeniem objęte jest również mienie znajdujące się pod ziemią (m.in. sieć wodociągowa 
i kanalizacyjna), jeżeli znajduje się w wykazie mienia do ubezpieczenia. 
 
3.1.7 Sumy ubezpieczenia  
 
a) Przedmiot ubezpieczenia:  
Wartości pieniężne: 
- system ubezpieczenia: pierwsze ryzyko, 
- odszkodowanie płatne w wartości nominalnej, 
- suma ubezpieczenia: 50.000,00 PLN 
 
b) Przedmiot ubezpieczenia:  
Mienie pracownicze: 
- system ubezpieczenia: pierwsze ryzyko, 
- wartość ubezpieczenia: wartość rzeczywista 
- mienie osobiste są to odzież, obuwie, rowery, motorowery, wózki inwalidzkie, przedmioty 

osobistego użytku, aparaty fotograficzne, oraz inne własne narzędzia niezbędne do 
wykonywania pracy, znajdujące się w miejscu świadczenia pracy, 

- suma ubezpieczenia: 483.600 PLN 
 
c) Przedmiot ubezpieczenia:  
Środki obrotowe: 
- rodzaj wartości: wartość zakupu lub wytworzenia, 
- suma ubezpieczenia: 200.000,00 PLN 
 
d) Przedmiot ubezpieczenia:  
Nakłady inwestycyjne/adaptacyjne (również w obce środki trwałe):  
- system ubezpieczenia: pierwsze ryzyko, 
- rodzaj wartości: szacunkowa wartość odtworzeniowa 
- suma ubezpieczenia: 300.000,00 PLN 
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e) Przedmiot ubezpieczenia:  
Niskocenne składniki majątku trwałego, środki będące poza ewidencją księgową oraz mienie 
znajdujące się w ewidencji ilościowej (w tym wyposażenie, urządzenia, meble, inne mienie o 
wartości poniżej 3 500 PLN nie ujęte w wykazie środków trwałych): 

 system ubezpieczenia: pierwsze ryzyko 

- rodzaj wartości: szacunkowa wartość odtworzeniowa 

- suma ubezpieczenia: 2.500.000,00 PLN 
 
f) Przedmiot ubezpieczenia:  
Budowle, obiekty małej architektury (m.in.: ogrodzenia, drogi i chodniki wewnętrzne, place, 
boiska, słupy oświetleniowe, wiaty przystankowe, maszty, flagi, makiety, pylony informacyjne, 
tablice informacyjne, place, place manewrowe, parkingi, alejki, przystanki, tereny rekreacyjne, 
wiaty przystankowe i turystyczne, toalety wolnostojące stałe i kontenerowe, billboardy reklamowe, 
sieci kanalizacyjne, gazowe, wodociągowe wraz z przyłączami, kanalizacje deszczowe, system 
odbioru wód deszczowych, przyłącza kanalizacji, tablice, w tym edukacyjne i drogowskazowe, 
stojaki na rowery, punkty informacji internetowej, gabloty, zestawy ogrodowe, zestawy biesiadne, 
słupy ogłoszeniowe, pomniki, obeliski, rzeźby, wieże widokowe itp.), inne obiekty budowlane 
specjalnego przeznaczenia, w tym m.in: hale namiotowe, pawilony namiotowe; domki 
narzędziowe, baseny i ich części składowe, amfiteatry, sceny widowiskowe, budowle wodne, 
pomosty, fontanny, studnie. 
-    system ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko z konsumpcją sumy ubezpieczenia 
-    rodzaj wartości: szacunkowa wartość odtworzeniowa 
-    suma ubezpieczenia: 50.000,00 PLN 
 
 
g) Przedmiot ubezpieczenia: 
Eksponaty wystawowe i targowe, dzieła sztuki, w tym również mienie należące do osób trzecich 
-  system ubezpieczenia:  na pierwsze ryzyko  
- rodzaj wartości: deklarowana/rzeczywista  
-  suma ubezpieczenia: 50.000,00 PLN 
 
h) Przedmiot ubezpieczenia: 
Mienie należące do osób trzecich  (gdy rzeczy te będą przedmiotem prac wykonywanych przez 
ubezpieczonego; wykonywanych w ramach swojej działalności lub, gdy będą się znajdować w 
posiadaniu, pieczy lub pod kontrolą Ubezpieczonego, w tym eksponaty muzealne, dzieła sztuki, 
zbiory kolekcjonerskie). 
-  system ubezpieczenia:  na pierwsze ryzyko  
-  rodzaj wartości: szacunkowa wartość odtworzeniowa 
-  suma ubezpieczenia: 50.000,00 PLN 
 
Warunek obligatoryjny dla ubezpieczenia mienia: franszyzy i udziały własne: zniesione 
 
3.2.  LIMITY dla ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku 
 
3.2.1.  Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek 
kradzieży z włamaniem lub rabunku (dokonanych lub usiłowanych), polegające na:  
 - utracie lub ubytku ubezpieczonego mienia z powodu jego zaboru, w celu przywłaszczenia: 

 z zamkniętego pomieszczenia, po usunięciu zainstalowanych zabezpieczeń przy użyciu 
siły i narzędzi, 

 z pomieszczenia po otworzeniu zabezpieczeń oryginalnym kluczem lub kartą 
magnetyczną, które sprawca zdobył w drodze kradzieży z włamaniem z innego lokalu lub 
w drodze rabunku, 

 z pomieszczenia, w którym ukrył się przed jego zamknięciem i pozostawił ślady mogące 
stanowić dowód jego potajemnego ukrycia 
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 - zniszczeniu lub uszkodzeniu ubezpieczonego mienia spowodowanego dewastacją i 
wandalizmem, która jest rozumiana jest jako rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie 
ubezpieczonego mienia, 
 
- rabunku, który ma miejsce, gdy sprawca dokonał zaboru mienia w celu jego przywłaszczenia z 
zastosowaniem przemocy fizycznej lub groźby jej natychmiastowego użycia w stosunku do 
ubezpieczającego lub osób działających w jego imieniu lub u niego zatrudnionych, a także przy 
zastosowaniu przemocy fizycznej lub groźbą doprowadził do lokalu lub schowka objętego 
ubezpieczeniem osobę posiadającą klucze i zmusił ją do ich otworzenia albo sam je otworzył 
kluczami zrabowanymi, 
 
 - zaginięciu ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzenia o charakterze niespodziewanym, 
nagłym i niezależnym od woli ubezpieczającego, np. podczas akcji ratowniczej, przy czym w 
przypadku odnalezienia zaginionego mienia w stanie nieuszkodzonym Ubezpieczający 
zobowiązany jest do zwrotu otrzymanego odszkodowania w całości, a w przypadku częściowego 
uszkodzenia – w części przewyższającej poniesioną stratę. 
 
3.2.2. System ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko, do wyczerpania sumy ubezpieczenia, bez 
względu na adres, we wszystkich lokalizacjach. 
 
3.2.3. Należne odszkodowanie automatycznie zwiększane jest o koszty naprawy wszelkich 
elementów zabezpieczających (ścian, stropów, framug, futryn, skrzynek energetycznych, 
wszelkich instalacji itp.), pod warunkiem, że elementy zabezpieczające zostały uszkodzone 
wskutek realizacji ryzyka objętego ochroną ubezpieczeniową – limit 50.000,00 PLN. 
 
3.2.4. Przedmiot ubezpieczenia: Środki trwałe (wraz ze środkami o niskiej wartości, będącymi 
poza ewidencją środków trwałych oraz środkami wg ewidencji ilościowej): 

 rodzaj wartości: według wartości księgowej brutto, 

 suma ubezpieczenia: 300.000,00 PLN. 
  
3.2.5. Przedmiot ubezpieczenia: Środki obrotowe: 

 rodzaj wartości: wartość zakupu lub wytworzenia, 

 suma ubezpieczenia: 50.000,00 PLN. 
W odniesieniu do biletów wartość ewentualnej szkody w zakresie ryzyka kradzieżowego 
wypłacana będzie w wartości nominalnej biletu, a w zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich 
ryzyk w wartości wytworzenia. 

 
3.2.6. Przedmiot ubezpieczenia: Mienie pracownicze  

 rodzaj wartości: rzeczywista, 

 suma ubezpieczenia: 10.000,00 PLN. 
 
3.2.7. Przedmiot ubezpieczenia: Nakłady inwestycyjne/ adaptacyjne: 

 rodzaj wartości: szacunkowa wartość odtworzeniowa 

 suma ubezpieczenia: 20.000,00 PLN 
 
3.2.8. Przedmiot ubezpieczenia: Eksponaty wystawowe i targowe, dzieła sztuki, w tym również 
mienie należące do osób trzecich: 
- system ubezpieczenia:  na pierwsze ryzyko  
- rodzaj wartości: deklarowana/rzeczywista 
- Zakres ubezpieczenia w odniesieniu do eksponatów wystawowych i targowych, dzieł sztuki 

min. przedmioty wystaw: ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku podczas 
składowania oraz ekspozycji również poza miejscem ubezpieczenia, podczas wystaw, targów, 
pokazów; 

- suma ubezpieczenia: 20.000,00 PLN 
 
3.2.8. Przedmiot ubezpieczenia: Eksponaty muzealne, dzieła sztuki, zbiory kolekcjonarskie: 
- system ubezpieczenia:  na pierwsze ryzyko  



20 

 

- rodzaj wartości: deklarowana 
- suma ubezpieczenia: 50.000,00 PLN 
 
3.2.9. Przedmiot ubezpieczenia: Mienie należące do osób trzecich:    
- system ubezpieczenia:  na pierwsze ryzyko  
- rodzaj wartości: szacunkowa wartość odtworzeniowa 
- suma ubezpieczenia: 20.000,00 PLN 
 
3.2.10. Przedmiot ubezpieczenia: Mienie w lokalizacjach nienazwanych 
- system ubezpieczenia:  na pierwsze ryzyko  
- rodzaj wartości: szacunkowa wartość odtworzeniowa 
- suma ubezpieczenia: 50.000,00 PLN 
 
 
3.2.12. Przedmiot ubezpieczenia: Wartości pieniężne 

 odszkodowanie płatne w wartości nominalnej, 

 przedmiot ubezpieczenia: gotówka, papiery wartościowe 

 transport wartości pieniężnych na terenie RP, 

 suma ubezpieczenia dla kradzieży z włamaniem: 50.000,00 PLN 

 suma ubezpieczenia dla rabunku w lokalu: 50.000,00 PLN 

 suma ubezpieczenia dla rabunku w transporcie (z włączeniem ryzyka rabunku podczas 
załadunku i wyładunku wartości pieniężnych): 50.000,00 PLN. 
 

W przypadku ubezpieczenia gotówki, innych wartości pieniężnych ubezpieczyciel odpowiada 
również za szkody powstałe w związku ze zdarzeniami, które uniemożliwiły osobie wykonującej 
transport ochronę powierzonych wartości pieniężnych wskutek: 
- nagłej śmierci lub ciężkiej choroby tej osoby, 
- uszkodzenia ciała tej osoby wywołanego nieszczęśliwym wypadkiem, 
- zniszczenia lub uszkodzenia środka lokomocji użytego do transportu. 
 
3.2.14 Ubezpieczenie urządzeń zewnętrznych 

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków 
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel 
obejmuje ochroną ubezpieczeniową od ryzyka kradzieży z dewastacją:  
- urządzenia zewnętrzne i wewnętrzne należące do Ubezpieczającego, zainstalowane na (w/na) 
budynkach lub budowlach stanowiących własność lub użytkowanych przez Ubezpieczającego (w 
tym m.in.: osprzęt placów zabaw, urządzenia i budowle, parapety, elewacja, pokrycia dachów, 
neony, reklamy, oświetlenie zewnętrzne, monitoring)  
Urządzenia powinny być zainstalowane i zabezpieczone w taki sposób, aby ich wymontowanie 
nie było możliwe bez pozostawienia śladów użycia siły lub narzędzi.  
Limit odpowiedzialności w agregacie rocznym: 100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia 
bez możliwości odnowienia limitu w danym roku ubezpieczeniowym.  
Powyższe rozszerzenie nie jest zależne od ubezpieczenia danego składnika majątku od ognia i 
innych żywiołów. 
 
3.2.15 Kradzież zwykła: rozumiana jako zabór mienia z miejsca ubezpieczenia w celu jego 
przywłaszczenia nie pozostawiający widocznych śladów włamania. Ubezpieczony ma obowiązek 
zawiadomienia o tym fakcie Policji po stwierdzeniu szkody spowodowanej kradzieżą; 
- system ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko z konsumpcją sumy ubezpieczenia 
- przedmiot ubezpieczenia: środki trwałe, wyposażenie, sprzęt elektroniczny, elementy stałe 
budynków i budowli (dot. m.in. i bramek, znaków drogowych, elementów ogrodzenia, rynien), 
środki obrotowe/zapasy (np. materiały budowlane i remontowe, części zamienne, itp.), których 
posiadanie można udokumentować.  
- suma ubezpieczenia: 10.000,00 PLN – na jedno i wszystkie zdarzenia w agregacie rocznym 
Warunek obligatoryjny : franszyzy i udziały własne: zniesione 
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3.2.16 Ubezpieczyciel uzna za wystarczające zabezpieczenie wszelkich otworów okiennych 
oknami zwykłymi powszechnie stosowanymi w należytym stanie technicznym, bez konieczności 
stosowania zabezpieczeń w postaci krat, folii antywłamaniowych, szyb wielowarstwowych itp.; nie 
dotyczy pomieszczeń, w których znajduje się mienie o szczególnej wartości np. gotówka, papiery 
wartościowe. 
 
3.2.17 Z odszkodowania za szkody zostanie potrącona wartość pozostałości, które mogły być 
przeznaczone do dalszego użytku, o ile jest to ekonomicznie uzasadnione i stosowane w 
stosunkach danego rodzaju. 
 
3.3 Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia 
 
3.3.1. Zakres ubezpieczenia:  
uszkodzenie, stłuczenie szyb (oszklenie ścienne i dachowe) i przedmiotów znajdujących się 
wewnątrz i na zewnątrz budynków i budowli.  
Zakres ubezpieczenia obejmuje również koszty montażu/demontażu, osadzenia, transportu i w 
uzasadnionych przypadkach – ustawienia rusztowań, bądź najmu odpowiedniego sprzętu 
(dźwigi, podnośniki itp.), koszty tymczasowego zabezpieczenia.  
 
3.3.2 System ubezpieczenia: pierwsze ryzyko. 
 
3.3.3 Przedmiot ubezpieczenia  
Oszklenie zewnętrzne i wewnętrzne – Stałe oszklenia zewnętrzne i wewnętrzne budynków i 
budowli oraz szklane, ceramiczne lub kamienne wykładziny z wyłączeniem podłogowych, gabloty 
zewnętrzne i wewnętrzne przeszklonych, drzwi wewnętrzne zewnętrzne przeszklone oraz 
budowle (np. gabloty informacyjne), płyty szklane, neony, reklamy świetlne, szyldy, gabloty, lustra 
i witraże niezabytkowe, wykonane ze szkła, minerałów i ich imitacji lub tworzyw sztucznych 
należących do Zamawiającego.  
 
3.3.4 Suma ubezpieczenia: 20.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w agregacie rocznym. 
 
3.3.6. Warunek obligatoryjny : franszyzy i udziały własne: zniesione 

3.3.7. W przypadku szkód, których wartość nie przekracza 4.000,00 PLN wyplata odszkodowania 
odbywa się na podstawie faktury dostarczonej przez Ubezpieczającego, dokumentującej koszty 
naprawy. Odstępuje się od konieczności przeprowadzenia oględzin oraz powiadamianie Policji. O 
szkodzie Ubezpieczający powinien powiadomić niezwłocznie Ubezpieczyciela, za wystarczające 
uważa się zgłoszenie telefoniczne na Infolinię lub pocztą elektroniczną. Przed dokonaniem 
naprawy należy dokonać obmiaru uszkodzonych szyb oraz sporządzić dokumentację zdjęciową 
lub wystawić oświadczenie potwierdzające fakt wybicia i wymiany szyby.  

 
3.4. Informacje dodatkowe: 

 
a) Środki trwałe znajdują się we wszystkich wskazanych lokalizacjach. Największa łączna 

suma ubezpieczenia środków trwałych dotyczy lokalizacji w Katowicach na ul. Ligonia 46. 
Sposób przygotowania ewidencji sprzętu do ubezpieczenia, nie pozwala Zamawiającemu 
na przygotowanie, w krótkim okresie czasu  dokładnej informacji na temat wartości 
sprzętu w tej lokalizacji. Ponadto część środków trwałych, zwłaszcza sprzęt 
komputerowy, migrują pomiędzy lokalizacjami 

 
b) Podana wartość środków niskocennych występuje we wszystkich wskazanych w SIWZ 

lokalizacjach. Środki niskocenne o najwyższej wartości znajdują się w budynku przy ul. 
Ligonia 46 – 1.691.350,30 zł 

 
c) Zamawiający informuje, iż mienie Zamawiającego nie jest zlokalizowane w jakichkolwiek 

budynkach nieużytkowanych (pustostanach) 
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d) Zamawiający informuje, iż w związku nie posiada mienia w lokalizacjach czasowych 
i nienazwanych 

 
e) Zamawiający informuje, że zabezpieczenia ppoż. zastosowane w miejscach 

ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne 
przeglądy wymagane stosownymi przepisami prawa. 

 
 
3.5. Wyłączenia odpowiedzialności do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk   
 
Bez względu za zapisy Ogólnych warunków ubezpieczenia do umowy ubezpieczenia mienia od 
wszystkich ryzyk, będą miały zastosowanie tylko następujące wyłączenia odpowiedzialności  
1.  powstałe wskutek działań wojennych, stanu wyjątkowego, strajku, lokautu, rozruchów, buntu, 
rewolucji, powstania, zamieszek cywilnych i wojskowych, wojny domowej, sabotażu, aktów 
terrorystycznych, powstałe w mieniu zajętym przez uprawnione władze z zastrzeżeniem 
postanowień i ponad limit przyjęty w postanowieniach dotyczących ryzyka strajku, rozruchów i 
zamieszek społecznych (część 3 klauzula nr 31 );  oraz postanowieniach dotyczących 
ubezpieczenia ryzyka terroryzmu (część 1 pkt 3.1);  
2.    spowodowane reakcją jądrową, skażeniem radioaktywnym; 
3.  skażeniem lub zanieczyszczeniem odpadami przemysłowymi, chyba że powstały w 
ubezpieczonym mieniu na skutek innego zdarzenia nie wyłączonego z zakresu; 
4.  będące następstwem winy umyślnej Ubezpieczającego z uwzględnieniem postanowień 
klauzuli reprezentantów.  
5.  powstałe na skutek powolnego zawilgocenia pomieszczeń w wyniku nieszczelności urządzeń 
wodno - kanalizacyjnych, instalacji grzewczych, technologicznych, kondensacji par cieczy, 
zagrzybienia, przenikania wód gruntowych, przemarzania itp., chyba że w następstwie wystąpiło 
zdarzenie niewyanałączone z zakresu, wówczas Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za 
skutki takiego zdarzenia, z zastrzeżeniem postanowień części 1 pkt 3.1;  
6. polegające na zniszczeniu przedmiotu ubezpieczenia wskutek czynników oddziałujących 
czasowo takich jak: powolne działanie czynników termicznych, chemicznych, biologicznych lub 
geologicznych, normalnego zużycia, wad ukrytych, wadliwej właściwości lub natury przedmiotu 
ubezpieczenia, chyba że w następstwie wystąpiło zdarzenie nie wyłączone z zakresu, wówczas 
Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za skutki takiego zdarzenia, z zastrzeżeniem 
Postanowień dotyczących pokrycia kosztów odtworzenia dokumentów;  
7.  powstałe wskutek zakłóceń lub przerwy w dostawie czynnika chłodzącego, smaru, oleju, 
paliwa oraz innych materiałów eksploatacyjnych, chyba że w następstwie wystąpiło zdarzenie nie 
wyłączone z zakresu, wówczas Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za skutki takiego 
zdarzenia; 
8.  powstałe wskutek eksplozji lub implozji wywołanych przez Ubezpieczającego w celach 
produkcyjnych lub eksploatacyjnych; 
9. powstałe na skutek błędów konstrukcyjnych, nieprawidłowego montażu, użycia wadliwych 
materiałów, chyba że w następstwie wystąpiło zdarzenie nie wyłączone z zakresu, wówczas 
Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za skutki takiego zdarzenia; 
10.  powstałe na skutek zapadania się i osuwania ziemi w wyniku szkód górniczych w rozumieniu 
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo górnicze i geologiczne (Dz.U.2011.163.981 ze zm.)  
11.  powstałe na skutek zalania środków obrotowych lub nieeksploatowanego przedmiotu 
ubezpieczenia składowanego poniżej poziomu gruntu na wysokości niższej niż 5 cm nad podłogą 
z zastrzeżeniem postanowień dotyczących szkód powstałych wskutek zalania. Wyłączenie nie 
dotyczy zalania bezpośrednio z góry; 
12.  w przedmiocie ubezpieczenia, którego uszkodzenie lub zniszczenie nastąpiło bezpośrednio 
w wyniku jego produkcji, przetwarzania, wykonywania na nim usługi;  
13.  w mieniu, które niezgodnie ze swym przeznaczeniem i warunkami przechowywania lub 
magazynowania, znajdowało się na wolnym powietrzu, o ile miało to wpływ na powstanie lub 
zwiększenie szkody  Wyłączenie nie dotyczy urządzeń bezpieczeństwa ruchu.; 
14.  powstałe wskutek zalania mienia, jeżeli zalanie nastąpiło z powodu złego stanu technicznego 
dachu lub innych elementów budynku, lub na skutek niezabezpieczenia otworów dachowych i 
okiennych, jeśli konserwacja była w zakresie obowiązków Ubezpieczającego, z zastrzeżeniem 
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postanowień i ponad limit przyjęty w Postanowieniach dotyczących zalania na skutek 
nieszczelności dachów, rynien, szczelin, w złączeniach płyt oraz uszkodzeń stolarki okiennej 
części 1 pkt 3.1; 
15.   powstałe na skutek fałszerstwa, sprzeniewierzenia, oszustwa, nieuczciwości, braków 
inwentarzowych, poświadczenia nieprawdy; 
16.  powstałe na skutek kradzieży mienia, za wyjątkiem kradzieży z włamaniem i rabunku, z 
zastrzeżeniem postanowień i ponad limit przyjęty w Postanowieniach dotyczących kradzieży z 
włamaniem, rabunku i dewastacji oraz kradzieży zwykłej części 1 pkt 3.2; 
17.  spowodowane katastrofą budowlaną, osiadaniem, zapadaniem się konstrukcji budynku, 
chyba że pierwotną przyczyną było zdarzenie nie wyłączone z zakresu, wówczas Ubezpieczyciel 
ponosi odpowiedzialność za skutki takiego zdarzenia, z zastrzeżeniem postanowień i ponad limit 
przyjęty w Postanowienia dotyczące katastrofy budowlanej części 1 pkt 3.1; 
18.   w uprawach, drzewach, krzewach, zwierzętach;  
19. w gruntach, glebach, naturalnych wodach podziemnych i powierzchniowych, zbiornikach 
wodnych, chyba że są to sztuczne zbiorniki w miejscu ubezpieczenia; 
20. w aktach, dokumentach, wzorach, prototypach, z zastrzeżeniem postanowień i ponad limit 
przyjęty w klauzuli kosztów odtworzenia danych; 
21.  w środkach obrotowych o przekroczonym terminie ważności lub wycofanych z  obrotu; 
22.  w budynkach, budowlach przeznaczonych do rozbiórki oraz w znajdującym się w nich mieniu 
oraz maszynach i urządzeniach przeznaczonych do likwidacji; 
23.  w budynkach, budowlach wyłączonych z eksploatacji na okres dłuższy niż 30 dni z 
zastrzeżeniem postanowień części 1 pkt 3.1.  
24.  w pojazdach podlegających rejestracji, chyba że stanowią one środki obrotowe lub mienie 
osób trzecich przyjęte do sprzedaży lub wykonania usługi; 
25. drugą szkodę w przedmiocie ubezpieczenia, powstałą wskutek eksploatacji przedmiotu 
ubezpieczenia po zaistnieniu szkody, bez dokonania napraw, jeżeli niewykonanie napraw miało 
wpływ na powstanie drugiej szkody; 
26. będące bezpośrednimi następstwami ciągłej eksploatacji, a w szczególności normalnego 
zużycia, kawitacji, erozji, korozji, kamienia kotłowego; 
27. takie jak defekty estetyczne, tj. zadrapania na powierzchniach malowanych, polerowanych lub 
emaliowanych, o ile nie powstały one wskutek zdarzenia powodującego uszkodzenie przedmiotu 
ubezpieczenia; 
28. w liniach energetycznych wraz ze stacjami transformatorowo-rozdzielczymi, chyba że 
znajdują się w odległości mniejszej niż 100 m poza miejscem ubezpieczenia; 
29. w mieniu będącym w transporcie, z zastrzeżeniem postanowień i ponad limit przyjęty w 
części 3 klauzula nr 12. Wyłączenie nie dotyczy transportu gotówki; 
30.  pośrednie związane z opóźnieniami, utratą rynku, utratą zysku, zwiększonymi kosztami 
działalności z zastrzeżeniem postanowień części 1 pkt 3.1 oraz klauzuli kosztów działalności oraz 
klauzuli ubezpieczenia utraconych zysków. 
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3.4 Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 
 
3.4.1. Przedmiot ubezpieczenia  
sprzęt elektroniczny będący własnością Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, a także sprzęt 
elektroniczny użytkowany przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego na podstawie umowy 
dzierżawy, użyczenia, leasingu lub innego stosunku prawnego, nie przenoszącego prawa 
własności bez względu na rok produkcji. 
Sprzęt elektroniczny to w szczególności: sprzęt komputerowy częściowo z oprogramowaniem, w 
tym laptopy, drukarki, skanery, UPS-y, urządzenia wielofunkcyjne, niszczarki, telefony w tym 
przenośne, dyktafony, radiotelefony, centrale telefoniczne, kopiarki, faksy, systemy alarmowe, 
monitoringi, sprzęt nagłośnieniowy w tym przenośny, telewizory, odtwarzacze DVD, nagrywarki, 
systemy HiFi, radiomagnetofony, aparaty fotograficzne, pracownie językowe, pulpity lektora, 
tablice interaktywne, kioski informatyczne, infokioski, kamery, projektory, wideoprojektory, 
rzutniki, instrumenty muzyczne, wagi precyzyjne, klimatyzatory, kasy fiskalne, tablice 
elektroniczne, aparatura kinotechniczna, klimatyzacja, czytniki kodów, nawigacja satelitarna, 
nawigacja satelitarna GPS w pojazdach, w przeważającej części nie starszy niż 5-letni. 
 
Ubezpieczeniem objęty będzie sprzęt określony jako przedmiot ubezpieczenia wraz ze sprzętem 
przenośnym (mobilnym) używanym przez ubezpieczonego, jego pracowników lub 
współpracowników na terenie kraju i za granicą w związku z prowadzoną działalnością (np. 
mieszkanie prywatne, do którego pracownik zabrał sprzęt elektroniczny w celu wykonania 
określonej pracy, samochody prywatne i służbowe, miejsca zakwaterowania podczas wyjazdów 
służbowych) oraz sprzęt użytkowany przez osoby trzecie, bez względu na podstawę prawną 
posiadania oraz bez względu na okres, jaki upłynął od daty produkcji sprzętu do daty zdarzenia 
objętego ochroną ubezpieczeniową. Ponadto ochroną objęty jest sprzęt zamontowany czasowo 
lub na stałe w/na pojazdach. 
 
3.4.2. Zakres ubezpieczenia: szkody materialne, ubezpieczenie od wszystkich ryzyk (all risks); 
zakres ubezpieczenia musi obejmować także wszelkie szkody powstałe w wyniku działania 
człowieka (m.in. niewłaściwej obsługi sprzętu tj. nieostrożność, zaniedbanie, niewłaściwe 
użytkowanie, brak kwalifikacji, błąd operatora oraz świadome i celowe zniszczenie), działanie 
ognia (w tym również dymu i sadzy), a także w wyniku wszelkiego rodzaju eksplozji, implozji, 
uderzenia pioruna, upadku statku powietrznego oraz w czasie akcji ratunkowej (np. gaszenia, 
burzenia, oczyszczania zgliszczy), działanie wody tj. zalania wodą z urządzeń wodno-
kanalizacyjnych, burzy, sztormu, wylewu wód podziemnych, deszczu nawalnego, wilgoci, pary 
wodnej i cieczy w innej postaci oraz mrozu, gradu, śniegu, samoczynne otworzenie się główek 
tryskaczowych z innych przyczyn niż wskutek pożaru, nieumyślne pozostawienie otwartych 
kranów lub innych zaworów, oraz szkody wynikłe w następstwie wad produkcyjnych i 
przyczyn technologicznych tj. błędów konstrukcyjnych, wadliwego materiału, zbyt wysokiego 
lub zbyt niskiego napięcia w sieci elektrycznej, szkód przepięciowych i pochodnych powstałych 
w związku z uderzeniem pioruna (bez względu na fakt, czy ubezpieczony sprzęt elektroniczny 
został wyposażony w urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i/lub 
działaniem zjawisk pochodnych), szkody w nośnikach obrazu urządzeń fotokopiujących. 
Nie stosuje się ograniczeń odpowiedzialności dla sprzętu elektronicznego znajdującego się na 
wolnym powietrzu. Ochrona ubezpieczeniowa istnieje niezależnie od posiadania przez 
Zamawiającego umowy o konserwację ubezpieczonego sprzętu elektronicznego. 

 
Ochrona ubezpieczeniowa będzie dotyczyła również: 
a) kradzieży zwykłej (rozumianej jako zabór mienia z miejsca ubezpieczenia w celu jego 

przywłaszczenia nie pozostawiający widocznych śladów włamania) dla każdego rodzaju 
mienia zgłoszonego do ubezpieczenia do limitu 10.000,00 PLN; 

b) szkód spowodowanych przez huragan, działanie wiatru, lawiny, osunięcie się ziemi, 
trzęsienie ziemi; 

c) szkód w sprzęcie przenośnym powstałych poza miejscem ubezpieczenia; 
d) szkód spowodowanych wskutek upadku (upuszczenia) sprzętu; 
e) szkody powstałe w czasie tymczasowego magazynowania (m.in. okres wakacji) oraz w  

czasie okresowego wyłączenia z użytkowania; 
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f) szkody powstałe w czasie okresowego wyłączenia z użytkowania; 
g) szkód powstałych wskutek kradzieży ze środka transportu lub kradzieży całego pojazdu wraz 

ze sprzętem; 
h) szkód w sprzęcie którego ubezpieczony jeszcze nie zainstalował i nie przygotował do 

eksploatacji (np. sprzęt nie został rozpakowany); 
i) szkód w sprzęcie zamontowanym na zewnątrz placówek np. kamery monitoringu 
j) koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony 

zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, koszty uprzątnięcia 
pozostałości po szkodzie. 

k) szkody w sprzęcie elektronicznym powstałe na skutek wypadku, jakiemu uległ środek 
transportujący, uszkodzenia przedmiotu ubezpieczenia w wyniku spadnięcia ze środka 
transportującego oraz wskutek wypadku, jakiemu uległ pojazd wolnobieżny lub pojazd 
niepodlegający rejestracji. Przez „wypadek środka transportującego" należy rozumieć nagłe 
działanie siły mechanicznej w momencie zetknięcia się pojazdu z osobami, przedmiotami lub 
zwierzętami, a także przewrócenie się, wykolejenie się oraz spadnięcie środka 
transportującego. Limit odpowiedzialności wynosi 200.000 PLN na jedno zdarzenie i na 
wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia. Ograniczenie 
odpowiedzialności: franszyza redukcyjna wynosi 500 PLN. 

l) szkody powstałe w wyniku podniesienia się wód gruntowych, limit odpowiedzialności 
100.000,00 PLN. na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;  

m) szkody powstałe w następstwie nieszczelnej stolarki okiennej i drzwiowej, nieszczelnych 
łączy zewnętrznych budynku oraz dachów, a w tym szkody powstałe wskutek deszczu (nie 
tylko nawalnego), gradu, śniegu lub lodu, spowodowane niewłaściwym stanem technicznym 
dachu lub innych elementów budynku oraz nieumyślnym niezabezpieczeniem lub 
niewłaściwym zabezpieczeniem otworów dachowych, okiennych lub drzwiowych. Limit 
100.000,00 PLN  na jedno i na wszystkie zdarzenia losowe; 

n) szkody spowodowane przez uszkodzony lub źle funkcjonujący system klimatyzacyjny;  
o) ubezpieczenie lamp elektronowych i bębnów selenowych w pełnym zakresie; 
p) szkody powstałe w wyniku aktów terroryzmu (wszelkie działania podejmowane w celu 

wprowadzenia chaosu, zastraszenia ludności lub dezorganizacji życia publicznego mające 
podłoże ekonomiczne, polityczne, religijne, etniczne, ideologiczne, społeczne lub inne o 
podobnym charakterze) z limitem odpowiedzialności 100.000,00 PLN na jedno i wszystkie 
zdarzenia okresie ubezpieczenia. Z zakresu ochrony wyłączone są szkody spowodowane 
atakiem nuklearnym, atakiem elektronicznym, włączając w to włamania komputerowe lub 
wprowadzenie jakiejkolwiek formy wirusa komputerowego. 
 

 
Ubezpieczyciel nie wyłącza odpowiedzialności z tytułu szkód powstałych w wyniku prowadzonych 
u Ubezpieczonego drobnych prac remontowych o ile prace te były wykonywane przez 
wyspecjalizowane firmy zewnętrzne  lub napraw dokonywanych przez pracowników – limit 
odpowiedzialności 50.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. 

 
Sprzęt przenośny ubezpieczony na warunkach ubezpieczenia sprzętu mobilnego (także od 
ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku z pojazdu oraz kradzieży całego pojazdu wraz ze 
sprzętem), ubezpieczeniem objęty również sprzęt elektroniczny (radiotelefony) na stałe 
zainstalowane w pojazdach samochodowych.  
 
Dane i oprogramowanie oraz zewnętrzne nośniki danych powinny być objęte ochroną od 
utraty, zniszczenia lub uszkodzenia w miejscu ubezpieczenia, w archiwum oraz podczas 
transportu między miejscem ubezpieczenia a archiwum. Ubezpieczyciel pokrywa co najmniej 
koszty: 

 automatycznego wprowadzenia danych lub programów z archiwum danych, 

 automatycznego lub ręcznego wprowadzenia danych lub programów z oryginalnych 
programów lub z dokumentów ubezpieczającego,  

 odtworzenia lub wprowadzenia systemów lub standardowych programów, 

 odtworzenia zniszczonych nośników danych wskutek zdarzeń objętych ochroną 
ubezpieczeniową, 
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 koszty jednorazowego przeprogramowania, 

 koszty tymczasowej naprawy sprzętu, montażu i demontażu sprzętu zastępczego.  
 
Odtworzenie zbiorów danych – ubezpieczenie obejmuje koszty wprowadzenia danych z kopii 
zapasowych, koszty ręcznego wprowadzenia danych z dokumentów w formie papierowej oraz 
koszty poniesione na odzyskanie danych przez wyspecjalizowane firmy z uszkodzonych dysków 
twardych i wymiennych nośników danych. 
 
Oprogramowanie – licencjonowane systemy operacyjne, programy standardowe produkcji 
seryjnej oraz programy indywidualne udokumentowanego pochodzenia i wartości. 
 
Zwiększone koszty działalności poniesione wskutek szkody materialnej.  
W ramach tego ubezpieczenia objęte są ochroną następujące koszty proporcjonalne:  
- koszty użytkowania sprzętu zastępczego,  
- koszty dzierżawy, leasingu lub najmu urządzeń zastępczych,  
- koszty zastosowania zamiennych procesów roboczych i metod operacyjnych,  
-        koszty zatrudnienia dodatkowego personelu oraz zastosowania zewnętrznych mocy 

produkcyjnych lub usług w zakresie przetwarzania danych,  
oraz koszty nieproporcjonalne, takie jak:  
- koszty jednorazowego przeprogramowania,  
- koszty adaptacji sprzętu,  
- koszty prowizorycznej naprawy ubezpieczonego sprzętu do wysokości sumy 

ubezpieczenia podanej w wykazie do umowy ubezpieczenia sprzętu od szkód 
materialnych. 

 
3.4.3. Suma ubezpieczenia: indywidualne  
 

a) Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego stacjonarnego i przenośnego 
System ubezpieczeń: sumy stałe  
rodzaj wartości: księgowa brutto/odtworzeniowa/rzeczywista 
 
Wykaz sprzętu elektronicznego: załącznik do SIWZ  
 
3.4.4. Sumy ubezpieczenia – limity. 
 
Ubezpieczenie oprogramowania, odtworzenia zbiorów danych, nośników danych oraz 
zwiększonych kosztów działalności 
System ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko, do wyczerpania sumy ubezpieczenia, bez względu 
na adres, we wszystkich lokalizacjach.  
Ubezpieczenie w wartości odtworzeniowej. 
 
a) oprogramowanie (oprogramowanie licencyjne oraz instalacje zakupywane wraz z nowymi 
komputerami, licencjonowane systemy operacyjne, programy standardowe produkcji seryjnej 
oraz programy indywidualne udokumentowanego pochodzenia i wartości),  

 suma ubezpieczenia dla oprogramowania: 100.000,00 PLN  
 
b) odtworzenie zbiorów danych i oprogramowania  

 suma ubezpieczenia dla odtworzenia zbiorów danych i oprogramowania: 200.000,00 PLN 
 
c) nośniki danych,  

 suma ubezpieczenia dla nośników danych: 200.000,00 PLN 
 
d) zwiększone koszty działalności  
-   suma ubezpieczenia dla zwiększonych kosztów działalności: 200.000,00 PLN  
 
3.4.5 Warunek obligatoryjny : franszyzy i udziały własne: zniesione 
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3.4.6 Postanowienia dodatkowe: 
  
a) Zakres terytorialny ubezpieczenia dla sprzętu elektronicznego 
 Sprzęt elektroniczny stacjonarny – RP 
 Sprzęt elektroniczny przenośny – RP+ Unia Europejska  

W przypadku istnienia zapisów ogólnych warunków ubezpieczenia, dołączonych do oferty, 
obligujących ubezpieczającego do dokonywania konserwacji i przeglądów sprzętu 
elektronicznego, postanawia się, iż wymóg taki zostanie spełniony również, gdy wymagane 
czynności będą dokonywane przez personel własny. 

b) W przypadku awarii sprzętu elektronicznego, którego przywrócenie do pracy (w ciągu 24 
godzin) jest konieczne dla normalnego funkcjonowania firmy, ubezpieczający powiadamiając o 
szkodzie ubezpieczyciela może przystąpić do samodzielnej likwidacji szkody sporządzając 
stosowny protokół opisujący rozmiar i przyczynę zdarzenia. Równocześnie ubezpieczający 
przedstawi wyliczenie wartości szkody lub fakturę za naprawę, które będą podstawą obliczenia 
odszkodowania przez ubezpieczyciela. W przypadku awarii sprzętu elektronicznego, którego 
przywrócenie do pracy nie jest natychmiast konieczne, ubezpieczający po zgłoszeniu szkody 
może przystąpić do samodzielnej likwidacji szkody na powyższych zasadach jedynie w 
przypadku, gdy Ubezpieczyciel nie dokona oględzin przedmiotu dotkniętego szkodą w ciągu 3 dni 
od daty otrzymania zgłoszenia.  

 

3.4.7. Informacje dodatkowe: 

Wskazany w SIWZ sprzęt dotyczy wszystkich lokalizacji wskazanych w SIWZ. Z uwagi na 
migrację sprzętu oraz rodzaj prowadzonej ewidencji Zamawiający nie jest w stanie podać 
dokładnej wartości. Najwięcej sprzętu stacjonarnego znajduje się w lokalizacji przy ul. Ligonia 46. 
 
3.4.7. Wyłączenia odpowiedzialności do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego   
 
Bez względu za zapisy Ogólnych warunków ubezpieczenia, do umowy ubezpieczenia SPRZĘTU 
ELEKTRONICZNEGO  będą miały zastosowanie tylko następujące wyłączenia 
odpowiedzialności: 
1. powstałe wskutek działań wojennych, stanu wyjątkowego, strajku, lokautu, rozruchów, buntu, 
rewolucji, powstania, zamieszek cywilnych i wojskowych, wojny domowej, sabotażu, aktów 
terrorystycznych, powstałe w mieniu zajętym przez uprawnione władze z zastrzeżeniem 
postanowień i ponad limit przyjęty w postanowieniach dotyczących ubezpieczenia ryzyka 
terroryzmu części 1 pkt 3.4.2; 
2. spowodowane reakcją jądrową, skażeniem radioaktywnym; 
3. spowodowane skażeniem lub zanieczyszczeniem odpadami przemysłowymi, chyba że 
powstały w ubezpieczonym mieniu na skutek innego zdarzenia nie wyłączonego z zakresu; 
4.  będące następstwem winy umyślnej Ubezpieczającego z uwzględnieniem postanowień 
klauzuli reprezentantów;  
5. powstałe wskutek zakłóceń lub przerwy w dostawie czynnika chłodzącego, smaru, oleju, 
paliwa oraz innych materiałów eksploatacyjnych, chyba że w następstwie wystąpiło zdarzenie nie 
wyłączone z zakresu, wówczas Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za skutki takiego 
zdarzenia; 
6. powstałe wskutek eksplozji lub implozji wywołanych przez Ubezpieczającego w celach 
produkcyjnych lub eksploatacyjnych; 
7. powstałe na skutek zapadania się i osuwania ziemi w wyniku szkód górniczych w rozumieniu 
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo górnicze i geologiczne (Dz.U.2011.163.981 ze zm)  
8. powstałe na skutek zalania przedmiotu ubezpieczenia składowanego poniżej poziomu gruntu 
na wysokości niższej niż 5 cm nad podłogą z zastrzeżeniem postanowień dotyczących szkód 
powstałych wskutek zalania. Wyłączenie nie dotyczy zalania bezpośrednio z góry; 
9. w przedmiocie ubezpieczenia, którego uszkodzenie lub zniszczenie nastąpiło bezpośrednio w 
wyniku jego produkcji, przetwarzania, wykonywania na nim usługi.  
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10.  w mieniu, które niezgodnie ze swym przeznaczeniem i warunkami przechowywania lub 
magazynowania, znajdowało się na wolnym powietrzu, o ile miało to wpływ na powstanie lub 
zwiększenie szkody. Wyłączenie nie dotyczy urządzeń bezpieczeństwa ruchu; 
11. powstałe wskutek zalania mienia, jeżeli zalanie nastąpiło z powodu złego stanu technicznego 
dachu lub innych elementów budynku lub na skutek niezabezpieczenia otworów dachowych i 
okiennych, jeśli konserwacja była w zakresie obowiązków Ubezpieczającego, z zastrzeżeniem 
postanowień i ponad limit przyjęty w Postanowieniach dotyczących zalania na skutek 
nieszczelności dachów, rynien, szczelin, w złączeniach płyt oraz uszkodzeń stolarki okiennej 
części 1 pkt 3.4; 
12. powstałe na skutek fałszerstwa, sprzeniewierzenia, oszustwa, nieuczciwości, braków 
inwentarzowych, poświadczenia nieprawdy; 
13. w aktach, dokumentach, wzorach, prototypach, z zastrzeżeniem postanowień i ponad limit 
przyjętych w klauzuli kosztów odtworzenia danych;  
15.  w środkach obrotowych o przekroczonym terminie ważności lub wycofanych z  obrotu; 
16. w budynkach, budowlach przeznaczonych do rozbiórki oraz w znajdującym się w nich mieniu 
oraz maszynach i urządzeniach przeznaczonych do likwidacji; 
17. drugą szkodę w przedmiocie ubezpieczenia, powstałą wskutek eksploatacji przedmiotu 
ubezpieczenia po zaistnieniu szkody, bez dokonania napraw, jeżeli niewykonanie napraw miało 
wpływ na powstanie drugiej szkody; 
18. będące bezpośrednimi następstwami ciągłej eksploatacji, a w szczególności normalnego 
zużycia, kawitacji, erozji, korozji, kamienia kotłowego; 
19. takie jak defekty estetyczne, tj. zadrapania na powierzchniach malowanych, polerowanych lub 
emaliowanych, o ile nie powstały one wskutek zdarzenia powodującego uszkodzenie przedmiotu 
ubezpieczenia; 
20. w liniach energetycznych wraz ze stacjami transformatorowo-rozdzielczymi, chyba że 
znajdują się w odległości mniejszej niż 100 m poza miejscem ubezpieczenia; 
21. w mieniu będącym w transporcie, z zastrzeżeniem postanowień i ponad limit przyjęty w 
części 1 pkt 3.4; 
22.  pośrednie związane z opóźnieniami, utratą rynku, utratą zysku;  
23. zdarzenia, za które odpowiada osoba trzecia z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady, 
występująca w charakterze dostawcy, wytwórcy, sprzedawcy lub dokonującego naprawy; 
24. uszkodzenia, zmiany lub zniszczenia, a także ograniczenia zakresu funkcjonalności, 
dostępności lub działania jakiegokolwiek systemu komputerowego, urządzenia elektronicznego 
(hardware), oprogramowania (software), programów, danych, nośników danych, 
mikroprocesorów, układów scalonych lub podobnych urządzeń lub komponentów stanowiących 
część urządzenia elektronicznego, jeżeli zdarzenia opisane powyżej nastąpiły jako rezultat 
umyślnego (tj. z zamiarem wyrządzenia szkody) lub też przypadkowego przesłania lub 
przekazania (elektronicznie lub w inny sposób) programu zawierającego jakiekolwiek instrukcje 
lub kody logiczne działające w niszczący sposób, w szczególności obejmujące wirusy, „robaki” 
komputerowe lub też programy określane mianem „koni trojańskich”, „bomb logicznych” lub 
analogicznie działające. Jeżeli tego rodzaju programy mogą być zidentyfikowane jako przyczyna 
zaistniałej szkody, ich zadziałanie będzie traktowane jako zdarzenie wyłączone z zakresu 
ubezpieczenia; 
25. usterek i wad ujawnionych przed zawarciem umowy ubezpieczenia, o których Ubezpieczający 
lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność wiedziały lub przy zachowaniu należytej staranności 
mogły się dowiedzieć; 
26. wszystkie typy narzędzi (np. wiertarki, gilotyny tnące, chwytaki), inne części, które podczas 
okresu eksploatacji i z uwagi na wcześniejsze doświadczenie narażone są na częstą wymianę 
(np. bezpieczniki, źródła światła, baterie, filtry); 
27. pośrednie nośniki obrazu np. bębny selenowe oraz lampy: rentgenowskie, laserowe, 
elektronowe z wyjątkiem lamp katodowych w komputerowych urządzeniach peryferyjnych objęte 
są ochroną ubezpieczeniową wyłącznie od szkód spowodowanych ogniem, zalaniem i kradzieżą 
z włamaniem, chyba że na podstawie klauzuli dodatkowej udzielono ochrony ubezpieczeniowej; 
28. wymienne nośniki danych. 
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3.5 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wraz z rozszerzeniami 
 
3.5.1. Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej, gdy w związku z określoną w 
zarządzaniach, statutach i innych przepisach prawa, w szczególności działalnością i posiadanym 
mieniem, ubezpieczony w następstwie czynu niedozwolonego (OC deliktowa) lub niewykonania 
lub nienależytego wykonania zobowiązania (OC kontraktowa), zobowiązany jest do naprawienia 
szkody wyrządzonej osobie trzeciej przez spowodowanie w okresie ubezpieczenia wypadku 
ubezpieczeniowego, którego skutkiem będzie śmierć, uszkodzenie ciała lub rozstroju zdrowia 
(szkoda osobowa), uszkodzenie, utrata lub zniszczenie mienia (szkoda rzeczowa) oraz czysta 
strata finansowa (niewynikające lub niezwiązane ze szkodami rzeczowymi bądź osobowymi), w 
tym szkody spowodowane brakiem lub ograniczeniem dostępu.  
Ponadto zakład ubezpieczeń udziela ochrony ubezpieczeniowej za szkody powstałe w związku z 
wykonywaniem przez ubezpieczającego/ ubezpieczonego czynności o charakterze 
administracyjnym, organizacyjnym, usługowym, w tym między innymi związanych z 
zarządzaniem jednostką oraz wykonywaniem ustawowych zadań.  
 
Ponadto, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej i/lub kontraktowej dotyczy  
obecnych i byłych pracowników (oraz innych osób, za których działanie lub zaniechanie 
Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność) oraz pełnomocników (z zastrzeżeniem obowiązującego 
triggera), wobec osób trzecich w związku z prowadzoną działalnością i/lub posiadanym, 
użytkowanym, administrowanym lub zarządzanym mieniem własnym oraz obcym, na podstawie 
jakiegokolwiek tytułu prawnego m.in.: własność, najem, dzierżawa, leasing, użyczenie, w tym na 
podstawie art. 23 ust. 1 i 2 w związku z art. 4 pkt 9b1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o 
gospodarce nieruchomościami (Dz.U.10.102.651 z późn. zm.), należącym do Skarbu Państwa, 
etc., a także mieniem, stanowiącym własność Ubezpieczonego, przekazanym w szczególności w 
zarządzanie, administrowanie, użytkowanie, pieczę lub kontrolę innym podmiotom, za szkody 
osobowe (w tym zadośćuczynienie) lub szkody rzeczowe oraz szkody następcze. 
 
a) ubezpieczenie obejmuje w szczególności odpowiedzialność za szkody: 

   wynikłe w trakcie realizacji zadań własnych, zadań zleconych z zakresu administracji 
samorządowej nałożonych ustawami lub do których wykonania podmiot zobowiązany 
jest na podstawie porozumień zawieranych z organami tej administracji.  

   wynikłe z zadań wykonywanych na podstawie delegacji ustawowych w tym w oparciu o 
Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014, poz. 121z późn. zm.); Kodeks Postępowania 
Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 .), Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. 
prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.), Ustawy z dnia 7 
września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) 
oraz ich aktów wykonawczych; 

   powstałe podczas wykonywania zadań wynikających z wewnętrznych dokumentów 
statutowych i innych aktów prawnych; 

 
b) Szkodą objęte są również korzyści, które mógł osiągnąć poszkodowany, gdyby mu nie 
wyrządzono szkody osobowej lub rzeczowej (utracone korzyści), a także za inne następstwa 
szkód osobowych i rzeczowych, jak również obowiązek zapłaty zadośćuczynienia. 
Ubezpieczyciel jest zobowiązany do zapłacenia odszkodowania w granicach odpowiedzialności 
cywilnej ubezpieczonego za wyrządzone szkody, nie więcej jednak niż do wysokości przyjętej w 
umowie ubezpieczenia sumy gwarancyjnej. Ubezpieczyciel nie ma prawa regresu do 
pracowników, którzy wyrządzili szkodę, za którą ubezpieczony ponosi odpowiedzialność. 
Ubezpieczenie obejmuje rażące niedbalstwo.  
Prawo do regresu zostaje zachowane w przypadku szkody wyrządzonej umyślnie z 
zastrzeżeniem postanowień klauzuli reprezentantów. 
 
c) Odpowiedzialność cywilna z tytułu winy i ryzyka obejmuje szkody powstałe między innymi w 
związku z realizowaniem zadań własnych bądź zleconych przez ubezpieczonego.  
Prawo do regresu zostaje zachowane w przypadku szkody wyrządzonej umyślnie, z 
zastrzeżeniem postanowień klauzuli reprezentantów. 
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d) Odpowiedzialność cywilna obejmuje również odpowiedzialność za niewykonanie, nienależyte 
lub nieterminowe wykonanie zobowiązania, wadliwe wykonanie robót i usług, zgodnie z 
prowadzona działalnością jak również szkody powstałe po wykonaniu pracy lub usługi, w tym 
miedzy innymi z tytułu: 

- posiadania, użytkowania, zarządzania i administrowania mieniem i infrastrukturą, 
- użytkowania terenu wokół budynku, 
- przeniesienia ognia, 
- przepięć,  
- zalań.  

 
e) Zakresem ubezpieczenia objęte są także szkody: 

- wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa, 
- szkody wynikające ze zgodnego z prawem działania, jeżeli przemawiają za tym 

dozwolone przez prawo względy słuszności, 

- szkody seryjne – szkody będące wynikiem tej samej przyczyny (pierwsza szkoda w 
okresie ubezpieczenia). Dla wszystkich szkód będących wynikiem tej samej przyczyny 
zastosowanie będzie miała jedna franszyza,  

- szkody w mieniu w pieczy lub pod kontrolą (powierzonym, przechowywanym, 
kontrolowanym lub chronionym przez Ubezpieczonego), także szkody w środkach 
pieniężnych, sprzęcie elektronicznym, księgozbiorach, eksponatach, niezależnie od 
podstawy posiadania, w tym szkody w mieniu pozostawionym w szatniach (rozszerzenie 
ochrony o sprzęt elektroniczny nie dotyczy mienia pozostawionego w szatniach), a także 
w pojazdach. Zastosowania nie mają wyłączenia dotyczące zbiorów kolekcjonerskich, 
dzieł sztuki, zbiorów archiwalnych, futer naturalnych, Ubezpieczyciel nie odpowiada za 
szkody powstałe w papierach wartościowych. 
Ochrona obowiązuje zarówno podczas przechowywania jak i transportowania (transporty 
dokonywane są zasadniczo transportem obcym, ale zdarzają się także transporty 
własne), podczas załadunku i wyładunku, a w odniesieniu do eksponatów także 
eksponowania,   

- szkody wynikłe z bezprawnego działania lub zaniechania, będącego skutkiem 
wykonywania władzy publicznej w oparciu o art. 417, 417¹ oraz 417² Kodeksu Cywilnego 
(przepisy przytoczono poniżej), z zastrzeżeniem postanowień dot.  wykonywania władzy 
publicznej, pkt 1.11.   

- za skutki uchybień natury organizacyjnej, administracyjnej i porządkowej w związku z 
prowadzoną działalnością, 

- w zakresie odpowiedzialności za szkody majątkowe, ochroną objęte będą m.in. szkody w 
pojazdach stanowiących własność lub wykorzystywanych bądź użytkowanych przez 
pracowników, z zastrzeżeniem braku ochrony za szkody w pojazdach wykorzystywanych 
przez pracowników do wykonywania pracy bez zgody pracodawcy, 

 
f) Pozostałe ustalenia odnośnie zakresu ubezpieczenia: 

- ochrona ubezpieczenia będzie obejmować również szkody, powstałe w następstwie złego 
stanu technicznego urządzeń, za których konserwację odpowiada ubezpieczający,  

- ochrona ubezpieczenia będzie obejmować również szkody, powstałe w wyniku użycia 
sprzętu lub urządzeń o parametrach niewłaściwych ze względu na wymogi techniczne lub 
technologiczne,  

- obowiązuje jurysdykcja polska. 
 
g) Zakresem ubezpieczenia objęte są szkody:  

- w budynku lub budynkach wraz z pomieszczeniami dodatkowymi; za pomieszczenia 
dodatkowe uważa się piwnice, schowki, garaże itp. – nie służące do celów mieszkalnych, 
produkcyjnych ani usługowych, a użytkowane przez Ubezpieczonego na podstawie 
odpowiedniego tytułu prawnego; 

- w budynku lub budynkach, budowlach wraz z pomieszczeniami dodatkowymi – 
administrowanych przez Ubezpieczonego w ramach prowadzonej przez niego 
działalności;   
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- na drogach wewnętrznych, parkingach (umowa ubezpieczenia nie obejmuje ewentualnej 
odpowiedzialności za kradzież pojazdów lub innych przedmiotów znajdujących się na 
terenie parkingów); 

- w chodnikach, podwórkach, itp.;  
- w obiektach użyteczności publicznej, itp.;  
- na terenie dziedzińców i ogrodów przylegających do ubezpieczonego budynku. 
 

h) Zakresem ubezpieczenia objęte są także szkody: 
wyrządzone osobie bliskiej ubezpieczonego pracownika, za którego ubezpieczający ponosi 
odpowiedzialność, jeśli osoba bliska doznała szkody, korzystając z sieci dróg objętych zarządem 
Ubezpieczającego (w rozumieniu ogólnych warunków ubezpieczenia za osoby bliskie uważa się 
małżonka, osoby pozostające w konkubinacie, rodzeństwo, wstępnych, zstępnych, teściów, 
zięciów i synowe, ojczyma, macochę, pasierbów, przysposobionych i przysposabiających). 
 
 
Uwaga: przez osoby trzecie rozumie się również pracowników (w tym podwykonawców) 
Zamawiającego, oznacza to, iż jeśli poszkodowanym jest pracownik (w tym 
podwykonawca) Zamawiającego, Ubezpieczyciel nie może odrzucić roszczenia uznając, iż 
powyższe osoby – poszkodowani nie są osobami trzecimi w stosunku do Zamawiającego. 
 
3.5.2. Podstawowa suma gwarancyjna 2.000.000,00 PLN na jeden wypadek i na wszystkie 

wypadki w każdym z dwóch 12-miesięcznych okresów ubezpieczenia. 
 
Uwaga do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej: Poniższe limity odpowiedzialności 
wskazane w rozszerzeniach nie mają zastosowania jeżeli zakres odpowiedzialności, którego 
dotyczą mieści się w zakresie podstawowym OWU odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczyciela 
(Wykonawcy). W takiej sytuacji Ubezpieczyciel odpowiada do sumy gwarancyjnej. 
 
Podane poniżej limity odpowiedzialności wskazane w rozszerzeniach ustanowione są na jedno i 
wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia (bez możliwości ich ograniczenia, w 
przypadku zbiegu dwóch lub więcej klauzul – stosuje się limit wyższy). 
 
3.5.3. Rozszerzenie o następstwa  
- szkód wywołanych awariami urządzeń wodno-kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania – w 

tym powstałe na skutek cofnięcia się cieczy w systemach kanalizacyjnych 
- szkody  powstałe na skutek wydostawania się wody lub innych cieczy z instalacji i urządzeń 

wodociągowych, kanalizacyjnych, co i klimatyzacyjnych 
- franszyzy i udziały zniesione, 
- podlimit sumy ubezpieczenia: 1.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia 
 
3.5.4. Rozszerzenie o następstwa  
- szkód wywołanych przez zalanie przez dach  
- szkód spowodowanych przez nieszczelne złącza zewnętrzne budynku oraz nieszczelną 

stolarkę okienną  
- szkód spowodowanych przeciekami wskutek deszczu w dachach, ścianach i złączach, 

rynnach itp; 
- franszyzy i udziały zniesione, 
- podlimit sumy ubezpieczenia: 1.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia 
 
3.5.5. Rozszerzenie o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy wobec 
pracowników (niezależnie od formy zatrudnienia, w tym m.in., praktykantom, stażystom, osobom 
kierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych, osobom skierowanym orzeczeniem 
sądu w zakresie wykonania kary ograniczenia wolności w postaci prac społecznie użytecznych), 
a) Zakres ubezpieczenia obejmuje również szkody poniesione przez osoby bliskie pracownika w 
skutek śmierci uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia pracownika, 
b) Ochroną ubezpieczeniową objęta będzie odpowiedzialność cywilna pracodawcy za szkody: 
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 na osobie – powstałe na skutek śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia 
obejmujące zapłatę zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, koszty leczenia, rehabilitacji, 
a także odszkodowanie za straty rzeczowe i utracone korzyści, które poszkodowany 
mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono, 

 rzeczowe – straty rzeczywiste powstałe w skutek zniszczenia, uszkodzenia lub utraty 
rzeczy, w tym także za zniszczone lub uszkodzone przedmioty używane przez 
pracownika do wykonywania pracy za zgodą pracodawcy, a także utracone korzyści, 
które poszkodowany mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono, 

 
- Franszyza redukcyjna – świadczenie wypłacone osobom uprawnionym na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy 
i chorób zawodowych (Dz.U. Nr 199, poz. 1673 z późn. zm.).  
- podlimit sumy ubezpieczenia: 1.500.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. 
 
3.5.6.  Rozszerzenie o OC  z tytułu szkód w środowisku naturalnym. 
Ustanawia się odpowiedzialność Ubezpieczyciela ograniczoną do ustalonego limitu za szkody 
wyrządzone w środowisku naturalnym powstałe pośrednio lub bezpośrednio z emisji, wycieku lub 
innej formy przedostania się do powietrza, wody, gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych 
oraz za koszty usunięcia neutralizacji lub oczyszczenia gleby, wody z substancji 
zanieczyszczających poniesione przez osoby trzecie, z uwzględnieniem szkód wyrządzonych 
przez pojazdy należące do Ubezpieczającego/Ubezpieczonego podlegających obowiązkowemu 
ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów, wyłącznie w zakresie art. 38 ust. 4 (zanieczyszczenie 
lub skażenie środowiska) ustawy z dnia 22 maja 2003 o ubezpieczeniach obowiązkowych, 
Obowiązkowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. 
Rozszerzenie obejmuje koszty usunięcia, neutralizacji lub oczyszczania gleby z substancji 
zanieczyszczających poniesione przez osoby trzecie. 
- Franszyzy i udziały zniesione. 
- podlimit sumy ubezpieczenia: 500.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.  
 
3.5.7. Rozszerzenie o odpowiedzialność cywilną z tytułu organizowania/współorganizowania 
imprez, spotkań i uroczystości wyrządzone gościom, uczestnikom oraz służbom sanitarnym/ 
ratunkowym / porządkowym  (nie mających charakteru imprezy podlegającej obowiązkowemu 
ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej). Rozszerzenie obejmuje również szkody powstałe 
podczas pokazu sztucznych ogni.  
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną organizatora imprez masowych, 
które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia oraz imprez niemasowych i innych wydarzeń 
artystycznych, kulturalnych, sportowych, turystycznych (w tym np. wystawy, konferencje, pokazy, 
wycieczki, kolonie, obozy, itp.) niezależnie od miejsca imprezy tj. przestrzeni zamkniętej lub 
otwartej, rodzaju imprezy, liczby uczestników itp. - tym dla pracowników i ich rodzin – z 
uwzględnieniem skód wyrządzonych uczestnikom. W przypadku imprez masowych 
podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC, niniejsza umowa będzie miała zastosowanie 
w sytuacji wyczerpania sumy gwarancyjnej z obowiązkowego ubezpieczenia organizatora imprez 
masowych, zawartym w oparciu o wymogi ustawy z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie 
imprez masowych (Dz.U. 09.62.504 z późn. zm.).   
Rozszerzenie: 
- włączenie szkód spowodowanych przez wykonawców (zawodników, sędziów) biorących 

udział w imprezie, 
- włączenie szkód spowodowanych wykonawcom (zawodnikom, sędziom),  
- włączenie odpowiedzialności za szkody podczas pokazu sztucznych ogni lub innych pokazów 

pirotechnicznych, 
- Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody poniesione przez Policję, Państwową Straż Pożarną, 

inne jednostki ochrony przeciwpożarowej, agencję ochrony oraz służbę zdrowia, w związku z 
działaniem w miejscu i w czasie trwania imprezy 

Z zakresu ochrony wyłączone są imprezy ekstremalne, motorowe, lotnicze,  motoro-wodne, 
lotnicze ekstremalne, a także imprezy, których celem jest osiągnięcie maksymalnej prędkości, 
wyścigów i i pokazów sportów motorowych (wodnych, motocyklowych, samochodowych). 
Nie wyłącza się z ochrony szkód w pojazdach. 
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Franszyzy i udziały zniesione 
W przypadku szkód powstałych podczas pokazów sztucznych ogni oraz innych pokazów 
pirotechnicznych wprowadza się podlimit na jeden i wszystkie wypadki: 500 000,00 PLN na 
jedno i wszystkie zdarzenia. 
Limit odpowiedzialności wynosi 1 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym 
okresie ubezpieczenia w odniesieniu do szkód rzeczowych. W odniesieniu do szkód na osobie, 
Ubezpieczyciel odpowiada do wysokości podstawowej sumy gwarancyjnej. 
 
3.5.8. Ustanawia się odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody powstałe w mieniu 
najmowanym 
a) Ustanawia się odpowiedzialność Ubezpieczyciela do ustalonego limitu za szkody rzeczowe 
powstałe w nieruchomościach oraz rzeczach ruchomych (w tym w sprzęcie elektronicznym), z 
których Ubezpieczający korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu 
lub innej umowy o podobnym charakterze. Nie dopuszcza się wyłączenia odpowiedzialności dla 
szkód w mieniu o wartości artystycznej, kolekcjonerskiej, historycznej (w szczególności w 
dziełach sztuki, księgozbiorach, dokumentach, eksponatach, rekwizytach, itp.). Ochroną objęte 
będzie także ww. mienie w trakcie transportu. Z zakresu ochrony nie może być wyłączona 
odpowiedzialność za mienie oddane w podnajem oraz szkody powstałe w związku z 
prowadzeniem prac remontowo-adaptacyjnych, o ile nie są to prace wymagające pozwolenia na 
budowę. 
- Franszyzy i udziały zniesione. 
- podlimit sumy ubezpieczenia:  500.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. 
 
3.5.9. Rozszerzenie odpowiedzialności o odpowiedzialność cywilną za mienie chronione, 
przechowywane lub kontrolowane przez Ubezpieczonego  
- Franszyzy i udziały zniesione. 
- podlimit sumy ubezpieczenia: 1 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. 
 
3.5.10. Rozszerzenie odpowiedzialności o szkody powstałe w mieniu należącym do pracowników 
Ubezpieczonego lub innych osób, za które Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność, w tym 
szkody w pojazdach mechanicznych, z wyłączeniem kradzieży pojazdu (oraz ich wyposażeniu i 
mieniu pozostawionym w tych pojazdach, których właścicielami, posiadaczami lub użytkownikami 
są pracownicy Ubezpieczonego lub osoby im bliskie z wyłączeniem zaginięcia i utraty) oraz 
wszelkie inne szkody. 
- Franszyzy i udziały zniesione. 
- podlimit sumy ubezpieczenia: 200.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. 
 
3.5.11. Rozszerzenie odpowiedzialności o szkody wyrządzone przez podwykonawców 
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego z zachowaniem prawa do regresu, w tym również w sytuacji 
braku błędu w wyborze danego podwykonawcy. 
- Franszyzy i udziały zniesione. 
- podlimit sumy ubezpieczenia: 1.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. 
 
3.5.12. Rozszerzenie odpowiedzialności o szkody w mieniu, na osobie oraz czyste straty 
finansowe powstałe w związku z wykonywaniem władzy publicznej 
 
I. Dla celów niniejszej klauzuli przyjmuje się, że przyjęte w umowie ubezpieczenia pojęcia 
oznaczają 
a) szkoda – czysta strata finansowa, przez którą należy rozumieć szkodę nie wynikającą ze 
szkody rzeczowej lub osobowej wyrządzonej osobie trzeciej. Szkoda obejmuje utratę rzeczy, w 
tym utratę możliwości korzystania z rzeczy i ich konsekwencje. 
b) wykonywanie władzy publicznej – działanie lub zaniechanie ubezpieczonego o charakterze 
władczym, porządkowym lub organizacyjnym mieszczące się w kompetencjach organów władzy 
publicznej.  
c) wypadek ubezpieczeniowy – zdarzenie mogące być przyczyną roszczeń odszkodowawczych 
polegające na działaniu lub zaniechaniu Ubezpieczonego/Ubezpieczającego, np. :  
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-  działaniu lub zaniechaniu Ubezpieczającego/Ubezpieczonego przy wykonywaniu władzy 
publicznej wykonywanej z mocy prawa lub przy wykonywaniu zadań zleconych na 
podstawie stosownych porozumień, 

- wydaniu niezgodnej z prawem ostatecznej decyzji administracyjnej lub decyzji 
administracyjnej,  

- wydaniu niezgodnego z prawem aktu normatywnego, 
- nie wydaniu decyzji lub aktu normatywnego, pomimo ciążącego z mocy prawa na 

Ubezpieczonym obowiązku ich wydania w terminie i w trybie określonym przez 
obowiązujące przepisy prawa, 

-  w zakresie realizacji zadań własnych określonych przez ustawy jako działania 
obowiązkowe, 

-     w zakresie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji samorządowej 
nałożonych odrębnymi ustawami albo ich realizacji na podstawie porozumień 
zawieranych z organami tej administracji a także z zakresu organizacji i 
przeprowadzania wyborów powszechnych, referendów, 

-  w zakresie zgodnego z prawem działania związanego z wykonywaniem władzy 
publicznej, jeżeli przemawiają za tym dozwolone przez prawo względy słuszności. 

 
II. Czasowy zakres ochrony ubezpieczeniowej: Ochrona ubezpieczeniowa ma obejmować 
zdarzenia /wypadki, które miały miejsce w okresie ubezpieczenia i zostały zgłoszone przed 
upływem terminu przedawnienia. Za wypadek ubezpieczeniowy przyjmuje się zdarzenie, które 
miało miejsce w okresie ubezpieczenia, powodujące w konsekwencji szkodę na osobie, szkodę 
rzeczową lub majątkową w postaci czystej straty finansowej. 
 
III. Zakres przedmiotowy: Ustanawia się odpowiedzialność Ubezpieczyciela ograniczoną do 
ustalonego limitu za szkody majątkowe w postaci czystej straty finansowej powstałe na skutek 
m.in:  
a)  działania lub zaniechania Ubezpieczającego/Ubezpieczonego przy wykonywaniu władzy 

publicznej wykonywanej z mocy prawa lub przy wykonywaniu zadań zleconych na podstawie 
stosownych porozumień (art. 417 Kodeksu Cywilnego), 

b) wydania niezgodnej z prawem ostatecznej decyzji administracyjnej lub decyzji 
administracyjnej,  

c) wydania niezgodnego z prawem aktu normatywnego (art. 417¹ Kodeksu Cywilnego), 
d) nie wydania decyzji lub aktu normatywnego, pomimo ciążącego z mocy prawa na 

Ubezpieczonym obowiązku ich wydania w terminie i w trybie określonym przez obowiązujące 
przepisy prawa, 

e)  realizacji zadań własnych określonych przez ustawy jako działania obowiązkowe, 
f)   realizacji zadań zleconych z zakresu administracji samorządowej nałożonych odrębnymi 

ustawami albo ich realizacji na podstawie porozumień zawieranych z organami tej 
administracji a także z zakresu organizacji i przeprowadzania wyborów powszechnych, 
referendów, 

g)  zgodnego z prawem działania związanego z wykonywaniem władzy publicznej, jeżeli 
przemawiają za tym dozwolone przez prawo względy słuszności (art. 417² Kodeksu 
Cywilnego). 

 
IV. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela nie jest uzależniona od przypisania winy 
bezpośredniemu sprawcy szkody. Ubezpieczyciel nie jest wolny od odpowiedzialności także w 
przypadku, gdy nie można ustalić bezpośredniego sprawcy szkody lub gdy bezpośrednim 
sprawcą szkody jest organ kolegialny. 
 
V. Wartość szkody  
a) Jeżeli o wielkości odszkodowania lub/i zadośćuczynienia orzekł sąd w prawomocnym 

wyroku lub organ administracji publicznej w ostatecznej decyzji administracyjnej, 
Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie powiększone o obciążające Ubezpieczonego koszty 
postępowania. 

b) Do kosztów postępowania dolicza się koszty zastępstwa procesowego lub pomocy prawnej, 
w ramach sumy gwarancyjnej. 
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c) Jeżeli poszkodowany nie wystąpił do sądu powszechnego lub organu administracji 
publicznej o przyznanie odszkodowania lub/i zadośćuczynienia, wartość szkody jest 
określana przez Ubezpieczyciela zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w granicach 
roszczenia poszkodowanego pod warunkiem, że określenie wielkości szkody nie jest 
uzależnione od orzeczenia sądu lub decyzji organu administracji publicznej 

 
VI. Wypłata odszkodowania  

a)  W przypadku określonym w pkt a) rozdziału „Wartość szkody” Ubezpieczyciel wypłaci 
odszkodowanie w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się orzeczenia sądu lub decyzji 
o organu administracji publicznej. 

b)  Jeżeli roszczenie poszkodowanego oraz zebrane w toku postępowania likwidacyjnego 
informacje i dokumenty pozwalają na ustalenie rozmiarów i przyczyn powstania szkody, nie 
czekając na zakończenie się postępowania sądowego lub administracyjnego, Ubezpieczyciel 
wypłaci odszkodowanie w terminie ustalonym w pkt c) z uwzględnieniem pkt d) i e). 
Powyższe postanowienia odnoszą się per analogiam do bezspornej części odszkodowania. 

c)  W przypadku określonym w pkt c) rozdziału „Wartość szkody” Ubezpieczyciel wypłaci 
odszkodowanie w terminie 30 dni od otrzymania zgłoszenia szkody. 

d)  Jeżeli wyjaśnienie okoliczności powstania szkody, niezbędne do przyznania i ustalenia 
wielkości odszkodowania, napotyka istotne utrudnienia, Ubezpieczyciel powiadomi 
Ubezpieczającego na piśmie o ich przyczynach i planowanym terminie zakończenia 
postępowania likwidacyjnego. 

e)  W przypadku określonym w pkt d)  wypłata odszkodowania nastąpi w ciągu 14 dni  od 
wyjaśnienia wszystkich niezbędnych okoliczności, nie później niż w ciągu 90 dni od przyjęcia 
zgłoszenia szkody. 

 
VII. Ubezpieczyciel nie będzie odpowiadał za szkody 
a) majątkowe w postaci czystej straty finansowej, których wielkość nie przekracza 500,00 PLN 

(franszyza integralna) 
b) wyrządzone umyślnie  
c) powstałe w wyniku niewypłacalności, 
d) wyrządzone wskutek ujawnienia wiadomości poufnej 
e) wynikłych z decyzji podjętych przez funkcjonariusza władzy publicznej w zakresie 

sprawowanej przez niego funkcji, za które uzyskał korzyść osobistą lub dążył do jej 
uzyskania. 

 
VIII. Limit odpowiedzialności wynosi 200.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w 
rocznym okresie ubezpieczenia 
 
IX. W odniesieniu do szkód powstałych z tytułu wykonywania władzy publicznej franszyzy i 
udziały własne zniesione. 
 
3.5.13. Rozszerzenie odpowiedzialności o szkody wyrządzone przez delegatów, pracowników 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w związku z odbywaniem podróży 
służbowych, udziałem w konferencjach, a także podczas zagranicznych podróży służbowych, 
delegacji m.in. w zakres terytorialny – RP + Europa   
Niniejsze dotyczy odpowiedzialności Ubezpieczonych za pracowników oraz odpowiedzialności 
osobistej pracowników za wyrządzone szkody (w tym zakresie pracownicy są Ubezpieczonymi). 
Franszyzy i udziały zniesione. 
podlimit sumy ubezpieczenia: 200.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. 
 
3.5.14. Rozszerzenie  odpowiedzialności Ubezpieczyciela w szczególności za szkody mające 
postać czystych strat finansowych,  wynikające z błędów podczas i w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych, w tym polegające na naruszeniu dóbr osobistych i/lub wynikające z 
naruszenia przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 
2002 r. nr 101, poz. 926). 
Franszyzy i udziały zniesione. 
podlimit sumy ubezpieczenia: 100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. 
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3.5.15. Rozszerzenie o szkody będące następstwem zniszczenia, uszkodzenia lub zaginięcia 
dokumentów 
Franszyzy i udziały zniesione. 
podlimit sumy ubezpieczenia: 500.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. 
 
3.5.16.  Ubezpieczenie szkód wyrządzonych przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu 
ubezpieczeniu OC. 
W tym odpowiedzialność za szkody w związku z posiadaniem, użytkowaniem lub prowadzeniem 
przez upoważnione przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego osoby pojazdów mechanicznych, 
samobieżnych maszyn rolniczych lub budowlanych nie podlegających obowiązkowemu 
ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej. 
Franszyzy i udziały zniesione. 
podlimit sumy ubezpieczenia: 100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. 
 
3.5.17. Rozszerzenie odpowiedzialności o odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe wskutek 
odpłatnego lub nieodpłatnego udostępniania pomieszczeń w organizacji zabaw (karnawałowych, 
sylwestrowych i innych) kiermaszów, itp. 
Franszyzy i udziały zniesione. 
podlimit sumy ubezpieczenia: 100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. 
 
 
3.5.18. Rozszerzenie  odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody wynikłe z tytułu 
prowadzenia parkingów z włączeniem kradzieży pojazdów i mienia w nich pozostawionego.  
Franszyzy i udziały zniesione. 
podlimit sumy ubezpieczenia: 100.000,00 PLN na jedno zdarzenie i wszystkie zdarzenia w 
rocznym okresie ubezpieczenia, w tym podlimit dla mienia pozostawionego w pojazdach: 
10.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia 
 
3.5.19. Rozszerzenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody wynikłe w trakcie 
prowadzenia, przez lub na zlecenie Ubezpieczonego, w obrębie ubezpieczonych lokalizacji, 
drobnych prac remontowo–budowlanych i naprawczych lub konserwacyjnych, z zachowaniem 
prawa do regresu  
Franszyzy i udziały zniesione. 
podlimit sumy ubezpieczenia: 500.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. 
 
3.5.20. Rozszerzenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela ograniczoną do ustalonego limitu za 
szkody powstałe w związku z wykonywaniem czynności, prac i/lub usług przez 
współpracowników, podwykonawców, stażystów, praktykantów itp. – w tym odpowiedzialność 
wzajemna pomiędzy ubezpieczonymi w ramach jednej umowy ubezpieczeniowej.  
Ponadto ustanawia się odpowiedzialność Ubezpieczyciela ograniczoną do ustalonego limitu za 
szkody rzeczowe i majątkowe wyrządzone przez osoby będące pracownikami 
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, albo świadczące pracę na podstawie innych umów aniżeli 
umowa o pracę, za których odpowiedzialność ponosi ubezpieczony w ramach stosunku 
prawnego łączącego strony  -  w tym odpowiedzialność wzajemna. Bez prawa  do regresu.    
Ubezpieczyciel zachowuje prawo regresu wypłaconego odszkodowania od sprawcy za szkody 
wyrządzone umyślnie i powstałe na skutek rażącego niedbalstwa. 
Ubezpieczony nie ma obowiązku dostarczania Ubezpieczycielowi kopii umowy parafowanej przez 
obie strony umowy. Za wystarczające uznaje się okazanie umowy poświadczonej za zgodność 
przez Ubezpieczonego. 
Ochrona ubezpieczeniowa funkcjonuje również w sytuacji braku winy w wyborze.  
Franszyzy i udziały zniesione. 
podlimit sumy ubezpieczenia: 500.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. 
 
3.5.21. Rozszerzenie odpowiedzialności za szkody wynikające z utraty, zniszczenia lub 
zaginięcia dokumentów powierzonych Ubezpieczonemu przez osoby trzecie w związku z 
prowadzoną przez niego działalnością. 
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Franszyzy i udziały zniesione. 
podlimit sumy ubezpieczenia: 300.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. 
 
3.5.22. Pozostałe ustalenia odnośnie ubezpieczenia OC 
 
a)  Z zastrzeżeniem zapisów wyłączeń w poszczególnych postanowieniach, Ubezpieczyciel nie 

będzie odpowiadał jedynie za szkody: 
- Wyłączenia ogólne: 

o wyrządzone umyślnie; 
o polegające na zaginięciu i/lub kradzieży gotówki, biżuterii, papierów 

wartościowych, wszelkiego rodzaju dokumentów oraz zbiorów filatelistycznych, 
numizmatycznych i innych; z zastrzeżeniem w/w postanowień; 

o powstałe w skutek oddziaływania energii jądrowej i zanieczyszczenia 
radioaktywnego; 

o wynikłe z działania środków wybuchowych i kafarów; 
o powstałe wskutek powolnego działania czynnika termicznego, chemicznego, 

biologicznego, w tym oddziaływania temperatury, gazów, oparów, wilgoci, dymu. 
sadzy, ścieków, zagrzybienia oraz działania hałasu; 

o powstałe wskutek oddziaływania azbestu, formaldehydu lub dioksyn; 
o powstałe w następstwie stanu wojennego, stanu wyjątkowego, rewolucji, 

konfiskat, aktów terroryzmu, niepokojów społecznych, strajków, zamieszek, 
rozruchów, demonstracji, pochodów 

o powstałe wskutek oddziaływania promieni laserowych, maserowych, 
promieniowania jonizującego, pola magnetycznego i elektromagnetycznego; 

o związane z naruszeniem dóbr osobistych, innych niż objęte zakresem szkody na 
osobie - za wyjątkiem szkód z tytułu utraty danych osobowych oraz z 
zastrzeżeniem w/w postanowień.;  

o objęte systemem ubezpieczeń obowiązkowych, z zastrzeżeniem w/w 
postanowień; 

o za które przysługuje odszkodowanie na podstawie prawa górniczego lub 
geologicznego; 

o związane z naruszeniem praw własności intelektualnej; 
o nałożone na Ubezpieczającego grzywny, kary administracyjne lub sądowe, w tym 

również odszkodowania o charakterze karnym (nawiązka odszkodowawcza) oraz 
kary umowne; 

o związane z posiadaniem/użytkowaniem statków powietrznych, samolotów itp.; 
o związane z badaniami na żywych organizmach, wynikające z modyfikacji 

genetycznych żywych organizmów; 
o wynikające z prowadzenia jakichkolwiek usług medycznych; 
o wynikające z prowadzenia jakichkolwiek upraw;  
o związane z działalnością farmaceutyczną; 
o z tytułu chorób zawodowych 
o powstałe w związku z posiadaniem i użytkowaniem jednostek pływających; 

 
 

 
- Wyłączenia odpowiedzialności za szkody majątkowe w postaci czystej straty finansowej: 

o spowodowane świadomym naruszeniem przepisów prawa, wskazówek bądź 
zaleceń zleceniodawcy oraz jakichkolwiek innych obowiązków; 

o powstałe w wyniku działalności planistycznej, doradczej, kierowania budową albo 
montażem lub rzeczoznawczej;  

o wynikające z nadużycia zaufania oraz przywłaszczenia; 
o wynikające z naruszenia gospodarczych praw ochronnych i praw autorskich (np. 

naruszenia prawa patentowego, uchybienia dotyczącego działań konkurencyjnych 
i reklamowych);  

o roszczenia o wykonanie lub prawidłowe wykonanie zobowiązania oraz o zwrot 
kosztów poniesionych na poczet ich wykonania; 
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o roszczenia z zakresu stosunku pracy; 
o wynikające z niedotrzymania terminów, kosztorysów wstępnych i innych 

kosztorysów, powstałych z winy Ubezpieczającego; 
o wynikłe z dokonywaniem jakichkolwiek płatności; 
o powstałe w związku z naruszeniem praw licencyjnych; 
o powstałe w następstwie działalności nie objętej umową ubezpieczenia. 

 
- Wyłączenie odpowiedzialności wynikające z działalności reklamowej; 

o powstałe w następstwie tworzenia, dostarczania i wdrażania oprogramowania 
informatycznego; 

o wyrządzone przez wszelkiego rodzaju wirusy iub innego rodzaju programy, 
zakłócające prace jakiegokolwiek programu, całego komputera, sieci, niezależnie 
od przyczyny ich pojawienia się, w tym związanych z Internetem lub korzystaniem 
z Internetu; 

o nałożone na Ubezpieczającego grzywny, kary administracyjne lub sądowe, w tym 
również odszkodowania o charakterze karnym (nawiązka odszkodowawcza) oraz 
kar umownych. 

 
b) Czas trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela 
 Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wypadek ubezpieczeniowy powstały w okresie 

ubezpieczenia, z którego roszczenie zgłoszone będzie przed upływem ustawowo określonego 
terminu przedawnienia roszczeń. 

 Za wypadek ubezpieczeniowy przyjmuje się zdarzenie, które miało miejsce w okresie 
ubezpieczenia, polegające na szkodzie na osobie, szkodzie rzeczowej lub majątkowej w 
postaci czystej straty finansowej. 

 Za datę powstania wypadku ubezpieczeniowego przyjmuje się dzień, w którym stwierdzono: 
- zaistnienie uszkodzenia ciała lub rozstrój zdrowia; w przypadku wątpliwości, co do 

daty zaistnienia uszkodzenia ciała lub rozstroju, za datę powstania wypadku przyjmuje 
się dzień, w którym po raz pierwszy stwierdzono badaniem lekarskim uszkodzenie 
ciała lub rozstrój zdrowia, 

- zniszczenie, uszkodzenie mienia, 
- poniesienie straty finansowej.  

Wszystkie szkody wynikające z tej samej przyczyny, niezależnie od liczby osób 
poszkodowanych, uważa się za jeden wypadek i przyjmuje się, że miały miejsce w chwili 
wystąpienia pierwszego wypadku (szkoda seryjna). Ochroną ubezpieczeniową objęte są 
wszystkie szkody z serii pod warunkiem, iż pierwszy wypadek ubezpieczeniowy je powodujący 
miał miejsce w trakcie okresu ubezpieczenia. W przypadku szkód seryjnych, wszelkie 
franszyzy, udziały własne będą potrącane jednorazowo dla wszystkich szkód liczonych 
łącznie. 

 
c) Postanowienie dotyczące dochodzenia roszczeń przed sądami poza granicami 

Rzeczpospolitej Polskiej. 
 Ustala się, że w przypadku dochodzenia roszczeń w odniesieniu do szkód na osobie, 

Ubezpieczyciel będzie pokrywał koszty obrony i reprezentował Ubezpieczonego zgodnie z 
Konwencją o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i 
handlowych, sporządzoną w Lugano dnia 16 września 1988r. 

 
d) Suma Gwarancyjna 

1. Suma gwarancyjna stanowić będzie górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczycieli, z 
zastrzeżeniem limitów określonych w poszczególnych postanowieniach. 

2. Suma gwarancyjna będzie się zmniejszać o wypłacone odszkodowanie. Po rocznym 
okresie ubezpieczenia suma gwarancyjna zostanie przywrócona do wysokości ustalonej 
w umowie. 

e) Wszystkie rozszerzenia zakresu ochrony w ramach OC delikt stanowią podlimity sumy 
gwarancyjnej, przy czym przez podlimit rozumie się górną granicę Ubezpieczyciela ze 
wszystkich zdarzeń wynikających z ryzyka określonego w danej klauzuli. Wypłata 
odszkodowania z tytułu ryzyka objętego podlimitem pomniejsza sumę gwarancyjną. 
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f) Zakres terytorialny 

- RP, UE  
 
g) Obowiązki Ubezpieczającego 

1. W razie zajścia zdarzenia, które może spowodować roszczenie ze strony 
poszkodowanego, Ubezpieczony obowiązany będzie w miarę możliwości zapobiec 
zwiększeniu się szkody oraz ustalić okoliczności powstania szkody. 

2. W razie zgłoszenia do Ubezpieczonego roszczenia o odszkodowanie, będzie on 
obowiązany niezwłocznie powiadomić Ubezpieczyciela, dostarczając wszelkie posiadane 
dokumenty dotyczące okoliczności zdarzenia i rozmiarów szkody. 

3. Na żądanie Ubezpieczyciela, Ubezpieczony będzie obowiązany udzielić wyjaśnień, 
dostarczyć dostępne mu dowody potrzebne do ustalenia okoliczności zdarzenia i 
rozmiarów szkody oraz umożliwić przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego. 

4. W razie zgłoszenia roszczenia o naprawienie szkody, Ubezpieczony będzie miał 
obowiązek powstrzymania się od dobrowolnego zaspokojenia roszczeń poszkodowanego, 
bądź zawarcia z nim ugody do czasu uzyskania pisemnej zgody Ubezpieczyciela wydanej 
bez zbędnej zwłoki. 

5. Jeżeli przeciwko Ubezpieczonemu lub sprawcy szkody, poszkodowany wystąpi na drogę 
sądową z roszczeniem o odszkodowanie, Ubezpieczony obowiązany będzie niezwłocznie 
zawiadomić o tym Ubezpieczyciela. 

6. Ubezpieczony będzie obowiązany dostarczyć Ubezpieczycielowi orzeczenie sądu w 
terminie umożliwiającym zajęcie stanowiska, co do wniesienia środków odwoławczych. 

 
h) Obowiązki Ubezpieczyciela dotyczące zasad i kosztów postępowań 

W granicach sumy gwarancyjnej Ubezpieczyciel zobowiązany będzie do: 
1. niezwłocznego dokonania oceny sytuacji faktycznej i prawnej oraz podjęcia decyzji o 

wypłacie odszkodowania albo prowadzenia obrony Ubezpieczającego, 
2. ochrony Ubezpieczonego przed nieuzasadnionym roszczeniem. Jeżeli odszkodowanie nie 

przysługuje poszkodowanemu, Ubezpieczyciel informuje o tym na piśmie osobę 
zgłaszającą roszczenie oraz Ubezpieczonego w terminie określonym w ustawie Kodeks 
cywilny wskazując na okoliczność i podstawę prawną uzasadniające odmowę wypłaty 
odszkodowania, 

3. pokrycia udokumentowanych, niezbędnych kosztów, poniesionych przez 
Ubezpieczającego w celu zmniejszenia rozmiarów szkody, nawet jeśli działania przez 
niego podjęte okazały się nieskuteczne, 

4. pokrycia udokumentowanych kosztów wynagrodzenia rzeczoznawcy powołanego przez 
Ubezpieczającego w porozumieniu z Ubezpieczycielem w celu ustalenia rozmiaru szkody 
oraz jej przyczyny – zgodnie z Klauzulą rzeczoznawców, 

5. pokrycia kosztów obrony sądowej oraz kosztów postępowań przygotowawczych, 
wyjaśniających i pojednawczych. Koszty obrony sądowej i koszty postępowań 
przygotowawczych i wyjaśniających nie obejmują pensji ani innego wynagrodzenia 
Ubezpieczającego i jego pracowników, 

6. uzasadnione koszty przekwaterowania osób trzecich: limit 50.000 PLN, 
7. powyższe postanowienia mają zastosowanie na każdym etapie likwidacji szkody. 
8. W przypadku jakiegokolwiek postępowania sądowego wszczętego w związku ze 

zdarzeniem zgłoszonym do ubezpieczyciela konieczne jest poinformowanie 
Ubezpieczonego/ubezpieczającego oraz brokera o toczącym się postępowaniu w terminie 
7 dni od dnia doręczenia pozwu, pod rygorem nie obciążania 
Ubezpieczonego/ubezpieczającego ewentualnie przegraną sprawą. 

 
i) Pokrycie kosztów pozasądowych (kosztów postępowań przygotowawczych, wyjaśniających i 

pojednawczych, kosztów wynagrodzenia rzeczoznawców) następować będzie na podstawie 
pisemnej informacji Ubezpieczającego/Ubezpieczonego o konieczności ich poniesienia. Brak 
stanowiska Ubezpieczyciela w zakresie pokrycia tych kosztów w ciągu 14 dni roboczych od 
dnia powzięcia przez Ubezpieczyciela informacji o konieczności ich poniesienia będzie 
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traktowane jako wyrażenie zgody przez Ubezpieczyciela na ponoszenie powyższych kosztów 
jako objętych ochroną ubezpieczeniową 

 
j) Pokrycie kosztów postępowań sądowych nastąpi w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia 

się orzeczenia sądowego (ugody sądowej), stwierdzającego obowiązek ich poniesienia. 
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3 . 6  K L A U Z U L E  D O D A T K O W E  

 
 
Dodatkowe warunki ubezpieczenia wymagane przez Zamawiającego 
W ramach sum ubezpieczenia bądź ustalonych limitów, objęcie ochroną wszystkich lokalizacji 
poszczególnych placówek. 
 
 
K l a u z u l e  o b l i g a t o r y j n e :   

 
 
1. Klauzula ważnych przyczyn wypowiedzenia (art. 812 § 5k.c.);  
dotyczy wszystkich ryzyk 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 
ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, iż 
za ważne przyczyny uzasadniające wypowiedzenie umowy przez Ubezpieczyciela uznaje się 
wyłącznie poniżej określone sytuacje : 

- jeżeli Ubezpieczający/Ubezpieczony wyłudził lub usiłował wyłudzić świadczenie z umowy 
ubezpieczenia, przy czym wyłudzenie lub usiłowanie wyłudzenia odszkodowania musi być 
potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym, 

- jeżeli w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy ubezpieczenia 
Ubezpieczający/Ubezpieczony usiłował popełnić przestępstwo, przy czym popełnienie lub 
usiłowanie popełnienia przestępstwa musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem 
sądowym.  

2. Klauzula opóźnienia w płatności składki lub pierwszej raty (art. 814 § 2 k.c.) dotyczy wszystkich 
ryzyk 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 
ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, iż 
w przypadku, gdy Ubezpieczający nie opłacił w terminie składki lub jej pierwszej raty, 
odpowiedzialność Ubezpieczyciela w ramach zawartej umowy ubezpieczenia nie ustaje, nie 
skutkuje także zawieszeniem. W takim przypadku Ubezpieczyciel wezwie na piśmie 
Ubezpieczającego do zapłaty zaległej składki lub jej pierwszej raty wyznaczając co najmniej 14-
dniowy termin zapłaty. Po upływie tego okresu, w przypadku gdy Ubezpieczający nie zapłaci 
składki lub jej pierwszej raty, Ubezpieczyciel może wypowiedzieć na piśmie umowę 
ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym. Ubezpieczycielowi przysługuje roszczenie o 
zapłatę składki za okres, przez który udzielał ochrony ubezpieczeniowej. 
 
3. Klauzula reprezentantów (art. 827 k.c.) 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 
ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że 
Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek winy umyślnej lub 
rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego. Przez winę umyślną lub rażące 
niedbalstwo Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego należy rozumieć wyłącznie winę umyślną lub 
rażące niedbalstwo ustawowo określonych Władz Województwa.  

Dotyczy wszystkich ryzyk.  

Dla ubezpieczenia OC limit 500.000 PLN. Ubezpieczycielowi przysługuje prawo regresu wobec 
sprawcy szkody w przypadku szkód wyrządzonych umyślnie. 
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4. Klauzula wyłączenia regresu (art. 828 § 2 k.c.) 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 
ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że 
nie przechodzą na Ubezpieczyciela roszczenia przeciwko osobom fizycznym zatrudnionym przez 
Ubezpieczającego/Ubezpieczonemu na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o 
dzieło lub innej umowy o świadczenie usług. Nie przechodzą na ubezpieczyciela również 
roszczenia przeciwko osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą wyłącznie na 
rzecz Ubezpieczającego/Ubezpieczonego (samozatrudnienie). Ponadto nie przechodzą na 
Ubezpieczyciela roszczenia regresowe przeciwko osobom, za które ustawową odpowiedzialność 
ponosi Ubezpieczający. 

Wyłączenie prawa do regresu nie ma zastosowania w sytuacji, gdy sprawca wyrządził szkodę 
umyślnie. Dotyczy wszystkich ryzyk 
 

5. Automatycznego pokrycia mienia 

„Ubezpieczyciel obejmuje automatycznie ochroną ubezpieczeniową mienie w posiadanie, którego 
wejdzie Ubezpieczający/Ubezpieczony podczas trwania okresu ubezpieczenia. W czasie okresu 
ubezpieczenia Ubezpieczony nie informuje o nabyciu nowego majątku. W przypadku potrzeby 
uzyskania przez Ubezpieczonego potwierdzenia ubezpieczenia na nowo nabyty majątek 
Ubezpieczyciel wystawia bezskładkowe potwierdzenie udzielonej ochrony. Za wzrost do 10% 
łącznej sumy ubezpieczenia majątku (w ramach ubezpieczenia od ognia oraz ubezpieczenia 
sprzętu elektronicznego) Ubezpieczyciel udzieli ochrony bez pobrania dodatkowej składki. W 
terminie 30 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia nastąpi rozliczenie klauzuli oraz 
ewentualna dopłata składki za „dzień ochrony” bez stosowania składek minimalnych. Dopłata 
składki nastąpi w przypadku wzrostu wartości nowo nabytego mienia powyżej 10% i zostanie 
naliczona od nadwyżki ponad poziom 10% wg stawek określonych w ofercie. Ochrona 
ubezpieczeniowa rozpocznie się z chwilą przejścia na Ubezpieczonego odpowiedzialności 
związanej z posiadaniem majątku lub dostarczeniem nowo nabytego mienia na miejsce 
prowadzonej działalności. Dotyczy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz 
ubezpieczenia sprzętu elektronicznego. Rozliczenie klauzuli następuje po zakończeniu każdego 
rocznego okres ubezpieczenia.  

Dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego. 
 

6. Klauzula stempla pocztowego 

Z zachowaniem pozostałych postanowień niniejszej umowy, nie zmienionych niniejszą klauzulą, 
strony uzgodniły, iż w sytuacji gdy zapłata należnej Ubezpieczycielowi składki dokonywana jest w 
formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, za zapłatę uważa się datę złożenia 
zlecenia w banku, urzędzie pocztowym lub systemie elektronicznym (dot. przelewów 
dokonywanych za pomocą tzw. mini banków) na właściwy rachunek Ubezpieczyciela, pod 
warunkiem, że na rachunku Ubezpieczającego zgromadzona była odpowiednia ilość środków 
wystarczających na pokrycie wymaganej składki lub raty składki.  

Dotyczy wszystkich ryzyk. 
 

7. Potrącania rat 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 
ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, iż 
w przypadku wypłaty odszkodowania Ubezpieczonemu, Ubezpieczyciel nie będzie potrącać z 
kwoty odszkodowania rat składek jeszcze nie wymagalnych. Za raty niewymagalne uznajemy 
raty nie opłacone, nie naruszające terminu płatności określonego w umowie ubezpieczenia.  

Dotyczy wszystkich ryzyk. 
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8. Klauzula przewłaszczenia 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 
ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, iż 
w przypadku przewłaszczenia na zabezpieczenie składników majątkowych Zamawiającego, 
ochroną ubezpieczeniowa nie wygasa lecz jest kontynuowana na dotychczasowych warunkach. 
Dotyczy wszystkich ryzyk. 
 

9. Klauzula swobodnego transferu między lokalizacjami 

Ubezpieczenie powinno obejmować mienie znajdujące się we wszystkich lokalizacjach na terenie 
Miasta Katowice bez konieczności przypisywania do określonej lokalizacji. Jest to związane z 
możliwością zmiany lokalizacji, w których znajdują się określone przedmioty ubezpieczenia. 
Dotyczy: ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich 
ryzyk. 

 

10. Klauzula pokrycia majątku nabytego przed zawarciem Umowy   

Ochroną ubezpieczeniową zostaje objęty majątek Zamawiającego, powodujący wzrost wartości 
bądź wydajności zgłoszonych do ubezpieczenia środków trwałych, sprzętu elektronicznego i 
wyposażenia, w którego posiadanie wszedł ubezpieczony w okresie od 30.05.2017r. do 
31.12.2017r. (tj. po zebraniu danych do ubezpieczenia i jednocześnie przed okresem 
ubezpieczenia wynikającym z SIWZ). Ochrona ubezpieczeniowa dla tej masy majątkowej 
rozpoczyna się od początku okresu ubezpieczenia wynikającego z SIWZ tj. od 01.01.2018 r. 
W przypadku kilku okresów ubezpieczenia, klauzula ma zastosowanie także do majątku 
nabytego po zebraniu danych do aktualizacji. Zgłoszenie przedmiotowego wykaz majątku do 
Ubezpieczyciela nastąpi w terminie trzech miesięcy od początku okresu ubezpieczenia. 
Rozliczenie przedmiotowej klauzuli za ubezpieczony sprzęt, środki trwałe i wyposażenie nastąpi 
w ciągu 30 dni od dostarczenia wykazów. 
Dotyczy: ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich 
ryzyk. 
 

11. Klauzula odtworzenia dokumentacji  
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 
ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, iż 
Ubezpieczyciel pokrywa wszelkie koszty odtworzenia dokumentacji Zamawiającego, która 
zostanie uszkodzona, zniszczona lub utracona wskutek ubezpieczonej szkody lub straty (w tym 
m.in.: koszty uzyskania kopii dokumentów z materiałów źródłowych kontrahentów, koszty 
uzyskania kopii lub odpisów we właściwych urzędach i instytucjach, koszty przywrócenia 
uszkodzonych dokumentów do stanu z przed szkody (np. osuszenie) i ich zabezpieczenia na 
czas szkody, koszty wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w celu odtworzenia ww. 
dokumentów). Dokumenty objęte ochroną to w szczególności: akta, dokumenty urzędowe, 
umowy cywilnoprawne, wypisy z ksiąg wieczystych, dokumentacja przechowywana w archiwum, 
księgi rachunkowe, faktury, rachunki, dokumentacja techniczna budynków, licencje, zezwolenia, 
księgozbiory, plany, mapy recepty, niezbędnych do refundacji leków przez powołany ustawą 
organ nadzorujący refundację. Ubezpieczający/ubezpieczony w granicach ustalonego limitu ma 
prawo do skorzystania z usług firmy specjalizującej się w zakresie wykonywania prac (czynności) 
określonych powyżej. 
Strony ustalają limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela w wysokości 100.000,00 PLN. Dotyczy 
ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. 
 
 
12. Klauzula transportowania  

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 
ubezpieczenia i ogólnych warunków ubezpieczenia uzgodniono, że ochrona ubezpieczeniowa 
zostaje rozszerzona o szkody – w środkach trwałych, środkach obrotowych oraz sprzęcie 



44 

 

elektronicznym stacjonarnym objętych ochroną ubezpieczeniową – powstałe w czasie jego 
załadunku, rozładunku i transportu. Limit odpowiedzialności wynosi 200.000,00 PLN.  
Dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. 
Nie dotyczy środków obrotowych w postaci wyrobów papierniczych, poligraficznych, biletów oraz 
papieru do nadruku biletów. 
 

13. Klauzula wynagrodzenia ekspertów 
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 
ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, iż 
ochroną na warunkach niniejszej polisy zostają dodatkowo objęte wynagrodzenia należne 
rzeczoznawcom, które to wynagrodzenia ubezpieczający zobowiązany jest ponieść w celu 
ustalenia okoliczności, przyczyny lub rozmiaru ubezpieczonej szkody lub straty (w tym koszty 
konsultacji, doradztwa opinii specjalistów z dziedziny renowacji zabytków; dotyczy także 
eksponatów muzealnych, mienia na wystawach). Strony ustalają limit odpowiedzialności 
Ubezpieczyciela w wysokości 50.000,00 PLN. Dotyczy wszystkich ryzyk. 
 
14. Klauzula niedoubezpieczenia  
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków 
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że nie ma zastosowania 
zasada proporcjonalnego zmniejszenia wypłaty odszkodowania, jeżeli wartość przedmiotu 
ubezpieczenia, przy uwzględnieniu rodzaju zadeklarowanej wartości będącej podstawą do 
ustalenia sumy ubezpieczenia, w dniu szkody nie przekracza 130% sumy ubezpieczenia tego 
przedmiotu. 
Ponadto: 
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków 
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że nie ma zastosowania 
zasada proporcjonalnego zmniejszenia wypłaty odszkodowania w przypadku, gdy wysokość 
szkody nie przekracza 30% sumy ubezpieczenia danego przedmiotu ubezpieczenia. 
 
15. Klauzula likwidacji szkody częściowej 
Przy ustalaniu wysokości szkody w przedmiocie należącym do jednej całości kompletu, nie 
uwzględnia się wartości pozostałości, nieuszkodzonych lub nie utraconych przedmiotów 
wchodzących w skład tej całości (kompletu) pod warunkiem, że nie ma możliwości rekonstrukcji 
całości przez zakup, dorobienie lub uzupełnienie w jakikolwiek inny sposób.  
Dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, 
maszyn od uszkodzeń. 
 
16. Klauzula nowych lokalizacji  
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków 
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel 
obejmuje automatyczną ochroną ubezpieczeniową wszystkie nowe lokalizacje Ubezpieczającego 
związane z prowadzoną przez niego działalnością objętą umową ubezpieczenia, pod warunkiem 
ich zgłoszenia wraz z określeniem sum ubezpieczenia w ciągu 60 dni od daty podjęcia w nich 
działalności. Ochroną ubezpieczeniową w ramach niniejszej klauzuli objęte są wyłącznie 
lokalizacje na terenie RP, spełniające minimalne wymogi dotyczące zabezpieczeń 
przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych określone w obowiązującym prawie. 
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje magazynów wysokiego składowania. 
Składka za udzieloną ochronę dla nowych miejsc ubezpieczenia zostanie opłacona w systemie 
pro rata temporis z zastosowaniem stawek określonych w umowie ubezpieczenia. 
Limit odpowiedzialności: 2.000.000 PLN. W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od kradzieży z 
włamaniem i rabunku odpowiedzialność w ramach sum ubezpieczenia określonych w umowie 
ubezpieczenia. 

17. Odtworzenia mienia w nowej lokalizacji 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 
ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, iż 
w przypadku szkody objętej ochroną ubezpieczeniową, Ubezpieczający/ Ubezpieczony ma prawo 
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do wskazania dowolnie wybranej przez siebie lokalizacji na terenie RP, w której nastąpi 
odtworzenie zniszczonego w wyniku szkody mienia, przy czym koszty odtworzenia nie mogą 
przekraczać kosztów, które byłyby poniesione przy odtwarzaniu mienia w ubezpieczonej 
lokalizacji.  

Dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego. 
 

18. Klauzula prac remontowo-budowlanych 
 
Strony umowy zgodnie przyjęły, iż zakres ubezpieczenia obejmuje szkody (bezpośrednie i 
pośrednie) powstałe w związku z prowadzeniem robót budowlanych, montażowych, 
demontażowych, i/lub instalacyjnych, na które:  
1. zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie na budowę. 
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ryzyka wskazane w umowie ubezpieczenia i udzielana jest 
dla: 

- mienia będącego przedmiotem wymienionych wyżej robót – do limitu w wysokości 
500.000,00 PLN na jedno  i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, 

- w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia – do pełnej sumy 
ubezpieczenia tego mienia. 

2. zgodnie z prawem budowlanym nie wymagane jest pozwolenie na budowę. 
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ryzyka wskazane w umowie ubezpieczenia i udzielana jest 
dla: 

- mienia będącego przedmiotem wymienionych wyżej robót – do limitu w wysokości 
1.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, 

- w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia – do pełnej sumy 
ubezpieczenia tego mienia. 

Dotyczy: ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego. 
 

19. Klauzula kosztu utraty i wymiany wody 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 
ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, iż 
ochroną na warunkach niniejszej polisy zostają dodatkowo objęte koszty utraty wody w wyniku 
awarii sieci, instalacji wodociągowej. Dodatkowo ochroną objęte są koszty awaryjnej wymiany 
wody w basenie objętym ubezpieczeniem, powstałe w następstwie zdarzeń losowych objętych 
zakresem ubezpieczenia, z tym, że fakt skażenia lub zanieczyszczenia winien być potwierdzony 
przez lokalną stację Sanitarno-Epidemiologiczną.  

Strony ustalają limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela w wysokości 50.000,00 PLN. Dotyczy 
ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. 
 

20. Dodatkowe koszty w ryzyku kradzieży 

Ubezpieczyciel pokryje dodatkowe koszty naprawy zniszczonych lub uszkodzonych stropów, 
ścian, podłóg, drzwi, zamków, okien, szyb, żaluzji i innych elementów uszkodzonych wskutek 
dokonanej lub usiłowanej kradzieży z włamaniem, a także koszty wymiany kluczy, względnie 
nabycia nowych szaf pancernych w związku z utratą kluczy. Limit odpowiedzialności: 30.000,00 
PLN.  

Dotyczy ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i rabunku. 
 
21. Suma ubezpieczenia prewencyjnego 

Suma ubezpieczenia prewencyjnego – 500.000,00 PLN, dotyczy tych przypadków, w których 
wystąpiło niedoubezpieczenie, lub pozycji, dla których suma ubezpieczenia zapisana w polisie 
okazała się niewystarczająca z powodu poniesionych przez Ubezpieczającego kosztów 
związanych z uniknięciem lub ograniczeniem szkody.  

Dotyczy: ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, 
maszyn od uszkodzeń. 
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22. Klauzula poszukiwania szkody 

Z zachowaniem pozostałych postanowień OWU zakres ubezpieczenia obejmuje koszty 
poszukiwania wycieków i instalacji wod-kan. oraz usunięcia skutków takich poszukiwań 
maksymalnie do wysokości 50.000 PLN na jedno i na wszystkie zdarzenia. 

Dotyczy: ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego. 
 
23. Klauzula przypalenia i osmolenia 
Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody polegające na przypaleniu lub 
osmoleniu ubezpieczonego mienia w przypadku, gdy nie doszło do pożaru, o ile zdarzenie miało 
charakter nagły, niespodziewany.  

Limit odszkodowawczy: 50.000,00 PLN.  

Dotyczy: ubezpieczenia sprzętu elektronicznego. 

 

24. Klauzula składowania  

w przypadku szkód powstałych w skutek zalania mienia Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność 
za mienie składowane bezpośrednio na podłodze oraz mienie na nim się znajdujące. 
Odpowiedzialność w powyższym zakresie dotyczy również mienia znajdującego się w 
pomieszczeniach położonych poniżej poziomu gruntu.  

Limit odszkodowawczy w wysokości 500.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym 
okresie ubezpieczenia.  

Dotyczy: ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego. 
 

25. Klauzula rezygnacji z zabezpieczeń dla transportu pieszego i samochodowego  

Ubezpieczyciel rezygnuje z wymogu zabezpieczeń technicznych dla transportów wartości 
pieniężnych do 5.000,00 PLN dla transportu pieszego i samochodowego.  

Dotyczy: ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. 
 

26. Klauzula ubezpieczenia sprzętu ruchomego  

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje sprzęt ruchomy i pływający (także w czasie jego 
przetrzymywania na zewnątrz lokalu, na terenie ubezpieczonych lokalizacji.  
Sprzęt pływający, m.in.  łodzie, kajaki, rowery wodne i wszelkiego tego typu inny sprzęt pływający 
wraz z osprzętem objęty jest ochroną wyłącznie podczas składowania  w pomieszczeniach na 
stałym lądzie. 

Dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. 
 

27. Klauzula szkodników 
Ubezpieczyciel obejmie ochroną ubezpieczeniową szkody wyrządzone przez szkodniki 
(zwierzęta, owady) w mieniu podmiotu ubezpieczonego oraz koszty związane z 
usunięciem/likwidacją szkodników. Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie w momencie gdy 
szkodnik zostanie trwale usunięty z miejsca szkody, a szkoda będzie miała charakter 
jednorazowy a nie cykliczny. Jeżeli jednak po wyeliminowaniu źródła szkody szkodnik pojawi się 
ponownie, ubezpieczyciel pokryję ponownie koszty szkody w odstępie co najmniej dwóch 
tygodni. Daną klauzulą objęte zostaną również koszty zakupu preparatów, środków do likwidacji 
szkodników, wynajęcia specjalistycznych firm zajmujących się likwidacją szkodników.  
Limit odpowiedzialności 30.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.  
Franszyza integralna: 100 PLN 
Dotyczy: ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od 
wszystkich ryzyk. 



47 

 

28. Klauzula pełnej wartości odtworzenia 

Strony postanawiają, że należne odszkodowanie będzie wypłacone przez Ubezpieczyciela w 
pełnej wartości odtworzenia mienia lub jego naprawy (maksymalnie do wysokości przyjętej sumy 
ubezpieczenia danego mienia), bez względu na jego stopień zużycia technicznego lub 
amortyzację, bez względu na to jaką część wartości księgowej brutto stanowi procentowy stopień 
uszkodzenia mienia.” Zasada proporcji nie ma zastosowania.  

Dotyczy: ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego 

 
29. Klauzula kosztów pracy w godzinach nadliczbowych oraz kosztów transportu 
Ubezpieczyciel pokrywa w ramach odszkodowania  dodatkowo poniesione przez 
Ubezpieczającego koszty pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych i dnia ustawowo wolnych 
od pracy. Limit 50 000,00 PLN. Limit obejmuje koszty związane z transportem uszkodzonych 
części do lokalizacji ubezpieczonego lub miejsca montażu. 
Dotyczy: ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego  
 
30. Klauzula strajków, rozruchów, zamieszek społecznych 
1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że zakład 
ubezpieczeń udziela Ubezpieczonemu lub Ubezpieczającemu ochrony ubezpieczeniowej za 
szkody w mieniu powstałe wskutek zdarzeń losowych objętych ochroną ubezpieczeniową oraz 
akcji ratowniczej prowadzonej w związku z tymi zdarzeniami, będącymi bezpośrednim 
następstwem strajków, rozruchów, lub zamieszek społecznych. 
2. Przez strajki, rozruchy oraz zamieszki społeczne rozumie się: 
1) działanie osoby lub grupy osób, powodujące zakłócenia porządku publicznego, z wyjątkiem 
tych działań, które są powiązane ze zdarzeniami określonymi w pkt. 4 niniejszej klauzuli; 
2) działanie legalnie ustanowionej władzy zmierzające do przywrócenia porządku publicznego lub 
zminimalizowania skutków zakłóceń; 
3) umyślne działanie strajkującego lub poddanego lokautowi pracownika, mające na celu 
wspomożenie strajku lub przeciwstawienie się lokautowi; 
4) działanie legalnie ustanowionej władzy zapobiegające takim czynnościom lub działającej w 
celu zminimalizowania skutków takich czynności. 
3. Z ochrony ubezpieczeniowej wyłącza się szkody: 
1) wynikłe z całkowitego lub częściowego zaprzestania działalności, opóźnień lub zakłóceń 
działalności; 
2) powstałe wskutek trwałego lub tymczasowego zajęcia, w wyniku konfiskaty lub rekwizycji przez 
legalną władzę; 
3) szkód pośrednich lub następczych jakiegokolwiek rodzaju oraz odpowiedzialności lub 
jakichkolwiek płatności przewyższających odszkodowanie za szkody określone w niniejszej 
Klauzuli. 
4. Z ochrony ubezpieczeniowej pozostają wyłączone także szkody będące bezpośrednim lub 
pośrednim następstwem: 
1) działań wojennych, wojny domowej, wprowadzenia stanu wojennego lub stanu wyjątkowego, 
powstania zbrojnego, rewolucji, konfiskaty lub innego rodzaju przejęcia przedmiotu 
ubezpieczenia przez rząd lub inne władze kraju, sabotażu, blokady, 
2) aktów terroryzmu, przez które rozumie się wszelkiego rodzaju działania mające na celu 
wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności lub dezorganizację życia publicznego dla 
osiągnięcia określonych skutków ekonomicznych, politycznych, religijnych, ideologicznych, 
socjalnych lub społecznych, 
3) wszelkich działań przedsięwziętych w związku z kontrolowaniem, zapobieganiem lub 
zwalczaniem skutków zdarzeń wymienionych w pkt. 1 i 2. 
5. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi: 500 
000,00 PLN. Jako jedno zdarzenie należy traktować wszystkie szkody powstałe w 
nieprzerwanym okresie 168 godzin od zaistnienia pierwszej szkody objętej ochroną 
ubezpieczeniową na warunkach niniejszej Klauzuli. 
6. Franszyza redukcyjna: 5% wysokości szkody 
Dotyczy: ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego  
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31. Klauzula kosztów działalności. 
Ubezpieczyciel pokrywa wszystkie dodatkowe koszty, które Ubezpieczony musiał ponieść w 
związku z zaistniałym zdarzeniem losowym objętym ochroną ubezpieczeniową w ramach 
niniejszej umowy w celu utrzymania normalnego trybu działalności. Warunkiem 
odpowiedzialności ubezpieczyciela jest, aby były to koszty niezbędne w celu utrzymania 
niezakłóconej działalności lub przywrócenia poziomu działalności do stanu sprzed szkody. 
Maksymalny okres odszkodowawczy: 12 miesięcy. Limit 100 000,00 PLN   
Dotyczy: ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk 
 
32. Klauzula braku części zamiennych 
Ubezpieczyciel zwiększy wypłacone odszkodowania o koszty dodatkowe poniesione przez 
Ubezpieczonego, wynikające z braku części zamiennych lub materiałów potrzebnych do 
przywrócenia stanu istniejącego przed szkodą.  Dodatkowo, w  sytuacji kiedy uszkodzeniu 
ulegnie jeden z elementów podzespołu, który wchodzi w skład urządzenia objętego umową 
ubezpieczenia a jego samodzielny zakup nie jest możliwy z uwagi na brak dostępności tego 
elementu na rynku, lub jeżeli zakup ten jest ekonomicznie nieuzasadniony, a naprawa maszyny  
wykorzystująca inne dostępne technologie jest niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona, 
Ubezpieczyciel pokryje koszt zakupu całego podzespołu. 
Limit odpowiedzialności 50 000,00 PLN. 
Dotyczy: ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego  
 
33. Klauzula zmiany ryzyka 
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 
ubezpieczenia strony uzgodniły, że w razie ujawnienia okoliczności, które pociągają za sobą 
zmianę prawdopodobieństwa wypadku (art. 816 k.c.), Ubezpieczyciel nie będzie żądał zmiany 
wysokości składki. 
W razie ujawnienia tych okoliczności po wystąpieniu szkody, nie będą one miały wpływu na 
wysokość należnego odszkodowania, jak również na pozostałe warunki ochrony 
ubezpieczeniowej z przedmiotowej umowy. 
W przypadku istotnej zmiany prawdopodobieństwa wypadku Ubezpieczyciel może wystąpić do 
Ubezpieczającego z wnioskiem o podjęcie rozsądnych działań prowadzących do zmniejszenia 
tego ryzyka.  
Dotyczy wszystkich ryzyk.  
 
34. Klauzula szkód mechanicznych 
Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony o ubezpieczeniowej o szkody mechaniczne w 
maszynach, urządzeniach i aparatach spowodowane: 
1) działaniem człowieka (szkody powstałe wskutek nieumyślnego błędu uprawnionych do obsługi 
osób oraz umyślnego uszkodzenia / zniszczenia przez osoby trzecie), 
2) wadami produkcyjnymi (szkody powstałe w wyniku błędów w projektowaniu lub konstrukcji, 
wadliwego materiału oraz wad i usterek fabrycznych nie wykrytych podczas wykonywania 
maszyny lub zamontowania jej na stanowisku pracy), of 
3) przyczynami eksploatacyjnymi (niezawinione przez obsługę szkody eksploatacyjne polegające 
na uszkodzeniu lub zniszczeniu elementów maszyny przez zjawiska fizyczne, np. siły 
odśrodkowe, wzrost ciśnienia, eksplozję lub implozję, dostanie się ciała obcego, przegrzanie lub 
wadliwe działanie urządzeń: sterujących, zabezpieczających, sygnalizacyjno-pomiarowych, itp.  
Limit odpowiedzialności: 500.000,00 PLN na jedno i wszystkie  
Dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk 

35. Klauzula ubezpieczenia mienia zabytkowego, unikatowego 

Na mocy niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel potwierdza ochronę dla mienia o charakterze 
zabytkowym, artystycznym i unikatowym oraz przedmiotów o wartości kolekcjonerskiej, 
eksponatów muzealnych, dzieł sztuki, zbiorów kolekcjonerskich, antyków oraz zabytkowych 
dokumentów lub rękopisów, jeżeli są własnością lub w posiadaniu Ubezpieczonego. W 
przypadku wystąpienia szkody w tego rodzaju mieniu Ubezpieczyciel przy wypłacie 
odszkodowania uwzględni wartość zabytkową, artystyczną lub kolekcjonerską tego mienia z 
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limitem odpowiedzialności 100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia. Jest to dodatkowy limit odpowiedzialności, niezależny od sumy ubezpieczenia 
mienia, które uległo szkodzie.  

Dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. 
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K l a u z u l e  f a k u l t a t y w n e :   

36. Klauzula kompensacji sum ubezpieczenia 

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i innych 
postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że w przypadku gdy suma ubezpieczenia 
niektórych pozycji jest wyższa niż ich wartość (tzw. nadubezpieczenie), nadwyżka ta zostanie 
zaliczona na pozycje, co do których występuje niedoubezpieczenie. Wyrównanie sum 
ubezpieczenia odbywa się w ramach mienia, w którym wystąpiła szkoda.  

Dotyczy wszystkich ryzyk z wyłączeniem odpowiedzialności cywilnej.  

37. Klauzula funduszu prewencyjnego  

Ubezpieczyciel stawia do dyspozycji Ubezpieczającego fundusz prewencyjny w wysokości 10% 
płaconych składek z całości ubezpieczeń zawartych w wyniku niniejszego przetargu. Środki z 
funduszu prewencyjnego mogą być wykorzystane w całości przed zakończeniem okresu 
ubezpieczenia. Ubezpieczyciel przekazuje Ubezpieczającemu środki z funduszu prewencyjnego 
w ciągu 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku o przyznanie tych środków. Środki z funduszu 
prewencyjnego muszą być przeznaczone na zadania prewencyjne, w tym m.in. zapobiegające 
powstawaniu szkód, zmniejszające skutki szkód/wypadków ubezpieczeniowych lub finansowanie 
tych działań. Ubezpieczający przedstawi Ubezpieczycielowi rachunki lub kosztorys 
potwierdzający wydatki z tego funduszu.  

Dotyczy wszystkich ryzyk. 

38. Klauzula zwiększenia limitu odpowiedzialności dla klauzuli sumy ubezpieczenia 
prewencyjnego 

Na mocy niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zwiększa limit odpowiedzialności w klauzuli sumy 
ubezpieczenia prewencyjnego do kwoty 3.000.000,00 PLN. Pozostałe zapisy klauzuli przezornej 
sumy ubezpieczenia pozostają bez zmian 

Dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 

39. Klauzula sumy nadwyżkowej w ubezpieczeniu OC   

Następuje wprowadzenie dodatkowej sumy prewencyjnej w wysokości 1.000.000,00 PLN na 
jedno i na wszystkie zdarzenia w każdym poszczególnym rocznym okresie ubezpieczenia w 
ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej. 

Suma nadwyżkowa będzie miała zastosowanie po wyczerpaniu podstawowej sumy gwarancyjnej 
w ubezpieczeniu OC i/lub po wyczerpaniu dowolnego podlimitu wymienionego w ubezpieczeniu 
OC – przy czym odnowienie danego podlimitu może nastąpić jednokrotnie w danym rocznym 
okresie ubezpieczenia.  

Franszyzy redukcyjne i integralne tożsame jak w ubezpieczeniu OC.  

Dotyczy: ubezpieczenia OC działalności. 


