SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
na kwotę poniżej ustalonej w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r.
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1597 z późn. zm.)
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej "SOKOŁÓW" w Sokołowie Podlaskim S.A.
08-300 Sokołów Podlaski, ul. Ząbkowska 2
„UBEZPIECZENIE SPÓŁKI W LATACH 2018 - 2019.”
Załącznik nr 1

OPIS ZAMÓWIENIA
„UBEZPIECZENIE SPÓŁKI W LATACH 2018 - 2019.”
I. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAMAWIAJĄCYM
Informacje szczegółowe:

1.

Zamawiający

- Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej
"SOKOŁÓW" w Sokołowie Podlaskim S.A.
08-300 Sokołów Podlaski, ul. Ząbkowska 2

NIP

- 823-000-10-88

REGON

- 000617195

Przychód roczny – ok 16,- mln zł
Zatrudnienie
- ok 150 osób
Przedmiot działalności Spółki z PKD
LP
1
2
3
4
5
6
7

2.

Opis

PKD

49.39.Z
45.20.Z
49.41.Z
52.21.Z
47.30.Z
71.20.B
49.31.Z

Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
Transport drogowy towarów
Działalność usługowa wspomagająca transport
Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw
Pozostałe badania i analizy techniczne
Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski

Zakres świadczonych usług przez zamawiającego:

Zamawiający prowadzi transport drogowy osobowy autobusowy na liniach regularnych wewnątrz-krajowych
i Polska –Ukraina. Autokary wynajmowane są również jako wycieczkowe na trasach wewnątrz Unii Europejskiej
i Ukrainy. Zamawiający prowadzi również stacje paliw:
- w Sokołowie Podlaskim która jest wykorzystywana jako zaopatrzenie w paliwo własnych pojazdów
i jest ogólnodostępna dla ludności i przedsiębiorców zewnętrznych
- w Węgrowie wykorzystywaną jako zaopatrzenie dla własnych pojazdów.

II. DEFINICJE
Dym i sadza – produkty niepełnego spalania materiałów, które:
- nagle wydobyły się ze znajdujących się w miejscu ubezpieczenia urządzeń paleniskowych lub grzewczych
eksploatowanych zgodnie z przeznaczeniem i przepisami technicznymi, przy jednoczesnym sprawnym
funkcjonowaniu urządzeń wentylacyjnych i oddymiających
- są następstwem powstania pożaru w miejscu ubezpieczenia lub jego bezpośrednim otoczeniu
Śnieg /lód – szkoda w ubezpieczonym mieniu powstała wskutek bezpośredniego działania ciężaru śniegu lub lodu
na przedmiot ubezpieczenia albo przewrócenie się pod wpływem ciężaru śniegu lub lodu mienia sąsiedniego
na mienie ubezpieczone
Trzęsienie ziemi - zgodnie z definicją określoną w OWU Ubezpieczycieli
Nr zamówienia:
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Wandalizm – zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia w związku z usiłowaniem lub dokonaniem
kradzieży z włamaniem albo rabunku
Dewastacja – uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie, uważa się każde
uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia dokonane z zamiarem bezpośrednim lub ewentualnym
zarówno jak również osoby zatrudnione przez ubezpieczającego lub osoby, za które ubezpieczający ponosi
odpowiedzialność, przy czym dla ważności ochrony ubezpieczeniowej nie ma znaczenia podstawa prawna
zatrudnienia.
Przepięcia inne niż atmosferyczne Za przepięcia elektryczne należy rozumieć wzrost/zmianę/spadek napięcia,
w sieci elektrycznej, przetężenia lub/i wzbudzenia sił elektromagnetycznych w instalacjach elektrycznych, sieciach
wysokiego napięcia zlokalizowanych w lokalizacjach, odbiornikach, urządzeniach, rozdzielniach, przyłączach,
transformatorach itp.
Kradzież zuchwała – to kradzież, w której sprawca zabierając rzeczy w celu ich przywłaszczenia, zastosował
przemoc lub groźbę użycia przemocy, która nie zawiera się w definicji rabunku (rozboju) – zgodnej z definicją
zawartą w OWU Ubezpieczycieli, albo działał jawnie wykazując wobec posiadacza rzeczy postawę obliczoną na
zaskoczenie.
Pracownik – osoba fizyczna zatrudniona przez Ubezpieczonego na podstawie umowy o pracę, powołania,
wyboru, mianowania albo na podstawie innej umowy cywilnoprawnej, z wyłączeniem osoby fizycznej, która
zawarła z Ubezpieczonym umowę cywilnoprawną jako przedsiębiorca. Za pracownika uznaje się także
praktykanta, stażystę lub wolontariusza, któremu Ubezpieczony powierzył wykonywanie pracy.
Franszyza integralna – wartość wyrażona procentowo lub kwotowo jako dolna granica odpowiedzialności
Ubezpieczyciela za każdą szkodę poniżej której wyłączona jest odpowiedzialność Ubezpieczyciela.
Franszyza redukcyjna, udział własny - wartość wyrażona procentowo lub kwotowo o którą pomniejszana
jest kwota wypłacanego odszkodowania przez Ubezpieczyciela z każdej szkody.

III. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAKRESU UBEZPIECZENIA
1. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów.
Zakres ubezpieczenia wymieniony w tym rozdziale dotyczy każdej lokalizacji, gdzie prowadzona jest jej
działalność.
1.1.

Przedmiot ubezpieczenia – Budynki oraz pozostałe środki trwałe i wyposażenie wymienione w
załączniku nr 2, zabezpieczenia p-poż. zał. nr 3

1.2.

Wartość: Księgowa brutto lub odtworzeniowa (zgodnie z opisem na załączniku)

1.3.

System: sumy stałe

1.4.

Zakres ubezpieczenia: pełny - obejmuje szkody będące następstwem wystąpienia minimum
wymienionych ryzyk:
Ogień, osmalenie, przypalenie oraz działanie dymu i sadzy,
Uderzenie pioruna,
Eksplozja i implozja
Upadek statku powietrznego, jego części lub przewożonego ładunku, albo zrzucanego awaryjnie paliwa
Upadek drzew, budynków lub budowli (niezależnie kto jest ich posiadaczem)
Uderzenie pojazdu (także własnym) w ubezpieczane mienie, lub przez przewożony tym pojazdem
ładunek
g. Huk ponaddźwiękowy,
h. Powódź rozumiana jako zalanie ubezpieczanego mienia wskutek podniesienia się poziomu wód
w zbiornikach stojących i płynących, podniesienia się poziomu wód gruntowych, wystąpienie wody
z systemów kanalizacyjnych będące następstwem topnienia lodu i śniegu lub spływu znacznej ilości wód
opadowych.
Limit 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.
i. Deszcz nawalny,
j. Huragan- wiatr o sile przynajmniej 17,1 m/s,
a.
b.
c.
d.
e.
f.
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k.
l.
m.
n.
o.

Grad,
Zalegający śnieg, szadź, mróz i lód oraz skutki następcze,
Zapadanie lub osuwanie się ziemi, trzęsienie ziemi,
Lawina śniegu, lodu, błota, skał, ziemi,
Zalanie, w tym m.in. wydostanie się mediów (woda lub inne ciecze, para wodna lub inne substancje
gazowe) z urządzeń wodno-kanalizacyjnych bądź technologicznych w wyniku awarii instalacji i lub
zainstalowanych urządzeń, nieumyślnego pozostawienia odkręconych zaworów, działania osób trzecich,
cofnięcia się ścieków lub wody z systemu kanalizacyjnego. Uszkodzenia elementów instalacji
spowodowane działaniem niskich bądź wysokich temperatur. Zalanie wodą powstałą w wyniku
topnienia mas śniegu, lodu lub deszczu nawalnego a powstałe w wyniku rozszczelnienia się dachu.
Limit 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.
p. Katastrofy budowlanej wynikającej z niezamierzonego i gwałtownego zniszczenia obiektu budowlanego
w rozumieniu prawa budowlanego.
Limit 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.
q. Przepięcia spowodowanego wyładowaniem atmosferycznym, zwarcia, indukcje oraz szkody powstałe
w skutek dostarczenia prądu o nieodpowiednich parametrach.
r. Awaria instalacji lub urządzeń technologicznych w instalacjach lub urządzeniach wodociągowych,
kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania oraz innych urządzeniach technologicznych przesyłających
media w postaci płynnej, wskutek ich nagłego, samoczynnego lub spowodowanego zamarzaniem,
pęknięcia, łącznie z kosztami robót pomocniczych związanych z ich naprawą i rozmrożeniem, w tym
uzasadnione i udokumentowane koszty poszukiwań miejsca powstania awarii .
Limit 100 000,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia
s. Szkody powstałe wskutek nieszczelności dachów, rynien, szczelin w złączach płyt i uszkodzeń stolarki
okiennej (bez względu na ich przyczynę).
Limit 20 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.
t. Szkody powstałe w mieniu przechowywanym na podłodze: w tym zakresie dotyczy ona tylko maszyn
i urządzeń, które do czasu zainstalowania - ze względu na wielkość – nie mogą być inaczej składowane.
u. Zanieczyszczenie lub skażenie ubezpieczanego mienia w wyniku zdarzeń objętych zakresem
ubezpieczenia,
v. Następstwa akcji ratunkowej prowadzonej w związku z wymienionymi powyżej zdarzeniami.
Zakład ubezpieczeń pokrywa także w granicach sumy ubezpieczenia koszty związane
z zabezpieczeniem ubezpieczanego mienia przed szkodą w razie bezpośredniego działania zagrożenia powstałego
zdarzenia akcją gaśniczą rozbiórką, ewakuacją, jeżeli ratunek ma na celu zmniejszenie strat oraz koszty związane
z uprzątnięciem pozostałości po szkodzie oraz zanieczyszczenie lub skażenie ubezpieczanego mienia w wyniku
zdarzeń objętych zakresem ubezpieczenia, następstwa akcji ratunkowej prowadzonej w związku z wymienionymi
powyżej zdarzeniami.
Za jedno zdarzenie uważa się wszystkie szkody w wyniku huraganu, gradu, powodzi, deszczu
nawalnego, trzęsienia ziemi, obsunięcia się ziemi, lawiny, śniegu i lodu, które powstały w wyniku tej samej
przyczyny w ciągu 72 godzin, a w wyniku pozostałych ryzyk – dodatkowo w obrębie tego samego miejsca
ubezpieczenia.
1.5. Szkodowość:
L.P.

Okres

1

Wypłacone odszkodowania

Rezerwy

ilość

złotych

ilość

złotych

01.11.2014 – 31.12.2014

Nie wystąpiły

Nie wystąpiły

Nie wystąpiły

Nie wystąpiły

2

01.11.2015 – 31.12.2015

Nie wystąpiły

Nie wystąpiły

Nie wystąpiły

Nie wystąpiły

3

01.11.2016 – 31.12.2016

Nie wystąpiły

Nie wystąpiły

Nie wystąpiły

Nie wystąpiły

4

01.01.2017 – 19.10.2017

Nie wystąpiły

Nie wystąpiły

Nie wystąpiły

Nie wystąpiły

2. Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia (rozbicia)
2.1. Zakres ubezpieczenia - ubezpieczenie obejmuje szyby i inne przedmioty szklane zamontowane na stałe jak:
szyby okienne i drzwiowe, oszklenie ścian i dachów, płyty szklane stanowiące składową część mebli, gabloty
reklamowe, kontuary, przegrody ścienne, osłony kontuarów, boksów, kabin, lustra zamontowane na stałe,
szyldy, rurki neonowe, witraże wykładziny szklane, tablice reklamowe usytuowane przy trasach itp.
Suma ubezpieczenia
System ubezpieczenia

Nr zamówienia:

– 5 000,-zł
– pierwsze ryzyko
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2.2. Szkodowość
L.P.

Okres

1

3.

Wypłacone odszkodowania

Rezerwy

ilość

złotych

ilość

złotych

01.11.2014 – 31.12.2014

Nie wystąpiły

Nie wystąpiły

Nie wystąpiły

Nie wystąpiły

2

01.11.2015 – 31.12.2015

Nie wystąpiły

Nie wystąpiły

Nie wystąpiły

Nie wystąpiły

3

01.11.2016 – 31.12.2016

Nie wystąpiły

Nie wystąpiły

Nie wystąpiły

Nie wystąpiły

4

01.01.2017 – 19.10.2017

Nie wystąpiły

Nie wystąpiły

Nie wystąpiły

Nie wystąpiły

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia
3.1. Przedmiot i zakres ubezpieczenia
Odpowiedzialność cywilna deliktowa, kontraktową,
odpowiedzialność pozostająca w zbiegu
(art. 443 k.c. i następne) oraz odpowiedzialność na zasadzie ryzyka związana z prowadzeniem
działalności oraz posiadaniem mienia ruchomego i nieruchomego (posiadanym, administrowanym
i użytkowanym) wykorzystywanym w tej działalności. Zakresem ubezpieczenia objęte są szkody
osobowe, rzeczowe oraz rzeczywiste starty finansowe lub utracone korzyści stanowiące szkody
osobowe lub rzeczowe spowodowane nieumyślnie, w tym wskutek rażącego niedbalstwa
Ubezpieczającego lub jego pracowników.
Zakres odpowiedzialności cywilna powinien obejmować m/innymi:
- Odpowiedzialność cywilną za szkody w mieniu pod kontrolą i w pieczy, przekazanym w celu
wykonania usługi serwisu, naprawy pojazdy na parkingu, powierzenie przewozu bagażu, powierzenie
bagażu na przechowanie.
- Odpowiedzialność cywilną za szkody w środowisku w następstwie wycieku paliwa po wystąpieniu
zdarzeń niespodziewanych w tym wycieku paliwa w stacji paliw czy z autobusu wskutek awarii,
wypadku.
- Odpowiedzialność cywilna za szkody w instalacjach podziemnych i spowodowane instalacjami
podziemnymi.
- Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone za świadczoną usługę
- Odpowiedzialność cywilna za szkody w bagażu pasażerów, w bagażu oddanym na przechowanie.
- Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje szkody powstałe podczas wykonywania czynności
służbowych przez osoby działające w imieniu i na rzecz ubezpieczonego, także poza granicami kraju
siedziby spółki podczas podróży służbowych, konferencji, szkoleń, wystaw, targów itp. nie wyłączając
szkód w pomieszczeniach najmowanych w związku z pobytem za granicą, w tym pomieszczeń
hotelowych (np. udział w targach, wynajem autobusu z kierowcą).
- Szkoda majątkowa i niemajątkowa na osobie za spowodowanie śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju
zdrowia, uszczerbku na zdrowiu.
- Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone osobom bliskim pracowników, przedstawicieli
ubezpieczonego, spółkom powiązanym kapitałowo, właścicielsko, itp.
- Zapewniona jest ochrona dla szkód seryjnych.
- Odpowiedzialność cywilna za szkody w instalacjach podziemnych.
- Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez reklamę.
Podstawowy przedmiot działalności spółki określa dział I. „Informacje Szczegółowe o Zamawiającym”
niniejszego załącznika. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela dotyczy roszczeń powstałych w okresie
ubezpieczenia
a ich zgłoszenie nastąpiło przed upływem ustawowego terminu przedawnienia roszczeń
przy czym wszystkie szkody będące następstwem tego samego wypadku, albo wynikające z tej samej
przyczyny, niezależnie od ich liczby, uważa się za jeden wypadek i przyjmuje się, że miały miejsce
w chwili powstania pierwszej szkody..
3.2. Definicje:
wypadek ubezpieczeniowy – szkoda na osobie lub w mieniu
szkoda na osobie – uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia albo śmierć poszkodowanego oraz utracone
korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju
zdrowia\
szkoda w mieniu – uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy ruchomych lub nieruchomości oraz utracone
korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie nastąpiła utrata, zniszczenie
lub uszkodzenie rzeczy
podlimit – limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela w ramach sumy gwarancyjnej ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej

Nr zamówienia:
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pracownik - osoba zatrudniona na umowę o pracę, umowę zlecenie, kontrakt cywilnoprawny,
w zakresie czynności wykonywanych wyłącznie na rzecz ubezpieczonych oraz pracowników
tymczasowych.
3.3. Suma gwarancyjna
Suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia ubezpieczeniowe w każdym okresie ubezpieczenia:
SG - 200.000,00 zł, z uwzględnieniem podlimitów określonych w p-kcie 3.5.
3.4. Udziały własne, franszyzy – nie występują
3.5. Rozszerzenia zakresu odpowiedzialności cywilnej
Rozszerzenie podstawowego zakresu OC działalności

LP

1

2

Podlimit na jedno
i wszystkie
zdarzenia

Nazwa

Opis

OC pracodawcy

Odpowiedzialność za szkody osobowe poniesione przez pracowników (bez względu na
formę zatrudnienia) lub osoby bliskie pracownika w następstwie wypadków przy pracy

Odpowiedzialność za szkody rzeczowe w nieruchomościach, które Ubezpieczony
OC wynajmującego
udostępnia na podstawie najmu, podnajmu, dzierżawy, użytkowania, leasingu lub innej
nieruchomości
umowy cywilnoprawnej

3

OC za wykonane
usługi

4

OC podróży
służbowych

5

OC za mienie
pozostające w
pieczy

brak

Odpowiedzialność obejmuje szkody powstałe podczas wykonywania czynności
służbowych przez osoby działające w imieniu i na rzecz ubezpieczonego w zakresie
wykonywanych usług

Odpowiedzialność obejmuje szkody powstałe podczas podróży służbowej
rozszerzeniem o OC pracownika

brak

brak

z

Odpowiedzialność obejmuje szkody w pojazdach pozostawionych na parkingach,
warsztatach, myjni, na stacjach benzynowych z włączeniem zaginięcia, zniszczenia.
Ochrona obejmuje również zaginięcie lub zamianę bagażu; kradzież z włamaniem
do pojazdu, o ile ubezpieczony przyjął taką odpowiedzialność

brak

brak

3.6. Szkodowość
L.P.

Okres

1

4.

Wypłacone odszkodowania

Rezerwy

ilość

złotych

ilość

złotych

01.11.2014 – 31.12.2014

Nie wystąpiły

Nie wystąpiły

Nie wystąpiły

Nie wystąpiły

2

01.11.2015 – 31.12.2015

Nie wystąpiły

Nie wystąpiły

Nie wystąpiły

Nie wystąpiły

3

01.11.2016 – 31.12.2016

Nie wystąpiły

Nie wystąpiły

Nie wystąpiły

Nie wystąpiły

4

01.01.2017 – 19.10.2017

Nie wystąpiły

Nie wystąpiły

Nie wystąpiły

Nie wystąpiły

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych
4.1. Przedmiot ubezpieczenia: - pojazdy zgłoszone do ubezpieczenia załącznik nr 4 do SIWZ.
4.2. Zakres ubezpieczenia: - obejmuje odpowiedzialność cywilna posiadaczy pojazdów mechanicznych
z tytułu szkód powstałych w związku z ruchem tych pojazdów, których następstwem jest szkoda na
osobie lub szkoda w mieniu Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów
mechanicznych (OC) zgodny z Ustawą z dnia 22 maja 2003 (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2060 z późn.
zm.) Ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym
i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
4.3. Suma gwarancyjna: - zgodna z aktualnymi zapisami ustawowymi obowiązującymi na dzień
wystawienia polis rozpoczynającymi nowy roczny okres ubezpieczeniowy (t.j. Dz.U. z 2016 r.
poz. 2060 z późn. zm.).
4.4. Wymagany zakres terytorialny : teren Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej
4.5. Wymagania dodatkowe: Ubezpieczyciel przejmuje na siebie proces likwidacji szkód
spowodowanych przez sprawców ubezpieczonych u innych ubezpieczycieli na zasadzie
Bezpośredniej Likwidacji Szkód w zakresie odszkodowań obowiązkowych ubezpieczeń
komunikacyjnych łącznie z ich wypłatą.
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4.6. Szkodowość
Wypłacone odszkodowania

Rezerwy

L.P.

Okres

1

01.11.2014 – 31.12.2014

14

290 760,24 zł

0

0,00 zł

2

01.11.2015 – 31.12.2015

14

150 184,08 zł

1

409,10 zł

3

01.11.2016 – 31.12.2016

10

35 035,52 zł

1

68 155,07 zł

4

01.01.2017 – 19.10.2017

6

11 260,52 zł

1

486,43 zł

5.

ilość

złotych

ilość

złotych

Ubezpieczenie Auto Casco
5.1. Przedmiot ubezpieczenia: - pojazdy umieszczone w załączniku nr 4 do SIWZ
5.2. Zakres ubezpieczenia: -ubezpieczenie obejmuje kradzież, uszkodzenia lub całkowite zniszczenie
pojazdu wraz z wyposażeniem oraz utratę elementów pojazdu i wyposażenia wskutek wszelkich
zdarzeń niezależnych od woli ubezpieczającego lub osoby upoważnionej do korzystania z pojazdu
m. innymi w tym:
a) kradzieży (pojazdu, jego części bądź wyposażenia) zwykłej, kradzież z włamaniem, kradzież
zuchwałą, kradzież z użyciem przemocy (rozbój), zabór w celu krótkotrwałego użycia,
b) zdarzeń losowych: pożaru, wybuchu, uderzenia pioruna, upadku statku powietrznego, powodzi,
zatopienia, zalania, opadów atmosferycznych, huraganu, zapadania bądź osuwania się ziemi,
uderzenia pioruna, zwarcia instalacji, , zassania wody do silnika, osunięcia się ze skarpy,
upadku przedmiotów, drzew, gałęzi, przewrócenia się budynków i budowli,
c) nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia się pojazdu z innym pojazdem, osobami,
zwierzętami lub przedmiotami znajdującymi na zewnątrz pojazdu,
d) uszkodzenia pojazdu (w tym szyb czołowych i bocznych) lub jego wyposażenia przez osoby
trzecie wskutek dewastacji, celowego uszkodzenia, podpalenia, prób przemytu, nagłego
działania,
e) nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego itp.,
f) uszkodzenia przez osoby trzecie jak dewastacje, wandalizm, włamanie, wybicie szyby itp,
g) ratowania osób znajdujących się wewnątrz pojazdu,
h) użycia pojazdu w celu przewiezienia osób dla ratowania życia,
i) ochronę dla uszkodzenie pojazdu lub jego części w tym przewodów, instalacji wskutek działania
zwierząt, gryzoni, także w następstwie dostania się zwierząt do komory silnika,
j) ochrona obejmuje szkody wskutek użycia pojazdu w stanie wyższej konieczności przez
uprawnione służby lub w następstwie udzielania pomocy osobom trzecim, także gdy szkoda
polega na uszkodzeniu wnętrza pojazdu, jego zabrudzeniu,
k) ochrona obejmuje szkody samochód osobowy używany w celach służbowych, użytek prywatny
gdzie dopuszczalne jest kierowanie pojazdem przez inną osobę niż pracownik,
l) ochrona obejmuje dodatkowe koszty parkowania uszkodzonych pojazdów lub pojazdu
unieruchomionego wskutek awarii,
m) innych wyraźnie nie wyłączonych ryzyk.
5.3. Wymagane warunki dodatkowe:
a) Rozliczenie szkody: bezgotówkowe, serwis.
b) Wartość pojazdów: brutto (z VAT) dla samochodów osobowych i netto (bez VAT)
dla pozostałych pojazdów
c) Wykupione franszyzy, udziały własne i amortyzacja.
d) Wysokość odszkodowania nie limituje prędkość, z jaką poruszał się pojazd,
e) Zniesiona zasada proporcji w przypadku niedoubezpieczenia,
f) Zniesiona redukcja sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania,
g) Niezmienność wartości pojazdu w okresie ubezpieczenia.
h) Zwrot kosztów obowiązkowego badania technicznego pojazdu po szkodzie w wysokości
i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
i) Wypłacane odszkodowanie nie będzie uwzględniało amortyzacji części zamiennych oraz
materiałów lakierniczych, opon i zużycia eksploatacyjnego (użycie zamienników za zgodą
lub na wniosek Zamawiającego – potwierdzone w korespondencji pomiędzy stronami).
j) Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że Zamawiający dysponuje własnymi warsztatami
naprawczymi, stacjami diagnostycznymi. Wykonawca potwierdza, że naprawa pojazdu
może być potwierdzona dokumentem o charakterze wewnętrznym np. notą obciążeniową.
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k) Wykonawca akceptuje stawkę własnego warsztatu za 1 rbh prac mechanicznych lub prac
lakierniczych i blacharskich na poziomie 100 zł netto. Wykonawca będzie akceptował
również stawki warsztatów zewnętrznych, choćby przekroczył stawkę wskazaną w zdaniu
pierwszym pod warunkiem przedłożenia faktury, rachunku.
l) Wykonawca odstąpi od obowiązku złożenia przez Zamawiającego dowodu
rejestracyjnego i kluczyków do pojazdu w przypadku szkód powstałych na skutek
rozboju, rabunku lub kradzieży zuchwałej pod warunkiem zgłoszenia ich zaginięcia Policji
w związku z przedmiotowym zdarzeniem.
5.4. Sumy ubezpieczenia AC: - wysokości sum ubezpieczenia na poszczególne pojazdy zawarte są
w Załączniku nr 4 do SIWZ i służą jedynie jako sumy ubezpieczenia służące do porównania ofert.
W związku z tym, że każdy pojazd wchodzi do ubezpieczenia w innym terminie w ciągu roku SU
będą ulegały zmianie wg ich wartości rynkowych. Sumy ubezpieczeniu każdego pojazdu
w pierwszym okresie jaki i następnych ustalana będzie w oparciu o wartości rynkowe które dokona
Wykonawca w uzgodnieniu ze Zlecającym. Składka przeliczana będzie zgodnie ze stawką ustaloną
w ofercie przetargowej.
5.5. Wymagany zakres terytorialny : teren Rzeczypospolitej Polskiej, Europy i Ukrainy
5.6. Szkodowość:
Wypłacone odszkodowania

Rezerwy

L.P.

Okres

1

01.11.2014 – 31.12.2014

4

11 042,96 zł

0

0,00 zł

2

01.11.2015 – 31.12.2015

7

15 161,84 zł

0

0,00 zł

3

01.11.2016 – 31.12.2016

10

51 288,38 zł

0

0,00 zł

4

01.01.2017 – 19.10.2017

10

30 882,84 zł

0

0,00 zł

ilość

złotych

ilość

złotych

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej komunikacyjne pojazdów mechanicznych w ruchu
zagranicznym „Zielona Karta”

6.

6.1. Przedmiot ubezpieczenia: - pojazdy zgłoszone do ubezpieczenia załącznik nr 4 z zapisanymi
„TAK” - kolumna „Zielona karta”
6.2. Zakres ubezpieczenia: - odpowiedzialność cywilna posiadaczy pojazdów mechanicznych
poruszających się poza terenem kraju i krajów Unii Europejskiej a po krajach należących do tzw.
Systemu Zielonej Karty, który w oparciu o uregulowania Rekomendacji Genewskiej ONZ
(Recommendation No 5 on Insurance of Motorist Against Third Party Risks - 25.01.1949) systemu
dwustronnych umów na mocy, których Międzynarodowy system ubezpieczeniowy Zielona Karta
przejmuje ryzyko za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, których następstwem
jest szkoda na osobie lub szkoda w mieniu Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy
pojazdów mechanicznych (OC-ZK).
6.3. Wyznaczone pojazdy kursują na teren Ukrainy w połączeniach autobusowych stałych
lub indywidualnie samochód osobowy do celów służbowych służący do podtrzymywania
i rozwijania kontaktów..
6.4. Szkodowość:
L.P.

Okres

1

7.

Wypłacone odszkodowania

Rezerwy

ilość

złotych

ilość

złotych

01.11.2014 – 31.12.2014

Nie wystąpiły

Nie wystąpiły

Nie wystąpiły

Nie wystąpiły

2

01.11.2015 – 31.12.2015

Nie wystąpiły

Nie wystąpiły

Nie wystąpiły

Nie wystąpiły

3

01.11.2016 – 31.12.2016

Nie wystąpiły

Nie wystąpiły

Nie wystąpiły

Nie wystąpiły

4

01.01.2017 – 19.10.2017

Nie wystąpiły

Nie wystąpiły

Nie wystąpiły

Nie wystąpiły

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego
7.1. Przedmiot ubezpieczenia: - osoby w pojazdach wymienione w załączniku nr 4 do SIWZ.
z istniejącym zapisem w kolumnie „osób”
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7.2. Zakres ubezpieczenia: Następstwa nieszczęśliwych wypadków, polegających na uszkodzeniu ciała
lub rozstroju zdrowia, powodujące uszczerbek na zdrowiu lub śmierć powstałą w związku z ruchem
pojazdu podczas:
a. wsiadania i wysiadania z pojazdu,
b. przebywania w pojeździe w przypadku zatrzymania pojazdu lub postoju pojazdu,
c. naprawy pojazdu na trasie jazdy,
d. załadowywania i rozładowywania pojazdu bądź przyczepy zespolonej z pojazdem,
e. trwałe następstwa zawału serca lub udaru mózgu kierowcy podczas ruchu pojazdu.
- 4 000,-zł na każdą osobę

7.3. Suma ubezpieczenia:
7.4. Szkodowość:
L.P.

Okres

1

Wypłacone odszkodowania

Rezerwy

ilość

złotych

ilość

złotych

01.11.2014 – 31.12.2014

Nie wystąpiły

Nie wystąpiły

Nie wystąpiły

Nie wystąpiły

2

01.11.2015 – 31.12.2015

Nie wystąpiły

Nie wystąpiły

Nie wystąpiły

Nie wystąpiły

3

01.11.2016 – 31.12.2016

Nie wystąpiły

Nie wystąpiły

Nie wystąpiły

Nie wystąpiły

4

01.01.2017 – 19.10.2017

Nie wystąpiły

Nie wystąpiły

Nie wystąpiły

Nie wystąpiły

8. UBEZPIECZENIE ASSISTANCE
8.1. Przedmiot ubezpieczenia: pomoc techniczna i medyczna udzielana kierowcy i pasażerom
ubezpieczonych pojazdów, pomoc prawna, koszty podstawienia drugiego autobusu na zastępstwo
w celu kontynuacji podróży.
8.2. Zakres terytorialny: Europa
8.3. Postanowienia dodatkowe: Świadczenie dotyczy zdarzeń takich jak: wypadek, zderzenie, awaria.
wariant podstawowy z limitem 300 kilometrów.

9.
L.P.

Okres

1

Wypłacone odszkodowania

Rezerwy

ilość

złotych

ilość

złotych

01.11.2014 – 31.12.2014

Nie wystąpiły

Nie wystąpiły

Nie wystąpiły

Nie wystąpiły

2

01.11.2015 – 31.12.2015

Nie wystąpiły

Nie wystąpiły

Nie wystąpiły

Nie wystąpiły

3

01.11.2016 – 31.12.2016

Nie wystąpiły

Nie wystąpiły

Nie wystąpiły

Nie wystąpiły

4

01.01.2017 – 19.10.2017

Nie wystąpiły

Nie wystąpiły

Nie wystąpiły

Nie wystąpiły

10. KLAUZULE ROZSZERZAJĄCE ZAKRESY OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ
10.1. Klauzule obligatoryjne
L
P

Nazwa klauzuli

Treść

Dotyczy
ubezpieczenia

1

Reprezentantów

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia
i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, iż ogranicza się wyłączenie odpowiedzialności
Zakładu Ubezpieczeń za szkody spowodowane wskutek winy umyślnej i rażącego niedbalstwa
Ubezpieczającego lub osób za, które Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność jedynie
do reprezentantów ubezpieczającego. Za reprezentantów Ubezpieczającego uważa się osoby lub
organ jedno lub wieloosobowy (zarząd), które zgodnie z obowiązującymi przepisami i statutem
uprawnione są do zarządzania ubezpieczonym podmiotem.

- wszystkie
rodzaje
ubezpieczeń z
wyłączeniem OC z
tytułu
prowadzenia
działalności i OC
Komunikacyjne

2

Początku
odpowiedzialności

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia
i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, iż uchyla się wszelkie postanowienia karencji
odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub postanowienia o podobnym skutku dla Ubezpieczonego
za jakiekolwiek ryzyko objęte ubezpieczeniem, zaś odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się
od dnia początku okresu ubezpieczenia zgodnie z treścią polisy oraz innych dokumentów,
na podstawie których zawarto ubezpieczenie - w szczególności niniejszej specyfikacji lub wniosku
ubezpieczeniowego - niezależnie od dnia zapłaty składki ubezpieczeniowej oraz dnia dostarczenia
dokumentu ubezpieczenia.

- wszystkie
rodzaje
ubezpieczeń

3

Stempla bankowego

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia
i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że zapłata należnej składki dokonywana jest
w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, za datę zapłaty uważa się datę obciążenia
rachunku bankowego Ubezpieczającego lub datę stempla pocztowego.

- wszystkie
rodzaje
ubezpieczeń
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4

Czasu ochrony

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia
i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że brak wpłaty przez ubezpieczającego
składki, bądź którejkolwiek z rat w terminie przewidzianym w umowie ubezpieczenia nie powoduje
jej wygaśnięcia ani zawieszenia ochrony ubezpieczeniowej. W takim przypadku Ubezpieczyciel
wezwie Ubezpieczającego / Ubezpieczonego do zapłaty zaległej składki wyznaczając nowy termin
zapłaty. Dopiero nie opłacenie zaległej składki w nowym wyznaczonym terminie spowoduje
rozwiązanie umowy ubezpieczenia i wygaśnięcie ochrony ubezpieczeniowej. Ubezpieczycielowi
przysługuje roszczenie o zaległą składkę za okres faktycznie udzielanej ochrony.

- wszystkie
rodzaje
ubezpieczeń

5

Rozliczenia składki

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia
i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że wszelkie rozliczenia płatności wynikające
z niniejszej umowy a w szczególności związane z dopłatą lub zwrotem składek, dokonywane będą
proporcjonalnie licząc każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej. (zasada - „pro rata temporis").

- wszystkie
rodzaje
ubezpieczeń

6

Zbycia przedmiotu

7

Automatycznego
pokrycia

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia,
określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia, strony uwzględniły, że:
W braku odmiennego stanowiska Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego przekazanego
do Ubezpieczyciela, w przypadku zbycia przedmiotu ubezpieczenia (np. w związku
z przewłaszczeniem na zabezpieczenie), umowa ubezpieczenia nie wygasa zgodnie z art. 823 § 1
K.C., zaś prawa z umowy ubezpieczenia przechodzą na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia.
Jeżeli umowa ubezpieczenia nie wygasła na podstawie niniejszej klauzuli, nie wygasa ona także
w przypadku powrotnego przejścia własności na Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego.
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia
i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że ochroną obejmuje się wszystkie nowo
nabyte środki trwałe i pozostałe wyposażenie oraz środki trwałe i wyposażenie, których wartość
wzrosła w okresie ubezpieczenia wskutek dokonanych ulepszeń, modernizacji bądź remontów.
Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się w momencie przejścia na Ubezpieczonego ryzyka utracenia
bądź uszkodzenia mienia. Klauzula ta nakłada na Ubezpieczonego obowiązek zgłoszenia do zakładu
ubezpieczeń i podania nowych wartości środków trwałych i wyposażenia w terminie 30 dni
po zakończeniu każdego półrocza w okresie ubezpieczenia. Wartość majątku objętego niniejszą
klauzulą nie może przekroczyć 20 % sumy ubezpieczenia danego rodzaju mienia.

- wszystkie
rodzaje
ubezpieczeń z
wyłączeniem OC z
tytułu
prowadzenia
działalności

- ogień i inne
zdarzenia
losowe

Składka dodatkowa zostanie naliczona od wzrostu wartości środków przy zastosowaniu 50% stawki
ustalonej dla danej grupy mienia bez względu na rzeczywistą datę podwyższenia jej wartości.
8

Wartości księgowej
brutto

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia
i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że zadeklarowane przez Ubezpieczającego
środki trwałe w wartościach księgowych brutto (wartość księgowa początkowa) Ubezpieczyciel
akceptuje wartości bez względu na wiek, stopień umorzenia (amortyzacji) i technicznego lub
faktycznego zużycia ubezpieczanego mienia a odszkodowanie za uszkodzone mienie będzie
wypłacane do wartości księgowej brutto. W przypadku nie odtwarzania środka trwałego,
odszkodowanie wypłacane będzie w pełnej wysokości do wartości księgowej brutto.

- ogień i inne
zdarzenia
losowe

9

Wartości
odtworzeniowej

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia
i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że zadeklarowane przez Ubezpieczającego
środki trwałe w wartościach odtworzeniowych, Ubezpieczyciel akceptuje wartości bez względu
na wiek, stopień umorzenia (amortyzacji) i technicznego lub faktycznego zużycia ubezpieczanego
mienia a odszkodowanie za uszkodzone mienie będzie wypłacane do przyjętej wartości. W przypadku
nie odtwarzania środka trwałego, odszkodowanie wypłacane będzie w pełnej wysokości.

- ogień i inne
zdarzenia
losowe

10

Zniesienia zasady
proporcji

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia
strony uzgodniły, iż w przypadku ubezpieczenia mienia wg wartości księgowej brutto
lub odtworzeniowej, w momencie zaistnienia szkody nie będzie miała zastosowania zasada proporcji
przy wyliczaniu wysokości odszkodowania.

- ogień i inne
zdarzenia
losowe

11

Podatku VAT

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia
i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że zadeklarowane przez Ubezpieczającego
suma ubezpieczenia zawierająca podatek VAT obowiązuje przy wypłacie odszkodowanie w kwocie
zawierającej podatek VAT. Jeżeli Ubezpieczający odlicza podatek VAT – odszkodowanie płatne jest
w wartości netto..

- ogień i inne
zdarzenia
losowe

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia
i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że bez względu na stopień amortyzacji lub
zużycia technicznego danego przedmiotu ubezpieczenia, ubezpieczonego w wartości księgowej
brutto, odtworzeniowej lub rynkowej, odszkodowanie wypłacane jest w pełnej wysokości,
obejmującej koszt naprawy, wymiany, nabycia lub odbudowy z uwzględnieniem kosztów montażu,
demontażu, transportu, ceł i innych opłat, do sumy ubezpieczenia uszkodzonej, zniszczonej
lub utraconej rzeczy, nie więcej jednak niż suma ubezpieczenia albo cena takiej samej lub podobnej
rzeczy nowej, w zależności od tego, która z nich jest niższa. Jakiekolwiek postanowienia ogólnych
warunków ubezpieczenia, dotyczące proporcjonalnego zmniejszenia odszkodowania lub innej
proporcjonalnej jego redukcji, nie będą miały zastosowania.
Powyższa zasada wypłaty odszkodowania obowiązuje w przypadku nie odtworzenia przedmiotu
ubezpieczenia, wówczas wysokość odszkodowania wyliczona zostanie na podstawie protokołu
szkody, w wysokości odpowiadającej kosztom nabycia lub odtworzenia mienia, nie więcej jednak niż
suma ubezpieczenia albo cena takiej samej lub podobnej rzeczy nowej, w zależności od tego, która
z nich jest niższa.
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejsza klauzula, postanowień umowy ubezpieczenia
i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: Ubezpieczyciel wyrazi zgodę na odbudowę
zniszczonego albo uszkodzonego ubezpieczonego budynku lub budowli przy zastosowaniu
zmienionej konstrukcji i/lub technologii odbudowy, o ile zmiana konstrukcji i technologii odbudowy
wynika z aktualnie obowiązujących przepisów prawa albo decyzji administracyjnej.

- ogień i inne
zdarzenia
losowe

12

Likwidacji szkody

13

Odbudowy

Nr zamówienia:
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- AC

- ogień i inne
zdarzenia
losowe
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14

Miejsca
ubezpieczenia

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia
i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie
bez względu na lokalizację - każde miejsce związane z działalnością prowadzoną przez
Ubezpieczonego, obok wymienionych – w dokumencie ubezpieczenia, także wszystkie aktualne
i przyszłe lokalizacje własne, najmowane, dzierżawione lub w jakikolwiek inny sposób używane
przez niego na obszarze Polski.

- ogień i inne
zdarzenia
losowe

15

Dewastacji /
wandalizmu

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia
i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że ochroną ubezpieczeniową objęte jest
mienie Ubezpieczającego (z wyłączeniem wartości pieniężnych) od zniszczenia lub uszkodzenia
wskutek dewastacji lub wandalizmu.

- ogień i inne
zdarzenia
losowe
- AC

Przez dewastację / wandalizm rozumie się rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego
mienia przez osoby trzecie w tym graffiti; ubezpieczeniem nie są objęte szkody w obiektach
opuszczonych i niewykorzystanych przez okres dłuższy niż 30 dni.
Limit na jedno i wszystkie zdarzenia – 50 000,- zł
Limit na jedno i wszystkie zdarzenia w zakresie ryzyka graffiti – 5 000,- zł
16

Przepięcie /
Przetężenie

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia
i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że ochroną ubezpieczeniową obejmuje się
szkody powstałe w ubezpieczanym mieniu w instalacjach elektrycznych i energetycznych powstałe
na skutek przepięć lub przetężeń (będące skutkiem powstania niewłaściwych parametrów
elektrycznych powodujących zmiany w natężeniu prądu) w wyniku wyładowań atmosferycznymi
lub innych zjawisk elektrycznych uwarunkowanych zjawiskami atmosferycznymi oraz związane
z tym szkodami następczymi."
Suma Ubezpieczenia: - 200 000,-zł

- ogień i inne
zdarzenia
losowe

17

Prac remontowo -

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia
i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, iż ochroną ubezpieczeniową objęte
są zdarzenia wynikłe przy i w związku z wykonywaniem prac remontowo-budowlanych w jednostce
Ubezpieczonego (w szczególności prace budowlane i montażowe, prace konserwacyjne, naprawcze
lub modernizacyjne, na które nie jest wymagane pozwolenie na budowę) oraz które nie naruszają
stabilności konstrukcji nośnej i dachowej budynku/budowli w której są prowadzone.

- ogień i inne
zdarzenia
losowe

budowlanych

Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest dla mienia będącego przedmiotem robót budowlanych oraz
w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów (do
wysokości sum ubezpieczenia).
Suma Ubezpieczenia: - 200 000,-zł
18

19

Regresu

Zniszczenia lub
uszkodzenia przez
obiekty sąsiadujące

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia
i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel zrzeka się przysługującego
mu na podstawie art. 828 k.c. prawa do roszczenia zwrotnego wobec sprawcy szkody z tytułu wypłaty
odszkodowania Ubezpieczonemu, w przypadku gdy sprawcą szkody jest pracownik lub osoba
świadcząca na rzecz Ubezpieczonego pracę na podstawie innej umowy cywilnoprawnej. Zapisy
niniejszej klauzuli nie mają zastosowania, gdy szkoda została wyrządzona umyślnie.

- ogień i inne
zdarzenia
losowe

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia
strony uzgodniły, iż ochroną ubezpieczeniową objęte są również szkody powstałe
w ubezpieczanym mieniu w związku z uderzeniem przez obiekty znajdujące się w sąsiedztwie
bezpośrednim lub pośrednim przez oderwanie się od nich części lub w ich całości, takie jak budynki,
budowle, drzewa, maszty, kominy i itp.

- ogień i inne
zdarzenia losowe

- AC

Limit 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.
20

Płatności rat

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia
i ogólnych warunków ubezpieczenia strony uzgodniły, iż w przypadku wypłaty odszkodowania,
Ubezpieczyciel nie rozlicza kwoty odszkodowania z należnych kolejnych rat a raty nie opłacone nie
stają się wymagalne.

- wszystkie
rodzaje
ubezpieczeń

21

Rozliczenia składki

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia
i ogólnych warunków ubezpieczenia strony uzgodniły, że w przypadku rozliczenia należnej składki
przy rozwiązania umowy ubezpieczenia lub czasowym wycofaniu z użytkowania, Ubezpieczyciel
rozliczy składkę za niewykorzystany okres ubezpieczenia z tytułu ubezpieczeń systemem „pro rata
temporis” (liczona za każdy dzień). Należna składka nie będzie dodatkowo zawierała kosztów
manipulacyjnych;

- wszystkie
rodzaje
ubezpieczeń

22

Terminu zgłoszenia
szkody

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia
i ogólnych warunków ubezpieczenia strony uzgodniły, iż zawiadomienie szkodzie winno nastąpić
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu siedmiu dni roboczych od daty powstania szkody lub
powzięcia wiadomości. Skutki nie zawiadomienia Zakładu Ubezpieczeń o szkodzie w odpowiednim
terminie, mają zastosowanie tylko w sytuacji, kiedy nie zawiadomienie w terminie miało wpływ
na ustalenie odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń lub ustalenie rozmiaru szkody.

- wszystkie
rodzaje
ubezpieczeń

Dla szkód kradzieżowych istnieje konieczność zgłoszenia szkody na policji w ciągu 12 godzin
od zdarzenia lub powzięcia informacji o zdarzeniu, natomiast informacja do Ubezpieczyciela
powinna nastąpić nie później niż 72 godzin (licząc dni robocze).
23

Warunków i taryf

Nr zamówienia:

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia
i ogólnych warunków ubezpieczenia strony uzgodniły, że w przypadku doubezpieczenie,
podwyższeniu sumy ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia lub nowych ubezpieczeń w granicach
przyjętego ryzyka zastosowanie mieć będą warunki umowy oraz taryfy składek obowiązujące
w stosunku do polisy zasadniczej.

PKS. S.A. 1/2017

- wszystkie
rodzaje
ubezpieczeń, z
wyłączeniem
OC
działalności.
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24

Wznowienia limitów
po szkodzie

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia
i ogólnych warunków ubezpieczenia strony uzgodniły, iż w przypadku powstania szkody, limity sum
ubezpieczenia zostaną wznowione. Rozliczenie składki na zasadzie, „pro rata temporis'' nastąpi
w ciągu trzech miesięcy po zakończeniu każdego okresu ubezpieczenia.

- ogień i inne
zdarzenia
losowe
- AC

25

Zabezpieczeń
przeciw-pożarowych

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia
i ogólnych warunków ubezpieczenia strony uzgodniły, iż istniejący stan zabezpieczeń
przeciwpożarowych w miejscu ubezpieczenia, uznaje się te zabezpieczenia za wystarczające.

- ogień i inne
zdarzenia
losowe

26

Zabezpieczeń
przeciw -

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia
i ogólnych warunków ubezpieczenia strony uzgodniły, iż istniejący stan zabezpieczeń
przeciwkradzieżowych pojazdów, uznaje się te zabezpieczenia za wystarczające.

- AC

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia
i ogólnych warunków ubezpieczenia strony uzgodniły, iż ochroną ubezpieczeniową w zakresie
odpowiedzialności cywilnej objęte są szkody kolejne powstałe z tej samej przyczyny i w tym samym
miejscu do upływu 72 godzin od zgłoszenia pierwszej szkody

OC działalności

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia
i ogólnych warunków ubezpieczenia strony uzgodniły, iż rozszerza się zakres ubezpieczenia
o odpowiedzialność cywilną Ubezpieczającego za szkody osobowe i rzeczowe spowodowane przez
wypadki ubezpieczeniowe (zdarzenia powodujące szkodę) powstałe w okresie ubezpieczenia
po przekazaniu odbiorcy przedmiotu czynności, prac lub usług świadczonych przez ubezpieczającego,
wynikłe z nienależytego wykonania takiego zobowiązania, niezależnie od źródła obowiązku
odszkodowawczego (czyny niedozwolone, niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania).
Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody zarówno wyrządzone odbiorcy czynności, prac lub usług, jak
również innym poszkodowanym. W razie wątpliwości za moment przekazania odbiorcy przedmiotu
czynności, prac lub usług świadczonych przez Ubezpieczającego przyjmuje się chwilę, w której
została dokonana ostatnia czynność faktyczna związana z realizacją całości lub formalnie
wyodrębnionego etapu tych czynności, prac lub usług.

OC działalności

kradzieżowych
27

Jednej szkody

28

Wadliwego
wykonania prac,
czynności lub usług

29

Badań technicznych

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia
i ogólnych warunków ubezpieczenia strony uzgodniły, iż w Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie
za szkodę, gdy w momencie powstania szkody pojazd nie posiadał ważnego okresowego badania
technicznego. (jeżeli w odniesieniu do tego pojazdu obowiązuje wymóg dokonywania okresowych
badań technicznych) a szkoda nie miała związku ze stanem technicznym pojazdu..

AC

30

Przepisów o ruchu
drogowym

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia
i ogólnych warunków ubezpieczenia strony uzgodniły, iż w Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie
za szkodę spowodowaną przez kierującego pojazdem pomimo przekroczenia/złamania przepisów
o ruchu drogowym

- OC

Automatycznego
włączenia pojazdów
nowo nabytych

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia
i ogólnych warunków ubezpieczenia strony uzgodniły, iż nowo nabyte pojazdy w przypadku
ubezpieczenia OC od dnia rejestracji pojazdu, pod warunkiem pisemnego zgłoszenia
do ubezpieczenia w ciągu 3 dni. Okres zgłoszenia obowiązuje odpowiednio od daty uzyskania tytułu
prawnego do używania pojazdu bądź rejestracji pojazdu.

- OC

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia
i ogólnych warunków ubezpieczenia strony uzgodniły, iż wszelkie ewentualne spory wynikające
z umów ubezpieczenia rozpatrują sądy właściwe dla siedziby Ubezpieczającego.

- wszystkie

31

32

Jurysdykcji

11.

Klauzule fakultatywne (W umowie wystąpią tylko przyjęte klauzule przez Ubezpieczyciela

- AC

- AC
- NNW

i w ostatecznym brzmieniu)
Treść

Dotyczy
ubezpieczenia

Waga
p-kt

Szybkiej
likwidacji
szkód

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy
ubezpieczenia strony uzgodniły, iż Ubezpieczyciel zobowiązuje się do zminimalizowania
czasu likwidacji szkody z uwagi na interes Ubezpieczającego. Ubezpieczyciel wyznaczy
termin oględzin szkody nie później niż trzeci dzień roboczy, przypadający po dniu, w którym
nastąpiło skuteczne powiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie. Jeżeli w wyznaczonym
czasie nie doszło do oględzin szkody przez likwidatora Ubezpieczyciela, Ubezpieczający ma
prawo przystąpić do naprawy, dokumentując zakres i okoliczności szkody. Wypłata
odszkodowania nastąpi na podstawie udokumentowanych kosztów naprawy.

- ogień i inne zdarzenia
losowe

20

2

Rezerwa
ubezpieczeni
a

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy
ubezpieczenia i ogólnych warunków ubezpieczenia, ustala się, że ochrona ubezpieczeniowa
obejmuje tzw. rezerwową sumę ubezpieczenia, która występuje jako zabezpieczenie w
przypadku niedoubezpieczenia mienia (wzrost wartości, niedoszacowanie) w przypadku
wystąpienia szkody a suma ubezpieczenia jest niewystarczająca na pokrycie kosztów
przywrócenia obiektu do używania.
Suma Ubezpieczenia na wszystkie jednostki łącznie: - 200 000,-zł

- ogień i inne zdarzenia
losowe

20

3

Usunięcia
pozostałości
po szkodzie

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy
ubezpieczenia i ogólnych warunków ubezpieczenia strony uzgodniły, iż Ubezpieczyciel
zwróci konieczne i uzasadnione koszty poniesione przez ubezpieczającego w związku
z powstałą szkodą rzeczową w celu usunięcia z ubezpieczonej np. posesji pozostałości
po zniszczonym ubezpieczonym także koszty związane z usunięciem zanieczyszczeń gleby
mieniu lub wody i ich rekultywacją - do 15% wartości powstałej szkody .
Koszt usunięcia pozostałości przewyższa sumę ubezpieczenia.

- ogień i inne zdarzenia
losowe

10

LP
1

Nazwa
klauzuli

Nr zamówienia:
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- AC
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4

Przeniesienia
mienia

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych i ogólnych warunków ubezpieczenia niniejszą
klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, iż zadeklarowane przez
Ubezpieczającego mienie zostaje objęte ochroną ubezpieczeniową również w przypadku
tymczasowego lub stałego przeniesienia pomiędzy należącymi do Ubezpieczającego
jednostkami. Zmiana lokalizacji danego środka musi być potwierdzona odpowiednią notą
księgową lub innym dokumentem wewnętrznym.

- ogień i inne zdarzenia
losowe

10

5

Terroryzmu

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy
ubezpieczenia i ogólnych warunków ubezpieczenia strony uzgodniły, iż ochroną
ubezpieczeniową obejmuje się szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w wyniku ognia,
eksplozji, upadku statku powietrznego, akcji ratowniczej związanej z tymi zdarzeniami, gdy
ryzyka
te
są
bezpośrednim
wynikiem
aktu
terroryzmu
Limit na jedno i wszystkie zdarzenia - 100 000,- zł

- ogień i inne zdarzenia
losowe

20

6

Rażącego
niedbalstwa

7

Małej
szkody

8

Poszukiwani
a i usunięcia
awarii

9

Mienie
czasowo
wyłączone z
użytkowania

10

Treść
reklamy

11

Zadośćuczyn
ienia

12

Holowanie
Assistance

Nr zamówienia:

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
i ogólnych warunków ubezpieczenia strony uzgodniły, iż ochroną ubezpieczeniową obejmuje
się szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego lub
Ubezpieczonego. Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności, jeżeli Ubezpieczający lub
Ubezpieczony wyrządził szkodę umyślnie.
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
i ogólnych warunków ubezpieczenia strony uzgodniły, iż w małych szkodach których
wartość nie przekracza kwoty 2 000,- zł. Likwidacja bazie się odbywała w oparciu
o zgłoszenie szkody wraz z udokumentowaniem (opisowym i fotograficznym) oraz
kosztorysem
naprawy i notą obciążeniową (w przypadku dokonywania naprawy
we własnym zakresie).
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
i ogólnych warunków ubezpieczenia strony uzgodniły, iż ochroną ubezpieczeniową obejmuje
się szkody polegające wyniku poszukiwania i usunięcia awarii powstałej w nieruchomości.
Limit na jedno i wszystkie zdarzenia - 5 000,- zł
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
i ogólnych warunków ubezpieczenia strony uzgodniły, iż ochroną ubezpieczeniową obejmuje
się szkody polegające ustala się odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody w mieniu
czasowo wyłączonym z użytkowania na czas dłuższy niż 90 dni, niezależnie
od przyczyn
czasowego wyłączenia z eksploatacji. Ochrona jest udzielana pod warunkiem, że wszystkie
urządzenia są w odpowiedni sposób zabezpieczone poprzez odłączenie od źródeł zasilania,
oczyszczone i zakonserwowane
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
i ogólnych warunków ubezpieczenia strony uzgodniły, iż ochroną ubezpieczeniową obejmuje
się szkody wyrządzone przez treść reklamy
Limit na jedno i wszystkie zdarzenia - 100 000,- zł
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
i ogólnych warunków ubezpieczenia strony uzgodniły, iż ochroną ubezpieczeniową obejmuje
się szkody zadośćuczynienia za naruszenie innych dóbr osobistych niż życie lub zdrowie.
Limit na jedno i wszystkie zdarzenia - 100 000,- zł
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
i ogólnych warunków ubezpieczenia strony uzgodniły świadczenie dotyczy zdarzeń takich
jak: wypadek, zderzenie, awaria. wariant podstawowy z limitem rozszerzonym do 1.000
kilometrów
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