Załącznik nr 6

Wzór umowy

UMOWA UBEZPIECZENIA GENERALNEGO
W ZAKRESIE
„UBEZPIECZENIE SPÓŁKI W LATACH 2018 - 2019.”
Zawarta w dniu ............2017r. w Sokołowie Podlaskim
pomiędzy :
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej
„SOKOŁÓW" w Sokołowie Podlaskim S.A.
08 Sokołów Podlaski, ul. Ząbkowska 2
NIP
- 823-000-10-88
REGON
- 000617195

reprezentowanym przez:
1. ……………………………. ……………………………………..
2. ……………………………. ……………………………………..
Zwanym dalej Ubezpieczającym
……………………………………………………………………………………………………
z siedzibą w ................................................................................................................................
KRS

- ………………………………….

Regon - ………………………………….
NIP

- …………………………………..

reprezentowanym przez:
1. ………………………………….…………………………. ……………………………………..
zwanym dalej Ubezpieczycielem.
przy udziale brokera ubezpieczeniowego:
Zbigniew Miklaszewski - Dom Brokerski Zbigniew Miklaszewski,
05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Warszawska 106A lok 35,
NIP – 822-000-64-86, REGON 711642060, Zezwolenie KNF 1032/01
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1597 z późn. zm.) zwane dalej Ustawą oraz w wyniku rozstrzygnięcia postępowania w
trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na usługę „Ubezpieczenie Spółki w
latach 2018 - 2019” Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „SOKOŁÓW" w Sokołowie
Podlaskim S.A. Sokołów Podlaski, ul. Ząbkowska 2 zostaje zawarta umowa o następującej treści:

1.

2.

§1
Na podstawie niniejszej umowy Ubezpieczyciel udziela Ubezpieczonemu ochrony ubezpieczeniowej
w zakresie określonym w przedmiocie i zakresie określonym przez Zamawiającego w odniesieniu
do wszystkich miejsc prowadzonej działalności.
Przedmiotem umów ubezpieczenia zawieranych w ramach niniejszej Umowy Generalnej są:
a. Ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.
b. Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia.
c. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia.
d. Obowiązkowe ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC)
e. Ubezpieczenie Auto Casco pojazdów mechanicznych (AC).
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f. Ubezpieczenie OC komunikacyjne pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym „Zielona Karta”.
g. Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków kierowcy i pasażerów (NNW)
h. Ubezpieczenie Assistance pojazdów mechanicznych (ASS)
3.

4.

W przypadku konieczności zawarcia umów uzupełniających dla konkretnych rodzajów ubezpieczeń
sporządzone zostaną odpowiednie aneksy określające szczegółowo przedmiot, zakres i termin udzielanej
ochrony ubezpieczeniowej. Wszelkie ubezpieczenia uzupełniające kalkulowane będą w/g stawek określonych
w załączniku nr 1 do umowy.
Ubezpieczający może zrezygnować z konkretnego rodzaju ubezpieczenia wymienionego w § 1 ust 2
w pełnym roku kalendarzowym.

§2
1. Niniejsza Umowa Generalna zawarta zostaje na okres 24 miesięcy, od dnia 01.01.2018 do dnia 31.12.2019,
2. Ubezpieczyciel wystawi polisy ubezpieczeniowe potwierdzające zawarcie umów ubezpieczenia.
3. W przypadku ubezpieczenia wchodzącego w trakcie roku kalendarzowego Ubezpieczyciel wystawi polisę od
dnia zgłoszenia do dnia kończącego roczny okres obowiązywania ubezpieczenia.
4. Na ubezpieczenie pojazdów Ubezpieczyciel wystawi polisę zbiorową na wszystkie pojazdy oraz potwierdzenia
ubezpieczenia OC dla każdego pojazdu indywidualnie upoważniające do okazywania organom kontrolującym
potwierdzające fakt ich zawarcia.
5. Wraz z zakończeniem okresu obowiązywania umowy wszelkie polisy zostaną rozwiązanie bez konieczności
oddzielnego wypowiadania poszczególnych polis, jeżeli taki obowiązek istnieje.

1.

3.

4.

1.
2.

3.

1.

2.

§3
Zakres ubezpieczeń zawartych w niniejszej Umowie Generalnej określony jest szczegółowo w załączniku
nr 1 do SIWZ postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego,
ponadto w poszczególnych rodzajach ubezpieczeń będą miały zastosowanie postanowienia ustaw i ogólnych
warunków ubezpieczenia:
a. OWU ……………………………………………………………………………………………..
b. OWU ……………………………………………………………………………………………..
c. OWU ……………………………………………………………………………………………..
d. OWU ……………………………………………………………………………………………..
e. OWU ……………………………………………………………………………………………..
Wszelkie warunki określone w niniejszej Umowie Generalnej mają pierwszeństwo przed postanowieniami
zawartymi w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Strony ustalają, że w razie rozbieżności pomiędzy
warunkami ubezpieczenia wynikającymi z w/w postanowień strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie,
które będzie korzystniejsze dla Ubezpieczonego.
Ubezpieczyciel przyjmuje do stosowania klauzule obligatoryjne, fakultatywne, franszyzy i udziały własne oraz
stawki i składki określone w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
.
§4
Składka za udzielaną ochronę ubezpieczeniową podzielona zostaje na 4 raty
Składki płacone będą w terminach
a) 1 rata do dnia 31.03.2018 (31.03.2019)
b) 2 rata do dnia 30.06.2018 (30.06.2019)
c) 3 rata do dnia 30.09.2018 (30.09.2019)
d) 4 rata do dnia 24.12.2018 (24.12.2019)
Doubezpieczenia zawierane w trakcie trwania umowy kalkulowane będą na bazie stawek określonych
w załączniku nr 1.
§5
Przy zawieraniu kolejnych umów ubezpieczenia przy naliczaniu składek i aktualizacji umów ubezpieczenia,
obowiązywać będą Ogólne warunki Ubezpieczenia obowiązujące w dniu zawarcia Umowy Generalnej chyba,
że wydane nowe Ogólne Warunki Ubezpieczenia przyjęte przez Ubezpieczyciela są bardziej korzystne dla
Ubezpieczającego.
Z tytułu umowy Ubezpieczyciel stosuje stawki franszyzy i udziały własne ustalone w ofercie do SIWZ.
Stawki wymienione w załączniku nr 1 do niniejszej umowy i nie mogą ulegać zmianie pomimo aktualizacji
taryf występujących u Ubezpieczyciela czy zwiększonej szkodowości, która powstała w okresie
obowiązywania niniejszej umowy.

§6
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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§7
Kontakty pomiędzy Ubezpieczającym a Ubezpieczycielem.
1. ze strony Ubezpieczającego
- tel. ……….. e-mail ……………………
- Zbigniew Miklaszewski – broker ubezpieczeniowy – tel. 25 759 0830, 609 240 333,
e-mail - zbigniew.miklaszewski@broker.waw.pl
2. Ze strony Ubezpieczyciela
a) w sprawach związanych z ubezpieczeniem
- tel. ……….. e-mail ……………………
b) w sprawach związanych ze zgłoszeniem szkód majątkowych
- tel. ……….. e-mail ……………………
c) w sprawach związanych ze zgłoszeniem szkód komunikacyjnych
- tel. ……….. e-mail ……………………
d) w sprawach związanych z likwidacją szkód majątkowych
- tel. ……….. e-mail ……………………
e) w sprawach związanych z likwidacją szkód komunikacyjnych
- tel. ……….. e-mail ……………………

1.
2.

§8
Strony zastrzegają sobie możliwość zmiany warunków Umowy Generalnej w trakcie jej trwania.
Strony ustalają, że Ubezpieczający przewiduje w okresie trwania umowy możliwość rozszerzenie zakresu
i rozmiaru ochrony ubezpieczeniowej swojego majątku.

§9
Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy a dotyczące rozliczeń
i Ubezpieczycielem nie mogą być zbyte na rzecz osób trzecich bez zgody obu stron.

między

Ubezpieczającym

§ 10
Wszelkie zmiany warunków niniejszej Umowy Generalnej oraz umów ubezpieczenia wymagają formy pisemnej
pod rygorem nieważności.
§ 11
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie:
a. Odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego,
b. Ustaw Ubezpieczeniowych
§ 12
Spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd, właściwy dla siedziby Ubezpieczającego
Umowę sporządzono w dwóch
dla Ubezpieczającego i dla Ubezpieczyciela.

……………………………….
Ubezpieczyciel
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§ 13
jednobrzmiących

egzemplarzach,

po

jednym

egzemplarzu

…………………………………………..
Ubezpieczający
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Załącznik nr 1
do Umowy Ubezpieczenia Generalnego na
„Ubezpieczenie Spółki w latach 2018 - 2019.”
Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej „SOKOŁÓW" w Sokołowie Podlaskim S.A.

Zawartej w dniu ............2017r
W związku z zawartą Umową i złożoną ofertą - Ubezpieczyciel oświadcza, że podczas obowiązywania
Umowy będzie stosował w stosunku do ryzyk zawartych w ofercie w zakresie ubezpieczeń następujące
franszyzy, udziały własne, stawki i składki:
1. W zakresie ubezpieczeń majątkowych i odpowiedzialności cywilnej działalności obowiązują:
Franszyza

L.P

Ryzyko

1

Udział własny

Stawka

zł lub %

zł lub %

lub składka

3

4

5

Int.. - integralna
Red. – redukcyjna

2
Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów w tym:

XXXXX

Int. –
u. wł. -

- Budynki

1

%

Red - Pozostałe środki trwałe i wyposażenie

Int. –
3

u. wł. -

Dewastacja
Red Int. –

4

Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia

u. wł. Red -

5

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i
posiadanego mienia SG – 200 000,- zł

Int. - brak
u. wł. – brak
Red.- brak

2. W zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych
L.p.

Nr
rejestracyjny

Marka

1

2

3

1

Autobusy

Składka / stawka
za roczny okres ubezpieczenia
4

7

OC

Składka /szt.

AC

Stawka %

ZK

Składka / szt.

NNW

Składka / szt.

ASS

Składka / szt.
OC

2

WSK N753

STAR

3

WSK 92AJ

JELCZ

4

WSK KM01

CITROEN

5

WTF 2098

Renault

6

WSK 21ER

Renault

……………………………….
Ubezpieczyciel
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8

NNW

ASS

…………………………………………..
Ubezpieczający
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