Szczegółowe warunki zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ

„Kompleksowe ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Węgliniec wraz
z jednostkami organizacyjnymi w okresie od 29 lipca 2019 roku do 28 lipca 2022 roku"
Miejsce ubezpieczenia: pod adresem jak w wykazie niżej oraz każda lokalizacja, w której te
jednostki posiadają mienie lub prowadzą działalność oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej Ul. Sikorskiego 40, 59-940 Węgliniec, Park w Czerwonej Wodzie, Plac zabaw w
Węglińcu, ul. Kościelna, SUW Czerwona Woda, SUW Węgliniec, SUW Ruszów,
Przepompownia Stary Węgliniec, Ujęcie wody Zielonka, Park w Ruszowie, Park Miejski
Węgliniec, pl. Wolności, Cmentarze komunalne w Węglińcu, Stary Węglińcu, Ruszowie i
Jagodzinie.
Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych objętych ubezpieczeniem
Lp.
1
2
3
4
5
6
7

Nazwa i adres jednostki
Urząd Gminy i Miasta Węgliniec
ul. Sikorskiego 3, 59-940 Węgliniec
Zakład Usług Komunalnych
ul. Partyzantów 8 , 59-940 Węgliniec
Miejskie Przedszkole Publiczne
ul. Kościuszki 26A , 59-940 Węgliniec
Szkoła Podstawowa w Węglińcu
ul. Kościuszki 2 i 5 , 59-940 Węgliniec
Szkoła Podstawowa w Ruszowie
ul. Zgorzelecka 1c , 59-950 Ruszów
Szkoła Podstawowa w Czerwonej Wodzie
ul. Kolejowa 22 , 59-940 Węgliniec
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Węglińcu
Pl. Wolności 1, 59-940 Węgliniec

Liczba zatrudnionych pracowników : Urząd Gminy i Miasta Węgliniec – 39 osób
Podległe placówki –186 osób.
Budżet na 2019 rok łącznie dla wszystkich jednostek – 37,3 mln zł.
Definicje mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia
1. Awaria instalacji – rozumie się przez to nagłe, samoczynne lub spowodowane
zamarzaniem lub działaniem wysokiej temperatury pęknięcie, rozszczelnienie,
awarię
przewodów, zbiorników instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania lub innych urządzeń technologicznych przesyłających media
w postaci wody, pary lub cieczy albo innych instalacji.
2. Deszcz nawalny – rozumie się przez to opady deszczu o współczynniku natężenia
co najmniej 3, potwierdzony ekspertyzą Instytutu Meteorologii
i
Gospodarki Wodnej. W przypadku braku możliwości uzyskania potwierdzenia brany
jest pod uwagę stan faktyczny i rozmiary szkód w miejscach ubezpieczeni a lub
bezpośrednim sąsiedztwie.
3. Dewastacja - rozumie się zniszczenie bądź uszkodzenie ubezpieczonego mienia
dokonane przez znanego lub nieznanego sprawcę i nie objęte ochroną w ramach innego

ryzyka.
4. Dym - rozumie się przez to lotny produkt niepełnego spalania, który nagle
wydobył się z palenisk, instalacji oraz urządzeń elektrycznych lub grzewczych
znajdujących się w miejscu ubezpieczenia, bądź jest produktem pożaru
i
powstał w przedmiocie ubezpieczenia, przy założeniu sprawnego funkcjonowania
urządzeń wentylacyjnych oraz oddymiających
5. Grad – rozumie się przez to opad atmosferyczny w postaci bryłek lodu.
6. Graffiti – rozumie się przez to napisy lub rysunki wykonane na przedmiocie
ubezpieczenia. Ubezpieczeniem są objęte również szkody polegające na oszpeceniu
przedmiotu ubezpieczenia np. pomalowaniu, oskrobaniu.
7. Huragan – uważa się działanie wiatru o prędkości nie mniejszej niż 13,8 m/sek.,
potwierdzone przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW);
w
uzasadnionych przypadkach i/lub w braku możliwości uzyskania opinii IMiGW,
Ubezpieczyciel stwierdza fakt wystąpienia huraganu na podstawie stanu faktycznego i
rozmiaru szkód w miejscu ubezpieczenia bądź w bezpośrednim sąsiedztwie.
8. Huk ponaddźwiękowy – rozumie się przez to uderzeniową falę dźwiękową
(ciśnieniową) wywołaną przez statek powietrzny podczas przekraczania prędkości
dźwięku lub podczas poruszania się z prędkością większą niż prędkość dźwięku.
9. Katastrofa budowlana - niezamierzone, gwałtowne, zniszczenie obiektu budowlanego
lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń
formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów (definicja zgodna z Ustawą z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane).
Celem uniknięcia wątpliwości ustala się, że jeżeli katastrofa budowlana zaistniała
wskutek ubezpieczonych ryzyk podstawowych, dodatkowych uzupełniających nie
stosuje się limitu odpowiedzialności przewidzianego w niniejszym punkcie,
a odpowiedzialność istnieje do pełnej sumy ubezpieczenia.
Ryzyko katastrofy budowlanej nie obejmuje obiektów:
- nie posiadających odbioru końcowego / nie posiadających pozwolenia na
użytkowanie;
- tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania;
- nie posiadających aktualnej „Książki obiektu budowlanego” z okresowym
potwierdzeniem stanu technicznego obiektu;
- w których prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obejmowało
zmiany w elementach konstrukcyjnych i nie było wykonane na bazie
stosownych dokumentacji projektowo–technicznych
i
wymaganych zezwoleń;
- w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy i nadbudowy oraz
w mieniu znajdującym się w tych obiektach;
10. Kradzież z włamaniem – rozumie się przez to dokonanie lub usiłowanie dokonania
zaboru mienia z lokalu w celu jego przewłaszczenia przez sprawcę:
− po uprzednim usunięciu siłą zabezpieczeń lub otwarciu wejścia za pomocą
narzędzi, bądź innego podobnego, dopasowanego klucza lub klucza oryginalnego,
w posiadanie którego wszedł sprawca na skutek włamania do innego pomieszczenia
bądź rabunku.
− który ukrył się w pomieszczeniu przed jego zamknięciem i pozostawił ślady
stanowiące dowód jego ukrycia się.
11. Lawina – rozumie się przez to gwałtowne zsuwanie lub staczanie mas śniegu, lodu,
skał, kamieni lub błota ze zboczy górskich lub falistych.
12. Osuwanie się ziemi – rozumie się przez to ruch ziemi na stokach nie
spowodowany działaniami człowieka.

13. Definicja ognia ulega uzupełnieniu o następujący zapis: „Ochroną objęte są szkody
będące następstwem wystąpienia niniejszego ryzyka niezależnie od tego, w jakim
stopniu mienie zostało nim dotknięte. Dotyczy to w szczególności szkód w wyniku
przypalenia, przepalenia, osmalenia, przegrzania, nawet bez widocznego ognia.
14. Pożar – rozumie się przez to proces spalania, polegający na działaniu ognia,
który przedostał się poza palenisko, powstał bez paleniska i rozprzestrzenił się
o
własnej sile. W ramach definicji rozszerza się odpowiedzialność Zakładu
Ubezpieczeń o osmalenie i przypalenie.
15. Powódź – uważa się zalanie ubezpieczonego mienia, niezależnie od miejsca położenia,
w szczególności w następstwie podniesienia się wody w korytach wód płynących lub
stojących, wystąpienia z brzegów na skutek opadów atmosferycznych, spływu wód po
zboczach, a także działania wód gruntowych. Zakres ubezpieczenia obejmuje także
odpowiedzialność za szkody wyrządzone wskutek powodzi w mieniu znajdującym się
na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu ustawy Prawo wodne
(tekst jednolity Dz.U. z 2012 poz. 145).
16. Rabunek – rozumie się przez to zabór mienia w celu przewłaszczenia dokonany
przez sprawcę:
− przy użyciu lub groźbie użycia przemocy fizycznej na osobie lub doprowadzenia jej
do stanu bezbronności, bezsilności albo nieprzytomności
− przy użyciu lub groźbie użycia przemocy fizycznej na osobie, która posiada
klucze w celu doprowadzenia do miejsca, w którym są przechowywane wartości
pieniężne i zmuszenie jej do otworzenia tego miejsca lub samodzielne otwarcie
zrabowanymi kluczami.
17. Sadza – rozumie się przez to czarny proszek składający się z kryształków grafitu, który
powstał wskutek niepełnego spalania lub termicznego rozkładu związków węgla (w
tym węglowodorów lub gazu ziemnego), który nagle wydobył się z palenisk,
instalacji oraz urządzeń elektrycznych lub grzewczych znajdujących się w miejscu
ubezpieczenia bądź jest produktem pożaru jaki powstał w przedmiocie ubezpieczenia.
18. Śnieg – rozumie się przez to niszczące bezpośrednie działanie ciężaru śniegu i/lub lodu
na przedmiot ubezpieczenia oraz przewrócenie się mienia sąsiedniego lub jego
części na przedmiot ubezpieczenia wskutek działania ciężaru śniegu i/lub lodu
powodujące szkody w ubezpieczonym mieniu, a także działanie ciężaru śniegu lub
lodu który zsunął się z mienia sąsiedniego na przedmiot ubezpieczenia.
19. Szkody wodociągowe (zalanie przez wydostawanie się wody i innych cieczy, gazów
lub pary z urządzeń i instalacji wodnokanalizacyjnych lub technologicznych) obejmują
w szczególności szkody powstałe wskutek:
- niezamierzonego i niekontrolowanego wydobywania się wody, innych cieczy,
gazów lub pary z przewodów i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania lub innych urządzeń technologicznych;
- cofnięcia się wody lub ścieków z sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej;
- samoczynnego uruchomienia się instalacji tryskaczowych/zraszaczowych
z innych przyczyn niż pożar;
- pozostawienia otwartych kranów lub innych zaworów;
- samoistnego rozszczelnienia się zbiorników;
- zamarznięcia i/lub pęknięcia rur, instalacji, klimatyzacji, umywalek, toalet,
kranów, a także ich elementów lub podobnych przedmiotów.
Ryzyko szkód wodociągowych obejmuje także szkody w tych przewodach
i urządzeniach wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub innych
urządzeniach technologicznych (w tym również znajdujących się na zewnątrz
budynków), w tym spowodowane przez zamarznięcie lub pęknięcia oraz koszty

poszukiwania awarii/wycieku.
20. Szyby i inne przedmioty od stłuczenia/rozbicia – Za ryzyko stłuczenia i uszkodzenia
szyb i innych przedmiotów szklanych uważa się szkody (w tym o charakterze
estetycznym, np. porysowanie) powstałe w elementach stałych budynków, w tym w
szczególności w oszkleniach otworów okiennych, świetlikowych i drzwiowych,
oszkleniach ściennych i dachowych, wiatach przystankowych, płytach szklanych
stanowiących składowe części mebli, kontuarach, stołach i ladach; przegrodach
ściennych oraz osłonach kantorów, boksów i kabin, lustrach wiszących, stojących
i
wmontowanych w ścianach szyldach, okładzinach kamiennych i ceramicznych,
a
także instalacjach solarnych, gablotach reklamowych, neonach i innych elementach
szklanych znajdujących się na zewnątrz budynków.
21. Trzęsienie ziemi – rozumie się przez to nie związanie z działaniami człowieka,
gwałtowne zaburzenie systemu równowagi we wnętrzu ziemi, któremu towarzyszą
wstrząsy i drgania gruntu.
22. Uderzenie pioruna – rozumie się przez to bezpośrednie działanie (wyładowanie)
elektryczności atmosferycznej na ubezpieczone mienie, w tym także przepięcia
spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi.
23. Upadek statku powietrznego – rozumie się przez to katastrofę lub przymusowe
lądowanie statku powietrznego, w tym także upadek jego części lub ładunku oraz
awaryjny zrzut paliwa.
24. Uderzenie pojazdu lądowego – rozumie się przez to uderzenie pojazdu
mechanicznego, który
nie
jest
kierowany
ani
eksploatowany
przez
Ubezpieczającego lub osoby za które ponosi odpowiedzialność, powodujące
bezpośrednie zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia. Powyższe nie
dotyczy szkód w pojazdach oraz ich ładunku.
25. Wybuch (eksplozja) – rozumie się przez to m.in. gwałtowną zmianę stanu
równowagi układu z jednoczesnym wyzwoleniem się gazów, pyłów, pary i/lub cieczy
wywołanym ich właściwością rozprzestrzeniania się. Za szkody spowodowane
eksplozją uważa się także szkody, które powstały na skutek implozji polegającej
na uszkodzeniu i zgnieceniu zbiornika lub aparatu próżniowego ciśnieniem
zewnętrznym.
26. Zalanie – rozumie się przez to bezpośrednie działanie mediów: wody, cieczy,
pary lub innych substancji na przedmiot ubezpieczenia, które wydostały się
z
przewodów, zbiorników,
urządzeń
wodociągowych,
kanalizacyjnych,
klimatyzacyjnych,
centralnego ogrzewania
lub
urządzeń
technologicznych
znajdujących się wewnątrz budynku lub na posesji objętej ubezpieczeniem w tym
m.in.:
− z położonych na stałe wodociągowych rur doprowadzających lub
odprowadzających,
− z innych urządzeń związanych z systemem rur wodociągowych lub kanalizacyjnych,
− z instalacji ciepłej wody lub ogrzewania parowego w wyniku:
a) awarii w/w instalacji,
b) pęknięcia lub zamarznięcia w/w instalacji,
c) pozostawienia otwartych kranów lub innych zaworów w urządzeniach
wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub innych
instalacji,
d) cofnięcia się wody lub ścieków z urządzeń sieci kanalizacyjnej,
e) samoczynnego uruchomienia się instalacji tryskaczowych, zraszaczowych
albo innej instalacji gaśniczej pod warunkiem, że przyczyną nie był pożar.
Definicja obejmuje także zalanie spowodowane:

− wodą bądź innym płynem przez osoby trzecie,
− wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych (również przez topniejące zwały
śniegu)
− wodą powstałą w wyniku topnienia mas śniegu i/lub lodu, pokrywającego dach lub
inne elementy budynków i/lub budowli pod warunkiem, że nieszczelność dachu lub
innych elementów powstała na skutek działania mrozu i/lub zamarzania wody, przy
czym stan techniczny dachu i innych elementów budynku przed szkodą był dobry a
otwory drzwiowe, dachowe i okienne były należycie zabezpieczone.
27. Zapadanie się ziemi – rozumie się przez to niezwiązane z działalnością człowieka
obniżenie poziomu terenu w wyniku zawalenia się naturalnych, pustych przestrzeni pod
powierzchnią gruntu.
1. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK.
Zakres ubezpieczenia ma obejmować szkody będące następstwem wszystkich ryzyk,
a szczególności: działanie ognia, uderzenie pioruna, eksplozja/implozja, upadek statku
powietrznego, uderzenie pojazdu w ubezpieczane mienie, huk ponaddźwiękowy, powódź,
zalanie, wydostawanie się wody i innych cieczy z urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych
(w tym cofnięcie się wody z systemów kanalizacyjnych wskutek niedrożności), deszcz
nawalny, huragan (parametr prędkości wiatru 13,8 m/s), grad, zaleganie śniegu i lodu oraz
skutki ich osuwania, zapadanie lub osuwanie się ziemi, trzęsienie ziemi, przewrócenie się
drzew, masztów i innych obiektów na ubezpieczone mienie, przepięcia, lawina, dym,
działanie wody gruntowej (limit 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia), uszkodzenia elementów instalacji spowodowane działaniem niskich bądź
wysokich temperatur, gwałtowne topnienie śniegu lub lodu, katastrofa budowlana (limit
5 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia), kradzież
z włamaniem, dewastacja, graffiti, rabunek, kradzież zwykła z limitem określonym w
umowie, uszkodzenie chodników, dróg, wiat i konstrukcji budowlanych w następstwie w/w
zdarzeń, uszkodzenie pojazdów lądowych w miejscu ubezpieczenia w postoju w wyniku
zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, zanieczyszczenie lub skażenie ubezpieczanego
mienia w wyniku zdarzeń objętych zakresem ubezpieczenia, następstwa akcji ratunkowej
prowadzonej w związku z wymienionymi powyżej zdarzeniami.
Ponadto zakład ubezpieczeń pokrywa w granicach sumy ubezpieczenia koszty związane
z zabezpieczeniem ubezpieczanego mienia przed szkodą w razie bezpośredniego zagrożenia
działaniem powstałego zdarzenia; akcją gaśniczą, rozbiórką, ewakuacją jeżeli ratunek ma na
celu zmniejszenie strat oraz koszty związane z uprzątnięciem pozostałości po szkodzie.
Przedmiot i sumy ubezpieczenia:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Przedmiot ubezpieczenia
Budynki i budowle – załącznik nr 2A
Maszyny, urządzenia, wyposażenie – załącznik nr 2B
Maszyny, urządzenia, wyposażenie mniejszej wartości
Mienie pracownicze
Mienie osób trzecich
Mienie uczniowskie
Koszty powołania eksperta

Suma
ubezpieczenia
96 402 805 zł
3 478 954 zł
100 000 zł
100 000 zł
100 000 zł
50 000 zł
100 000 zł

8.

Szyby i inne przedmioty od stłuczenia

30 000 zł

Łączna suma ubezpieczenia: 100 361 759 zł
Pozostałe limity:
Kradzież z włamaniem, rabunek, wandalizm na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia :
- Budynki , budowle, stałe elementy
- Środki trwałe
- Mienie pracowników
- Mienie uczniowskie
- Mienie osób trzecich
- Koszty naprawy zabezpieczeń
-Ubezpieczenie zwiększonych kosztów działalności
-Kradzież zwykła

Limit
odpowiedzialności
100 000 zł
100 000 zł
20 000 zł
10 000 zł
50 000 zł
5 000 zl
200 000 zł
50 000 zł

W ramach sum ubezpieczenia budynków/budowli ochroną objęte są:
a) place, ogrodzenia, rurociągi podziemne, przyłącza, przewody, elementy małej architektury
itp. znajdujące się w danej lokalizacji. Limit odpowiedzialności 100 000 zł
b) wszelkie instalacje, urządzenia, stałe elementy wykończeniowe stanowiące całość
techniczną i użytkową w tym piece CO,
c) w SU część budynków może być podana łączna wartość całej inwestycji wraz z
maszynami, urządzeniami czy wyposażeniem.
d) Obiekty w postaci dróg, mostów/mostków, przejść, podwórek, chodników, ścieżek
rowerowych, parkingów, zatok, alejek, kanalizacji – limit odpowiedzialności w rocznym
okresie ubezpieczenia na pierwsze ryzyko 1 000 000 zł.

Rozszerzenie zakresu ochrony:
Ubezpieczenie zwiększonych kosztów działalności - kwota niezbędnych i uzasadnionych
kosztów powstałych w następstwie zaistnienia szkody w mieniu i poniesionych w trakcie
okresu odszkodowawczego w celu utrzymania działalności Zamawiającego i jednostek
organizacyjnych i instytucji oświaty i kultury objętych ubezpieczeniem.
Pełny zakres ryzyk w zakresie ochrony z tytułu ubezpieczenia mienia od zdarzeń losowych
w systemie all risks.
„Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za dodatkowe koszty działalności
spowodowane lub zwiększone:
a) decyzją właściwych władz lub organów administracji publicznej, która opóźnia lub
uniemożliwia odbudowę lub odtworzenie zniszczonego mienia lub dalsze prowadzenie
działalności przez ubezpieczonego,
b) brakiem wystarczających środków finansowych ubezpieczonego niezbędnych do
odbudowy lub odtworzenia zniszczonego mienia w jak najszybszym trybie, także w
przypadku, gdy brak ten wynika z wysokości uzyskanej kwoty odszkodowania lub
niedoubezpieczenia mienia w ramach umowy ubezpieczenia mienia
c) innowacjami lub ulepszeniami wprowadzonymi w trakcie odbudowy, odtworzenia
lub naprawy zniszczonego mienia,

d) nieuzasadnioną zwłoką w odbudowie lub odtwarzaniu mienia,
e) kosztami reklamy.”
Limit: 200 000 zł
Okres odszkodowawczy: 6 miesięcy
Franszyza redukcyjna: 2 dni robocze.
Wartość mienia deklarowana do ubezpieczenia:
- Budynki, budowle – wartość odtworzeniowa, wartość rzeczywista, wartość księgowa
brutto - zgodnie z załącznikiem,
- Maszyny, urządzenia wyposażenie, środki trwałe – wartość księgowa brutto,
odtworzeniowa – zgodnie z załącznikiem,
- Mienie osób trzecich, mienie pracownicze, mienie uczniowskie – wartość rzeczywista,
- Szyby i inne przedmioty od stłuczenia – wartość odtworzeniowa,
System ubezpieczenia:
- Budynki i budowle, maszyny, urządzenia i wyposażenie – sumy stałe, jednakże
w ryzyku „wandalizm/dewastacja”- pierwsze ryzyko
- Pozostałe mienie – pierwsze ryzyko.
Udział własny i franszyzy:
- brak
Informacje dodatkowe:
- wszystkie budynki i budowle objęte zamówieniem posiadają aktualne przeglądy i badania
wymagane przepisami prawa
- wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie
stosowne do aktualnego przeznaczenia
- wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnych
przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi
protokołami
- wszystkie budynki i budowle są użytkowane
- żaden z budynków nie jest przeznaczony do rozbiórki, w złym stanie technicznym
- Gmina nie jest zagrożona powodziowo i w latach 1997 oraz później nie wystąpiły szkody z
tego tytułu
- przeważająca część budynków (około 90%) znajduje się w dobrym stanie technicznym,
pozostała w stanie dostatecznym. Budynki murowane; dachy: część obiektów - konstrukcja
drewniana pokryta dachówką lub blachą, część obiektów – stropodachy. I klasa palności
- w skład przedmiotu ubezpieczenia – Oświetlenie ulic, wchodzą – słupy oświetleniowe, sieć
elektryczna, podziemna/naziemna
- ruiny kościoła poewangelickiego nie są pustostanem i ruinami w zwykłym tego słowa
znaczeniu, choć taka nazwa widnieje w rejestrze zabytków. Jest to zabytkowy obiekt
użytkowy, wyremontowany i zabezpieczony, w którym znajduje się kaplica przedpogrzebowa
oraz sala koncertowa i zaplecze sanitarne. Poniżej aktualne zdjęcie obiektu:

Szkodowość za ostatnie trzy lata – Załącznik nr 7 „Szkodowość”.

2. UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD
WSZYSTKICH RYZYK.
Przedmiot i suma ubezpieczenia dla poszczególnych
w załączniku nr 3 „Wykaz sprzętu elektronicznego”.

jednostek

zostały

podane

Zakres ubezpieczenia: od wszelkich szkód materialnych (system all risks) polegających na
uszkodzeniu, zniszczeniu bądź utracie przedmiotu ubezpieczenia wskutek nieprzewidzianej i
niezależnej od Ubezpieczającego przyczyny. Zakres ubezpieczenia powinien obejmować co
najmniej następujące ryzyka:
1) działanie człowieka, tj. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną
obsługę, świadome i celowe zniszczenie przez osoby trzecie,
2) kradzież z włamaniem i rabunek, wandalizm,
3) działanie ognia (w tym również dymu i sadzy) oraz polegające na osmaleniu,
przypaleniu, a także w wyniku wszelkiego rodzaju eksplozji, implozji, bezpośredniego
uderzenia pioruna, upadku statku powietrznego oraz w czasie akcji ratunkowej (np.
gaszenia, burzenia, oczyszczania zgliszcz),
4) 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,
5) działanie wiatru, lawiny, osunięcie się ziemi,
6) wady produkcyjne, błędy konstrukcyjne, wady materiałowe, które ujawniły się
dopiero po okresie gwarancji,
7) zbyt wysokie/niskie napięcia/natężenie w sieci instalacji elektrycznej,

8) pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych,
9) koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze
strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, koszty
uprzątnięcia pozostałości po szkodzie.
Przedmiot ubezpieczenia:
Przedmiot ubezpieczenia
Sprzęt stacjonarny
Sprzęt przenośny
Nośniki danych
Oprogramowania
Koszt odtworzenia danych

Suma ubezpieczenia
644 868 zł
486 409 zł
20 000 zł
241 970 zł
20 000 zł

System ubezpieczenia
Wartość odtworzeniowa
Wartość odtworzeniowa
Wartość odtworzeniowa
Wartość odtworzeniowa
Solidarnie na wszystkie
jednostki

Udział własny i franszyzy:
- brak
Zabezpieczenia przeciwpożarowe standardowe – gaśnice, hydranty.
Szkodowość za ostatnie trzy lata – Załącznik nr 7 „Szkodowość”.

3. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
Dotyczy wszystkich ubezpieczonych oraz każdej lokalizacji, w której posiadają mienie lub
prowadzą działalność.

Suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia, na jednego i wszystkich
Ubezpieczonych: 1 200 000 zł w agregacie rocznym.
Przedmiot i zakres ubezpieczenia
Ubezpieczeniem objęta będzie odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego z tytułu
prowadzonej działalności statutowej lub z tytułu posiadanego i użytkowania mienia bez
względu na jego rodzaj i przeznaczenie. Ubezpieczeniem objęta będzie także
odpowiedzialność cywilna z tytułu prowadzenia działalności socjalnej, kulturalnej,
oświatowe, prowadzenia szkoleń oraz wszelkich innych przejawów aktywności
Ubezpieczonego.
Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna zarówno z tytułu czynów
niedozwolonych (odpowiedzialność deliktowa) jak również z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania zobowiązania bez względu na odmienne postanowienia OWU.
Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność za szkody w postaci zarówno strat
rzeczywistych (damnum emergens), utraconych korzyści jakie poszkodowany odniósłby
gdyby mu szkody nie wyrządzono (lucrum cessans), a także należne zadośćuczynienie,
o ile wynika ze szkody osobowej, bez względu na odmienne postanowienia OWU.
Odpowiedzialnością Zakładu Ubezpieczeń objęte są roszczenia dotyczące szkód powstałych
w wyniku zdarzeń zaistniałych w okresie ubezpieczenia, choćby zostały zgłoszone po tym
okresie, jednakże przed upływem kodeksowego terminu przedawnienia.

Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność za szkody osobowe (na osobie) i szkody
rzeczowe (na mieniu) i ich następstwa, do których naprawienia poszkodowanemu (osobie
trzeciej) Ubezpieczony jest zobowiązany w myśl przepisów prawa. Gdziekolwiek jest mowa
o „szkodzie” należy przez to rozumieć zarówno szkodę osobową jak również szkodę
rzeczową.

Wnioskowane rozszerzenia zakresu odpowiedzialności - OBLIGATORYJNE
1. OC wykonywania władzy publicznej
1.Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU
oraz za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej, strony postanowiły rozszerzyć
zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za szkody
wyrządzone przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu
władzy publicznej przez jednostki samorządu terytorialnego.
2.Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:
a)związanych z popełnieniem przestępstwa przez funkcjonariusza władzy publicznej;
b)które ubezpieczony jest zobowiązany naprawić, jeżeli przemawiają za tym
przewidziane przez prawo cywilne względy słuszności;
c)powstałych w wyniku niewypłacalności;
d)wyrządzonych 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
Podlimit sumy ubezpieczenia: 500 000 zł.
2. OC środowiskowe
Odpowiedzialność cywilna za szkody wynikłe z emisji, wycieku lub innej formy
przedostania się do powietrza, wody lub gruntu substancji zanieczyszczających
wskutek zdarzeń nagłych i nieprzewidzianych.
Dla szkód związanych z prowadzeniem PSZOK limit 500 000 zł na jedno i wszystkie
zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia
3. OC placówek dydaktyczno-wychowawczych
odpowiedzialność
cywilna
placówek
dydaktyczno-wychowawczych
i opiekuńczych oraz nauczycieli, wychowawców i opiekunów w tym stołówek,
z uwzględnieniem zbiorowego żywienia (zarażenie salmonellą, czerwonką lub inne
zatrucia drogą pokarmową), prowadzona działalność to również świadczenie drobnych
usług medycznych przez personel na rzecz podopiecznych (np. opatrunki itp.) z
rozszerzeniem o szkody związane z przeniesieniem chorób zakaźnych (w tym: HIV,
WZW).
Limit odpowiedzialności w wysokości 200 000 zł dla szkód związanych
z przeniesieniem chorób zakaźnych w tym: HIV, WZW
4. OC dróg
odpowiedzialność cywilna z tytułu posiadania dróg i ich stanu, w tym za zły stan dróg,
chodników, drzewostanu - za który odpowiedzialny jest ubezpieczony /łączna długość
zarządzanymi drogami 81,22 km (drogi asfaltowe, tłuczniowe kostki brukowe
i utwardzone), 7,76 km chodników
Brak podlimitu.

Zdarzenia objęte ubezpieczeniem w OC dróg, chodników, drzewostanu:
- szkody powstałe wskutek dziur, wyrw, garbów, przełomów, kolein w związku
z prowadzoną działalnością,
- szkody z tytułu wystąpienia przeszkód w postaci wszelkiego rodzaju przedmiotów i
materiałów porzuconych lub naniesionych na jezdnię, w tym także rozlane na
powierzchni jezdni śliskie ciecze,
- szkody z przyczyn przedmiotów leżących na jezdni lub poboczu, z tytułu
wywróconych drzew, oderwanych konarów,
- szkód z tytułu rozmycia i osunięcia korpusu drogowego,
- szkód z tytułu zalania drogi z powodu nienależytego działania urządzeń
odprowadzających wodę z pasa drogowego,
- szkód z tytułu rozmycia i pojedynczych wyrw w poboczach drogi,
- szkód z tytułu wystąpienia nieczytelnych, uszkodzonych, źle umieszczonych,
zniszczonych, zbyt nisko umieszczonych, odwróconych znaków drogowych lub ich
brak, jeżeli ich uszkodzenie, zniszczenie, przemieszczenie lub brak nastąpił
z
przyczyn niezależnych lub niezawinionych przez ubezpieczającego,
- szkód z tytułu uszkodzenia, zniszczenia lub braku elementów pasa drogowego
(barier energochłonnych, barier ochronnych oddzielających ruch pieszych od
kołowego, studzienek kanalizacji deszczowej, wpustów ulicznych, chodników,
pobocza, rowów), które są pod nadzorem Ubezpieczonego, jeżeli ich uszkodzenie,
zniszczenie lub brak nastąpił z przyczyn niezależnych lub niezawinionych
Ubezpieczającego
- szkód z tytułu nienależnego zabezpieczenia i/lub oznakowania prac prowadzonych
przez Ubezpieczonego lub na jego zlecenie, jeżeli obowiązek zabezpieczenia lub
oznakowania spoczywał na Ubezpieczonym,
- szkód z tytułu śliskości nawierzchni spowodowanej luźnym lub ubitym śniegiem,
oblodzeniem oraz błotem.
Ubezpieczyciel nie odpowiada za:
1. kolejne szkody, powstałe z tej samej przyczyny w danym miejscu po upływie 48
godzin od zgłoszenia pierwszej szkody Ubezpieczonemu lub Ubezpieczycielowi,
2. szkody powstałe w miejscach, w których prowadzone są roboty drogowe, jeżeli
miejsca te nie były oznakowane zgodnie z wymogami określonymi w przepisach
o ruchu na drogach oraz innych aktualnych przepisach,
3. szkody powstałe w szybach, elementach oświetlenia pojazdów i na powierzchni
lakierowanej na skutek uderzenia kamieni lub przedmiotów znajdujących się na pasie
drogi.
Ubezpieczony zobowiązany jest do:
1. niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda,
2. prowadzenia dokumentacji zgłoszeń o miejscach stanowiących zagrożenie dla
korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność,
3. usuwania zagrożeń, o których mowa w pkt 2, w ciągu 48 godzin od przyjętej
i potwierdzonej na piśmie wiadomości,
4. stosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie określania
zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych oraz przepisów
wewnętrznych obowiązujących u Ubezpieczonego.
5. OC imprez masowych
odpowiedzialność z tytułu organizacji imprez masowych (zarówno płatnej jak i
bezpłatnej) nie mającej charakteru imprezy masowej podlegającej obowiązkowemu

ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, bez względu na miejsce organizacji
imprezy, liczby uczestników i rodzaju imprezy. W ramach niniejszego rozszerzenia
Zakład Ubezpieczeń odpowiada za szkody wyrządzone w wyniku organizacji
dożynek, zabaw tanecznych, pokazów ogni sztucznych, Sylwestra, festynów i imprez
rekreacyjnych, wycieczek szkolnych i rekreacyjnych, koncertów, zawodów
sportowych itp. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody wyrządzone uczestnikom
imprezy nie mającej charakteru imprezy masowej podlegającej obowiązkowemu
ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej. Za uczestnika uważa się osobę fizyczną
znajdującą się w czasie trwania imprezy na terenie, na którym jest ona
przeprowadzana, w charakterze widza, wykonawcy, zawodnika, sędziego, obsługi
techniczno-administracyjnej a także osobę świadczącą usługi dodatkowe w czasie
trwania imprezy.
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje organizacji imprez z zakresu sportów wysokiego
ryzyka.
Sporty wysokiego ryzyka – sporty motorowe i motorowodne (tj. sporty, których nie
można uprawiać bez silnika stosowanego jako bezpośredni napęd lub jako siła
pociągowa), lotnicze (szybownictwo, baloniarstwo, spadochroniarstwo, lotniarstwo,
paralotniarstwo, motolotniarstwo oraz wszelkie ich odmiany), alpinizm, speleologia,
wspinaczka skalna, rafting i wszystkie jego odmiany, nurkowanie z użyciem
specjalistycznego sprzętu, żeglarstwo morskie, surfing, kitesurfing, windsurfing, jazda na
nartach lub snowboardzie poza oznakowanymi trasami zjazdowymi, skoki bungee, sporty
walki oraz uczestniczenie w wyprawach do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi
warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi;
Brak podlimitu.
6. OC pracodawcy
odpowiedzialność cywilna za szkody będące następstwem wypadków przy pracy
wyrządzonych pracownikom ubezpieczonego oraz osobom działającym na podstawie
innych umów, w związku z wykonywaniem przez nich pracy na jego rzecz niezależnie
od podstawy zatrudnienia
Brak podlimitu.
7. OC szkód wodno-kanalizacyjnych
OC za szkody powstałe w następstwie awarii, działania oraz eksploatacji instalacji
i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania lub
kanalizacyjnych oraz związanych z dostarczaniem i przetwarzaniem energii
elektrycznej (w tym szkody spowodowane cofnięciem się cieczy w instalacjach wod.kan.).
Brak podlimitu.
8. OC najemcy
szkody w nieruchomościach i mieniu ruchomym, z którego Ubezpieczony korzysta na
podstawie umowy najmu, leasingu, dzierżawy lub innej nienazwanej.
Brak podlimitu.
9. OC produktu

szkody wyrządzone przez producenta w związku z wprowadzeniem produktu do
obrotu – woda. OC za szkody związane z niedostarczeniem wody
i
odprowadzaniem ścieków lub ich dostarczeniem o niewłaściwych parametrach
(przerwy w dostawie, niezachowanie właściwych parametrów, uszkodzenia sieci itp.)
Brak podlimitu.
10. OC organizacji sportowych
Szkody powstałe w związku z prowadzoną działalnością sportowców, trenerów,
pracowników obsługi sportu, organizacji sportowych oraz podmiotów prowadzących
działalność o charakterze sportowo-rekreacyjnym.
Brak podlimitu.
11. odpowiedzialność cywilna wzajemna
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność za szkody rzeczowe
i osobowe powodujące roszczenia pomiędzy osobami/jednostkami objętymi
ubezpieczeniem.
Brak podlimitu.
12. OC pobytów młodzieży i dzieci poza placówkami
OC za szkody spowodowane w wyniku organizowania pobytów młodzieży
i
dzieci poza placówkami wychowawczo-oświatowymi zarówno w kraju jak
i zagranicą.
Brak podlimitu.
13. OC za szkody spowodowane przez podopiecznych podczas sprawowania opieki
nad nimi.
Brak podlimitu.
14. OC za szkody powstałe w związku z przeniesieniem się ognia.
Brak podlimitu.
15. Klauzula szkód majątkowych (czyste straty finansowe)
Ochroną objęta jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczającego za szkody
majątkowe, nie będące bezpośrednim następstwem szkód rzeczowych, ani szkód na
osobie, wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem.
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie
ubezpieczenia – 20 000 zł.
16. Klauzula ochrony za podwykonawców
Zakres udzielonej ochrony ubezpieczeniowej rozszerzony jest o odpowiedzialność
cywilną za szkody osobowe lub rzeczowe, wyrządzone poszkodowanym przez osoby
bądź podmioty, którym Ubezpieczający zlecił dokonanie czynności lub wykonanie
dzieła w okresie trwania umowy ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że zdarzenie
powodujące szkodę miało miejsce w okresie ubezpieczenia.
Brak podlimitu.
17. Klauzula ochrony prawnej
Koszty obrony sądowej, wynagrodzenia rzeczoznawców, płatne są ponad sumę
gwarancyjną.

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie
ubezpieczenia – 100 000 zł.
Udział własny i franszyzy:
- brak
Informacje dodatkowe:
- zamawiający nie ubezpiecza w niniejszym postępowaniu lokali należących do wspólnot
mieszkaniowych
- zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w
związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem
lub składowiskiem odpadów a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z
sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich
przetwarzaniem. Wyjątkiem jest prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych, która to działalność jest objęta ochroną OC.
- pokazy sztucznych ogni zlecane są firmom profesjonalnie zajmującym się tego typu
działalnością
- utrzymanie zimowe dróg i chodników oraz ich utrzymywanie w czystości jest zlecane
firmie zewnętrznej wyłonionej w przetargu. Od wykonawcy wymaga się posiadanie polisy
ubezpieczeniowej.
Przegląd stanu nawierzchni dróg odbywa się co roku po okresie zimowym. Naprawa dróg jest
zlecana w przetargu i realizowana w miesiącach – kwiecień-czerwiec.
W sytuacjach nagłych (uszkodzenie nawierzchni) na telefoniczne zgłoszenie miejscowy
zakład komunalny stawia pachołki i w ciągu tygodnia nawierzchnia drogi/chodnika jest
przywracana do należytego stanu.

4. UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW
CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH
Zgłoszonych do ubezpieczenia – 5 jednostek OSP: Węgliniec, Stary Węgliniec, Ruszów,
Jagodzin, Czerwona Woda + 5 młodzieżowych drużyn pożarniczych.
Do ubezpieczenia zgłoszonych – 263 osoby,
Wariant I.
Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na
uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub
śmierć ubezpieczonego.
Zakres świadczeń:
1. Jednorazowe odszkodowanie w razie doznania stałego lub długotrwałego uszczerbku na
zdrowiu za każdy procent odniesionego uszczerbku na zdrowiu.
2. Jednorazowe odszkodowanie z tytułu śmieci ubezpieczonego.
Wysokość świadczeń na 1 ubezpieczonego:
Wysokość odszkodowania ustala się zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 30 października
2002r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (
Dz.U. z 2009r., Nr 167, poz. 1322 z późniejszymi zmianami), dotyczącymi wypłaty
jednorazowego odszkodowania w razie doznania stałego lub długotrwałego uszczerbku na

zdrowiu oraz z tytułu śmierci.
II. Przedmiot ubezpieczenia
Następstwa nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych oraz
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych zaistniałych w trakcie pracy, drogi do i z pracy oraz
wykonywania poleceń służbowych, napraw oraz konserwacji sprzętu i obiektów ppoż., a
także podczas trwania ćwiczeń, szkoleń i zawodów strażackich zgodnie z zapisami art. 32 ust.
3 pkt. 2 Ustawy dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r. poz.
620 z późn.zm.)
Zakres ubezpieczenia:
Lp.
Rodzaj świadczenia
1.
Śmierć ubezpieczonego
2.
Stały uszczerbek na zdrowiu
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Naprawa i/lub nabycie protez oraz
środków pomocniczych
Koszty przeszkolenia zawodowego
inwalidów
Koszty leczenia na terytorium RP
Świadczenie z tytułu oparzeń lub
odmrożeń
Jednorazowe świadczenie za pobyt w
szpitalu
Zasiłek dzienny z tytułu niezdolności do
pracy
Dieta szpitalna

Wysokość świadczenia
100% sumy ubezpieczenia
Część sumy ubezpieczenia równa %
orzeczonego stałego uszczerbku na
zdrowiu
15% sumy ubezpieczenia nie więcej niż
5 000 zł
15% sumy ubezpieczenia nie więcej niż
5 000 zł
10% sumy ubezpieczenia
50% sumy ubezpieczenia
10% sumy ubezpieczenia
50 zł / dzień
100 zł / dzień

Ubezpieczenie obejmuje także ryzyko zawału serca oraz krwotoku śródmózgowego.
Sumy ubezpieczenia : 50 000 zł na jedną osobę
Forma ubezpieczenia: imienna
Franszyzy i udziały własne: zniesione
5. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE
Przedmiot i suma ubezpieczenia dla poszczególnych jednostek
w Załączniku nr 4 - „Wykaz pojazdów”

zostały podane

UWAGA: Ubezpieczeniem objęte są pojazdy wymienione poniżej oraz z pojazdy włączone
do ubezpieczenia przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy, będące
w
posiadaniu Zamawiającego lub użytkowaniu na podstawie umów leasingu, dzierżawy czy
użyczenia.
Zakres ubezpieczenia:
1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów
mechanicznych.
2. NW kierowcy i pasażerów.

3. Auto Casco.
4. Assistance dla pojazdów osobowych posiadających ubezpieczenie AC
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Suma ubezpieczenia w OC obowiązkowym – ustawowa.
Suma ubezpieczenia NW na osobę: 10 000 zł
Zakres ubezpieczenia AC: pełny (w ruchu i postoju + kradzież).
Rozliczenie szkody: serwisowe.
Amortyzacja części wykupiona.
Franszyza integralna 300 zł.
Udział własny zniesiony.
Assistance swoim zakresem powinno obejmować zdarzenia związane z wypadkiem oraz
awarią pojazdu. Katalog świadczeń powinien zawierać m.in. auto zastępcze
maksymalnie 7 dni - w przypadku awarii, kolizji pojazdu; holowanie pojazdu
RP+Europa z limitem 500km. Zarówno holowanie jak i pojazd zastępczy tylko i
wyłącznie w przypadku całkowitego unieruchomienia pojazdu oraz zgłoszenia tego
faktu na infolinię Assistance.

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za
szkody wyrządzone w związku z ruchem tych pojazdów (OC komunikacyjne)
Okres ubezpieczenia: okres ubezpieczenia wynosi 12 miesięcy od końca okresu
ubezpieczenia obowiązujących polis zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r.
Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019, poz. 1145), Ustawy z dnia 22 maja 2003r. o
ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim
Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 473 z późn. zm.). Dla
pojazdów nowych (zakupionych) okres ubezpieczenia rozpoczyna się od dnia rejestracji
pojazdów.
Zakres ubezpieczenia: zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach
obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 473 z późn. zm.)
Suma ubezpieczenia: ustawowa (w przypadku zwiększenia przez ustawodawcę minimalnej
ustawowej sumy gwarancyjnej składka za ubezpieczenie pozostaje bez zmian).
Ubezpieczenia uszkodzenia oraz kradzieży pojazdów Auto Casco AC/KR
Przedmiotem ubezpieczenia są zadeklarowane przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego
pojazdy mechaniczne stanowiące własność lub będące w jego posiadaniu na podstawie
umowy najmu, leasingu, użyczenia, dzierżawy lub innego tytułu prawnego. Ochroną
ubezpieczeniową objęte są pojazdy niezależnie od wieku ich eksploatacji.
Okres ubezpieczenia - okres ubezpieczenia wynosi 12 miesięcy od końca okresu
ubezpieczenia obowiązujących polis. Pojazdy nowe, które zostaną zakupione, objęte w
posiadanie w czasie trwania ubezpieczenia są objęte ochroną od dnia zakupu
( na podstawie faktury ) lub z dniem podpisania stosownej umowy, pod warunkiem
zgłoszenia do Ubezpieczyciela tego faktu najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu.
Zakres ubezpieczenia
Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk, zakres powinien obejmować, co najmniej następujące
ryzyka i koszty:

- szkody powstałe wskutek nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia
z innym pojazdem (zderzenie pojazdów), osobami, zwierzętami lub innymi przedmiotami
pochodzącymi z zewnątrz lub z wnętrza pojazdu,
- uszkodzenia przez osoby trzecie, w tym w wyniku dewastacji, pożaru, wybuchu, pioruna,
upadku statku powietrznego, huraganu, zatopienia, deszczu nawalnego, gradu, powodzi,
lawiny, osuwania się i zapadania ziemi, oraz nagłe działanie innych sił przyrody
- nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz lub
wewnątrz pojazdu,
- użycia pojazdu w związku z koniecznością ratowania życia lub zdrowia ludzkiego oraz
- powstałe wskutek kradzieży pojazdu lub części jego wyposażenia; uszkodzenie pojazdu w
następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego użycia, rabunku (rozboju – bez wymogu
posiadania dokumentów i kompletu kluczyków po szkodzie),
- szkody powstałe w momencie, gdy ubezpieczony pojazd nie posiadał ważnych badań
technicznych o ile nie miało to wpływu na rozmiar lub zaistnienie szkody,
- w przypadku pojazdów dotychczas ubezpieczanych od kradzieży, zainstalowane w nich
zabezpieczenia przeciwkradzieżowe uznaje się za wystarczające.
Przedmiot ubezpieczenia, sumy ubezpieczenia, zakres i terminy : Załącznik nr 4 „Wykaz
pojazdów”

