Wymagana treść klauzul dodatkowych –
obligatoryjnych

Załącznik nr 5 do SIWZ

" Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Węgliniec wraz
z jednostkami organizacyjnymi oraz NNW członków OSP w okresie od 29 lipca 2019 roku do 28
lipca 2022 roku"

Zamawiający wskazuje zastosowanie w ofercie ubezpieczenia następujących klauzul
obligatoryjnych. Brak akceptacji klauzul obligatoryjnych spowoduje odrzucenie oferty.
KLAUZULE OBLIGATORYJNE:
1. Klauzula wandalizmu /dewastacji
Ubezpieczeniem objęte będą szkody powstałe w wyniku wandalizmu rozumianego
jako bezprawne, rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia
przez osobę trzecią (w tym przez podopiecznych, także niepełnosprawnych
intelektualnie lub z ograniczoną świadomością). Zakres ubezpieczenia musi
obejmować również ryzyko graffiti.
Wartość sumy ubezpieczenia w systemie na pierwsze ryzyko 100 000 zł z podlimitem
dla ryzyka grafitti 20 000 zł w rocznym okresie ubezpieczenia.
Dotyczy: mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
2. Klauzula przepięć
Ochroną ubezpieczeniową objęte zostają szkody powstałe bezpośrednio jak również
pośrednio wskutek wyładowania atmosferycznego lub spowodowane działaniem prądu
elektrycznego: w tym m. in. szkody powstałe wskutek wszelkich przepięć, przetężeń,
zaniku napięcia, zwarć, spięć, spowodowane indukcją prądu elektrycznego lub
wzbudzania się niszczących sił elektromagnetycznych, itp. oraz związane z tym szkody
następcze.
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe we wszelkiego rodzaju
urządzeniach i instalacjach elektrycznych lub elektronicznych w tym także w sieciach
energetycznych (elektroenergetycznych) lub elektronicznych, mierniki oraz licznikach.
Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej regulowanego niniejszą klauzulą wyłączone są
szkody w urządzeniach przeciwprzepięciowych polegające na ich uszkodzeniu wskutek
prawidłowego zadziałania (np. przepalenie wkładek topikowych, bezpieczników,
wyłączników)
Wartość sumy ubezpieczenia w systemie na pierwsze ryzyko w rocznym okresie
ubezpieczenia: 200 000 zł
Dotyczy: mienia od wszystkich ryzyk
3. Klauzula ubezpieczenia sprzętu elektronicznego /zakres terytorialny/
Niniejszym ubezpieczenie sprzętu elektronicznego przenośnego rozszerza się o jego
użytkowanie poza miejscem ubezpieczenia /zakres terytorialny RP+Europa/
Dotyczy: sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
4. - Klauzula kradzieży zwykłej - Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych
niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych
postanowień umowy ubezpieczenia uzgodniono, że zakres ubezpieczenia rozszerza się

o szkody w mieniu powstałe na skutek kradzieży zwykłej, na następujących
warunkach:
1.
Definicja:
1) Kradzież zwykła – zabór w celu przywłaszczenia mienia bez użycia przemocy lub
groźby jej użycia wobec osoby, bądź doprowadzenia osoby do stanu nieprzytomności
lub bezbronności,
2. Obowiązki Ubezpieczającego:
1) użyć należytej staranności w celu zabezpieczenia mienia przed kradzieżą zwykłą,
2) niezwłocznie (o ile jest możliwe) – nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili
zdarzenia lub podjęcia wiadomości o nim – powiadomić o zdarzeniu Policję z
podaniem okoliczności zdarzenia oraz danych przedmiotu i wysokości szkody.
Limit odpowiedzialności ponad sumę ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia w
rocznym okresie ubezpieczenia – 50 000 zł.
Dotyczy: mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
5. Klauzula reprezentantów
Niniejszym uzgadnia się, że 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 wieloosobowy, które zgodnie
z obowiązującymi przepisami i statutem uprawnione są do zarządzania
ubezpieczonym podmiotem.
Dotyczy: wszystkich ubezpieczanych ryzyk
6.

Klauzula LEEWAY-a
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą umowy ubezpieczenia
w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia
strony uzgodniły, że w przypadku mienia dla którego suma ubezpieczenia została
ustalona według wartości odtworzeniowej, księgowej brutto lub rzeczywistej zasada
proporcji nie będzie stosowana jeśli wartość uszkodzonego lub utraconego mienia w dniu
szkody nie będzie wyższa niż 120% sumy ubezpieczenia.
Dotyczy: mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

7. Klauzula braku prawa do regresu
Niniejszym ustala się, że nie przechodzą na Zakład Ubezpieczeń roszczenia regresowe do
osób fizycznych świadczących pracę lub usługę na rzecz Ubezpieczającego.
Dotyczy: wszystkich ubezpieczanych ryzyk
8. Klauzula kosztów odtworzenia dokumentacji
Zakład Ubezpieczeń pokrywa ponad sumę ubezpieczenia w granicach ustalonego
limitu uzasadnione i udokumentowane koszty, odtworzenia dokumentacji niezbędnej
do prowadzenia działalności w wyniku uszkodzenia, zniszczenia wskutek zdarzenia
losowego objętego ubezpieczeniem.
Limit odpowiedzialności ponad sumę ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia w
rocznym okresie ubezpieczenia – 50 000 zł.
Dotyczy: mienie od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
9. Klauzula pokrycia kosztów pracy nadzwyczajnej
Ubezpieczyciel w ramach odszkodowania pokryje dodatkowo poniesione przez

ubezpieczającego koszty pracy godzin nadliczbowych, nocnych i w dni wolne od pracy
ponad sumę ubezpieczenia.
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia – 50 000 zł.
Dotyczy: mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
10. Klauzula zabezpieczeń przeciwprzepięciowych
Zakład Ubezpieczeń przyjmuje mienie do ubezpieczenia zgodnie z istniejącym stanem
zabezpieczeń
przeciwprzepięciowych uznając, że ich ilość oraz rodzaje są
wystarczające do objęcia mienia zakresem ubezpieczenia od ryzyka przepięcia.
Dotyczy: mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
11. Klauzula biegłych rewidentów
W przypadku szkody, gdy Ubezpieczyciel będzie wymagać szczegółowych danych i
informacji, mogą one zostać opracowane i przedstawione na podstawie ksiąg
rachunkowych i innych dokumentów księgowych Ubezpieczającego przez biegłego
rewidenta badającego księgi rachunkowe Ubezpieczającego. Dane i informacje
przedstawione przez biegłego rewidenta będą dowodem prima facie w odniesieniu do
oceny wysokości roszczenia i ustalenia odszkodowania. Uzasadnione wydatki
poniesione w ramach niniejszej klauzuli nie przekroczą 20% sumy ubezpieczenia
ustalonej w dokumencie ubezpieczenia.
Dotyczy: mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
12. Klauzula prac porządkowych
W przypadku zaistnienia szkody, której szacunkowa wartość nie przekracza 10 000 zł
ubezpieczający w celu uniknięcia zakłóceń w pracy zakładu może niezwłocznie
rozpocząć prace porządkowe i naprawcze, z zastrzeżeniem iż wykona dokumentację
zdjęciową szkody, sporządzi protokół szkody i powiadomi faksem lub telefonicznie
Zakład Ubezpieczeń. W przypadku pozostałych szkód, Zakład Ubezpieczeń
zobowiązuje się dokonać oględziny w terminie do trzech dni od daty zgłoszenia
szkody.
Dotyczy: mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
13. Klauzula uprzątnięcia pozostałości po szkodzie
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 mieniu do 20%
sumy ubezpieczenia przedmiotu szkody, ale nie więcej niż 200 000 zł. Powyższy 20%
limit podwyższa sumę ubezpieczenia.
Dotyczy: mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
14. Klauzula poszukiwania uszkodzeń
Zakład Ubezpieczeń pokryje poniesione przez Ubezpieczonego:
- koszty poszukiwania miejsca powstania uszkodzenia lub zniszczenia ubezpieczonego
mienia, w tym: poszukiwania uszkodzonej wszelkiego rodzaju instalacji oraz
poszukiwania wycieków z instalacji wodno-kanalizacyjnej,
- koszty umożliwienia dokonania naprawy lub wymiany uszkodzonego mienia,
w tym także dojazdu do uszkodzonego mienia a także koszty usunięcia skutków
poszukiwań.

Limit odpowiedzialności: 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie
ubezpieczenia.
Dotyczy: mienia od wszystkich ryzyk
15. Klauzula zapobieżenia szkodzie
Koszty działań podjętych przez ubezpieczającego w celu zapobieżenia szkodzie zostaną
pokryte przez Ubezpieczyciela ponad sumę ubezpieczenia.
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie
ubezpieczenia – 50 000 zł.
Dotyczy: wszystkich ubezpieczanych ryzyk
16. Klauzula automatycznego pokrycia
Niniejszą klauzulą obejmuje się ochroną 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 roku polisowego. Składka za
dodatkową sumę ubezpieczenia zostanie naliczona wg. taryf zastosowanych w ofercie
przetargowej, w systemie ”pro rata temporis”.
Odpowiedzialność ubezpieczyciela w stosunku do automatycznie ubezpieczonego na
mocy niniejszej klauzuli mienia (zgłoszonego łącznie w ciągu całego okresu ubezpieczenia)
ograniczona jest do kwoty odpowiadającej 25% sumy ubezpieczenia danego rodzaju mienia
lecz nie więcej niż 1.000.000,00 zł
Dotyczy: mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
17. Klauzula nowych miejsc ubezpieczenia
Niniejszą klauzulą automatycznie obejmuje się ochroną ubezpieczeniową nowe
lokalizacje, w których Ubezpieczony rozpoczyna działalność w okresie ubezpieczenia.
W odniesieniu do ubezpieczenia mienia w nowej lokalizacji ustala się, że wartość tego
majątku nie może przekroczyć 20 % sumy ubezpieczenia danego rodzaju mienia.
Warunkiem udzielenia ochrony wynikającej z tej klauzuli jest zadeklarowanie nowej
placówki do ubezpieczenia w terminie 30 dni od daty jej otwarcia.
Dotyczy: wszystkich ubezpieczanych ryzyk
18. Klauzula powiadomienia o szkodzie
Termin powiadomienia o szkodzie wynosi 7 dni roboczych od daty powzięcia
wiadomości o szkodzie. W przypadku niemożliwości powiadomienia ubezpieczyciela
o powstałym zdarzeniu szkodowym w terminach określonych powyżej, należy go
powiadomić w jak najkrótszym możliwym terminie. Niedopełnienie tego obowiązku nie
może być przyczyną odmowy lub zmniejszenia wypłaty odszkodowania, jeśli nie miało to
wpływu na ustalenie okoliczności powstania szkody oraz jej wysokości.
Dotyczy: wszystkich ubezpieczanych ryzyk
19. Klauzula ograniczonego zniesienia zasady proporcji (dotyczy, jeśli OWU stanowi
inaczej)
W przypadku kiedy wysokość szkody nie przekracza 20% sumy ubezpieczenia danego
przedmiotu ubezpieczenia nie ma zastosowania zasada proporcjonalnego zmniejszenia
wypłaty odszkodowania, jeżeli wskazana w umowie suma ubezpieczenia jest niższa, niż

wartość mienia w dniu szkody będąca podstawą do ustalenia sumy ubezpieczenia
(niedoubezpieczenie).
Dotyczy: mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
20. Klauzula wartości użytkowej sprzętu elektronicznego
Ustala się, że odszkodowanie dla sprzętu nie starszego niż 7-dmio letni, liczone od
daty zakupu ujętego w fakturze zakupu, wypłacane będzie według zasady szacowania
wartości bez potrącania zużycia. Dla sprzętu starszego obowiązywać będzie zasada
potrącania zużycia w wysokości 0,8% za każdy miesiąc od daty zakupu, jednak nie
więcej niż 75%.
Dotyczy: sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
21. Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych
Zakład Ubezpieczeń przed zawarciem umowy ubezpieczenia zapozna się ze stanem
zabezpieczeń przeciwkradzieżowych oraz przeciwpożarowych w lokalizacjach
w których mienie zostaje ubezpieczone i zgłosi przed zawarciem umowy wszelkie
zastrzeżenia bądź rekomendacje. Brak zastrzeżeń będzie oznaczał, że w okresie
ubezpieczenia zakład nie będzie mógł podnosić zarzutu o niedostatecznej formie
zabezpieczenia mienia.
Dotyczy: mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
22. Klauzula jurysdykcji
Strony umawiają się, że wszelkie ewentualne spory wynikające z umów ubezpieczenia
rozpatrują sądy właściwe dla ubezpieczającego.
Dotyczy: wszystkich ubezpieczanych ryzyk
23. Klauzula terminu dokonania oględzin
W przypadku zajścia szkody zakład ubezpieczeń zobowiązany jest do dokonania
oględzin w terminie nie dłuższym niż trzy dni robocze od momentu zgłoszenia szkody.
Dotyczy: wszystkich ubezpieczanych ryzyk
24. Klauzula rzeczoznawców
zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o koszty wynagrodzenia rzeczoznawców i
ekspertów zewnętrznych takich jak: architekci, konsultanci, inspektorzy, inżynierowie
itp., które Ubezpieczający jest zobowiązany ponieść w celu odtworzenia lub
zastąpienia ubezpieczonego mienia uszkodzonego
w wyniku
zaistnienia ubezpieczonego zdarzenia szkodowego. Zakres Klauzuli obejmuje koszty
poniesione przez Ubezpieczającego w celu ustalenia zakresu
i rozmiarów
szkody.
Limit odpowiedzialności w rocznym okresie ubezpieczenia: 100 000 zł.
Dotyczy: mienie od wszystkich ryzyk, sprzęt elektroniczny od wszystkich ryzyk
25. Klauzula drobnych prac remontowo-budowlanych
Ubezpieczyciel obejmuje ochroną szkody powstałe w trakcie prowadzenia drobnych
prac remontowych bądź budowlanych pod warunkiem, że: a) prace takie nie wymagają
uzyskania pozwolenia na budowę, b) prace takie nie naruszają stabilności konstrukcji
nośnej i dachowej budynku/budowli, w którym prowadzone są prace.
Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku
z prowadzeniem prac remontowo-budowlanych:

a) mieniu będącym przedmiotem drobnych prac remontowo-budowlanych – do limitu
500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia; limit ten
powinien uwzględniać wartość mienia będącego przedmiotem drobnych prac i koszt ich
wykonania,
b) w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia – do sumy
ubezpieczenia mienia.
Dotyczy: mienie od wszystkich ryzyk, sprzęt elektroniczny od wszystkich ryzyk
26. Klauzula przeniesienia mienia
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ustala
się, że do zakresu ochrony ubezpieczeniowej włącza się szkody powstałe w
ubezpieczonym mieniu również w przypadku przeniesienia go z miejsca ubezpieczenia
wskazanego w dokumencie ubezpieczenia do innej lokalizacji, z zastrzeżeniem, że
lokalizacja do której zostało przeniesione ubezpieczone mienie jest również wskazane
w dokumencie ubezpieczenia jako miejsce ubezpieczenia. Limit odpowiedzialności w
rocznym okresie ubezpieczenia: 200 000 zł
Dotyczy: mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

27. Klauzula dodatkowej sumy ubezpieczenia
Klauzula dodatkowej sumy ubezpieczenia - Z zachowaniem pozostałych, nie
zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym
określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony
uzgodniły, że: Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje
tzw. dodatkową sumę
ubezpieczenia prewencyjnego, którą rozdziela się na sumy ubezpieczenia tych
kategorii ubezpieczanego mienia lub nakładów adaptacyjnych, dla których wystąpiło
niedoubezpieczenie, lub w odniesieniu do których suma ubezpieczenia jest
niewystarczająca ze względu na poniesione koszty związane z uniknięciem lub
ograniczeniem rozmiaru szkody. Dodatkowa suma ubezpieczenia nie ma zastosowania
do przedmiotów ubezpieczenia obejmowanych ochroną w systemie na pierwsze
ryzyko. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie
ubezpieczenia wynosi: 500.000,00 zł.
Dotyczy: mienie od wszystkich ryzyk, sprzęt elektroniczny od wszystkich ryzyk
28.odpowiedzialność cywilna wzajemna
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność za szkody rzeczowe
i osobowe powodujące roszczenia pomiędzy osobami/jednostkami objętymi
ubezpieczeniem.
Limit 250 000zł

