
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Załącznik nr 6 

 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialność cywilną oraz 
ubezpieczenia komunikacyjne. 
 
Informacje ogólne o Zamawiającym: 
 
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Pile, w dalszej części SIWZ zwaną WORD Piła  
ul. Lotnicza 6, 64-920 Piła,  

NIP 764-20-69-221 
REGON 570364597 
PKD (2007) 8553 Z 

Podstawą działania Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Pile stanowi art. 116 
Ustawy z dnia 20.06.1997 roku "Prawo o Ruchu Drogowym". Zgodnie z ustawowym zapisem, 
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego jest samorządową wojewódzką osobą prawną, 
powołaną w podstawowym stopniu do organizacji egzaminów państwowych na prawo jazdy. 
Do podstawowych zadań WORD w Pile należy: 

1. organizacja i przeprowadzanie egzaminów państwowych na prawo jazdy wszystkich 
kategorii, tj. A,A1,B,B1,C,C1,D,D1,T,B+E,C+E,C1+E,D+E,D1+E. 

2. prowadzenie szkoleń i kursów specjalistycznych. Aktualnie, WORD w Pile prowadzi 
następujące kursy i szkolenia specjalistyczne: 

 dla kierowców i kandydatów wykonujący transport drogowy, dla uzyskania 
świadectwa kwalifikacji, 

 dla osób, starających się uzyskać certyfikat kompetencji zawodowych, 
 dla kierowców wykonujących przewóz drogowy materiałów niebezpiecznych, 

tzw. ADR, 
 kandydatów na instruktorów nauki jazdy, 
 dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego (zmniejszenie liczby 

punktów karnych), 
 szkolenie dla osób kierujących ruchem drogowym; 
 kurs dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów 

3. Prowadzenie badań psychologicznych dla kierowców. 
4. Wykonywanie zadań związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Realizacja tego 

zadania ma charakter wielopłaszczyznowy. Szczególne miejsce przypada edukacji 
komunikacyjnej dzieci i młodzieży. 

 
UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ 

Mienie ubezpieczane według wartości księgowej brutto ( wartość początkowa ewidencyjna  
w zapisach księgowych) lub odtworzeniowej (nowej), dotyczy w szczególności ubezpieczenia  
w systemie pierwszego ryzyka, bez względu na wiek i stopień umorzenia/zużycia 
technicznego, z odszkodowania nie będzie potrącana amortyzacja/zużycie techniczne. 
 
Górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela, dla mienia ubezpieczonego w wartości 
księgowej brutto, stanowi suma ubezpieczenia dla poszczególnego środka trwałego podanego 
w ewidencji środków trwałych, bez względu na wiek i stopień umorzenia/zużycia 
technicznego. 
W przypadku braku możliwości odliczenia przez Zamawiającego/Ubezpieczonego podatku VAT 
odszkodowanie będzie wypłacane z uwzględnieniem tego podatku. 
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Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorygowania sum ubezpieczenia 
w przypadku przejścia ryzyka ubezpieczeniowego z/na Zamawiającego wskutek zawarcia i/lub 
zmian umów dzierżawy, użyczenia, najmu itp. 
Jeżeli w jednym zdarzeniu ubezpieczeniowym zostało utraconych, uszkodzonych bądź 
zniszczonych więcej pozycji przedmiotu ubezpieczenia, zastosowanie ma tylko jedna franszyza. 
 
Słownik pojęć: 
Ilekroć w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia będzie użyty termin: 
1.Franszyza redukcyjna - należy przez to rozumieć ustaloną w umowie ubezpieczenia 
wartość kwotową, o jaką będzie pomniejszana wysokość odszkodowania. 
2.Franszyza integralna - należy przez to rozumieć ustaloną w umowie ubezpieczenia 
wartość kwotową, do wysokości, której Ubezpieczyciel nie wypłaca odszkodowania. 
3.Udział własny - określona procentowo w umowie ubezpieczenia część ustalonego  
odszkodowania, którą Ubezpieczony ponosi we własnym zakresie. 
4. Limit (limit odpowiedzialności) - należy przez to rozumieć ustaloną w umowie 
ubezpieczenia wartość ograniczającą odpowiedzialność za szkody na jedno i na wszystkie 
zdarzenia z konsumpcją limitu odpowiedzialności. Limity mają zastosowanie do każdego 
rocznego okresu ubezpieczenia w ramach umowy i ulegają odnowieniu do pełnej wysokości  
w kolejnym roku umowy ubezpieczenia. 
5.Limit sumy gwarancyjnej w odpowiedzialności cywilnej - wypłata odszkodowania  
w ubezpieczeniu OC będzie powodować każdorazowo zmniejszenie sumy gwarancyjnej  
o wysokość wypłaconego odszkodowania, aż do jej całkowitego wyczerpania. Wypłaty 
odszkodowania dotyczące szkód ograniczonych podlimitami powodują zmniejszenie sumy 
gwarancyjnej i podlimitu.  
Jeżeli na skutek wypłaty odszkodowania z zakresu ogólnego (nieograniczonego podlimitami) 
suma gwarancyjna zostanie obniżona do wysokości podlimitu, wówczas kolejna wypłata 
obniży zarówno sumę gwarancyjną, jak i dany podlimit. 
 
I. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych  
1. Okres  ubezpieczenia: 24 miesiące, przewidywany od dnia 4 listopada 2016r. 
2. Miejsca ubezpieczenia: 
wszystkie miejsca prowadzenia działalności (obecne i przyszłe).   
3. Zakres ubezpieczenia:  
3.1 Ubezpieczenie winno objąć w szczególności następujące ryzyka: ogień, wybuch ( w tym 
wybuch pyłowy), bezpośrednie i pośrednie uderzenie pioruna (w tym w urządzenia, linie  
i instalacje), upadek statku powietrznego, silny wiatr (huragan), deszcz nawalny, powódź, 
zalanie, podtopienie, zapadanie i osuwanie się ziemi, awarię instalacji wodociągowych  
i technologicznych, uderzenie pojazdu, w tym szkód spowodowanych przez pojazdy własne, 
grad, działanie śniegu lub lodu na przedmiot ubezpieczenia, szadź, zawalenie się pod 
wpływem ciężaru śniegu, lodu lub szadzi mienia sąsiadującego na przedmiot ubezpieczenia, 
upadek drzew, budynków lub budowli, grad, śnieg, huk ponaddźwiękowy, dym i sadza, 
trzęsienie ziemi, skażenie i/lub zanieczyszczenie ubezpieczonego mienia oraz koszty akcji 
ratowniczej związane ze zdarzeniami objętymi ochroną. 
3.2 Ubezpieczenie winno także objąć poniższe ryzyka zgodnie z definicją: 
Przepięcie jako szkody spowodowane gwałtownym wzrostem napięcia w sieci elektrycznej 
w wyniku wyładowań atmosferycznych (w szczególności w sieciach energetycznych 
i instalacjach elektrycznych i elektronicznych) do sumy ubezpieczenia oraz szkody wynikłe 
z niewłaściwych parametrów prądu elektrycznego i zjawiska indukcji elektromagnetycznej do 
limitu na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia: 50 000 zł. 
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Dewastację jako rozmyślne zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia przez osoby trzecie 
w systemie I ryzyka dla budynków i budowli (ogrodzenia, wyposażenie miasteczka ruchu 
drogowego, drogi, place, wiaty przystankowe  itp.), urządzeń i wyposażenia oraz elementów 
stałych – limit na wszystkie lokalizacje w wysokości 50 000 zł, z włączeniem graffiti- limit 
5 000 zł. 
4.Przedmiot ubezpieczenia: 
4.1 budynki (wraz z infrastrukturą wewnętrzną obejmującą min. okablowanie, sieć 
telefoniczną i internetową, instalacje alarmową i odgromową, wentylację mechaniczną 
i grawitacyjną, elementy stałe wbudowane i złączone na stałe z substancją budynku, w tym 
podłogi, zabudowy itp.) wg wartości księgowej brutto lub wartości odtworzeniowej  
w systemie sum stałych – wg załącznika nr 7, 
4.2  budowle (a w szczególności infrastruktura  zewnętrzna, mała architektura i jej elementy, 
obiekty służące do utrzymania porządku tj. śmietnik, ogrodzenie, wyposażenie miasteczka 
ruchu drogowego, place ruchu drogowego, wiaty przystankowe i inne) w systemie I ryzyka – 
limit 200 000 zł, 
4.3  maszyny, urządzenia, wyposażenie wg wartości księgowej brutto , w systemie sum 
stałych – 194 029,00 zł, 
4.4 mienie niskocenne – tj. sprzęt elektroniczny, meble i pozostałe drobne 
wyposażenie), w ich wartościach wynikających z prowadzonej ewidencji lub wycen, mienie 
powierzone, mienie pozostawione w szatniach i schowkach wg wartości odtworzeniowej 
(nowej), w systemie I ryzyka – limit 435 000 zł. 
 
Ustanawia się limity w systemie I ryzyka dla: 
 

Mienie pracownicze ( 60 osób x 500 zł) Limit  30 000 zł 
 

5. Warunki szczególne: 
a)  w odniesieniu do mienia ubezpieczonego wg wartości księgowej brutto (ewidencyjnej) 
zasada proporcji nie ma zastosowania, 
b) w odniesieniu do mienia ubezpieczonego w systemie I ryzyka zasada proporcji  
nie ma zastosowania, 
c)   za wysokość szkody przyjmuje się koszty naprawy uszkodzonego mienia ( w tym dla 
mienia osób trzecich oraz niskocennego) lub koszt zakupu identycznego lub  zbliżonego 
parametrami - niniejsze nie będzie traktowane jako modernizacja,  
d) objęcie ochroną mienia podczas składowania tymczasowego np. sprzęt elektroniczny. 
6. System ubezpieczenia: sumy stałe dla środków trwałych, pierwsze ryzyko dla 
pozostałego mienia. 
7. Franszyza dopuszczalna 

7.1 Franszyza integralna: 200 zł, dla wyposażenia, mienia pracowniczego i wartości 
pieniężnych - brak; 
7.2 Franszyza redukcyjna: brak;  
7.3 Udział własny: brak; 

 

 
II. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku i dewastacji 
 
1.  Okres ubezpieczenia: 24 miesiące, przewidywany od dnia 4 listopada 2016r. 
2. Miejsca ubezpieczenia: 
wszystkie miejsca prowadzenia działalności (obecne i przyszłe).  
3.Zakres ubezpieczenia:  
Ubezpieczenie winno objąć następujące ryzyka: 
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- kradzież z włamaniem (dokonana lub usiłowana), rabunek (dokonany lub usiłowany)  
i dewastację, 
- kradzież zwykła.  
4. Przedmiot ubezpieczenia / suma ubezpieczenia:  system na I ryzyko z konsumpcją 
sumy ubezpieczenia; 
- środki trwałe i wyposażenie (w tym mienie osób trzecich) wg wartości odtworzeniowej - limit 
25 000,00 zł, 
- limit dla kradzieży zwykłej – 10 000,00 zł. 
5. Franszyzy: brak 
6. Warunki szczególne do ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem 
i rabunku oraz dewastacji. 

6.1 Uznanie za wystarczające zabezpieczenie wszelkich otworów okiennych oknami 
zwykłymi powszechnie stosowanymi w należytym stanie technicznym, bez konieczności 
stosowania zabezpieczeń w postaci krat, folii antywłamaniowych, szyb wielowarstwowych 
itp., drzwi wejściowe do budynków zamykane na dwa zamki wielozapadkowe. Dodatkowo 
obiekty wyposażone w system antywłamaniowy. 
6.2 Włączenie odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek kradzieży i dewastacji 
elementów stanowiących zabezpieczenie, w tym zewnętrzny monitoring i drzwi. 
6.3 Za wysokość szkody przyjmuje się koszty naprawy uszkodzonego mienia ( w tym dla 
mienia osób trzecich oraz niskocennego) lub koszt zakupu identycznego lub  zbliżonego 
parametrami - niniejsze nie będzie traktowane jako modernizacja. 

 
III. Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia  
1. Okres ubezpieczenia: 24 miesiące, przewidywany od dnia 4 listopada 2016r.  
2. Miejsca ubezpieczenia: 
wszystkie miejsca prowadzenia działalności (obecne i przyszłe).  
3. Zakres ubezpieczenia: szkody powstałe wskutek rozbicia i/lub stłuczenia ubezpieczonych 
przedmiotów. Za szkodę uważa się utratę lub ubytek wartości ubezpieczonych przedmiotów  
z powodu ich zniszczenia lub uszkodzenia. Włączenie do zakresu ubezpieczenia kosztu usług 
ekspresowych, demontażu i montażu, transportu, wykonania napisów, liter, rysunków, 
naklejek reklamowych, oklejania szyb i w uzasadnionych przypadkach ustawienie rusztowań 
bądź najmu odpowiedniego sprzętu (dźwigi, podnośniki itp.) Ubezpieczenie obejmuje również 
naprawę szkód związanych ze zniszczeniem ram w gablotach reklamowych pod warunkiem ich 
uszkodzenia łącznie z szybą. 
4. Przedmiot ubezpieczenia: w systemie pierwszego ryzyka z konsumpcją sumy 
ubezpieczenia - szyby okienne i drzwiowe, oszklenia ścienne i dachowe, gabloty reklamowe, 
szyldy, neony, szyby specjalne tj. szyby antywłamaniowe i przeciwpożarowe, płyty szklane 
warstwowe i inne, wiaty przystankowe,  tablice reklamowe,  neony, reklamy świetlne, tablice 
świetlne i elektroniczne, itp., - wypłata odszkodowania według wartości odtworzeniowej. 
5. Suma ubezpieczenia: 5 000 zł wg wartości odtworzeniowej 
6. Franszyza: integralna 50 zł 
 
 
 

 
IV. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego (na bazie wszystkich ryzyk)  

   
1. Okres ubezpieczenia: 24 miesiące, przewidywany od dnia 4 listopada 2016r.  
2. Miejsca ubezpieczenia: 
wszystkie miejsca prowadzenia działalności (obecne i przyszłe), dla sprzętu przenośnego teren 
RP.  
3. Zakres ubezpieczenia:  
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Ubezpieczenie powinno objąć wszelkie nagłe niezależne od Ubezpieczającego zdarzenia 
w szczególności następujące ryzyka: ogień, wybuch, implozję, bezpośrednie i pośrednie  
uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego, silny wiatr, deszcz nawalny, powódź, 
zapadanie i osuwanie się ziemi, zalanie, podtopienie, awarię instalacji wodociągowych 
i technologicznych, uderzenie pojazdu, grad, działanie ciężaru śniegu, szadź, kradzież 
z włamaniem (dokonana lub usiłowana), rabunek (dokonany lub usiłowany), dewastację, 
wady produkcyjne, konstrukcyjne, materiałowe oraz koszty akcji ratowniczej związane 
ze zdarzeniami objętymi ochroną.  
Ubezpieczenie powinno objąć także tzw. szkody elektryczne (zwarcia, spięcia, następstwa 
niewłaściwych parametrów prądu elektrycznego), wadliwą obsługę, niewłaściwe użytkowanie 
(np. upuszczenie). 
4. Przedmiot ubezpieczenia: 
4.1 Sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny (w tym zainstalowany na stałe lub 
czasowo w pojazdach egzaminacyjnych, również w czasie jego przemieszczania  
i transportowania); 

4.1.1 System ubezpieczenia: sumy stałe; 
4.1.2 Ubezpieczenie według wartości księgowej brutto – wg załącznika nr 8 

Ponadto limit w systemie pierwszego ryzyka dla: 
 

Koszty odtworzenia 
oprogramowania i danych 

10 000 zł 
 

 
5. Franszyzy:  
Franszyza redukcyjna: 200 zł w szkodzie, przy czym jeżeli wskutek zajścia jednego zdarzenia 
ubezpieczeniowego uszkodzeniu ulegnie więcej niż jeden ubezpieczony przedmiot potrąca się 
tylko jedną franszyzę w wysokości 200 zł. 
Dla szkód powstałych w sprzęcie przenośnym w związku z upuszczeniem, kradzieżą poza 
miejscem ubezpieczenia zastosowanie ma franszyza redukcyjna w wysokości 5% wartości 
szkody minimum 200 zł. 
6. Wypłata odszkodowania:  
Odszkodowanie w przypadku szkody całkowitej wypłacane jest do wartości odtworzenia nie 
więcej niż do wysokości sumy ubezpieczenia tj. wartości księgowej brutto.  
7. Warunki szczególne do ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od szkód 
materialnych: 

7.1 Włączenie odpowiedzialności za szkody pośrednie wynikłe z powodu silnego wiatru 
(huraganu); 
7.2 Uznanie jako wystarczających posiadanych zabezpieczeń zgodnie z pkt. II  
ppkt 6.1 SIWZ. Dla sprzętu przenośnego nie dopuszcza się warunkowania udzielenia 
ochrony ubezpieczeniowej od posiadanych zabezpieczeń i sposobu przechowania (niniejsze 
dotyczy przede wszystkim sprzętu pozostawionego/zainstalowanego w pojazdach). 
7.3 Do ubezpieczenia przyjmuje się mienie wg wartości księgowej brutto  bez względu na 
stan umorzenia/zużycia technicznego; 
7.4  Dopuszcza się możliwość stosowania „Klauzuli konserwacji” tylko w przypadku 
wymogu stawianego przez producenta sprzętu o obowiązku konserwacji – uzgadnia się, iż 
ubezpieczający może dokonywać czynności konserwacyjnych albo przez własny personel 
(służby) albo przez zewnętrzną firmę. 
7.5 Nie dopuszcza się warunkowania udzielenia ochrony ubezpieczeniowej od posiadania 
urządzeń klimatyzacyjnych. 
7.6 Klauzula szybkiej likwidacji szkód w sprzęcie elektronicznym: w przypadku awarii 
sprzętu elektronicznego, którego przywrócenie do pracy (w ciągu 24 godzin) jest 
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konieczne dla normalnego działania zakładu np. zestawy komputerowe służące do 
zdawania egzaminów, centrala telefoniczna, serwer itp. ubezpieczający może przystąpić 
natychmiast do samodzielnej likwidacji sporządzając stosowny protokół opisujący 
przyczynę zdarzenia i rozmiary szkody potwierdzone opinią serwisanta, sposób naprawy 
oraz wyliczenie wartości szkody; protokół (faktura za naprawę) będzie podstawą do 
wyliczenia odszkodowania przez Ubezpieczyciela; w przypadku awarii sprzętu 
elektronicznego, którego przywrócenie do pracy nie jest konieczne dla normalnego 
funkcjonowania zakładu, ubezpieczający po zgłoszeniu szkody może przystąpić do 
samodzielnej likwidacji szkody na powyższych zasadach jedynie w przypadku, gdy 
Ubezpieczyciel nie dokona oględzin przedmiotu szkody w ciągu 2 dni roboczych od daty 
otrzymania zgłoszenia szkody. Nie dopuszcza się wypłaty odszkodowania według wartości 
rzeczywistej. 
7.7 Włączenie odpowiedzialności podczas tymczasowego składowania, w tym dla mienia 
wyłączonego z eksploatacji (do 30 dni). 
7.8 Włączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela za sprzęt od daty jego dostawy do 
włączenia go do eksploatacji. 

 
POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ MIENIA – OBLIGATORYJNE 
(wymagane dla ważności oferty) 
1. Klauzula reprezentantów 
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 
ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, 
że Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek winy umyślnej 
lub rażącego niedbalstwa reprezentantów ubezpieczającego. Dla celów niniejszej umowy za 
reprezentantów ubezpieczającego uważa się osoby uprawnione do zarządzania ubezpieczonym 
podmiotem na podstawie statutu. Nie dopuszcza się stosowania prawa do regresu wobec 
pracowników. 
Powyższa klauzula nie dotyczy ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku. 
2. Klauzula automatycznego pokrycia  
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 
ubezpieczenia strony uzgodniły, że na mocy niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel obejmuje 
ochroną ubezpieczeniową do  limitu 20% łącznej sumy ubezpieczenia, obok wymienionych 
w polisie:  
 wszelkie inwestycje w dniu przejścia na Ubezpieczającego ryzyka z tym związanego,  
 mienie, które nie znalazło się w wykazie sporządzonym na dzień 3 maja 2016r.  
a które to zostało nabyte przez Ubezpieczającego przed rozpoczęciem ochrony 
ubezpieczeniowej w ramach niniejszej umowy ubezpieczenia pod warunkiem, że fakt nabycia 
i/lub  zwiększenia wartości zostanie zgłoszony Ubezpieczycielowi w ciągu 15 dni po 
zakończeniu każdego półrocznego okresu ubezpieczenia.  
W przypadku sprzedaży lub likwidacji mienia zwrot składki następuje na zasadach określonych 
przez Kodeks cywilny. 
3. Klauzula kosztów dodatkowych 
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy 
ubezpieczenia  strony uzgodniły, że na mocy niniejszej klauzuli ochrona ubezpieczeniowa 
obejmuje dodatkowo wymienione poniżej koszty powstałe wskutek zdarzenia objętego umową 
ubezpieczenia z łącznym rocznym limitem odpowiedzialności w wysokości 100 000 zł na 
jedno i wszystkie zdarzenia: 

a) koszty związane z akcją ratowniczą ubezpieczonego mienia; 
b) koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie w ubezpieczonym mieniu łącznie 

z kosztami rozbiórki, demontażu i utylizacji części niezdatnych do użytku; 
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c) koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przez szkodą w przypadku jego 
bezpośredniego zagrożenia działaniem zdarzenia losowego objętego umową 
ubezpieczenia; 

d) koszty usunięcia zanieczyszczeń z wody i gruntu; 
e) koszty wynikające ze zniszczenia i utraty mienia, powstałe na skutek akcji ratowniczej; 
f) konieczne i uzasadnione koszty rzeczoznawców poniesione przez Ubezpieczającego 

związane z ustaleniem zakresu i rozmiaru szkody podlimit -  50 000 zł; 
g) koszty prac w godzinach nadliczbowych, nocnych i w dniach wolnych od pracy oraz 

frachtu ekspresowego (z wyjątkiem frachtu lotniczego) pod warunkiem, że takie 
koszty są poniesione  w związku ze szkodą w ubezpieczonych przedmiotach 
podlegającą odszkodowaniu. 
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4. Klauzula odstąpienia od zasady proporcji  
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą,  postanowień umowy 
ubezpieczenia określonych we wniosku o ubezpieczenie oraz ogólnych warunków 
ubezpieczenia, uzgadnia się, że nie stosuje się zasady proporcji jeżeli: 
1) niedoubezpieczenie nie przekracza 25% (różnica pomiędzy deklarowaną sumą 
ubezpieczenia i wartością ubezpieczonego mienia na dzień powstania szkody); 
2) wysokość szkody nie przekracza 20% sumy ubezpieczenia mienia; 
3) wysokość szkody nie przekracza 30 000,00 zł.  
5. Klauzula kosztów związanych z odbudową budynków i budowli  
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 
ubezpieczenia określonych we wniosku o ubezpieczenie oraz ogólnych warunków 
ubezpieczenia, uzgadnia się że w przypadku odbudowy budynków i budowli, w szczególności 
zabytkowych ustanawia się dodatkowy limit na pokrycie kosztów architektów i specjalistów od 
konserwacji zabytków, zwiększonych kosztów przygotowania dokumentacji projektowej 
i konstrukcyjnej oraz innej niezbędnej w celu rozpoczęcia odbudowy / odtworzenia mienia po 
szkodzie, oraz zwiększonych kosztów odbudowy. W przypadku wyczerpania sumy 
ubezpieczenia uszkodzonego mienia ustanawia się dodatkowy limit w wysokości:  
50 000 zł (na jedno i wszystkie zdarzenia). 
6. Klauzula udzielenia ochrony ubezpieczeniowej podczas remontów modernizacji, 
inwestycji 
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy 
ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 
Niniejszą klauzulą rozszerza się ubezpieczenie mienia o szkody powstałe w związku 
z prowadzeniem robót budowlano-montażowych oraz adaptacyjno-modernizacyjnym w mieniu 
będącym: 
a) przedmiotem ubezpieczenia – do pełnej sumy ubezpieczenia/limitu odpowiedzialności, 
b) przedmiotem robót budowlano-montażowych (wartość wykonanych prac oraz materiałów) 
do kwoty 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia,  
w zakresie określonym w umowie ubezpieczenia pod warunkiem, że realizacja robót 
budowlano-montażowych nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub 
konstrukcji dachu.  
 
DEFINICJE POJĘĆ DOTYCZĄCYCH UBEZPIECZENIA MIENIA: 
1.Pożar - za pożar uważa się ogień, który przedostał się poza palenisko lub powstał bez 
paleniska i rozszerzył się o własnej sile. 
2.Uderzenie pioruna - bezpośrednie oddziaływanie pioruna (wyładowania atmosferycznego) 
na ubezpieczone mienie. 
3.Wybuch - uważa się nagłą zmianę stanu równowagi układu z jednoczesnym wyzwoleniem 
się gazów, pyłów, pary lub cieczy wywołanych ich właściwością do rozprzestrzeniania się.  
W odniesieniu do naczyń ciśnieniowych i innego tego rodzaju zbiorników, warunkiem uznania 
szkody za spowodowaną eksplozją  jest, aby ściany tych naczyń i zbiorników uległy rozdarciu 
w takich rozmiarach, iż w skutek ujścia gazów, pyłów, pary lub cieczy nastąpiło nagłe 
wyrównanie ciśnień. 
Za spowodowane eksplozją uważa się również szkody powstałe wskutek implozji polegającej 
na uszkodzeniu zbiornika lub aparatu próżniowego ciśnieniem zewnętrznym. 
4.Upadek statku powietrznego - za upadek statku powietrznego uważa się katastrofę bądź 
przymusowe lądowanie samolotu silnikowego, bezsilnikowego lub innego obiektu latającego,  
a także upadek jego części lub przewożonego ładunku. 
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5.Silny wiatr (huragan) - za huragan uważa się wiatr, o prędkości nie mniejszej niż 
17m/sek ustalonej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW). 
W przypadkach braku uzyskania opinii IMiGW wystąpienia huraganu stwierdza się na 
podstawie stanu faktycznego i rozmiaru szkód w miejscu ich powstania bądź 
w bezpośrednim sąsiedztwie.   
6.Powódź - za powódź uważa się zalanie terenu lub podłoża w miejscu ubezpieczenia, które 
powstało w wyniku np.: wystąpienia z brzegów wód powierzchniowych (stojących lub 
przepływających), topnienia kry lodowej na rzekach lub zbiornikach wodnych, tworzenia się 
zatorów lodowych bądź nadmiernych opadów atmosferycznych, 
7.Zalanie-działanie wody lub cieczy na ubezpieczone mienie, w tym również: 
- przez nieszczelności dachowe, okienne, drzwiowe itp. 
- wynikające z topnienia śniegu lub lodu. 
8.Podtopienie- zalanie terenów w wyniku deszczu lub spływu wód po zboczach lub stokach 
na terenach górskich i falistych. 
9.Grad - za grad uważa się opad atmosferyczny w postaci cząsteczek lodowych. 
10.Osuwanie się ziemi - za osuwanie się ziemi uważa się ruch ziemi na stokach, nie 
spowodowane działalnością człowieka. 
11.Zapadanie się ziemi - za zapadanie ziemi uważa się obniżenie terenu spowodowane 
przez próżnie w strukturze ziemi, 
12.Lawina - za lawinę uważa się gwałtowne osuwanie się lub staczanie mas śniegu, lodu, 
skał, kamieni lub błota ze zboczy górskich. 
13.Uderzenie pojazdu - za uderzenie pojazdu uważa się bezpośrednie uderzenie 
w ubezpieczony przedmiot pojazdu drogowego lub szynowego, ewentualnie jego części lub 
przewożonego ładunku. 
14.Trzęsienie ziemi - za trzęsienie ziemi uważa się naturalne gwałtowne wstrząsy skorupy 
ziemskiej. 
15.Deszcz nawalny - za deszcz nawalny uważa się opad deszczu o współczynniku 
wydajności, co najmniej 4, który ustala Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. 
W przypadku braku możliwości uzyskania takiego potwierdzenia, przyjmuje się stan faktyczny i 
rozmiar szkód w miejscu ubezpieczenia lub w sąsiedztwie, świadczące wyraźnie o działaniu 
deszczu nawalnego. 
16.Huk ponaddźwiękowy - za huk ponaddźwiękowy uważa się falę uderzeniową 
wytworzoną przez statek powietrzny podczas przekraczania bariery dźwięku. 
17.Śnieg - za szkodę spowodowaną śniegiem uważa się uszkodzenie lub zniszczenie 
ubezpieczonego mienia w wyniku:  
- bezpośredniego działania ciężaru śniegu  lub lodu na przedmiot ubezpieczenia, 
- zawalenia się pod wpływem ciężaru śniegu lub lodu mienia sąsiadującego na mienie 
ubezpieczone. 
18.Dym i sadza - za dym i sadzę uważa się zawiesinę cząsteczek w powietrzu będącą 
bezpośrednim skutkiem spalania, która nagle wydobyła się ze znajdujących się w miejscu 
ubezpieczenia urządzeń eksploatowanych zgodnie z przeznaczeniem i przepisami 
technicznymi, przy sprawnym funkcjonowaniu urządzeń wentylacyjnych i oddymiających. 
19.Awaria instalacji wodociągowych i technologicznych - szkody powstałe wskutek 
bezpośredniego działania wody lub innych cieczy, jeżeli przyczyną tych szkód było wydostanie 
się wody, pary, płynów lub substancji z przewodów lub urządzeń wodociągowych, 
kanalizacyjnych lub centralnego ogrzewania lub innych instalacji (również wskutek pęknięcia 
lub zamarznięcia, łącznie z kosztami robót pomocniczych związanych z ich naprawą  
i rozmrożeniem), cofnięcie się wody lub ścieków z urządzeń kanalizacyjnych, samoczynne 
otworzenie się główek tryskaczowych (z innych przyczyn niż pożar), pozostawienie otwartych 
kranów lub innych zaworów. 
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20.Kradzież z włamaniem - za kradzież z włamaniem rozumie się: 
- zabór mienia, którego sprawca dokonał lub usiłował dokonać po usunięciu przy użyciu siły 
lub narzędzi istniejących zabezpieczeń lub otworzeniu zabezpieczenia kluczem oryginalnym, 
który zdobył przez kradzież z włamaniem z lokalu lub w wyniku rabunku, 
- zabór mienia usiłowany lub dokonany  przez sprawcę, który ukrył się w lokalu przed jego 
zamknięciem, jeżeli pozostawił ślady, które mogą być użyte jako dowód potajemnego ukrycia. 
 

21.Rabunek - za rabunek uważa się zabór ubezpieczonego mienia, gdy: 
- sprawca dokonał zaboru mienia z zastosowaniem przemocy fizycznej lub groźby jej użycia 
albo z doprowadzeniem lub wykorzystaniem stanu nieprzytomności lub bezbronności 
ubezpieczającego lub osób działających w jego imieniu lub u niego zatrudnionych, albo 
- sprawca przy zastosowaniu przemocy fizycznej lub groźbą doprowadził do lokalu lub 
schowka objętego ubezpieczeniem osobę posiadającą klucze i zmusił ją do otworzenia albo 
sam je otworzył kluczami zrabowanymi. 
Wymagane jest uwzględnienie wyżej podanych definicji. Dopuszcza się odmienną 
treść pod warunkiem, że zakres ochrony nie będzie węższy od wynikającego 
z powyższych treści. 
 
 

WARUNKI FAKULTATYWNE DLA UBEZPIECZENIA MIENIA: 
W celu poprawy jakości oferty, Ubezpieczyciel ma prawo do akceptacji fakultatywnych 
warunków ubezpieczenia. Nie przyjęcie żadnego warunku fakultatywnego nie będzie miało 
wpływu na ważność oferty opartej na obligatoryjnym zakresie ubezpieczenia. Dla każdego 
przyjętego do oferty warunku fakultatywnego zostanie przyporządkowana odpowiednia 
wartość punktowa pomnożona przez wagę przypisaną ubezpieczeniu mienia od zdarzeń 
losowych/wszystkich ryzyk oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. 
1. Zmiana ubezpieczenia mienia od zdarzeń losowych na ubezpieczenie mienia od wszystkich 
ryzyk, 
2. Włączenie ryzyka katastrofy budowlanej 
Za katastrofę budowlaną uważa się szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu wskutek 
niezamierzonego, gwałtownego zniszczenia obiektu budowlanego lub jego części,  
w rozumieniu Prawa budowlanego, a także konstrukcyjnych elementów urządzeń formujących, 
ścianek szczelnych i obudowy wykopów. 
3. Włączenie klauzuli ubezpieczenia prewencyjnego  
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 
ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia 
strony uzgodniły, że w przypadku kiedy wartość mienia, którego suma ubezpieczenia 
określona jest wg wartości księgowej brutto lub odtworzeniowej, jest większa od sumy 
ubezpieczenia zawiera się ubezpieczenie „prewencyjne” tj. ustala się dodatkową kwotę (limit  
w systemie I ryzyka) służącą do podniesienia sumy ubezpieczenia i pokrycia dodatkowej 
wartości mienia, która może powstać w wyniku różnicy pomiędzy sumą ubezpieczenia, 
a wartością mienia w dniu szkody.  
Dodatkowa kwota (limit) wynosi: 100 000 zł. 
4. Zalanie, jeżeli do zalania przyczynił się zły stan techniczny dachu – limit do 100 000,00 zł, 
5. Klauzula kosztów wznowienia działalności po szkodzie 
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych warunków umowy ubezpieczyciel pokrywa do 
ustalonego limitu poniesione w celu kontynuowania działalności dodatkowe koszty związane z 
powstałą szkodą w mieniu. 
Ochrona obejmuje: 
- koszty związane z koniecznością czasowego użytkowania obcych pomieszczeń, maszyn lub 
urządzeń, 
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- koszty przeniesienia, przewiezienia maszyn i urządzeń, surowców, towarów itp. do nowych 
pomieszczeń oraz ich adaptacji, 
- dodatkowe koszty pracy (godziny nadliczbowe i dodatki za pracę w nocy), 
- koszty poinformowania Klientów i kooperantów o zmianach w prowadzonej działalności 
gospodarczej. 
Limit odpowiedzialności:250 000,00 zł. 
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6. Klauzula przezornej sumy ubezpieczenia 
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się że ochrona 
ubezpieczeniowa obejmuje  tzw. przezorną sumę ubezpieczenia, którą rozdziela się na sumy 
ubezpieczenia tych kategorii ubezpieczanego mienia (środków trwałych oraz środków 
obrotowych) 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. Przezorna suma 
ubezpieczenia nie ma zastosowania do przedmiotów ubezpieczenia obejmowanych ochroną w 
systemie na pierwsze ryzyko. 
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia wynosi: 100 000,00 zł, 
7.Koszty usunięcia awarii – włączenie do ochrony ubezpieczeniowej kosztów usunięcia 
awarii urządzeń będących przyczyna powstania szkody – limit 30 000,00 zł,  
8. Dewastacje bez związku z kradzieżą – limit do 100 000,00 zł 
9. Wirusy oraz hakerzy – włączenie odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek działania 
wirusów oraz hakerów w limicie 20 000,00 zł 
10. Klauzula niskiej szkodowości 
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy 
ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia uzgadnia się, że ubezpieczyciel pobierze 
składkę zaliczkową w wysokości 90% należnej składki rocznej płatnej w 2 ratach. Pozostałe 
10% stanowić będzie 3 ratę składki i nie będzie to  kwota wymagana  
w przypadku szkodowości dla rocznego okresu ubezpieczenia jeżeli: 
1) nie przekroczy 50% składki zapłaconej, 
2) przekroczy 50% ale nie przekroczy  60%, wówczas wymagana będzie połowa 3 raty 
składki.  
Termin płatności rat zostanie podany w polisach za każdy roczny okres udzielonej ochrony. 
Szkodowość będzie liczona jako iloraz wartości wypłaconych odszkodowań oraz rezerw na 
powstałe, ale niewypłacone odszkodowania. 
Współczynnik szkodowości = ( wypłacone odszkodowania + rezerwa na niewypłacone 
odszkodowania i świadczenia)/ inkaso składki x 100%. 
Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych  - 13 % 

Lp. Warunek fakultatywny Liczba pkt. 

A1 
Zmiana ubezpieczenia mienia od zdarzeń losowych na ubezpieczenie mienia od 
wszystkich ryzyk. 10 

Brak zmiany 0 

A2 Włączenie klauzuli katastrofy budowlanej  5 
Brak włączenia 0 

A3 
Włączenie klauzuli ubezpieczenia prewencyjnego –  
– limit 100 000,00 zł 5 

Brak włączenia 0 

A4 
Zalanie, jeżeli do zalania przyczynił się zły stan techniczny dachu – 
limit do 100 000,00 zł 5 

Brak włączenia  0 

A5 
Włączenie klauzuli kosztów dodatkowych 
zwiększenie limitu odpowiedzialności do 500 000,00 10 

Brak włączenia 0 

A6 
Włączenie klauzuli wznowienia kosztów działalności po szkodzie - 
limit 250 000,00 5 

Brak włączenia 0 
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A7 
Włączenie klauzuli kosztów dodatkowych 
zwiększenie limitu odpowiedzialności do 500 000,00 zł 10 

Brak włączenia 0 

A8 
Włączenie klauzuli przezornej sumy ubezpieczenia 
Limit do 100 000,00 zł 5 

Brak włączenia 0 

A9 
Włączenie kosztów usunięcia awarii –limit 30 000,00 zł, 5 
Brak włączenia 0 

A10 

Dewastacje bez związku z kradzieżą –  
limit do 100 000,00 zł 
Dewastacja (graffiti) – 
zwiększenie limitu odpowiedzialności do 10 000,00 zł 

10 

Brak zwiększenia 0 

A11 
 

Kradzież zwykła –  
zwiększenie limitu do 20 000,00 zł 10 

Brak zwiększenia 0 

A12 
 

Koszty zabezpieczeń –  
dodatkowy limit 50 000,00 zł na naprawę zabezpieczeń w związku z realizacja 
zdarzenia kradzieżowego lub dewastacji 

5 

Brak zwiększenia 0 

A13 
Włączenie klauzuli niskiej szkodowości 10 

Brak włączenia 0 

A14 

Franszyzy – 
zniesienie wszystkich franszyz 5 

Brak zniesienia 0 

RAZEM: 100 

  

 
Ubezpieczenie sprzętu  elektronicznego od wszystkich ryzyk – 5% 
Lp. Warunek fakultatywny Liczba pkt. 

B1 

Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej dla sprzętu elektronicznego podczas 
tymczasowego składowania, w tym dla mienia wyłączonego z eksploatacji (do 
90 dni). 

10 

Brak włączenia 0 

B2 
Włączenie kradzieży zwykłej – 
limitu odpowiedzialności do 20 000,00 zł 20 

Brak zwiększenia 0 

B3 
Wirusy oraz hakerzy – włączenie odpowiedzialności za szkody powstałe 
wskutek działania wirusów oraz hakerów w limicie 20 000,00 zł 20 

Brak włączenia 0 

B4 Włączenie klauzuli niskiej szkodowości 20 
Brak włączenia 0 
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B5 

Franszyzy – 
zniesienie wszystkich franszyz 30 

Brak obniżenia 0 

RAZEM: 100 
 
   

V. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ  
Ilość zatrudnionych osób    63 osób 
Fundusz płac planowany na 2016:  3 400 000 zł 
Planowana liczba zdających egzaminy:  15 000 osób 
Planowany obrót na 2016:   6 000 000 zł 
1.   Okres ubezpieczenia: 24 miesiące, przewidywany od dnia 4 listopada 2016r.  
2. Zakres ubezpieczenia – wymagany, minimalny:  
Odpowiedzialność cywilna WORD Piła, w związku z określoną w umowie działalnością lub 
posiadanym mieniem, odpowiedzialność cywilna z tytułu prowadzenia działalności statutowej 
wynikającej z wykonywania zadań publicznych określonych w statucie 
(http://www.word.pila.4bip.pl/upload/20111205140124udu0u5e4xi1f.pdf), w tym wynikające  
z rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego lub osób za które ponosi odpowiedzialność,  
a w szczególności: 
2.1 Szkody powstałe w następstwie awarii, działania oraz eksploatacji wszelkich urządzeń 
wodociągowych i kanalizacyjnych, budynkach i poza nimi, centralnego ogrzewania, w tym 
powstałe na skutek cofnięcia się cieczy, zalań dachowych w budynkach, szkód 
spowodowanych przez nieszczelne złącza zewnętrzne budynku oraz nieszczelną stolarkę 
okienną a w szczególności szkody spowodowane przeciekami wskutek deszczu w dachach, 
ścianach i złączach. 
2.2 Szkody powstałe na drogach wewnętrznych będących własnością lub w zarządzie WORD 
Piła, jak również na wydzielonych działkach geodezyjnych o funkcji drogowej oraz 
przeznaczonej do parkowania, chodnikach np. szkody wyrządzone osobom trzecim powstałe w 
miasteczku ruchu drogowego i na placu manewrowym itp. 
2.3 Szkody powstałe pośrednio lub bezpośrednio z emisji, wycieku lub innej formy 
przedostania się do powietrza, wody, gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych oraz 
koszty usunięcia neutralizacji lub oczyszczenia gleby z substancji zanieczyszczających 
poniesione przez osoby trzecie. 
2.4 Szkody z tytułu organizowania imprez kulturalnych, sportowo – rekreacyjnych i innych, nie 
będących imprezami masowymi podlegającymi obowiązkowemu ubezpieczeniu  
w rozumieniu ustawy.  
2.5 Następstwa wypadków przy pracy osób uprawnionych zgodnie z przepisami ustawy  
z dn.  30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób 
zawodowych (Dz. U. z 2009r. nr 167, poz.1322 z późn. zm.) - ubezpieczenie wszystkich osób 
bez względu na podstawę zatrudnienia ( OC pracodawcy). 
Ochrona ubezpieczeniowa dotyczyć będzie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wypadków 
powstałych w okresie ubezpieczenia, z których wyniknęła szkoda osobowa lub rzeczowa, pod 
warunkiem zgłoszenia szkody w terminach ustawowo określonych.  
Przez „wypadek” należy rozumieć  zdarzenie powstałe w okresie ubezpieczenia polegające na 
szkodzie rzeczowej lub osobowej i związane z prowadzeniem działalności lub posiadanym 
mieniem. 
3. Zakres terytorialny:  Polska, 



Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne WORD w Pile                 
 

 

 
Nord Partner Sp. z o.o. Broker Ubezpieczeniowy – zezwolenie PUNU nr 428/98; Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Toruniu  
KRS 0000071865 
 
15 

 

 

 

4. Suma gwarancyjna: 1 500 000 zł na jedno zdarzenie i na wszystkie zdarzenia 
w rocznym okresie ubezpieczenia. 

Podane poniżej limity odpowiedzialności ustanowione są na jedno i wszystkie zdarzenia: 
4.1 Dobrowolne OC za szkody wyrządzone w wyniku organizowania  i przeprowadzania imprez 
przez WORD Piła – 100 000 zł (podlimit tylko dla szkód rzeczowych). 
4.2 Odpowiedzialność cywilna za szkody w środowisku – 50 000 zł  
5. Franszyza integralna: 500 zł 
 
WARUNKI FAKULTATYWNE DLA UBEZPIECZENIA OC: 
W celu poprawy jakości oferty, Ubezpieczyciel ma prawo do akceptacji fakultatywnych 
warunków ubezpieczenia. Nie przyjęcie żadnego warunku fakultatywnego nie będzie miała 
wpływu na ważność oferty opartej na obligatoryjnym zakresie ubezpieczenia. Dla każdego 
przyjętego do oferty warunku fakultatywnego zostanie przyporządkowana odpowiednia 
wartość punktowa pomnożona przez wagę przypisaną ubezpieczeniu odpowiedzialności 
cywilnej. 
1. Wina umyślna – włączenie do ochrony winy umyślnej w limicie 100 000,00 zł, 
2. Zasada słuszności – włączenie do ochrony ryzyka szkód osobowych do naprawienia 
których Ubezpieczony zobowiązany jest w oparciu o zasadę słuszności, 
3. Klauzula niskiej szkodowości 
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy 
ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia uzgadnia się, że ubezpieczyciel pobierze 
składkę zaliczkową w wysokości 90% należnej składki rocznej płatnej w 2 ratach. Pozostałe 
10% stanowić będzie 3 ratę składki i nie będzie to  kwota wymagana  
w przypadku szkodowości dla rocznego okresu ubezpieczenia jeżeli: 
1) nie przekroczy 50% składki zapłaconej, 
2) przekroczy 50% ale nie przekroczy  60%, wówczas wymagana będzie połowa 3 raty 
składki.  
Termin płatności rat zostanie podany w polisach za każdy roczny okres udzielonej ochrony. 
Szkodowość będzie liczona jako iloraz wartości wypłaconych odszkodowań oraz rezerw na 
powstałe, ale niewypłacone odszkodowania. 
Współczynnik szkodowości = ( wypłacone odszkodowania + rezerwa na niewypłacone 
odszkodowania i świadczenia)/ inkaso składki x 100%. 
 
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – 12% 
Lp. Warunek fakultatywny Liczba pkt. 

 
C1 

Suma gwarancyjna podstawowa – 
zwiększenie do 2 000 000,00 zł 15 

Brak zwiększenia 0 

C2 

OC za szkody w środowisku –  
podwyższenie limitu odpowiedzialności do wysokości 100 000 
 

20 

Brak zwiększenia 0 

C3 

Wina umyślna –  
włączenie do ochrony winy umyślnej w limicie 100 000,00 zł 10 

Brak zwiększenia 0 

C4 

Zasada słuszności – włączenie do ochrony ryzyka szkód osobowych do 
naprawienia których Ubezpieczony zobowiązany jest w oparciu o zasadę 
słuszności 

10 

Brak włączenia 0 
C5 Włączenie klauzuli niskiej szkodowości 25 
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Brak włączenia 0 

C6 

Franszyza integralna – 
brak - szkody rzeczowe 20 

Franszyza integralna – 
500 zł szkody rzeczowe 0 

 RAZEM: 100 

 
 
KLAZULE OBLIGATORYJNE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH RODZAJÓW 
UBEZPIECZEŃ (wymagane dla ważności oferty) 
1. Klauzula prolongaty zapłaty składki  
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 
ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia 
strony uzgodniły, że: 
Brak opłaty składki ubezpieczeniowej lub raty składki w terminie jej płatności nie skutkuje 
odstąpieniem ubezpieczyciela od udzielania ochrony ubezpieczeniowej ze skutkiem 
natychmiastowym. Odstąpienie jest możliwe pod warunkiem pisemnego wezwania 
Ubezpieczającego przez Ubezpieczyciela do zapłaty i nie otrzymania składki w terminie 
czternastu dni od dnia otrzymania wezwania – o ile do dnia poprzedniego włącznie nie 
nastąpiło obciążenie rachunku bankowego ubezpieczającego.  
3. Klauzula daty stempla   
Za datę prawidłowego opłacenia składki ubezpieczeniowej uznaje się datę stempla bankowego 
lub pocztowego uwidocznioną na przelewie bankowym lub pocztowym, przy opłacie w formie 
elektronicznej datę złożenia zlecenia przelania środków, pod warunkiem jednak, że  
w momencie jego składania na rachunku Ubezpieczającego znajdowała się  niezbędna ilość 
środków płatniczych. 
4. Klauzula odpowiedzialności 
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 
ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia 
strony uzgodniły, że początek okresu odpowiedzialności ubezpieczyciela jest tożsamy  
z początkiem okresu ubezpieczenia. 
5. Klauzula lokalizacji 
Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej umowy dotyczy wszystkich 
dowolnych lokalizacji na terenie Polski, w których znajduje się ubezpieczone mienie należące 
do Ubezpieczającego lub znajdujące się na podstawie umowy pod jego kontrolą oraz na 
wszystkie miejsca prowadzenia przez niego działalności.  
6. Klauzula zgłaszania szkód  
Ubezpieczający ma obowiązek zgłoszenia szkody w ciągu pięciu dni roboczych od daty 
powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości, chyba że OWU przewidują dłuższy termin 
zgłoszenia szkody.  
Powyższe nie ma zastosowania jeżeli zgłoszenie szkody po ww. terminie nie miało wpływu na 
proces likwidacji szkody. 
7. Klauzula odnowienia limitów  
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 
ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, 
że wszystkie sumy ubezpieczenia, limity, podlimity lub sumy gwarancyjne ustalone są dla 
okresów rocznych. Po okresie rocznym ubezpieczenia automatycznie ulegają odnowieniu do 
pełnych wysokości. 
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Warunki płatności składki: składka płatna przelewem, w dwóch równych ratach 
półrocznych dla rocznego okresu ubezpieczenia. 
Ubezpieczyciel nie będzie stosował taryf wynikających z tabel frakcyjnych w stosunku do 
mienia ubezpieczanego na okres krótszy niż rok, w przypadku doubezpieczenia lub 
wyrównywania okresów ubezpieczenia. 
Do wszystkich ryzyk dla okresów ubezpieczenia innych niż rok stosuje się zasadę naliczania 
składki proporcjonalnie do okresu ubezpieczenia co do dnia. 
Ubezpieczyciel wyraża zgodę na zmiany dotyczące wartości ubezpieczanego mienia 
w stosunku do wartości podanych w SIWZ w momencie rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej 
przy zachowaniu zakresu ubezpieczenia i stawek taryfowych wynikających z przedłożonej 
oferty. 

 
UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 

 
Przedmiotem zamówienia są usługi ubezpieczenia: 
a) odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe 

w związku z ruchem tych pojazdów  
b) następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów powstałych w związku 

z użytkowaniem pojazdów mechanicznych  
c) auto-casco  
 
1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ 

POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH ZA SZKODY POWSTAŁE 
W ZWIĄZKU Z RUCHEM TYCH POJAZDÓW  
1. Okres ubezpieczenia: rozpoczyna się z dniem przyjęcia pojazdu do ubezpieczenia 
określonym w załączniku nr 8 tj. po ekspiracji bieżących polis ubezpieczenia  i obowiązuje 
przez okres 12 miesięcy od dnia wnioskowanego, tj. dnia rozpoczęcia ochrony.  
Umowa ubezpieczenia generalnego obowiązywać będzie od dnia 4 listopada 2016r. do 
dnia 3 listopada 2018r. W okresie jej obowiązywania będą wystawiane indywidualne 
umowy ubezpieczenia dla poszczególnych pojazdów na okres 12 miesięcy, od dnia 
wskazanego w załączniku nr 8. Niezależnie od okresu obowiązywania Umowy 
Ubezpieczenia Generalnego, okres ubezpieczenia pojazdów wg indywidualnych polis na 
warunkach niniejszej Umowy trwa do końca ich okresu ubezpieczenia. 
2.  Wysokość sumy gwarancyjnej dla danego pojazdu – minimalna ustawowa. 

 3. Zakres terytorialny – zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 o ubezpieczeniach 
obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze  
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003r. Nr 124, poz.1152z późn. zm.). 

 4. Składki za pojazdy wycofywane z ubezpieczenia w czasie trwania umowy będą 
zwracane w proporcji do ilości niewykorzystanych dni (z uwzględnieniem postanowień,  
o których mowa w art. 41 i 42a ustawy z dnia 22 maja 2003 o ubezpieczeniach 
obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze 
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych),  
5. Pojazdy nowo nabywane będą automatycznie objęte ubezpieczeniem na warunkach 
określonych w umowie (w szczególności z zastosowaniem stawek ustalonych dla 
odpowiedniej kategorii pojazdu) z chwilą: 
- dla pojazdów nabywanych w trakcie okresu ubezpieczenia rozpocznie się od dnia ich 
rejestracji, pod warunkiem, iż ubezpieczający przekaże szczegółowe dane ubezpieczanego 
pojazdu w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia rejestracji,  
- pojazdy posiadające ważną polisę OC z dniem kolejnym po wygaśnięciu 
dotychczasowego ubezpieczenia lub z dniem następnym po dniu wygaśnięcia umowy 
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w związku z jej wypowiedzeniem pod warunkiem, że wniosek o ubezpieczenie zostanie 
przekazany w ciągu 3 dni roboczych od daty początku ubezpieczenia. 
6. Jeżeli dla pojazdów nowo nabywanych w czasie obowiązywania umowy, warunki 
ubezpieczenia oferowane przez tzw. pakiety dealerskie (oferta dealera / agenta) będą 
korzystniejsze niż określone w ofercie, Zamawiający ma prawo zawrzeć umowę 
ubezpieczenia na warunkach dla niego korzystniejszych i nie będzie naruszać to 
warunków Umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania. 
7. Wykaz pojazdów objętych ubezpieczeniem –  załącznik nr 8. 

 
2. UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW POWSTAŁYCH 

W ZWIĄZKU Z UŻYTKOWANIEM POJAZDÓW MECHANICZNYCH 
1. Okres ubezpieczenia: Okres ubezpieczenia: rozpoczyna się z dniem przyjęcia pojazdu do 
ubezpieczenia określonym w załączniku nr 8 tj. po ekspiracji bieżących polis ubezpieczenia  
i obowiązuje przez okres 12 miesięcy od dnia wnioskowanego, tj. dnia rozpoczęcia 
ochrony.  
Umowa ubezpieczenia generalnego obowiązywać będzie od dnia 4 listopada 2016r. do 
dnia 3 listopada 2018r. W okresie jej obowiązywania będą wystawiane indywidualne 
umowy ubezpieczenia dla poszczególnych pojazdów na okres 12 miesięcy, od dnia 
wskazanego w załączniku nr 8. Niezależnie od okresu obowiązywania Umowy 
Ubezpieczenia Generalnego, okres ubezpieczenia pojazdów wg indywidualnych polis na 
warunkach niniejszej Umowy trwa do końca ich okresu ubezpieczenia. 
2. Suma ubezpieczenia – 10 000,00 zł/osobę. Górną granicę odpowiedzialności w razie 
śmierci ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku będzie stanowiła kwota 
odpowiadająca 100% sumy ubezpieczenia. W przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu 
świadczenie wypłacane będzie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia, za każdy procent 
trwałego uszczerbku na zdrowiu. 

 3.  Przedmiot ubezpieczenia /zakres ubezpieczenia – ubezpieczenie powinno objąć trwałe 
następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z ruchem pojazdów, 
a w szczególności podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu, w czasie przebywania 
w pojeździe będącym w ruchu i w przypadku zatrzymania lub postoju pojazdu, podczas 
naprawy pojazdu, podczas załadunku i wyładunku pojazdu, zwrot udokumentowanych 
kosztów leczenia w wysokości nie mniejszej niż 10% sumy ubezpieczenia. 
4. Pojazdy nowo nabywane będą objęte ubezpieczeniem na warunkach określonych 
w umowie (w szczególności z zastosowaniem stawek ustalonych dla odpowiedniej kategorii 
pojazdu), po uprzednim pisemnym zgłoszeniu ich do ubezpieczenia. Ochrona 
ubezpieczeniowa – od dnia wnioskowanego, jako dnia rozpoczęcia ochrony 
ubezpieczeniowej. Składka za ubezpieczenie krótkoterminowe płatna przelewem 
jednorazowo w terminie 14 dni od daty wystawienia polisy, rozliczana proporcjonalnie do 
czasu trwania okresu ubezpieczenia (w rozliczeniu na dni) z zastosowaniem stawek za 12 
miesięczny okres ubezpieczenia. 

 5. Jeżeli dla pojazdów nowo nabywanych w czasie obowiązywania umowy, warunki 
ubezpieczenia oferowane przez tzw. pakiety dealerskie (oferta dealera / agenta) będą 
korzystniejsze niż określone w ofercie, Zamawiający ma prawo zawrzeć umowę 
ubezpieczenia na warunkach dla niego korzystniejszych i nie będzie naruszać to warunków 
umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania. 
6. Składki za pojazdy wycofywane z ubezpieczenia w czasie trwania umowy będą 
zwracane w proporcji do okresu ubezpieczenia  za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej. 
Od tak wyliczonej składki za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej nie będą 
potrącane koszty manipulacyjne. 
7.  Wykaz pojazdów do ubezpieczenia – załącznik nr 8. 
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8.  Franszyza: brak 
 
3. UBEZPIECZENIE AUTO-CASCO  
1. Okres ubezpieczenia: rozpoczyna się z dniem przyjęcia pojazdu do ubezpieczenia 

określonym w załączniku nr 8 tj. po ekspiracji bieżących polis ubezpieczenia  i obowiązuje 
przez okres 12 miesięcy od dnia wnioskowanego, tj. dnia rozpoczęcia ochrony.  
Umowa ubezpieczenia generalnego obowiązywać będzie od dnia 4 listopada 2016r. do 
dnia 3 listopada 2018r. W okresie jej obowiązywania będą wystawiane indywidualne 
umowy ubezpieczenia dla poszczególnych pojazdów na okres 12 miesięcy, od dnia 
wskazanego w załączniku nr 8. Niezależnie od okresu obowiązywania Umowy 
Ubezpieczenia Generalnego, okres ubezpieczenia pojazdów wg indywidualnych polis na 
warunkach niniejszej Umowy trwa do końca ich okresu ubezpieczenia. 

2. Zakres ubezpieczenia oparty o formułę od wszystkich ryzyk (all risks) obejmujący  
przynajmniej następujące szkody  polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu pojazdu 
i wyposażenia pojazdu w związku z ruchem i postojem, szkody powstałe na skutek 
nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia pojazdu z innym pojazdem, 
osobami, zwierzętami lub przedmiotami, działania osób trzecich w tym dewastacji, 
powodzi, zatopienia, piorunu, pożaru, wybuchu ( w tym również jeżeli źródło powstało 
wewnątrz pojazdu), opadu atmosferycznego, huraganu, zassania wody przez silnik 
wskutek gwałtownych opadów atmosferycznych i stojącej wody na drogach,  osuwania 
lub zapadania się ziemi a także na skutek działania innych sił przyrody, nagłego działania 
czynnika termicznego i/lub chemicznego z zewnątrz pojazdu, kradzieży pojazdu, jego 
części lub wyposażenia albo uszkodzeniu pojazdu w następstwie jego zabrania w celu 
krótkotrwałego użycia lub kradzieży, uszkodzeniu pojazdu przez osoby, których przewóz 
wymagany był potrzebą udzielenia pomocy medycznej. Uszkodzenia pojazdów przez inne 
pojazdy należące do floty Zamawiającego, uszkodzenia pojazdu podczas napraw, 
czyszczenia, konserwacji itp. oraz po przekazaniu pojazdu osobom trzecim w celu 
wykonania tych prac, powstałe w wyniku otwarcia się podczas jazdy pokrywy silnika 
spowodowane czynnikiem zewnętrznym, samoczynnego stoczenia się pojazdu. 
Włączenie odpowiedzialności za szkody powstałe w pojeździe w wyniku pożaru lub 
wybuchu, którego źródło powstało wewnątrz pojazdu.  

3.  Suma ubezpieczenia wg wartości rynkowej również dla  pojazdów fabrycznie nowych 
– dla których wartość nie uleganie zmianie przez okres 6 miesięcy od daty wyceny 
pojazdu nowego./ Sumę ubezpieczenia stanowi  wartość fakturowa pojazdu, która 
uwzględnia rabat klienta ze względu na ilość zakupionych jednorazowo pojazdów i 
stanowi w tym przypadku wartość rynkową pojazdu, i w tym przypadku nie będzie 
stosowana zasada proporcji. 

4. Suma ubezpieczenia pojazdów zawiera  także wartość  reklam  umieszczonych  
 na pojazdach oraz wyposażenia dodatkowego i specjalistycznego. Za wyposażenie 
 podstawowe nie wymagające specyfikacji uznaje się wszelkie urządzenia i sprzęt 
 w pojazdach, służące do utrzymania i używania pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem, a 
 także służące jego bezpieczeństwu oraz zabezpieczeniu przed kradzieżą. Nie wymaga się 
 specyfikowania sprzętu dodatkowego i specjalistycznego do limitu 3 500 zł na każdy 
 pojazd m.in. autokomputery, gaśnice, radiotelefony, sprzęt łączności radiofonicznej, 
 sprzęt łączności telefonicznej, sprzęt audiofoniczny, sprzęt audiowizualny, głośniki, 
 anteny, pokrowce siedzeń, dywaniki itp. 

W przypadku szkody całkowitej wysokość odszkodowania wypłacana do wysokości 
deklarowanych sum ubezpieczenia pojazdów. 
Jeżeli zadeklarowane sumy ubezpieczenia w stosunku do faktycznej wartości rynkowej 
pojazdu w dniu zawarcia ubezpieczenia są niższe nie będzie to podstawą do stosowania 



Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne WORD w Pile                 
 

 

 
Nord Partner Sp. z o.o. Broker Ubezpieczeniowy – zezwolenie PUNU nr 428/98; Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Toruniu  
KRS 0000071865 
 
20 

 

 

 

zasady proporcji przy wypłacie odszkodowania, pod warunkiem, że klient przedstawi 
dokument potwierdzający koszt zakupu pojazdu przy podanej sumie ubezpieczenia. 

5.  Warunki dotyczące likwidacji szkód: Ubezpieczyciel dokona oględzin uszkodzonego pojazdu 
w terminie do 2 dni roboczych od zgłoszenia szkody, również w przypadku oględzin i 
oceny dodatkowej lub oględzin ponaprawczych. Najpóźniej w następnym dniu 
roboczym po wykonaniu oględzin Ubezpieczyciel sporządzi ocenę techniczną. 
Zatwierdzenie kosztorysu nastąpi w ciągu 2 dni roboczych od jego złożenia.  
Koszty naprawy rozliczane będą na podstawie wystawionych faktur lub kosztorysu, do 
wyboru przez Zamawiającego, bez potrącania zużycia części i/lub amortyzacji, wraz 
z podatkiem VAT lub bez podatku VAT, w zależności od sposobu ustalenia sumy 
ubezpieczenia. Naprawy powypadkowe dokonywane przez autoryzowane serwisy napraw 
z zastosowaniem stawki roboczogodziny obowiązującej w dniu naprawy; wg stawek 
wykonawcy naprawy. W pozostałych przypadkach stawka za roboczogodzinę zostanie 
ustalona wg średnich stawek roboczogodzin obowiązujących na danym terenie. 

6. Rozliczenie szkody na podstawie pełnych kosztów naprawy, bez potrącania zużycia części 
i/lub amortyzacji, bez stosowania nieoryginalnych  części  zamiennych  o  porównywalnej 

 jakości tzw. zamienników.  
7.  
8. Ubezpieczyciel wyraża zgodę na zmiany dotyczące wartości ubezpieczonego mienia  

w stosunku do wartości podanych w SIWZ w momencie rozpoczęcia ochrony 
ubezpieczeniowej przy zachowaniu zakresu ubezpieczenia i stawek taryfowych 
wynikających z przedłożonej oferty. 

9.  Pojazdy nowo nabywane będą objęte ubezpieczeniem na warunkach określonych  
w umowie (w szczególności z zastosowaniem stawek ustalonych dla odpowiedniej kategorii 
pojazdu), po uprzednim pisemnym zgłoszeniu ich do ubezpieczenia. Ochrona 
ubezpieczeniowa – od dnia wnioskowanego, jako dnia rozpoczęcia ochrony 
ubezpieczeniowej. Składka za ubezpieczenie krótkoterminowe płatna przelewem 
jednorazowo w terminie 14 dni od daty wystawienia polisy.  
W 2017 roku planowana jest wymiana 14 szt. Pojazdów. 

10.Jeżeli dla pojazdów nowo nabywanych w czasie obowiązywania umowy, warunki 
ubezpieczenia oferowane przez tzw. pakiety dealerskie (oferta dealera / agenta) będą 
korzystniejsze niż określone w ofercie, Zamawiający ma prawo zawrzeć umowę 
ubezpieczenia na warunkach dla niego korzystniejszych i nie będzie naruszać to warunków 
umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania. 

11.Składki za pojazdy wycofywane z ubezpieczenia w czasie trwania umowy będą zwracane  
 w proporcji do okresu ubezpieczenia, za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej. Od tak 

wyliczonej składki za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej nie będą  potrącane   
koszty manipulacyjne (planowana wymiana 14 szt. pojazdów). 

12. W przypadku szkody całkowitej wypłacane będzie odszkodowanie w wysokości wartości 
rynkowej pojazdu bezpośrednio przed szkodą. Ubezpieczyciel udziela pomocy w organizacji 
sprzedaży pozostałości po szkodzie za wyliczoną wartość pozostałości.  

 Za szkodę całkowitą przedmiotu ubezpieczenia uważa się szkodę, w której koszt naprawy 
przekracza 70% wartości rynkowej pojazdu w dniu zaistnienia szkody. 

13.Ustala się, że nie będą wymagane zdjęcia pojazdu ani oględziny pojazdów nowo 
 zakupionych w przypadku pojazdów fabrycznie nowych oraz w przypadku kontynuacji 
 ubezpieczenia danego pojazdu. 
14.Zakres terytorialny – szkody powstałe na terytorium RP oraz w granicach geograficznych 
    Europy i systemu Zielonej Karty poza Europą. 
15. Wykaz pojazdów do ubezpieczenia – załącznik nr 8. 
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16. Franszyza /udziały własne: franszyza integralna 200 zł, bez stosowania udziałów 
 własnych, franszyzy redukcyjnej.  
Postanowienia wspólne dla ubezpieczeń komunikacyjnych: 
1.Klauzula prolongaty zapłaty składki  
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 
ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia 
strony uzgodniły, że: 
brak opłaty składki ubezpieczeniowej lub raty składki w terminie jej płatności nie skutkuje 
odstąpieniem ubezpieczyciela od udzielania ochrony ubezpieczeniowej ze skutkiem 
natychmiastowym. Odstąpienie jest możliwe pod warunkiem pisemnego wezwania 
Ubezpieczającego przez Ubezpieczyciela do zapłaty i nie otrzymania składki w terminie siedmiu 
dni od dnia otrzymania wezwania – o ile do dnia poprzedniego włącznie nie nastąpiło 
obciążenie rachunku bankowego ubezpieczającego.  
2.Klauzula odpowiedzialności 
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 
ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia 
strony uzgodniły, że początek okresu odpowiedzialności ubezpieczyciela jest tożsamy  
z początkiem okresu ubezpieczenia. 
3.Klauzula daty stempla 
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 
ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia 
strony uzgodniły, że za datę prawidłowego opłacenia składki ubezpieczeniowej uznaje się datę 
stempla bankowego lub pocztowego uwidocznioną na przelewie bankowym lub pocztowym, 
przy opłacie w formie elektronicznej datę złożenia zlecenia przelania środków, pod warunkiem 
jednak, że w momencie jego składania na rachunku Ubezpieczającego znajdowała się  
niezbędna ilość środków płatniczych. 
4.Termin zgłaszania szkód  
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 
ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia 
strony uzgodniły, że Ubezpieczający ma obowiązek zgłoszenia szkody w ciągu siedmiu dni 
roboczych od daty powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości, chyba że OWU 
przewidują dłuższy termin zgłoszenia szkody.  
Powyższe nie ma zastosowania jeżeli zgłoszenie szkody po ww. terminie nie miało wpływu na 
proces likwidacji szkody. 
Warunki płatności składki: składka płatna przelewem, w dwóch równych ratach 
półrocznych dla każdego rocznego okresu ubezpieczenia. 
Ubezpieczyciel nie będzie stosował taryf wynikających z tabel frakcyjnych w stosunku do 
mienia ubezpieczanego na okres krótszy niż rok, w przypadku doubezpieczenia lub 
wyrównywania okresów ubezpieczenia. 
Do wszystkich ryzyk dla okresów ubezpieczenia innych niż rok stosuje się zasadę naliczania 
składki proporcjonalnie do okresu ubezpieczenia co do dnia. 
Ubezpieczyciel wyraża zgodę na zmiany dotyczące wartości ubezpieczanego mienia 
w stosunku do wartości podanych w SIWZ w momencie rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej 
przy zachowaniu zakresu ubezpieczenia i stawek taryfowych wynikających z przedłożonej 
oferty. 
 
 

WARUNKI FAKULTATYWNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH: 
W celu poprawy jakości oferty, Ubezpieczyciel ma prawo do akceptacji fakultatywnych 
warunków ubezpieczenia. Nie przyjęcie żadnego warunku fakultatywnego nie będzie miała 
wpływu na ważność oferty opartej na obligatoryjnym zakresie ubezpieczenia. Dla każdego 
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przyjętego do oferty warunku fakultatywnego zostanie przyporządkowana odpowiednia 
wartość punktowa pomnożona przez wagę przypisaną ubezpieczeniu auto casco. 
Klauzula niezmienności wartości pojazdu 
Zakład Ubezpieczeń w 12 miesięcznym okresie ubezpieczenia do celów związanych  
z ubezpieczeniem pojazdu oraz likwidacją szkody całkowitej/kradzieżowej, przyjmie za wartość 
rynkową pojazdu, wskazaną w polisie sumę ubezpieczenia: 

a) dla fabrycznie nowych pojazdów wartość fakturową brutto/netto+50% VAT/ netto 
(zgodnie z deklaracją Ubezpieczającego), 

b) dla pojazdów używanych wartość rynkową z dnia zgłoszenia do ubezpieczenia. 
Klauzula „pijanego kierowcy” 
Zakład Ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez Kierującego 
pojazdem w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo pod wpływem środków 
odurzających, substancji psychotropowych lub innych środków zastępczych  
w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii; 
Limit liczby zdarzeń w okresie obowiązywania Umowy: 2 
Klauzula pojazdu bez nadzoru 
Zakład Ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe na skutek kradzieży pojazdu, 
jego części lub wyposażenia lub zabraniu pojazdu w celu krótkotrwałego użycia, gdy pojazd 
został pozostawiony bez nadzoru oraz: 
 pozostawiono w pojeździe dokumenty (dowód rejestracyjny lub kartę pojazdu) lub 

kluczyki, lub sterowniki służące do otwarcia lub uruchomienia pojazdu lub 
uruchomienia urządzeń zabezpieczających pojazd przed kradzieżą, lub 

 nie uruchomiono wszystkich wymaganych urządzeń zabezpieczających pojazd przed 
kradzieżą. 

Limit liczby zdarzeń w okresie obowiązywania Umowy:2 
Klauzula zniesienia regresu ubezpieczeniowego 
Strony uzgodniły, że nie przechodzą na Zakład Ubezpieczeń roszczenia regresowe przeciwko 
osobom pozostającym we wspólnym gospodarstwie domowym lub przeciwko pracownikom 
ubezpieczającego, lub innym osobom upoważnionym do korzystania lub rozporządzania 
pojazdami mechanicznymi, a także innym osobom, za które ubezpieczający ponosi 
odpowiedzialność z wyłączeniem szkód wyrządzonych przez sprawcę umyślnie. 
Nadwyżkowe ubezpieczenie OC posiadacza pojazdów mechanicznych -  ponad limity 
wynikające z ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu 
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. 
SUMA UBEZPIECZENIA 4 000 000 EURO ponad obowiązkowe OC komunikacyjne (na jedno 
oraz wszystkie zdarzenia w okresie obowiązywania ochrony) 
Klauzula niskiej szkodowości 
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy 
ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia uzgadnia się, że ubezpieczyciel pobierze 
składkę zaliczkową w wysokości 90% należnej składki rocznej płatnej w 2 ratach. Pozostałe 
10% stanowić będzie 3 ratę składki i nie będzie to  kwota wymagana  
w przypadku szkodowości dla rocznego okresu ubezpieczenia jeżeli: 
1) nie przekroczy 50% składki zapłaconej, 
2) przekroczy 50% ale nie przekroczy  60%, wówczas wymagana będzie połowa 3 raty 
składki.  
Termin płatności rat zostanie podany w polisach za każdy roczny okres udzielonej ochrony. 
Szkodowość będzie liczona jako iloraz wartości wypłaconych odszkodowań oraz rezerw na 
powstałe, ale niewypłacone odszkodowania. 
Współczynnik szkodowości = ( wypłacone odszkodowania + rezerwa na niewypłacone 
odszkodowania i świadczenia)/ inkaso składki x 100%. 
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Ubezpieczenie auto casco – 10% 

Lp. Warunek fakultatywny Liczba pkt. 

B1 
Włączenie klauzuli niezmienności wartości pojazdu 
do 12 miesięcy 10 

Brak  0 

B2 Włączenie klauzuli „pijanego kierowcy” 5 

Brak włączenia 0 

B3 
Włączenie klauzuli pojazdu bez nadzoru  10 

Brak włączenia 0 

B4 
Włączenie klauzuli zniesienia regresu ubezpieczeniowego  20 

Brak włączenia 0 

B5 

Włączenie OC nadwyżkowego do sumy 4 000 000 EURO ponad sumę 
ustawową 20 

Brak włączenia 0 

B6 
Klauzula niskiej szkodowości 20 

Rak włączenia 0 

B7 

Franszyza integralna –  
zniesiona  15 

Brak zniesienia 0 

RAZEM: 100 
 
 
 


