Załącznik nr 1
do Umowy Ubezpieczeń Mienia

zawartej w wyniku Postępowania pod nazwą:
„Ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Miejskiej Kraków - Zarządu
Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie”
Znak sprawy: 11/VIII/2017

I.
SEKCJA I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.
1.1.

1.2.

1.3.
1.4.

1.5.

1.6.

Postanowienia ogólne zamówienia:
Wszelkie postanowienia umowy ubezpieczenia, zwanej dalej również Umową, będą
obowiązywały i będą interpretowane z uwzględnieniem specyfiki działalności
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego jako jednostki samorządu terytorialnego.
Określone w Umowie sumy ubezpieczenia, limity/ sublimity odpowiedzialności obejmują
i odnoszą się do każdego okresu rozliczeniowego (polisowego), z zastrzeżeniem odmiennych
postanowień Umowy.
O ile w Umowie nie wskazano limitów odpowiedzialności Ubezpieczyciela oznacza to,
iż ustanowienie jakichkolwiek limitów przez Ubezpieczyciela jest niedopuszczalne.
Obowiązujące w okresie ubezpieczenia lub okresie rozliczeniowym sumy ubezpieczenia, limity
lub podlimity odpowiedzialności oraz wysokość należnej składki ubezpieczeniowej zostaną
ponadto potwierdzone w dokumencie ubezpieczenia (polisie ubezpieczeniowej) wystawionym
przez Ubezpieczyciela w każdym okresie rozliczeniowym (polisowym).
Na wniosek Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, Ubezpieczyciel zobowiązany jest ponadto
potwierdzić zawarcie umowy ubezpieczenia w odrębnych certyfikatach zawierających m. in.
informację o wysokości składki ubezpieczeniowej przypadającej na daną jednostkę organizacyjną
Gminy Miejskiej Kraków lub Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego oraz terminy zapłaty rat składki
ubezpieczeniowej.
Zamawiający przewiduje w okresie 3 lat od dnia udzielenia Zamówienia podstawowego,
udzielenie dotychczasowemu Wykonawcy usług, zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt
6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, polegającego na powtórzeniu podobnych usług zgodnych
z przedmiotem Zamówienia. Przewiduje się, iż ewentualny zakres oraz warunki usług, o których
mowa w zdaniu poprzednim, będzie podobny jak w Zamówieniu podstawowym, z możliwością
zmiany uzgodnionej przez Strony w zakresie:
- sum ubezpieczenia, limitów i sublimitów odpowiedzialności,
- okresu ubezpieczenia i okresów rozliczeniowych,
- wysokości uśrednionych stawek ubezpieczeniowych,
- kręgu Ubezpieczonych,
- wyłączeń lub ograniczeń zakresu ubezpieczenia,
pod warunkiem zaistnienia przynajmniej jednej z następujących okoliczności:
a) opóźnienia planowanego terminu rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej na rzecz
Ubezpieczonego, wskutek opóźnienia udzielenia odrębnego zamówienia publicznego,
na przykład w związku z unieważnieniem postępowania o udzielenie zamówienia
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publicznego, złożeniem odwołania, zaistnieniem trudności organizacyjnych wpływających na
okres prowadzenia postępowania,
wzrostu wartości mienia np. wskutek nabycia, przejęcia, przekazania mienia, zakończenia
inwestycji,
zmiany w strukturze organizacyjnej Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, przekształcenia,
połączenia, podziału, zniesienia, likwidacji Ubezpieczonego lub im podobne,
zmiany rodzaju lub zakresu działalności wykonywanej przez Ubezpieczającego
/Ubezpieczonego, albo zmiany rodzaju lub wartości posiadanego przez Ubezpieczonego
majątku mającej wpływ na powstanie obowiązku lub potrzebę zmiany zakresu ubezpieczenia,
zmiany w obowiązujących przepisach prawa lub zmiany istotnych z uwagi na charakter
działalności Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego stosunków umownych.

Postanowienia dotyczące Ubezpieczycieli ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia
publicznego (konsorcjum/pool koasekuracyjny):
Ubezpieczyciele, którym wspólnie udzielono zamówienia publicznego, zwani dalej
Koasekuratorami, zobowiązani są wskazać spośród siebie tzw. Koasekuratora Prowadzącego
(Lidera), uprawnionego do reprezentowania interesów wszystkich Koasekuratorów wobec
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego m.in. w zakresie zawarcia, zmiany i wykonywania umowy
ubezpieczenia, w tym likwidacji szkód.
Koasekurator Prowadzący (Lider) przedstawia wszystkie decyzje Koasekuratorów, w tym
w szczególności o uznaniu lub odmowie uznania roszczenia ze skutkiem dla pozostałych
Koasekuratorów.
Zapłata
składki
ubezpieczeniowej
nastąpi
na
konto
bankowe
wskazane
Ubezpieczającemu/Ubezpieczonemu przez Koasekuratora Prowadzącego w polisie, certyfikacie
lub innym dokumencie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zapłata składki
ubezpieczeniowej wobec jednego z Koasekuratorów, powoduje wygaśnięcie długu
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego wobec wszystkich Koasekuratorów (solidarność wierzycieli).
Dla celów Umowy, gdziekolwiek w polisie, w ogólnych lub szczególnych warunkach
ubezpieczenia mających zastosowanie do Umowy, użyty jest zwrot „Ubezpieczyciel”, „zakład
ubezpieczeń”, „zakład ubezpieczeń i reasekuracji”, „towarzystwo ubezpieczeń”, „towarzystwo
ubezpieczeń i reasekuracji”, „towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych” lub podana firma
Koasekuratora Prowadzącego, zapis taki będzie rozumiany jako odnoszący się do wszystkich
Koasekuratorów.
Ubezpieczający/ Ubezpieczony jest uprawniony wykonywać wszelkie obowiązki informacyjne
wynikające z Umowy bądź ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia wobec
Koasekuratora Prowadzącego, a świadczenie Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego wobec
Koasekuratora Prowadzącego w tym zakresie, zwalnia Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego
z długu wobec pozostałych Koasekuratorów (solidarność wierzycieli).
Wszelkie aneksy do Umowy, polisy, certyfikatu oraz innych dokumentów ubezpieczeniowych
będą wystawiane przez Koasekuratora Prowadzącego ze skutkiem dla pozostałych
Koasekuratorów.

Warunki dotyczące realizacji obowiązków z Umowy:
Wszystkie zawiadomienia i oświadczenia kierowane do drugiej strony uznaje się za skuteczne
i dopuszczalne, jeżeli zostały dokonane drogą faksową lub elektroniczną, chyba że inaczej
zastrzeżono w Umowie.
3.2.
Na Ubezpieczyciela nie przechodzą roszczenia regresowe do:
3.2.1. pracowników Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego
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jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków.
Postanowienia Sekcji I pkt. 3.2 nie dotyczą szkód wyrządzonych umyślnie.
Gdziekolwiek w ogólnych lub szczególnych warunkach ubezpieczenia, mających zastosowanie do
Umowy, przewidziane są postanowienia zobowiązujące Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego do
usunięcia zagrożeń lub szczególnie niebezpiecznych okoliczności, ulegają one zmianie
na: „Ubezpieczający/ Ubezpieczony zobowiązany jest do podjęcia działań zmierzających
do zminimalizowania szczególnego zagrożenia. Powyższe dotyczy także zagrożenia, którego
zminimalizowania domagał się Ubezpieczyciel”.
Jeżeli ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia, mające zastosowanie do Umowy, definiują
w jakikolwiek sposób wzrost zagrożenia, zwiększenie ryzyka lub sytuacje, w których uważa się,
że zagrożenie powstania szkody wzrosło, albo też przesłanki pozwalające określić zagrożenie jako
szczególne, to postanowień takich nie stosuje się. Dotyczy to zwłaszcza uzyskania w takim
przypadku przez Ubezpieczyciela uprawnienia do jednostronnego wypowiedzenia Umowy
ubezpieczenia, jak również sankcji w postaci natychmiastowego braku ochrony ubezpieczeniowej.
W zamian tych postanowień zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy powszechnie
obowiązującego prawa, przede wszystkim przepisy kodeksu cywilnego dotyczące umowy
ubezpieczenia.
Niezależnie od wysokości zgłoszonego roszczenia, Ubezpieczyciel każdorazowo przeprowadzi
postępowanie likwidacyjne ustalając stan faktyczny zdarzenia, zasadność roszczenia
oraz wysokość należnego odszkodowania i przedstawi wynik postępowania Ubezpieczonemu/
Ubezpieczającemu.
Zgłoszenie szkody oraz dokumentacja szkody może być przekazana do Ubezpieczyciela
w formie papierowej lub elektronicznej. Dla sprawnej obsługi szkód Ubezpieczyciel wskazuje
adres e-mail, na który będą zgłaszane szkody oraz przesyłane materiały w formie elektronicznej:
……………………………. i numer infolinii –…………………….
Ubezpieczyciel nie ma prawa odmówić likwidacji szkody i wypłaty odszkodowania
z ubezpieczeń majątkowych, w przypadku gdy za zniszczone mienie przysługuje
Ubezpieczającemu/ Ubezpieczonemu odszkodowanie z umów ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej zawartych przez osoby trzecie.
Poufność:
Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wobec osób trzecich informacji poufnych oraz
do niewykorzystywania informacji poufnych dla celów innych aniżeli służące realizacji
przedmiotu Umowy.
Za informacje poufne Ubezpieczającego/Ubezpieczonego rozumie się wszelkie informacje i/lub
materiały dotyczące Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, które nie są znane lub nie powinny być
znane publicznie, powzięte/otrzymane przez Ubezpieczyciela, w związku z wykonywaniem lub
przy okazji wykonywania Umowy, a w szczególności informacje stanowiące tajemnice prawem
chronione, w tym informacje chronione na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych oraz informacje chronione na podstawie ustawy z dnia
5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.
Obowiązek ochrony informacji poufnych spoczywa na Ubezpieczycielu niezależnie od formy
ich przekazania przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego (w tym w formie przekazu ustnego,
dokumentu lub zapisu na komputerowym nośniku informacji).
Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji poufnych:
4.4.1. których ujawnienie jest wymagane przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa,
4.4.2. które są powszechnie znane lub zostały podane do publicznej wiadomości przez Stronę
uprawnioną lub za jej zezwoleniem.

3.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.
4.10.

Ubezpieczyciel nie będzie sporządzać kopii informacji poufnych Ubezpieczającego /
Ubezpieczonego, z wyjątkiem kopii niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy. Wszelkie
wykonane kopie będą określone jako należące do Ubezpieczającego/Ubezpieczonego.
Ubezpieczyciel nie będzie podejmował czynności mających na celu uzyskanie informacji
poufnych
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego,
innych
aniżeli
udostępnione
przez
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, w celu realizacji przedmiotu Umowy.
Ubezpieczyciel może ujawnić informacje poufne Ubezpieczającego/Ubezpieczonego osobie
trzeciej wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej zgody Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, wyrażonej
na piśmie.
Ubezpieczyciel, po wykonaniu przedmiotu Umowy, zobowiązany jest do zwrotu wszystkich
informacji poufnych Ubezpieczającemu/Ubezpieczonemu, w tym sporządzonych kopii informacji
poufnych Ubezpieczającego/Ubezpieczonego.
Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji poufnych spoczywa na Ubezpieczycielu także
po wygaśnięciu Umowy lub jej rozwiązaniu przez Strony.
Realizacja zobowiązań wynikających z postanowień niniejszego pkt. 4 wymaga
od Ubezpieczyciela zachowania najwyższej staranności, uwzględniającej profesjonalny charakter
działania Ubezpieczyciela. Ubezpieczyciel jest w pełni odpowiedzialny za każdą, bezpośrednią
lub pośrednią, szkodę poniesioną przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w związku
z naruszeniem przez Ubezpieczyciela postanowień niniejszego pkt. 4.

II.
SEKCJA II
UBEZPIECZENIE MIENIA OD RYZYK ŻYWIOŁOWYCH

1.

Przedmiot ubezpieczenia:
1.1.
Ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia mienia od ryzyk żywiołowych będą objęte:
1.1.1. zadeklarowane środki trwałe (bez względu na wiek, stopień umorzenia/amortyzacji
i technicznego/faktycznego zużycia), za wyjątkiem pojazdów mechanicznych ubezpieczanych w
zakresie AC;
1.1.2. środki obrotowe;
1.1.3. niskocenne składniki majątku (np. wyposażenie);
1.1.4. wartości pieniężne w kasie;
1.1.5. szyby i inne przedmioty od stłuczenia;
1.1.6. nakłady adaptacyjne w mieniu osób trzecich;
1.1.7. mienie osób trzecich;
1.2.
bez względu na odmienne postanowienia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia,
ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia mienia od ryzyk żywiołowych zostaną także
objęte:
1.2.1. sieci i instalacje elektroenergetyczne przynależne do ubezpieczonych nieruchomości, w tym sieci
telekomunikacyjne, odgromowe i inne;
1.2.2. ogrodzenia i bramy;
1.2.3. sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny;
1.2.4. dane oraz nośniki danych
1.2.5. obiekty małej architektury w tym pomniki, rzeźby, kompozycje przestrzenne, fontanny, elementy
infrastruktury, instalacje służące do podniesienia bezpieczeństwa, place (ogródki) zabaw, wiaty;
1.2.6. wewnętrzne drogi, place, chodniki;
1.2.7. parkomaty.

2.

Zakres ubezpieczenia i postanowienia szczególne:

4.

2.1.

Ubezpieczenie w systemie od ryzyk nazwanych w zakresie pełnym obejmującym
przynajmniej:

2.1.1. ryzyka podstawowe (FLEXA): ogień (pożar), uderzenie pioruna, wybuch (eksplozja), upadek
pojazdu powietrznego;
2.1.2. ryzyka dodatkowe (EC): silny wiatr (w tym huragan), deszcz nawalny, powódź, zalanie (w tym
zalania w wyniku podniesienia się wód gruntowych), trzęsienie ziemi, katastrofa budowlana
samoistna, śnieg, grad, mróz, szkody wodociągowe, spływ wód po zboczach, lawina, zapadanie
lub osuwanie się ziemi, dym, sadza, uderzenie pojazdu, huk ponaddźwiękowy, upadek drzew,
budynków i budowli lub ich części i innych obiektów, wyładowanie atmosferyczne (w tym
pośrednie uderzenie pioruna),
2.2.

Przez poszczególne ryzyka należy rozumieć:

2.2.1. 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.”
2.2.2. Definicja wybuchu ulega uzupełnieniu o następujący zapis: „Jeżeli wybuch wewnątrz zbiornika
nastąpił wskutek przemiany chemicznej to Ubezpieczyciel uznaje swoją odpowiedzialność także
za szkodę powstałą w zbiorniku/naczyniu ciśnieniowym, gdy jego ściany nie zostały rozerwane”
oraz zapis doprecyzowujący, że „gwałtowna zmiana równowagi układu może następować także
z jednoczesnym wyzwoleniem się cieczy” Ryzyko wybuchu obejmuje także szkody powstałe na
skutek implozji.
2.2.3. Za powódź uważa się zalanie ubezpieczonego mienia, niezależnie od miejsca położenia,
w szczególności w następstwie podniesienia się wody w korytach wód płynących lub stojących.
Zakres ubezpieczenia obejmuje także odpowiedzialność za szkody wyrządzone wskutek powodzi
w mieniu znajdującym się na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią w rozumieniu
ustawy Prawo wodne.
2.2.4. 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 ścieków z sieci kanalizacyjnej;
 samoczynnego uruchomienia się instalacji tryskaczowych/ zraszaczowych z innych przyczyn
niż pożar;
 pozostawienia otwartych kranów lub innych zaworów;
 zamarznięcia i/lub pęknięcia rur, instalacji, klimatyzacji, umywalek, toalet, kranów, a także
elementów tych 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 zamarznięcia lub pęknięcia, oraz koszty poszukiwania awarii/wycieku,
przy czym dla kosztów poszukiwania wycieku ustala się limit odpowiedzialności w wysokości
20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy) na jedno i wszystkie zdarzenia
w okresie rozliczeniowym (polisowym).
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2.2.5. Za ryzyko śniegu uważa się działanie ciężaru śniegu lub lodu na ubezpieczone mienie
oraz szkody będące następstwem zawalenia się budynków, budowli, masztów, drzew
itp. na ubezpieczone mienie w wyniku działania śniegu/lodu, a także przewrócenie się mienia
sąsiedniego wskutek działania śniegu lub lodu na ubezpieczone mienie. Za ryzyko śniegu uważa
się również szkody spowodowane zalaniem w wyniku topnienia mas śniegu lub lodu.
2.2.6. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w ramach ryzyka uderzenia pojazdu obejmuje także szkody
w ubezpieczonym mieniu powstałe na skutek uderzenia pojazdu należącego
do Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego lub kierowanego przez Ubezpieczającego/
Ubezpieczonego lub osobę, za którą ponosi on odpowiedzialność. Ponadto za uderzenie pojazdu
uważa się zderzenie pojazdów, a także uderzenie jego części lub przewożonego ładunku
w ubezpieczone mienie. Ubezpieczyciel nie będzie pokrywał szkód w samym pojeździe należącym
do Ubezpieczającego / Ubezpieczonego powstałe na skutek zderzenia lub kolizji
z innym przedmiotem.
2.2.7. Za lawinę uważa się gwałtowne zsuwanie lub staczanie mas śniegu, lodu, kamieni, ziemi lub skał
ze stoków.
2.2.8. Za osunięcie się ziemi uważa się ruch ziemi na stokach niespowodowany działalnością ludzką.
2.2.9. Za deszcz nawalny uważa się deszcz o współczynniku wydajności wynoszącym nie mniej niż 3.
Równocześnie ustala się limit odpowiedzialności w wysokości 100.000,00 zł (słownie:
sto tysięcy złotych zero groszy) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym
(polisowym) na deszcz o współczynniku mniejszym niż wskazany w zdaniu poprzedzającym.
2.2.10. Za mróz uważa się ujemną temperatura powietrza, tj. poniżej zera stopni Celsjusza.
2.2.11. Za huragan rozumie się wiatr o prędkości nie mniejszej niż 13,9 m/sek., chyba że ogólne lub
szczególne warunki ubezpieczenia przewidują prędkość niższą. Prędkość wiatru ustala się na
podstawie potwierdzenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, a w przypadku braku takiej
możliwości - na podstawie stanu faktycznego i rozmiaru szkód w miejscu ubezpieczenia lub
w bezpośrednim sąsiedztwie. Ubezpieczyciel nie odmówi wypłaty odszkodowania, gdy huragan
nie wyrządzi masowych szkód. W ramach ryzyka huraganu pokryte zostaną również szkody
spowodowane przez drzewa, krzewy, maszty oraz inne budowle i przedmioty, linie napowietrzne,
które uszkodzą ubezpieczone mienie (w tym mienie znajdujące się na zewnątrz budynków
i budowli) na skutek działania huraganu.
2.3.

Za mienie osób trzecich uważa się mienie będące w posiadaniu Ubezpieczającego/
Ubezpieczonego na podstawie umowy dzierżawy, użyczenia, innego tytułu prawnego
lub bez ustalonej podstawy prawnej,

2.4.

Za szkodę uważa się utratę, uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia wskutek
działania jednego lub kilku zdarzeń objętych umową ubezpieczenia o charakterze nagłym,
niespodziewanym i niezależnym od woli Ubezpieczającego. Nie stosuje się odmiennych zapisów
ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia, w tym uzależniających odpowiedzialność
Ubezpieczyciela za jedne zdarzenia od ubezpieczenia innych zdarzeń.

2.5.

Za szkodę rozumie się także zalanie, zanieczyszczenie lub skażenie ubezpieczonego mienia,
powstałe na skutek jednego lub kilku zdarzeń losowych objętych umową ubezpieczenia, jeżeli
w wyniku zalania, skażenia lub zanieczyszczenia nie może ono spełniać swoich funkcji i być
prawidłowo eksploatowane, bez względu na to czy miało miejsce fizyczne uszkodzenie lub
zniszczenie.
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2.6.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również ryzyko katastrofy budowlanej samoistnej,
za które uważa się 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)
z przyczyn innych, niż objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach ryzyk wymienionych
w Umowie. Ochrona ubezpieczeniowa katastrofy budowlanej samoistnej nie obejmuje szkód
w obiektach:

nieposiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego;
tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania;
użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem;
nieposiadających aktualnej książki obiektu budowlanego z okresowym potwierdzeniem stanu
technicznego obiektu;
2.6.5. 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, o ile stanowiło to bezpośrednią przyczynę
szkody;
2.6.6. wyłączonych z eksploatacji, w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy
i nadbudowy oraz w mieniu znajdującym się w tych obiektach, o ile stanowiło to bezpośrednią
przyczynę szkody.
2.6.1.
2.6.2.
2.6.3.
2.6.4.

Limit odpowiedzialności dla ryzyka katastrofy budowlanej samoistnej w wysokości 500.000,00 zł
(słownie: pięćset tysięcy złotych zero groszy) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
rozliczeniowym (polisowym).
Franszyza redukcyjna dla ryzyka katastrofy budowlanej samoistnej w wysokości 10.000,00 zł
(słownie: dziesięć tysięcy złotych zero groszy). Katastrofa budowlana wynikająca z innych
niewyłączonych zdarzeń objęta jest ochroną ubezpieczeniowa do pełnej wartości mienia
bez względu na ustalony powyżej limit.
2.7.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również ryzyko dewastacji. Przez dewastację rozumie
się zniszczenie bądź uszkodzenie ubezpieczonego mienia dokonane przez znanego
lub nieznanego sprawcę i nie objęte ochroną w ramach innego ryzyka. Ubezpieczeniem objęte
są budynki/budowle/lokale/ ogrodzenia oraz znajdujące się w nich mienie oraz mienie poza
budynkami (z wyłączeniem wartości pieniężnych). Ubezpieczeniem są objęte również szkody
polegające na oszpeceniu przedmiotu ubezpieczenia np. pomalowaniu, oskrobaniu (graffiti itp.).
Limit odpowiedzialności dla ryzyka dewastacji w wysokości 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy
złotych zero groszy) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym (polisowym).

2.8.

Ochroną ubezpieczeniową objęte zostają szkody powstałe bezpośrednio, jak również pośrednio
wskutek wyładowania atmosferycznego oraz wskutek niezachowania parametrów prądu
elektrycznego, w szczególności spowodowane indukcją prądu elektrycznego oraz na skutek
przepięcia lub wzbudzania się niszczących sił elektromagnetycznych, w tym także szkody
w wyniku wyładowań atmosferycznych powstałe w urządzeniach i instalacjach elektrycznych lub
sieciach energetycznych (elektroenergetycznych) znajdujących się w miejscu ubezpieczenia lub
powstałe w urządzeniach i instalacjach elektronicznych. Dla szkód powstałych wskutek
pośredniego uderzenia pioruna oraz szkód powstałych wskutek niezachowania parametrów prądu
elektrycznego ustala się limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
rozliczeniowym (polisowym) w wysokości 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych zero
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groszy). Franszyza redukcyjna dla szkód powstałych wskutek niezachowania parametrów prądu
elektrycznego w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych zero groszy).
3
3.1.

3.2.

3.3.

Ochrona ubezpieczeniowa w ramach ubezpieczenia mienia od ryzyk żywiołowych będzie
również obejmowała:
szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek: akcji ratowniczej, wyburzania,
odgruzowywania prowadzonych w związku ze zdarzeniami objętymi zakresem ubezpieczenia,
a także szkody polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu spowodowanym zdarzeniami
objętymi zakresem ubezpieczenia;
szkody w ubezpieczonym mieniu istniejącym w chwili rozpoczęcia prac/robót i ujętym w sumie
ubezpieczenia zadeklarowanej do ubezpieczenia, powstałe w wyniku, w związku lub podczas
prowadzenia prac/robót związanych m.in. z budową bądź montażem, przebudową
lub wznoszeniem, remontem, naprawą lub konserwacją, itp. oraz związanymi z tym próbami
i testami, zarówno w mieniu, na którym bezpośrednio prowadzone są te prace/roboty,
jak i w mieniu nie objętym zakresem i przedmiotem tych prac/robót (mienie otaczające);
Niniejsze postanowienie dotyczy także prac/robót budowlanych, na które konieczne
jest uzyskanie pozwolenia na budowę oraz robót ziemnych; Mienie nowe, będące przedmiotem
budowy podlega ochronie ubezpieczeniowej do limitu odpowiedzialności w wysokości
100.000,00 zł (słownie: sty tysięcy złotych zero groszy) na jedno i wszystkie zdarzenia
w okresie rozliczeniowym (polisowym); Ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje w zakresie ryzyk
określonych w Sekcji II w pkt 2.1.1. oraz 2.1.2. Załącznika nr 1 do Umowy „Opis Przedmiotu
Zamówienia” z franszyzą redukcyjną w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych zero
groszy);
szyby i inne przedmioty od stłuczenia: zakres ubezpieczenia winien obejmować co najmniej:
-

stłuczenie (rozbicie) ubezpieczonych przedmiotów,

-

koszty ustawienia rusztowań lub użycia dźwigu w celu dokonania wymiany lub naprawy,

-

koszty wykonania napisów reklamowych i informacyjnych,

-

koszty transportu związane z naprawieniem szkody,

-

koszty wykonania tymczasowego/doraźnego zabezpieczenia,

-

koszty trwałego pokrycia oszkleń folią antywłamaniową i inną,

-

3.4.

3.5.

koszty wykonania naprawy w trybie ekspresowym (wykonanie naprawy w ciągu
24 godzin od powstania szkody lub powzięcia wiadomości o szkodzie);

Dla przedmiotowego ryzyka ustala się limit odpowiedzialności w wysokości 10.000,00 zł
(słownie: dziesięć tysięcy złotych zero groszy) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
rozliczeniowym (polisowym). Ubezpieczenie ryzyka szyb i innych przedmiotów od stłuczenia nie
dotyczy szyb w pojazdach, a także szkód o charakterze estetycznym (zadrapanie, poplamienie,
matowienie, zmiana barwy);
pojazdy niepodlegające obowiązkowej rejestracji oraz środki transportu nieubezpieczone w
zakresie AC, wyłącznie w miejscu ubezpieczenia, do ustalonego limitu odpowiedzialności
dla danego ryzyka;
w przypadku, w którym nie zachodzi odpowiedzialność Ubezpieczyciela na mocy umowy
ubezpieczenia, z uwagi na niewystąpienie ryzyka nazwanego określonego w Sekcji II w pkt. 2 oraz
w pkt. 3 ppkt. 3.1. – ppkt. 3.4 Załącznika nr 1 do Umowy „Opis Przedmiotu Zamówienia” ustala
się, iż zastosowanie do zaistniałych szkód będzie miał zakres dodatkowy oparty na bazie
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4
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

wszystkich ryzyk, to jest z tytułu nagłych, nieprzewidzianych zdarzeń losowych zgodnie
z postanowieniami ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia Ubezpieczyciela
mających zastosowanie do umowy. Limit odpowiedzialności dla zakresu dodatkowego, o którym
mowa w niniejszym pkt. wynosi 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych zero groszy)
na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym (polisowym).
Postanowienia dodatkowe:
Jeżeli ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia mające zastosowanie do Umowy:
przewidują ograniczenie lub brak odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody powstałe wskutek
zalania mienia przechowywanego lub składowanego bezpośrednio na podłodze
lub na podstawach o niewystarczającej według tych warunków wysokości, takie ograniczenie
lub wyłączenie będzie miało zastosowanie jedynie do środków obrotowych przechowywanych lub
składowanych w pomieszczeniach położonych poniżej poziomu gruntu z zastrzeżeniem,
że wyłączenie to dotyczy jedynie ryzyka zalania z instalacji wodno-kanalizacyjnych;
zawierają ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela z tytułu złego stanu
dachu – takie ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności będą miały zastosowanie wyłącznie
w takim stopniu w jakim stan dachu przyczynił się powstania szkody i tylko jeżeli Ubezpieczający/
Ubezpieczony o tym stanie wiedział lub z zachowaniem należytej staranności powinien był
wiedzieć; Nie dotyczy to szkód w mieniu znajdującym się w pomieszczeniach najmowanych,
jeżeli do obowiązku Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego nie należy dbanie o stan techniczny
dachu;
określają ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela, to będą miały
one zastosowanie jedynie w sytuacji, w której opisana przyczyna była pierwotną i wyłączną
przyczyną powstania szkody;
zawierają ograniczenia, bądź wyłączenia odpowiedzialności za szkody w bramach zewnętrznych
i ogrodzeniach – takie ograniczenia lub wyłączenia nie będą miały zastosowania na potrzeby
niniejszej Umowy;
zawierają wyłączenie lub ograniczają odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody
w urządzeniach elektronicznych, bądź instalacjach lub sieciach elektrycznych – takie wyłączenia
lub ograniczenia nie będą miały zastosowania na potrzeby niniejszej Umowy;
zawierają wyłączenie lub ograniczają odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody powstałe
wskutek wad projektowych, wad materiałowych, konstrukcyjnych, złego wykonania, błędów
w produkcji i wad ukrytych, będą one miały zastosowanie, tylko i wyłącznie do mienia
bezpośrednio dotkniętego szkodą i stosuje się je wyłącznie w przypadku, w którym nie nastąpiło
inne wyraźnie niewyłączone zdarzenie; Z ochrony ubezpieczeniowej nie są wyłączone szkody
w innym ubezpieczonym mieniu, powstałe w wyniku zdarzenia będącego następstwem zdarzeń
wskazanych;
przewidują wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności w związku z wystąpieniem ryzyka
podtopień – takie ograniczenia lub wyłączenia nie będą miały zastosowania na potrzeby umowy
ubezpieczenia;
przewidują ograniczenia lub wyłączenie odpowiedzialności za szkody spowodowane
pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających – takie ograniczenia lub wyłączenia nie
będą miały zastosowania na potrzeby umowy ubezpieczenia.
przewidują wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności stosowane w ogólnych
lub w szczególnych warunkach ubezpieczenia dotyczące braku dostawy lub przerwy w dostawie
mediów (gazu, elektryczności itp.) – takie wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności
nie będą miały zastosowania na potrzeby umowy ubezpieczenia;
przewidują wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności stosowane w ogólnych
lub w szczególnych warunkach ubezpieczenia z tytułu powodzi w mieniu znajdującym
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4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

5
5.1.

5.2.

5.3.

się na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.
Prawo wodne – takie wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności nie będą miały zastosowania
do
Umowy;
nie
mają
również
zastosowania
do
Umowy
wyłączenia
lub ograniczenia odpowiedzialności stosowane w ogólnych lub w szczególnych warunków
ubezpieczenia z tytułu powodzi w mieniu znajdującym się w miejscu objętym ryzykiem powodzi
w ostatnich 15 latach;
przewidują ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela, to te ograniczenia
lub wyłączenia będą miały zastosowanie jedynie w sytuacji, w której opisana w nich przyczyna
była pierwotną i wyłączną przyczyną powstania szkody;
przewidują obowiązki utrzymywania sprawności użytkowej i technicznej nieruchomości
lub związanych z nią urządzeń, bądź im podobne, które to obowiązki nie zostały dochowane, w
przypadku, gdy Ubezpieczający/ Ubezpieczony korzysta z tej nieruchomości lub z urządzeń z nią
związanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub na podstawie innego stosunku prawnego
i gdy odpowiedzialnym za utrzymywanie sprawności użytkowej i technicznej tej nieruchomości
lub związanych z nią urządzeń jest Wynajmujący - Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie
Ubezpieczonemu i nie będzie powoływał powyższej okoliczności naruszenia w.w. obowiązków
jako podstawy odmowy wypłaty lub ograniczenia świadczenia z Umowy;
przewidują wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody w mieniu zabytkowym,
bądź przewidują wyłączenie lub ograniczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie kosztów
związanych ze szkodą w mieniu zabytkowym, takie postanowienia ogólnych lub szczególnych
warunków ubezpieczenia nie będą miały zastosowania na potrzeby umowy ubezpieczenia;
przewidują ograniczenia lub wyłączenia w zakresie ryzyk zdefiniowanych w Umowie
– takie ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności nie będą miały zastosowania do Umowy,
z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Umowy.
Suma i system ubezpieczenia:
dla środków trwałych - na sumy stałe, wartość księgowa brutto bez względu na wiek, stopień
umorzenia/amortyzacji i technicznego/faktycznego zużycia, zgodnie z ewidencją księgową
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, a w przypadkach wskazanych - wartość odtworzeniowa
na sumy stałe. Wartość odtworzeniowa w przypadku budynku lub budowli jest to wartość
odpowiadająca kosztom odbudowy w tym samym miejscu, z uwzględnieniem dotychczasowej
technologii, konstrukcji i standardu wykończenia przy zastosowaniu dotychczasowych wymiarów
i materiałów, z tym zastrzeżeniem, że suma ubezpieczenia dla niektórych wskazanych budynków
i budowli może zostać określona według wartości odtworzeniowej przez którą,
na potrzeby Umowy ubezpieczenia, przyjęto iloczyn powierzchni użytkowej budynków
oraz wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków
w wysokości równej wskaźnikowi przeliczeniowemu kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni
użytkowej budynków mieszkalnych ogłoszonemu w obwieszczeniu wojewody danego
województwa. Wartość odtworzeniowa w odniesieniu do pozostałych środków trwałych
jest to wartość odpowiadająca kosztom zakupu lub wytworzenia nowego przedmiotu tego samego
rodzaju, typu oraz o tych samych parametrach z uwzględnieniem kosztów transportu, montażu
oraz cła i innych tego typu opłat. W trakcie okresu ubezpieczenia Ubezpieczający/Ubezpieczony
może dokonać zmiany sumy ubezpieczenia wybranych składników majątku z wartości księgowej
brutto na odtworzeniową lub z wartości odtworzeniowej na wartość księgową brutto.
dla środków obrotowych – w systemie na pierwsze ryzyko, według najwyższej przewidywanej
wartości w okresie rozliczeniowym (polisowym) ustalanej według ceny nabycia lub kosztu
wytworzenia;
dla niskocennych składników majątku– w systemie na pierwsze ryzyko, według wartości
odtworzeniowej;
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5.4.
5.5.
5.6.

dla wartości pieniężnych - w systemie na pierwsze ryzyko, według wartości nominalnej;
dla szyb i innych przedmiotów od stłuczenia – w systemie na pierwsze ryzyko, według wartości
odtworzeniowej;
dla nakładów adaptacyjnych w mieniu osób trzecich – w systemie na pierwsze ryzyko, według
wartości odtworzeniowej.

6
Przedmiot, sumy ubezpieczenia i limity odpowiedzialności:
6.1.
Aktualne znane Ubezpieczającemu sumy ubezpieczenia odzwierciedla tabela:

budynki
podstacje trakcyjne budynki

rodzaj wartości
ubezpieczenia
księgowa brutto
księgowa brutto

suma ubezpieczenia
w złotych
9 659 226,66
5 688 467,00

3
4
5
6
7

podstacje trakcyjne wyposażenie
parkomaty
ogródki jordanowskie
fontanny
przepompownie

księgowa brutto
księgowa brutto
księgowa brutto
księgowa brutto
księgowa brutto

108 500 000,00
13 052 405,47
70 290,00
15 033 275,95
1 313 586,05

8
9
10

centrum sterowania ruchem i stacje pogodowe
ekrany akustyczne
Wyposażenie tunelu KST
wyposażenie elektroniczne w zakresie ryzyk
nazwanych
wyposażenie magazynu przeciw
powodziowego
wiaty przystankowe
wyposażenie laboratorium drogowego
znaki drogowe elektroniczne
dźwigi i windy
ZPGO lamusownia budynki i wyposażenie
toalety miejskie budynki i wyposażenie
złącza elektryczne MOSERY
wyposażenie parkingu P+R Czerwone Maki
parkingi rowerowe
przejście podziemne Konopnickiej
płyta Rynku Głównego
podziemia Rynku Głównego - muzeum

Odtworzeniowa
Odtworzeniowa
księgowa brutto

132 117 850,00
17 966 884,00
2 605 633,84

księgowa brutto

1 374 600,39

księgowa brutto
Odtworzeniowa
księgowa brutto
Odtworzeniowa
Odtworzeniowa
księgowa brutto
Odtworzeniowa
Odtworzeniowa
księgowa brutto
Odtworzeniowa
księgowa brutto
księgowa brutto
księgowa brutto
razem

2 187 764,19
9 400 000,00
275 356,96
360 810,00
23 018 000,00
8 868 440,70
506 000,00
1 000 000,00
1 180 000,00
56 410,26
2 449 827,61
14 793 200,00
35 636 676,90
407 114 705,98

lp.

przedmiot ubezpieczenia

1
2

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Ostateczne sumy ubezpieczenia mogą ulec zmianie nie więcej jednak niż o 10%
i zostaną podane przed zawarciem Umowy
6.2.

Limity odpowiedzialności

Przedmiot ubezpieczenia
Wyposażenie (w tym niskocenne środki trwałe oraz narzędzia, przyrządy,
ruchomości i wyposażenie z grupy 8 KŚT)

Suma w PLN

System
ubezpieczenia

500.000,00 I ryzyko

11.

Wartości pieniężne i gotówka w kasie

100.000,00 I ryzyko

Szyby i inne przedmioty od stłuczenia

20 000,00 I ryzyko

Mienie osób trzecich
Pojazdy w miejscu ubezpieczenia
Środki obrotowe

6.3.

6.4.

100.000,00 I ryzyko
50.000,00 I ryzyko
100.000,00 I ryzyko

Sumy ubezpieczenia dla poszczególnych grup środków trwałych zostały podane według stanu
aktualnego w dniu 2017.08.31. Ubezpieczyciel będzie udzielał ochrony ubezpieczeniowej zgodnie
z postanowieniami „Klauzuli pierwszej aktualizacji”, o której mowa w Sekcji V pkt. 1 ppkt. 1.4
Załącznika nr 1 do Umowy „Opis przedmiotu zamówienia”.
Ilekroć mowa o limitach odpowiedzialności w odniesieniu do przedmiotu ubezpieczenia, oznacza
to, iż dany przedmiot ubezpieczenia nie został ujęty w sumach ubezpieczenia, zaś Ubezpieczyciel
ponosi odpowiedzialność za opisany w nich przedmiot ubezpieczenia wyłącznie do ustalonego
limit odpowiedzialności.

7

Miejsce ubezpieczenia:
Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności zlokalizowane na terenie Gminy Miejskiej
Kraków, z zastrzeżeniem postanowień „Klauzuli miejsca ubezpieczenia”, o której mowa w Sekcji
V pkt. 1 ppkt. 1.35 Załącznika nr 1 do Umowy „Opis przedmiotu ubezpieczenia”.
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Franszyza i udziały własne:
Franszyza redukcyjna dla szkód w szybach i innych przedmiotach ubezpieczonych od stłuczenia:
100,00 zł (słownie: sto złotych zero groszy) .
Franszyza redukcyjna dla ryzyka dewastacji oraz graffiti: 500,00 zł (słownie: pięćset złotych zero
groszy).
Dla szkód w ekranach akustycznych, wiatach przystankowych ma zastosowanie franszyza
integralna w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych zero groszy), a dla szkód w
ogródkach jordanowskich ma zastosowanie franszyza integralna w wysokości 3.000,00 zł
(słownie: trzy tysiące złotych zero groszy).
W pozostałym zakresie: franszyza redukcyjna 1.000,00 zł(słownie: jeden tysiąc złotych zero
groszy).
Inne franszyzy i udziały własne – zniesione, o ile Umowa nie stanowi inaczej.
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9.1.

Wypłata odszkodowań:
Odszkodowania będą wypłacane, z zastrzeżeniem postanowień „Klauzuli likwidacyjnej”,
o której mowa w Sekcji V pkt. 1 ppkt.1.5 Załącznika nr 1 do Umowy „Opis przedmiotu
zamówienia”:
dla szkód w środkach trwałych - w pełnej wysokości poniesionych i udokumentowanych
kosztów usunięcia szkody lub w wysokości kosztów zakupu, a także odbudowy zniszczonego
przedmiotu ubezpieczenia przy uwzględnieniu wymiarów, konstrukcji, materiałów i technologii
sprzed zaistnienia szkody, przy zachowaniu takich samych lub zbliżonych parametrów
eksploatacyjnych, powiększonych o koszty transportu i montażu, koszty nadzoru i dokumentację
jednakże nie więcej, niż suma ubezpieczenia.

12.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.
9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

10
10.1.
10.2.

W przypadku likwidacji szkód dotyczących ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów
szklanych od stłuczenia, należne odszkodowanie powiększone zostanie o udokumentowane
koszty wykonania napisów z wyłączeniem reklam, zgodnie ze wzorami istniejącymi przed
powstaniem szkody, a także o koszty ustawienia rusztowań niezbędnych dla dokonania wymiany
bądź naprawy uszkodzonego bądź zniszczonego przedmiotu ubezpieczenia.
W przypadku szkody objętej ochroną ubezpieczeniową, Ubezpieczyciel zezwala, aby uszkodzone
mienie mogło być przywrócone do poprzedniego stanu w dowolnie wybranej lokalizacji według
uznania Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego oraz w sposób odpowiadający wymogom
Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego lub w innej technologii, jeżeli nowe mienie spełniać będzie
zbliżone
funkcje
użytkowe,
pod
warunkiem,
że
wysokość
odszkodowania
w żadnym przypadku nie przekroczy kwoty, którą Ubezpieczyciel zobowiązany byłby wypłacić,
gdyby uszkodzone mienie było przywrócone do pierwotnego stanu w dotychczasowej lokalizacji.
W przypadku gdy Ubezpieczający/ Ubezpieczony zrezygnuje z odtworzenia mienia po szkodzie
Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie na takich zasadach, jakby odtworzenie mienia nastąpiło,
tzn. mienie zostało naprawione lub odbudowane.
Dla szkód w wartościach pieniężnych - według wartości nominalnej;
Dla szkód w niskocennych składnikach majątku, środkach obrotowych – według nowych cen
nabycia
lub
kosztów
wytworzenia
powiększonych
o
koszty
transportu
i montażu;
Dla nakładów inwestycyjnych — według wartości faktycznie poniesionych kosztów remontów
i robót adaptacyjnych powiększonych o koszty transportu i montażu oraz cło i inne tego typu
opłaty;
Z odszkodowania zostanie potrącona wartość pozostałości, które mogą być przeznaczone
do dalszego użytku, o ile jest to ekonomicznie uzasadnione i stosowane w stosunkach danego
rodzaju.
Przy ubezpieczeniu według wartości księgowej brutto, w przypadku szkód całkowitych,
odszkodowanie jest wypłacane do wysokości wartości księgowej brutto bez względu na wartość
odtworzeniową bądź rzeczywistą danego środka trwałego, z zastrzeżeniem odmiennych
postanowień Umowy, a dla szkód częściowych odszkodowanie jest wypłacane według wartości
odtworzeniowej.
Górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela w stosunku do poszczególnego środka
trwałego za powstałe w nim szkody (zarówno częściowe, jak i całkowite) stanowi wartość
księgowa brutto danego środka trwałego lub jego wartość odtworzeniowa, w zależności od tego
jak dany przedmiot został zgłoszony do ubezpieczenia, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień
niniejszej Umowy, a w szczególności „Klauzuli automatycznego pokrycia”,
o której mowa w Sekcji V pkt. 1. ppkt. 1.3 Załącznika do Umowy „Opis Przedmiotu Zamówienia”,
w „Klauzuli likwidacyjnej”, o której mowa w Sekcji V pkt. 1 ppkt.1.5 Załącznika do Umowy
„Opis Przedmiotu Zamówienia” oraz w „Klauzuli wartości przezornych / kwot
nie pokrytych”, o której mowa w Sekcji V pkt. 2 ppkt. 2.5. Załącznika do Umowy „Opis
Przedmiotu Zamówienia” (jeżeli ma ona zastosowanie do umowy ubezpieczenia).
Suma ubezpieczenia nie ulega obniżeniu (konsumpcji) o wysokość wypłaconych odszkodowań.
Przedmiotowego postanowienia nie stosuje się do mienia ubezpieczonego w systemie pierwszego
ryzyka oraz do określonych w Umowie limitów (podlimitów) odpowiedzialności.
Klauzule Dodatkowe obligatoryjne - stanowiące obligatoryjne, szczególne postanowienia
Umowy w zakresie ochrony ubezpieczeniowej:
„Klauzula zmian struktury organizacyjnej”;
„Klauzula reprezentantów”;

13.

10.3.
10.4.
10.5.
10.6.
10.7.
10.8.
10.9.
10.10.
10.11.
10.12.
10.13.
10.14.
10.15.
10.16.
10.17.
10.18.
10.19.
10.20.
10.21.
10.22.
10.23.
10.24.
10.25.
10.26.
10.27.
10.28.
10.29.
10.30.
10.31.
10.32.
10.33.
10.34.
10.35.
10.36.
10.37.

„Klauzula automatycznego pokrycia”;
Klauzula pierwszej aktualizacji sumy ubezpieczenia”;
„Klauzula likwidacyjna”;
„Klauzula likwidacyjna w niskocennych składnikach majątku”;
„Klauzula ubezpieczenia robót budowalnych, montażowych i instalacyjnych”;
„Klauzula okolicznościowa”;
„Klauzula terminu zgłoszenia szkody”;
„Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie”;
„Klauzula oględzin”;
„Klauzula zaliczkowa”;
„Klauzula ekspertów”;
„Klauzula odkupienia urządzeń”;
„Klauzula likwidacji drobnych szkód”;
„Klauzula podatku VAT”;
„Klauzula akceptacji zabezpieczeń przeciwkradzieżowych”:
„Klauzula akceptacji zabezpieczeń przeciwpożarowych”;
„Klauzula akceptacji zabezpieczeń przeciwprzepięciowych”;
„Klauzula początku okresu odpowiedzialności Ubezpieczyciela”;
„Klauzula stempla bankowego;
„Klauzula zakazu potrącania”;
„Klauzula prolongaty zapłaty składki”;
„Klauzula pro rata temporis”;
„Klauzula warunków i taryf”;
„Klauzula rozstrzygania sporów”;
„Klauzula ważnych powodów wypowiedzenia”;
„Klauzula lokalizacji nieczynnych”;
„Klauzula aktów terroryzmu, sabotażu, rozruchów, strajków itp.”;
„Klauzula automatycznej ochrony dla nowych lokalizacji (klauzula miejsca ubezpieczenia)”;
„Klauzula mienia przemieszczanego pomiędzy ubezpieczonymi lokalizacjami”;
„Klauzula ratalna”;
„Klauzula miejsca ubezpieczenia”;
„Klauzula szkód wodociągowych”;
„Klauzula odstąpienia od odtworzenia mienia”;
„Klauzula kosztów dodatkowych”;
„Klauzula odtworzenia dokumentacji”:
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Klauzule Dodatkowe fakultatywne - mające zastosowanie do Umowy w przypadku ich
zaakceptowania przez Wykonawcę w Formularzu Oferty stanowiącym Załącznik nr 10
do SIWZ. Akceptacja lub brak akceptacji Klauzul Dodatkowych fakultatywnych
wskazanych w Sekcji V pkt. 2 Załącznika do Umowy „Opis Przedmiotu Zamówienia”,
oceniana przez Zamawiającego i punktowana jako kryteria oceny ofert zgodnie
z postanowieniami SIWZ.

III.
SEKCJA III
UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU
1.

Przedmiot, system i sumy ubezpieczenia:
Ubezpieczeniem objęte zostanie mienie będące w posiadaniu Ubezpieczającego na terenie Polski,

14.

bez względu na lokalizację:
Przedmiot ubezpieczenia
Środki trwałe, urządzenia i niskocenne składniki mienia
(w tym wyposażenie) *
Mienie osób trzecich**
Wartości pieniężne w kasie
Wartości pieniężne od rabunku w transporcie
Środki obrotowe

System i suma ubezpieczenia/ limit
odpowiedzialności

Pierwsze ryzyko, limit w wysokości
150.000,00 zł

*) Wyposażenie laboratorium drogowego ubezpieczone jest także od ryzyka rabunku poza
magazynem oraz kradzieży z pojazdu zamkniętego na zamek;
**) Mienie osób trzecich - mienie będące w posiadaniu Ubezpieczonego na podstawie umowy
najmu, dzierżawy, użyczenia lub innego tytułu prawnego.

2.

Zakres ubezpieczenia:

2.1.

Ochroną objęte będą szkody w ubezpieczonym mieniu polegające na jego utracie lub ubytku
z powodu jego zaboru, zniszczenia lub zaginięcia w związku ze zdarzeniami o których mowa
poniżej:

2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.

kradzież z włamaniem (dokonana lub usiłowana);
rabunek (dokonany lub usiłowany);
rabunek w transporcie (w trakcie przewożenia/przenoszenia) - w odniesieniu do gotówki lub
innych środków pieniężnych (dokonany lub usiłowany);
rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie mienia, w tym budynków i budowli, zarówno
przez osoby trzecie znajdujące się wewnątrz (bez względu na sposób dostania się),
jak i na zewnątrz budynków, lokali, pomieszczeń itp., w tym ogrodzenia otaczającego
ubezpieczone mienie, niezależnie od tego, czy miała miejsce w związku ze zdarzeniami
określonymi w Sekcji III pkt. 2 ppkt. 2.1.1. – 2.1.3. Załącznika nr 1 do Umowy
„Opis przedmiotu ubezpieczenia”, czy też miała charakter samoistny. Dla przedmiotowego ryzyka
ustala się limit odpowiedzialności w wysokości 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia
pięć tysięcy złotych zero groszy) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym
(polisowym).

2.1.4.

2.2.

Przez kradzież z włamaniem należy rozumieć także kradzież mienia znajdującego się poza
lokalem, ale na terenie Ubezpieczającego, pod warunkiem, że mienie to znajdowało się w tym
miejscu zgodnie z zasadami, zwyczajami obowiązującymi w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej
i Transportu.

2.3.

Z zastrzeżeniem „Klauzuli miejsca ubezpieczenia”, o której mowa w Sekcji V pkt. 1 ppkt.1.35
Załącznika nr 1 do Umowy „Opis Przedmiotu Zamówienia” oraz „Klauzuli kradzieży urządzeń
zewnętrznych”, o której mowa w Sekcji V pkt.1 ppkt. 1.16 Załącznika nr 1 do Umowy „Opis
Przedmiotu Zamówienia”, szkody w ubezpieczonym w ramach niniejszej umowy mieniu
ruchomym w zakresie ryzyka kradzieży, ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również mienie
znajdujące się na zewnątrz budynków, o ile mienie to, zgodnie z obowiązującymi przepisami
oraz wytycznymi producenta/dostawcy/gwaranta, przystosowane jest do przechowywania
/użytkowania na zewnątrz budynków. Limit odpowiedzialności dla niniejszego rozszerzenia
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wynosi 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych zero groszy) na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie rozliczeniowym (polisowym). Do postanowień niniejszego punktu ma
zastosowanie franszyza redukcyjna w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych zero
groszy).

3.

Franszyza:
Franszyza integralna w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych zero groszy), franszyza
redukcyjna zniesiona. Nie stosuje się udziałów własnych.

4.

Wypłata odszkodowań:

4.1.

Stosuje się konsumpcję sumy ubezpieczenia.

4.2.

Należne odszkodowanie będzie wypłacane z uwzględnieniem kosztów naprawy lub wymiany
wszelkich uszkodzonych lub zniszczonych elementów zabezpieczających (ścian, stropów, framug,
futryn, skrzynek energetycznych, wszelkich instalacji, systemów monitoringu, innych
zabezpieczeń przeciwkradzieżowych itp.), nawet jeśli nie doszło do kradzieży, a z okoliczności
wynika, że usiłowano kradzieży dokonać. Limit odpowiedzialności w wysokości 10.000,00 zł
(słownie: dziesięć tysięcy złotych zero groszy) na jedno zdarzenie, zgodnie z postanowieniami
„Klauzuli szkód w urządzeniach zabezpieczających”, o której mowa w Sekcji V pkt. 1 ppkt. 1.34
Załącznika nr 1 do Umowy „Opis Przedmiotu Zamówienia”.

5.

Postanowienia Dodatkowe:
Jeżeli ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia mające zastosowanie do Umowy określają
ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela, to będą miały one zastosowanie
jedynie w sytuacji, w której opisana przyczyna była pierwotną i wyłączną przyczyną powstania
szkody.

6.

Klauzule Dodatkowe obligatoryjne - stanowiące obligatoryjne, szczególne postanowienia
Umowy w zakresie ochrony ubezpieczeniowej:
„Klauzula zmian struktury organizacyjnej”;
„Klauzula reprezentantów”;
„Klauzula okolicznościowa”;
„Klauzula terminu zgłoszenia szkody”;
„Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie”;
„Klauzula oględzin”;
„Klauzula zaliczkowa”;
„Klauzula ekspertów”;
„Klauzula odkupienia urządzeń”;
„Klauzula likwidacji drobnych szkód”;
„Klauzula kradzieży urządzeń zewnętrznych”;
„Klauzula podatku VAT”;
„Klauzula akceptacji zabezpieczeń przeciwkradzieżowych”:
„Klauzula początku okresu odpowiedzialności Ubezpieczyciela”;
„Klauzula stempla bankowego;
„Klauzula zakazu potrącania”;
„Klauzula prolongaty zapłaty składki”;
„Klauzula pro rata temporis”;
„Klauzula warunków i taryf”;
„Klauzula rozstrzygania sporów”;

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12
6.13
6.14
6.15
6.16
6.17
6.18
6.19
6.20
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6.21
6.22
6.23
6.24
6.25

„Klauzula ważnych powodów wypowiedzenia”;
„Klauzula ratalna”;
„Klauzula szkód w urządzeniach zabezpieczających”;
„Klauzula miejsca ubezpieczenia”;
„Klauzula odstąpienia od odtworzenia mienia”.

IV. SEKCJA IV
UBEZPIECZENIE SPRZETU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK
1.
1.1.

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.

Przedmiot i suma ubezpieczenia:
Przedmiot ubezpieczenia:
Przedmiotem ubezpieczenia jest sprzęt elektroniczny będący w posiadaniu i użytkowaniu
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego (bez względu na wiek), w tym m.in.:
sprzęt elektroniczny stacjonarny (nieobjęty ubezpieczeniem w ramach ubezpieczenia mienia
od ryzyk żywiołowych);
sprzęt elektroniczny przenośny, w tym aparatura pomiarowa (nieobjęty ubezpieczeniem
w ramach ubezpieczenia mienia od ryzyk żywiołowych);
sprzęt elektroniczny na stałe zainstalowany w pojazdach mechanicznych, w tym na przyczepach;
wymienne nośniki danych;
dane i oprogramowanie;

1.2.
Przedmiot, suma ubezpieczenia /limity odpowiedzialności, system ubezpieczenia:
1.2.1. dla sprzętu elektronicznego – w systemie sum stałych, według wartości odtworzeniowej;
1.2.2. dla kosztów odtworzenia i utraty nośników i danych - w systemie na pierwsze ryzyko.

Przedmiot ubezpieczenia

Suma
ubezpieczenia/
Limit
odpowiedzialności
( w PLN)

System
ubezpieczenia

1

Sprzęt elektroniczny stacjonarny

188 094,74 Sumy stałe

2

Sprzęt elektroniczny przenośny

3

Wymienne nośniki danych

50 000,00 I ryzyko

4

Koszty odtworzenia danych

50 000,00 I ryzyko

5

Koszty odtworzenia programów licencjonowanych

50 000,00 I ryzyko

6

Zwiększone koszty działalności

50 000,00 I ryzyko

8 866,41 Sumy stałe

Ostateczne sumy ubezpieczenia mogą ulec zmianie nie więcej jednak niż o 10%
i zostaną podane przed zawarciem Umowy

2.

Zakres ubezpieczenia:
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2.1.

Zakres ubezpieczenia: „all risks” – wszystkie ryzyka za wyjątkiem wyraźnie wyłączonych.

2.2.

Sprzęt elektroniczny (stacjonarny, przenośny) określony w umowie jest objęty ochroną
ubezpieczeniową od wszelkich szkód materialnych (fizycznych polegających na utracie
przedmiotu ubezpieczenia, jego uszkodzeniu lub zniszczeniu wskutek nieprzewidzianej
i niezależnej od Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego przyczyny, a w szczególności
spowodowanych przez:

2.2.1.

działanie człowieka, tj.: niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę,
świadome i celowe zniszczenie przez osoby trzecie;

2.2.2.

zdarzenia losowe, np. działanie ognia (w tym również działania dymu i sadzy) oraz polegające
na osmaleniu, przypaleniu, a także w wyniku wszelkiego rodzaju eksplozji, implozji,
bezpośredniego uderzenia pioruna, upadku pojazdu powietrznego oraz w czasie akcji ratunkowej
(np: gaszenia, burzenia, oczyszczania zgliszcz);

2.2.3.

działanie wody tj. zalania wodą z urządzeń wodno - kanalizacyjnych, burzy, powodzi, sztormu,
wylewu wód podziemnych, zalania w wyniku podniesienia się wód gruntowych, deszczu
nawalnego, wilgoci, pary wodnej i cieczy w innej postaci oraz mrozu, gradu, śniegu;

2.2.4.

działanie wiatru, lawiny, osunięcie się ziemi;

2.2.5.

wady produkcyjne, błędy konstrukcyjne, wady materiałowe, które ujawniły się dopiero
po okresie gwarancji;

2.2.6.

zdarzenia techniczne lub technologiczne np. zbyt wysokie/ niskie napięcia lub natężenia
w sieci instalacji elektrycznej;

2.2.7.

pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych tj. działanie pola
elektromagnetycznego, indukcji, przepięcie, zwarcie itp.;

2.2.8.

kradzież z włamaniem i rabunek;

2.2.9.

huragan.

2.3.

Zakres ubezpieczenia obejmuje także ryzyko kradzieży zwykłej: kradzież zwykła (kradzież) jest
rozumiana jako zabór mienia w celu jego przywłaszczenia niepozostawiający widocznych śladów
włamania. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje niedoborów ujawnionych w trakcie inwentaryzacji.
Limit odpowiedzialności dla ryzyka kradzieży zwykłej w wysokości 10.000,00 zł (słownie:
dziesięć tysięcy złotych zero groszy) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym
(polisowym).
W przypadku ryzyka kradzieży zwykłej Ubezpieczający zobowiązany jest zgłosić kradzież
na Policję.

2.4.

Pod warunkiem, że sprzęt elektroniczny jest sprawny technicznie i był wcześniej eksploatowany,
ochrona ubezpieczeniowa będzie obejmować również, według treści postanowień (w tym klauzul)
rozszerzających, zgodnie z ogólnymi lub szczególnymi warunkami ubezpieczenia mającymi
zastosowanie do Umowy :

2.4.1

szkody powstałe w czasie tymczasowego magazynowania lub okresowego wyłączenia
z użytkowania, przy czym okres tymczasowego magazynowania lub przerwy w eksploatacji
nie może być dłuższy niż 6 miesięcy;
szkody w sprzęcie przenośnym powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i Europy;
szkody w sprzęcie przenośnym spowodowane jego upadkiem.

2.4.2
2.4.3
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W odniesieniu do wymiennych nośników danych, ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również
transport nośników danych pomiędzy miejscem ubezpieczenia, a miejscem ich przechowywania.
Limit odpowiedzialności dla ryzyka transportu, o którym mowa w niniejszym pkt., w wysokości
50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych zero groszy) na jedno i wszystkie zdarzenia
w okresie rozliczeniowym (polisowym).
2.6.
Dodatkowo Ubezpieczyciel pokrywa również udokumentowane koszty poniesione w związku ze
szkodami objętymi ochroną ubezpieczeniową, a związane z:
2.6.1. zabezpieczeniem przed szkodą ubezpieczonego mienia w razie jego bezpośredniego zagrożenia
działaniem zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową,
2.5.

2.6.2. akcją ratowniczą (gaszeniem, rozbiórką, ewakuacją), jeżeli ratunek miał na celu zmniejszenie strat
lub niedopuszczenie do ich powstania lub zwiększenia,
2.6.3. uprzątnięciem pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu części
niezdatnych do użytku, jak również kosztami utylizacji mienia uszkodzonego,
2.6.4. poniesieniem dodatkowych kosztów pracy w godzinach nadliczbowych, godzinach nocnych,
w dni wolne od pracy,
2.6.5. poniesieniem kosztów ekspresowego transportu (w tym również frachtu lotniczego) sprzętu/części
zamiennych oraz kosztów przejazdów techników i ekspertów (dotyczy kosztów
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).
Limit odpowiedzialności dla rozserzenia, o którym mowa w niniejszym pkt. 2.3., stanowi limit
ponad zadeklarowane sumy ubezpieczenia/ limity odpowiedzialności i wynosi 10% wartości
przedmiotu dotkniętego szkodą, maksymalnie 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych
zero groszy) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym (polisowym).
3. Franszyzy i udziały własne na każde zdarzenie:
3.3.

Sprzęt stacjonarny: franszyza redukcyjna 500,00 zł (słownie: pięćset złotych zero groszy).

3.4.

Sprzęt przenośny: franszyza redukcyjna 500,00 zł (słownie: pięćset złotych zero groszy).
Dla ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku, kradzieży zwykłej, upadku: franszyza redukcyjna
wynosi 500,00 zł (słownie: pięćset złotych zero groszy).

3.5.

Wymienne nośniki danych: franszyza redukcyjna 500,00 zł (słownie: pięćset złotych
zero groszy).

3.6.

Koszty odtworzenia danych: franszyza redukcyjna 500,00 zł (słownie: pięćset złotych
zero groszy).

3.7.

Koszty odtworzenia programów licencjonowanych: franszyza redukcyjna 500,00 zł (słownie:
pięćset złotych zero groszy).

3.8.

Zwiększone koszty działalności: franszyza redukcyjna dla kosztów proporcjonalnych 3 dni;
franszyza redukcyjna dla kosztów nieproporcjonalnych 500,00 zł (słownie: pięćset złotych zero
groszy).

3.9.

Inne franszyzy i udziały własne - zniesione.

4. System wypłaty odszkodowań:
4.1.

Sprzęt elektroniczny - w przypadku szkody częściowej za wysokość szkody przyjmuje się
i wypłaca odszkodowanie w wysokości kosztów poniesionych w celu przywrócenia uszkodzonego
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4.2.

4.3.
4.4.

sprzętu do poprzedniego stanu zdatności do użytku; powiększonych o koszty demontażu
i ponownego montażu poniesione w celu wykonania napraw, koszty transportu uszkodzonego
przedmiotu do naprawy oraz cło i inne tego typu opłaty.
Sprzęt elektroniczny - w przypadku szkody całkowitej za wysokość szkody przyjmuje
się koszty nabycia sprzętu tego samego rodzaju lub o najbardziej zbliżonych parametrach
powiększone o koszty demontażu, montażu, transportu oraz cło inne tego typu opłaty.
Wymienne nośniki danych – koszty poniesione w związku z wymianą lub nabyciem
uszkodzonych lub utraconych wymiennych nośników danych.
Koszty odtworzenia danych - koszty odzyskania lub wprowadzenia danych z kopii zapasowych
lub koszty ręcznego wprowadzenia danych z dokumentów źródłowych poniesione
przez Ubezpieczającego w ciągu 12 miesięcy od wystąpienia szkody w celu przywrócenia
nośników danych oraz zapisanych na nich danych do stanu identycznego z istniejącym
bezpośrednio przed zdarzeniem, które są konieczne dla prowadzenia operacji przetwarzania
danych w normalnym trybie. Wymienione koszty obejmują m.in.:
- automatyczne wprowadzenie danych lub programów z archiwum danych,
-

-

4.5.
4.6.
4.7.

automatyczne lub ręczne wprowadzenie danych lub programów z oryginalnych programów lub
z dokumentów wciąż dostępnych Ubezpieczającemu,
odtworzenie lub wprowadzenie systemów lub standardowych programów,
odtworzenie zniszczonych
ubezpieczeniową.

nośników

danych

wskutek

zdarzeń

objętych

ochroną

Koszty odtworzenia programów licencjonowanych – koszty odtworzenia lub ponownego
zainstalowania programów.
Zwiększone koszty działalności – koszty użytkowania urządzeń zastępczych.
Okres odszkodowawczy wynosi 6 miesięcy.
Suma ubezpieczenia nie ulega obniżeniu (konsumpcji) o wysokość wypłaconych odszkodowań.
Przedmiotowego postanowienia nie stosuje się do mienia ubezpieczonego w systemie pierwszego
ryzyka oraz do określonych w umowie limitów (podlimitów) odpowiedzialności.

5. Postanowienia Dodatkowe:
Jeżeli ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia stosowane przez Ubezpieczyciela:
5.1

przewidują ograniczenie lub brak odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody powstałe wskutek
zalania mienia przechowywanego lub składowanego bezpośrednio na podłodze
lub na podstawach o niewystarczającej według tych warunków wysokości, takie ograniczenie
lub wyłączenie będzie miało zastosowanie jedynie do ubezpieczonego mienia przechowywanego
lub składowanego w pomieszczeniach położonych poniżej poziomu gruntu, z zastrzeżeniem,
że wyłączenie to dotyczy jedynie ryzyka zalania z instalacji wodno-kanalizacyjnych;

5.2

zawierają ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela z tytułu złego stanu
dachu – takie ograniczenie lub wyłączenie będzie miało zastosowanie wyłącznie w takim stopniu,
w jakim stan dachu przyczynił się powstania szkody i tylko jeżeli Ubezpieczający o tym stanie
wiedział lub z zachowaniem należytej staranności powinien był wiedzieć; Nie dotyczy
to szkód w mieniu znajdującym się w pomieszczeniach najmowanych, jeżeli do obowiązku
Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego nie należy dbanie o ich stan techniczny;
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5.3

określają ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela, to będą miały one
zastosowanie jedynie w sytuacji, w której opisana przyczyna była pierwotną i wyłączną przyczyną
powstania szkody.

5.4

zawierają wyłączenia lub ograniczają odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody powstałe
wskutek wad projektowych, wad materiałowych, konstrukcyjnych, złego wykonania, błędów
w produkcji i wad ukrytych – takie wyłączenia lub ograniczenia będą miały zastosowanie, tylko
i wyłącznie do mienia bezpośrednio dotkniętego szkodą i stosuje się je wyłącznie w przypadku,
w którym nie nastąpiło inne wyraźnie niewyłączone zdarzenie. Z ochrony ubezpieczeniowej
nie są wyłączone szkody w innym ubezpieczonym mieniu, powstałe w wyniku zdarzenia będącego
następstwem zdarzeń wskazanych.

5.5

przewidują wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności w związku z wystąpieniem ryzyka
podtopień – takie ograniczenia lub wyłączenia nie będą miały zastosowania na potrzeby umowy
ubezpieczenia.

5.6

przewidują ograniczenia lub wyłączenie odpowiedzialności za szkody spowodowane
pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających – takie ograniczenia lub wyłączenia nie
będą miały zastosowania na potrzeby umowy ubezpieczenia.

5.7

przewidują wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności stosowane w ogólnych
lub w szczególnych warunkach ubezpieczenia dotyczące braku dostawy lub przerwy w dostawie
mediów (gazu, elektryczności itp.) - takie wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności nie będą
miały zastosowania do Umowy;

5.8

przewidują wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności stosowane w ogólnych
lub w szczególnych warunkach ubezpieczenia z tytułu powodzi w mieniu znajdującym się na
obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo
wodne - takie wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności nie będą miały zastosowania do
Umowy; nie mają również zastosowania wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności
stosowane w ogólnych lub w szczególnych warunków ubezpieczenia z tytułu powodzi w mieniu
znajdującym się w miejscu objętym ryzykiem powodzi w ostatnich 15 latach;

5.9

przewidują obowiązki utrzymywania sprawności użytkowej i technicznej nieruchomości
lub związanych z nią urządzeń, bądź im podobne, które to obowiązki nie zostały dochowane,
w przypadku, gdy Ubezpieczający/ Ubezpieczony korzysta z nieruchomości lub z urządzeń
z nią związanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub na podstawie innego stosunku
prawnego i gdy odpowiedzialnym za utrzymywanie sprawności użytkowej i technicznej
tej nieruchomości lub związanych z nią urządzeń jest Wynajmujący - Ubezpieczyciel wypłaci
odszkodowanie Ubezpieczonemu i nie będzie powoływał powyższej okoliczności naruszenia w.w.
obowiązków jako podstawy odmowy wypłaty lub ograniczenia świadczenia z Umowy;

5.10

przewidują postanowienia dotyczące stosowania zabezpieczeń przeciwprzepięciowych –
postanowienia takie nie będą miały zastosowania do Umowy, chyba, że producent sprzętu
wyraźnie zastrzegł bezwzględny nakaz zainstalowania takich zabezpieczeń; do skuteczności
ochrony ubezpieczeniowej za wystarczające uważa się zabezpieczenia odgromowe;

5.11

przewidują wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności dotyczące wypłaty odszkodowania
z tytułu szkody w ubezpieczonym sprzęcie elektronicznym spowodowanej awarią lub złym
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funkcjonowaniem systemu klimatyzacyjnego- takie
odpowiedzialności nie będą miały zastosowania do Umowy;

wyłączenia

lub

ograniczenia

5.12

przewidują postanowienia dotyczące zabezpieczenia mienia przed szkodą kradzieżową
w odniesieniu do ubezpieczonego sprzętu elektronicznego zainstalowanego na zewnątrz budynku
np. centrale klimatyzacyjne, telewizja przemysłowa – takie postanowienia nie mają zastosowania
do Umowy, z zastrzeżeniem postanowień „Klauzuli kradzieży urządzeń zewnętrznych”, o której
mowa w Sekcji V pkt.1 ppkt. 1.16 Załącznika nr 1 do Umowy „Opis Przedmiotu Zamówienia”;

5.13

przewidują wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności z tytułu szkód powstałych w wyniku
prowadzonych u Ubezpieczonego drobnych prac remontowych, modernizacyjnych,
adaptacyjnych, rozbudowy- takie wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności nie mają
zastosowania do Umowy;

5.14

przewidują odmienne postanowienia, Ubezpieczyciel zobowiązuje się nie podnosić zarzutu,
iż zdarzenie nie miało charakteru nagłego, nieprzewidzianego lub losowego, gdy zdarzenie takie
lub podobne wystąpiło u Ubezpieczonego przed okresem ubezpieczenia, a szczególności
w przypadku szkód wskazanych w informacjach o szkodowości Ubezpieczającego/
Ubezpieczonego;

6. Klauzule Dodatkowe obligatoryjne - stanowiące obligatoryjne, szczególne postanowienia
Umowy w zakresie ochrony ubezpieczeniowej:
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
6.9.
6.10.
6.11.
6.12.
6.13.
6.14.
6.15.
6.16.
6.17.
6.18.
6.19.
6.20.
6.21.
6.22.
6.23.
6.24.
6.25.
6.26.

„Klauzula zmian struktury organizacyjnej”;
„Klauzula reprezentantów”;
„Klauzula automatycznego pokrycia”;
„Klauzula pierwszej aktualizacji sumy ubezpieczenia”;
„Klauzula likwidacyjna”;
„Klauzula okolicznościowa”;
„Klauzula terminu zgłoszenia szkody”;
„Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie”;
„Klauzula oględzin”;
„Klauzula zaliczkowa”;
„Klauzula ekspertów”;
„Klauzula odkupienia urządzeń”;
„Klauzula likwidacji drobnych szkód”;
„Klauzula kradzieży urządzeń zewnętrznych”;
„Klauzula podatku VAT”;
„Klauzula akceptacji zabezpieczeń przeciwkradzieżowych”:
„Klauzula akceptacji zabezpieczeń przeciwpożarowych”;
„Klauzula akceptacji zabezpieczeń przeciwprzepięciowych”;
„Klauzula początku okresu odpowiedzialności Ubezpieczyciela”;
„Klauzula stempla bankowego;
„Klauzula zakazu potrącania”;
„Klauzula prolongaty zapłaty składki”;
„Klauzula pro rata temporis”;
„Klauzula warunków i taryf”;
„Klauzula rozstrzygania sporów”;
„Klauzula ważnych powodów wypowiedzenia”;
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6.27.
6.28.
6.29.
6.30.
6.31.
6.32.
V.
1

„Klauzula ratalna”;
„Klauzula szkód w urządzeniach zabezpieczających”;
„Klauzula miejsca ubezpieczenia”;
„Klauzula szkód wodociągowych”;
„Klauzula odstąpienia od odtworzenia mienia”;
„Klauzula ubezpieczenia robót budowalnych, montażowych i instalacyjnych”;
SEKCJA V
OBLIGATORYJNE KLAUZULE DODATKOWE

1.1.

„Klauzula zmian struktury organizacyjnej”: W przypadku zmiany w strukturze organizacyjnej
Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego, przekształcenia, połączenia, podziału, zniesienia, likwidacji
Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego lub im podobnych, ochrona ubezpieczeniowa będzie
udzielana przez Ubezpieczyciela również wobec podmiotów przejmujących, nowo zawiązanych,
nowo utworzonych, przekształconych lub wydzielonych na warunkach i w zakresie wynikającym
z zawartej Umowy (ubezpieczenia), bez konieczności uzyskania zgody Ubezpieczyciela;
Ubezpieczającemu/ Ubezpieczonemu, podmiotom przejmującym, nowo zawiązanym, nowo
utworzonym lub przekształconym przysługuje prawo rozwiązania Umowy (ubezpieczenia) w
zakresie ich dotyczącym za 30 dniowym wypowiedzeniem; w przypadku rozwiązania Umowy
(ubezpieczenia),
Ubezpieczającemu/
Ubezpieczonemu
(według
wskazania
przez
Ubezpieczającego) przysługuje zwrot składki za niewykorzystany okres ochrony
ubezpieczeniowej zgodnie z postanowieniami „Klauzuli pro rata temporis”, o której mowa w
Sekcji V pkt. 1 ppkt. 1.25 Załącznika nr 1 do Umowy „Opis Przedmiotu Ubezpieczenia”, bez
potrącania kosztów manipulacyjnych;

1.2.

„Klauzula reprezentantów”: Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności, jeżeli
Ubezpieczający/ Ubezpieczony wyrządził szkodę umyślnie; W przypadku wyrządzenia szkody
wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego odszkodowanie należy się,
a Ubezpieczyciel nie może powoływać tej okoliczności jako podstawy całkowitej lub częściowej
odmowy lub ograniczenia wypłaty odszkodowania; Zmniejszenie lub odmowa wypłaty
odszkodowania może nastąpić tylko w takim zakresie, w jakim umyślne zachowanie przyczyniło
się do powstania szkody lub zwiększenia rozmiaru szkody; Za zachowanie
Ubezpieczonego/Ubezpieczającego uznaje się działania Dyrektora Zarządu Infrastruktury
Komunalnej i Transportu.

1.3.

„Klauzula automatycznego pokrycia”:

1.3.1. Ubezpieczyciel obejmuje automatyczną ochroną ubezpieczeniową wzrost wartości składników
mienia stanowiących przedmiot ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia, okresie rozliczeniowym
(polisowym), wynikający z nabycia tych składników mienia, modernizacji, remontu
lub nakładów adaptacyjnych w ubezpieczonych składnikach mienia. Ochrona ubezpieczeniowa
rozpoczyna się z chwilą przejścia na Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego ryzyka związanego
ze wzrostem wartości tych składników mienia;
1.3.2. Rozliczenie nastąpi zarówno w przypadku zwiększenia, jak i zmniejszenia wartości składników
mienia, niezależnie od faktycznego okresu udzielania ochrony ubezpieczeniowej.
1.3.3. Rozliczenie składki w relacji do wzrostu lub zmniejszenia wartości składników mienia nastąpi
w terminie 30 dni od końca danego okresu rozliczeniowego.
1.3.4. Rozliczeniu podlegać będzie wartość stanowiąca różnicę pomiędzy stanem na początku danego
okresu rozliczeniowego (polisowego), a faktyczną wartością składników mienia w ostatnim dniu
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tego okresu. Składka lub zwrot składki zostanie naliczony od zmiany wartości, tzn. wzrostu
lub obniżenia wartości składników mienia, która zostanie przemnożona przez stawkę stanowiącą
½ stawki obowiązującej w Umowie.
1.3.5. Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela dla niniejszej „Klauzuli automatycznego pokrycia”
w każdym Okresie rozliczeniowym wynosi 10% łącznej sumy ubezpieczenia wartości
składników mienia stanowiących przedmiot ubezpieczenia.
1.3.6. Płatność składki: Składka jest płatna w terminie 14 dni od momentu doręczenia Ubezpieczającemu
dokumentu rozliczeniowego wystawionego przez Ubezpieczyciela z tytułu rozliczenia niniejszej
klauzuli. „Klauzula pro rata temporis” nie ma zastosowania.
1.3.7. Nowonabyte mienie lub inwestycje, których suma ubezpieczenia przekracza przyjęty
w niniejszej klauzuli limit, mogą być ubezpieczone na podstawie zasad obowiązujących
w Umowie (ubezpieczenia), pod warunkiem, że zostanie indywidualnie zgłoszone
do Ubezpieczyciela. Zasada ta dotyczy również sytuacji, gdy łączna suma ubezpieczenia wartości
składników mienia stanowiących przedmiot ubezpieczenia na podstawie niniejszej klauzuli
przekroczy przyjęty limit.
1.4.

„Klauzula pierwszej aktualizacji sumy ubezpieczenia”: Jeżeli Ubezpieczający/ Ubezpieczony
zgłasza do Umowy (ubezpieczenia) jako przedmiot ubezpieczenia składniki mienia według stanu
z daty innej, niż data rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej, Ubezpieczyciel obejmuje ochroną
ubezpieczeniową wartość składników mienia według stanu z dnia rozpoczęcia ochrony.
Ubezpieczający/ Ubezpieczony uprawniony jest do aktualizacji stanu składników mienia
w terminie do 60 dni od daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej; Odpowiedzialność
Ubezpieczyciela - na mocy niniejszej klauzuli - ograniczona jest do aktualizacji sumy
ubezpieczenia nie większej, niż 20% łącznej (na dzień zgłoszenia) sumy ubezpieczenia; Pierwsza
aktualizacja obejmuje również zmniejszenie sumy ubezpieczenia związane ze zbyciem lub
likwidacją składników mienia; Składka za zwiększenie sumy ubezpieczenia lub zwrot składki w
związku ze zmniejszeniem sumy ubezpieczenia zostaną rozliczone przez potrącenie,
a różnica zapłacona zgodnie z pozostałymi postanowieniami Umowy; Wraz ze zgłoszeniem
zwiększenia lub zmniejszenia sumy Ubezpieczający/ Ubezpieczony przedstawi wykaz składników
mienia podlegających ubezpieczeniu lub wyłączonych z ubezpieczenia;

1.5.
„Klauzula likwidacyjna” (wartość księgowa brutto, wartość odtworzeniowa):
1.5.1. Bez względu na wiek, stopień umorzenia księgowego lub zużycia technicznego danego
środka trwałego odszkodowanie wypłacane jest do pełnej wysokości wartości przyjętej
do ubezpieczenia, tj. bez potrącenia umorzenia księgowego i zużycia technicznego.
1.5.2. Górną granicą odpowiedzialności za dany środek jest jego zadeklarowana suma ubezpieczenia
w wartości księgowej brutto lub wartości odtworzeniowej z zastrzeżeniem pozostałych
postanowień Umowy.
1.5.3. Wymienione zasady obliczania odszkodowania obowiązują również w przypadku,
gdy Ubezpieczający/ Ubezpieczony odstąpi od naprawy lub odbudowy zniszczonego mienia
lub odbudowa nastąpi w innej lokalizacji.
1.5.4. Zasada proporcji lub jej podobna ma zastosowanie, gdy suma ubezpieczenia określona według
wartości księgowej brutto jest niższa od wartości przedmiotu ubezpieczenia wynikającej
z faktycznych zapisów księgowych. W przypadku budynków i budowli ubezpieczonych według
wartości odtworzeniowej w systemie sum stałych zasada proporcji oraz niedoubezpieczenia
lub im podobne nie mają zastosowania. Ubezpieczyciel akceptuje sposób wyliczenia przyjętej
do ubezpieczenia sumy ubezpieczenia według wartości odtworzeniowej dla budynków
i budowli. W przypadku pozostałych składników mienia ubezpieczanych w wartości
odtworzeniowej, których wartość w momencie szkody przekraczać będzie 130% sumy podanej do
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ubezpieczenia lub gdy wysokość szkody nie przekracza 20% sumy ubezpieczenia przedmiotu
szkody, zasada proporcji lub jej podobna będzie miała zastosowanie.
1.6.

„Klauzula likwidacyjna w niskocennych składnikach majątku”: Bez względu na wiek, stopień
umorzenia księgowego lub zużycia technicznego danego składnika niskocennego, odszkodowanie
wypłacane jest w pełnej wysokości, tj. bez potrącenia umorzenia księgowego
i zużycia technicznego. Górną granicą odpowiedzialności za dany środek jest wartość według ceny
zakupu lub ceny zastąpienia. Wymienione zasady obliczania odszkodowania obowiązują również
w przypadku, gdy Ubezpieczający/ Ubezpieczony odstąpi od naprawy lub odbudowy
zniszczonego mienia lub odbudowa/ naprawa nastąpi w innej lokalizacji. Nie mają zastosowania
zasada niedoubezpieczenia i zasada proporcji lub im podobne.

1.7.

„Klauzula ubezpieczenia robót budowalnych, montażowych i instalacyjnych”: Zakres
ubezpieczenia obejmuje szkody powstałe w związku z prowadzeniem w miejscu ubezpieczenia:
 robót ziemnych,
 prac remontowo - konserwacyjnych, montażowych, naprawczych, modernizacyjnych
oraz robót budowlanych, ze szczególnym uwzględnieniem tych, na które zgodnie z ustawą
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane wymagane jest pozwolenie na budowę,
pod warunkiem, że w. w. nie wiążą się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji
dachu oraz prowadzone są przez lub na zlecenie Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego
w obiektach oddanych do użytkowania/ eksploatacji. Ochrona ubezpieczeniowa dla mienia
stanowiącego przedmiot ubezpieczenia obowiązuje do pełnej sumy ubezpieczenia, a dla mienia
będącego przedmiotem w. w. robót/ prac obowiązuje limit w wysokości 500.000 zł (słownie:
pięćset tysięcy złotych zero groszy) na jedno wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym
(polisowym).

1.8.

„Klauzula okolicznościowa”: Ubezpieczyciel zobowiązany jest prowadzić postępowanie
zmierzające do wyjaśnienia okoliczności związanych ze szkodą (np. ustalenia przebiegu
zdarzenia, ustalenia osoby sprawcy) i wypłacić należne odszkodowanie zgodnie z ogólnie
przyjętymi zasadami, bez konieczności oczekiwania na orzeczenie lub inne rozstrzygnięcie
prawomocnie kończące postępowanie w sprawie dotyczącej szkody wydane przez sąd lub inny
uprawniony podmiot, w tym postanowienie o umorzeniu postepowania.

1.9.

„Klauzula terminu zgłoszenia szkody”: Termin zgłoszenia wypadku wynosi 14 dni roboczych,
licząc od dnia następującego po dniu, w którym Ubezpieczony dowiedział
się o wystąpieniu szkody objętej ubezpieczeniem lub zgłoszeniu roszczenia objętego
ubezpieczeniem, chyba że ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia lub Umowa
(ubezpieczenia) przewidują dłuższy termin. Dopuszcza się zawiadomienie o szkodzie
za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej.

1.10.

„Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie”: Ustala się, że zapisane w Umowie
(ubezpieczenia) lub wskazane w ogólnych lub szczególnych warunkach ubezpieczenia skutki
niezawiadomienia Ubezpieczyciela o szkodzie w odpowiednim terminie, mają zastosowania
tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy niezawiadomienie w terminie miało wpływ na ustalenie
odpowiedzialności
Ubezpieczyciela
lub
ustalenie
wysokości
odszkodowania,
jeżeli na podstawie innych posiadanych lub dostępnych Ubezpieczycielowi informacji
nie jest możliwe dokonanie takich ustaleń.

1.11.

„Klauzula oględzin”: Ubezpieczyciel zobowiązany jest do dokonania oględzin przedmiotu
szkody niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od momentu
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powzięcia wiadomości o szkodzie. Po upływie powyższego terminu, Ubezpieczyciel nie może
powoływać się na fakt braku pozostawienia miejsca szkody bez zmiany.
Ubezpieczający/Ubezpieczony może niezwłocznie przystąpić do likwidacji szkody
w przypadku, gdy likwidacja tej szkody jest niezbędnym warunkiem utrzymania
lub przywrócenia działalności Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego (np. produkcji lub dostaw
energii elektrycznej, cieplnej itp., innej działalności).
1.12.

„Klauzula zaliczkowa”: Ubezpieczyciel zobowiązany jest zapłacić Ubezpieczającemu
lub Ubezpieczonemu zaliczkę w wysokości 50% kosztorysowej wartości bezspornej szkody
w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o zapłatę zaliczki. Za bezsporną uważa
się szkodę powstałą z ryzyka objętego Umową (ubezpieczenia). Kosztorys, o którym mowa
w zdaniu pierwszym, Ubezpieczony przedstawia Ubezpieczycielowi do akceptacji najpóźniej
wraz z wnioskiem o wypłatę zaliczki. Wysokość wynikającą z kosztorysu przyjmuje
się za bezsporną jedynie dla potrzeb ustalenia zaliczki.

1.13.

„Klauzula ekspertów”: Jeżeli w wyniku badania zasadności roszczenia Ubezpieczającego/
Ubezpieczonego Ubezpieczyciel wydał decyzję odmowną, natomiast Ubezpieczający/
Ubezpieczony podtrzymuje zasadność podnoszonego roszczenia, wówczas Ubezpieczający/
Ubezpieczony i Ubezpieczyciel podejmą następujące działania: Ubezpieczyciel – na wniosek
Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego – powoła na swój koszt eksperta (lub ekspertów)
w zakresie w jakim Ubezpieczający/ Ubezpieczony kwestionuje stanowisko Ubezpieczyciela.
Ekspert zostanie wskazany przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego spośród osób
niezwiązanych ze stronami stosunku ubezpieczenia, dających rękojmię sporządzenia bezstronnej
i rzetelnej ekspertyzy. Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela w wysokości 100.000,00 zł
(słownie: sto tysięcy złotych zero groszy) na jedno i wszystkie zdarzenia
w okresie rozliczeniowym (polisowym).

1.14.

„Klauzula odkupienia urządzeń”: W przypadku szkody obejmującej urządzenie, którego
nie można odkupić ze względu na zakończenie jego produkcji, odszkodowanie wypłacane będzie
w wysokości ceny urządzenia o najbardziej zbliżonych parametrach technicznych, nie więcej
jednak, niż suma ubezpieczenia, a odtworzenie mienia nie będzie traktowane jako modernizacja.

1.15.

„Klauzula likwidacji drobnych szkód”: W przypadku szkody, której szacowana przez
Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego wysokość na dzień powstania nie przekracza 10 000,00 zł
(słownie: dziesięć tysięcy złotych zero groszy), Ubezpieczający/Ubezpieczony ma prawo,
po zgłoszeniu szkody do Ubezpieczyciela, do samodzielnej likwidacji szkody, sporządzając
protokół oraz dokumentację fotograficzną. Protokół powinien zawierać co najmniej: datę szkody
i sporządzenia protokołu, dane osób sporządzających protokół, przyczynę powstania szkody
(jeśli jest znana), krótki opis zdarzenia, wykaz uszkodzonego mienia.

1.16.

„Klauzula kradzieży urządzeń zewnętrznych”: Ubezpieczyciel obejmuje ochroną
ubezpieczeniową od ryzyka kradzieży należące do Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego
przedmioty (w tym urządzenia) zamocowane na zewnątrz budynku lub budowli wraz z ich
konstrukcjami wspornikowymi, stanowiące własność lub użytkowane przez Ubezpieczającego/
Ubezpieczonego na innej podstawie, jeżeli są zainstalowane i zabezpieczone w taki sposób, aby
ich wymontowanie nie było możliwe bez użycia siły lub narzędzi. Limit odpowiedzialności
Ubezpieczyciela w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych zero groszy)
na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym.

1.17.

„Klauzula podatku VAT” - odszkodowanie będzie wypłacane łącznie z podatkiem
od towarów i usług (VAT), jeśli Ubezpieczony/ Ubezpieczający nie może tego podatku odliczyć.
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Rozstrzygającym w tym zakresie będzie pisemne oświadczenie złożone przez Ubezpieczonego/
Ubezpieczającego.
1.18.

„Klauzula akceptacji zabezpieczeń przeciwkradzieżowych”: Ubezpieczyciel uznaje
istniejące w chwili zawarcia Umowy (ubezpieczenia) zabezpieczenia przeciwkradzieżowe
za wystarczające do wypłaty odszkodowania.

1.19.

„Klauzula akceptacji zabezpieczeń przeciwpożarowych”: Ubezpieczyciel uznaje istniejące w
chwili zawarcia Umowy (ubezpieczenia) zabezpieczenia przeciwpożarowe za wystarczające do
wypłaty odszkodowania.

1.20.

„Klauzula akceptacji zabezpieczeń przeciwprzepięciowych”: Ubezpieczyciel uznaje
istniejące w chwili zawarcia Umowy (ubezpieczenia) zabezpieczenia przeciwprzepięciowe
za wystarczające do wypłaty odszkodowania.

1.21.

„Klauzula początku okresu odpowiedzialności Ubezpieczyciela” – Niezależnie
od ustalonego w Umowie (ubezpieczenia) terminu zapłaty składki (raty składki),
odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się z chwilą określoną w Umowie
(ubezpieczenia) jako początek Okresu ubezpieczenia.

1.22.

„Klauzula stempla bankowego”: Za datę dokonania płatności przez Ubezpieczającego
/Ubezpieczonego uważa się datę złożenia dyspozycji realizacji polecenia przelewu bankowego,
bez względu na formę, a nie datę wpływu środków na rachunek Ubezpieczyciela,
pod warunkiem, że na rachunku bankowym Ubezpieczającego / Ubezpieczonego znajdowała się
wystarczająca ilość wolnych środków pieniężnych.

1.23.

„Klauzula zakazu potrącania”: W przypadku wypłaty odszkodowania, Ubezpieczyciel
nie jest uprawniony do potrącenia z kwoty odszkodowania rat składki jeszcze
nie wymagalnych, ani też Ubezpieczyciel nie wezwie Ubezpieczającego do opłacenia kolejnych
rat składki w terminach innych, niż określone w Umowie (ubezpieczenia).

1.24.

„Klauzula prolongaty zapłaty składki”: Ubezpieczyciel przedłuży termin zapłaty składki
ubezpieczeniowej lub raty składki o czternaście dni, bez obciążania Ubezpieczającego/
Ubezpieczonego ustawowymi odsetkami za zwłokę, pod warunkiem złożenia pisemnego
wniosku przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego do Ubezpieczyciela, przed upływem terminu
płatności składki ubezpieczeniowej lub raty składki.

1.25.

„Klauzula pro rata temporis”: Wszelkie rozliczenia płatności inne, niż wynikające
z „Klauzuli automatycznego pokrycia”, o której mowa w Sekcji V pkt. 1 ppkt. 1. 3 Załącznika
nr 1 do Umowy „Opis Przedmiotu Zamówienia”, albo „Klauzuli pierwszej aktualizacji”,
o której mowa w Sekcji V pkt. 1 ppkt. 1.4 Załącznika nr 1 do Umowy „Opis Przedmiotu
Zamówienia”, jeżeli ta ostatnia klauzula ma również zastosowanie do Umowy, dokonywane będą
proporcjonalnie za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej, bez potrącania kosztów
manipulacyjnych lub im podobnych.

1.26.

„Klauzula warunków i taryf”: Wszelkie rozliczenia składek ubezpieczeniowych, w tym
rozliczenia wynikające z doubezpieczenia, podwyższania lub obniżenia sumy ubezpieczenia lub
limitu bądź podlimitu odpowiedzialności inne, niż wynikające z „Klauzuli automatycznego
pokrycia”, o której mowa w Sekcji V pkt. 1 ppkt. 1.3 Załącznika nr 1 do Umowy
„Opis Przedmiotu Zamówienia”, albo z „Klauzuli pierwszej aktualizacji”, o której mowa
w Sekcji V pkt. 1 ppkt. 1.4 Załącznika nr 1 do Umowy „Opis Przedmiotu Zamówienia”,
dokonywane będą na podstawie warunków i stawek stosowanych w niniejszej Umowie
(ubezpieczenia).

27.

1.27.

„Klauzula rozstrzygania sporów”: Spory wynikające z Umowy (ubezpieczenia) podlegają
polskiemu prawu oraz jurysdykcji i rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie
z postanowieniami art. 10 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej
i reasekuracyjnej.

1.28.

„Klauzula ważnych powodów wypowiedzenia”: Za ważne powody uzasadniające
wypowiedzenie Umowy (ubezpieczenia) przez Ubezpieczyciela uznaje się wyłącznie poniżej
określone sytuacje:
jeżeli Ubezpieczający/ Ubezpieczony wyłudził lub usiłował wyłudzić świadczenie z Umowy
(ubezpieczenia), przy czym wyłudzenie lub usiłowanie wyłudzenia odszkodowania musi być
potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym,
jeżeli w związku z zawarciem lub wykonaniem Umowy (ubezpieczenia) Ubezpieczający/
Ubezpieczony popełnił lub usiłował popełnić przestępstwo, przy czym popełnienie
lub usiłowanie popełnienia przestępstwa musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem
sądowym.
Ubezpieczyciel może wypowiedzieć Umowę z ważnych powodów, o których mowa
w niniejszej klauzuli, z zachowaniem 6 miesięcznego terminu wypowiedzenia.

a)

b)

1.29.

1.29.1.
1.29.2.
1.29.3.
1.29.4.
1.29.5.
1.29.6.
1.29.7.
1.29.8.
1.29.9.
1.29.10.
1.29.11.
1.29.12.
1.29.13.
1.29.14.
1.29.15.
1.29.16.
1.29.17.
1.30.

„Klauzula lokalizacji nieczynnych”: Ochroną ubezpieczeniową objęte są również lokalizacje
(obiekty), w których zaprzestano działalności, bez względu na długość okresu wyłączenia
z eksploatacji. Ubezpieczyciel pokryje szkody w mieniu, w tym w budynkach, budowlach,
maszynach lub urządzeniach, w lokalizacjach wyłączonych z eksploatacji, z wyłączeniem
budynków i mienia przeznaczonego do rozbiórki, bądź likwidacji. Zakres ochrony
ubezpieczeniowej obejmuje zdarzenia wynikłe z następujących ryzyk:
pożaru/ognia, dymu, sadzy;
bezpośredniego uderzenia pioruna;
upadku statku powietrznego;
wybuchu/eksplozji, implozji;
wiatru, huraganu, tornada itp;
powodzi, spływu wód po zboczach;
gradu, deszczu nawalnego;
pękania mrozowego;
naporu śniegu lub lodu;
osunięcia i zapadania się ziemi, trzęsienia ziemi, lawiny;
szkód wodociągowych, w tym także powstałych wskutek cofnięcia się cieczy w systemach
kanalizacyjnych i im podobnych, szkód spowodowanych awarią urządzeń tryskaczowych;
uderzenia pojazdu;
upadku drzew, budynków lub budowli, masztów i innych obiektów lub ich części,
huku ponaddźwiękowego
graffiti, wandalizmu (dewastacji);
zanieczyszczenia lub skażenia ubezpieczonego mienia w wyniku powyższych zdarzeń.
Limit odpowiedzialności w wysokości: 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych zero
groszy) na jedno i na wszystkie zdarzenia w Okresie rozliczeniowym.
„Klauzula aktów terroryzmu, sabotażu, rozruchów, strajków itp.”: odpowiedzialność
Ubezpieczyciela obejmuje szkody spowodowane działaniem osób trzecich, powstałe
w związku z sabotażem, strajkiem, rozruchami, zamieszkami, demonstracją, blokadą,
niepokojem społecznym, w tym m. in. wszelkiego rodzaju szkody związane z akcją
(indywidualną, czy grupową) organizowaną z pobudek ideologicznych, politycznych,
ekonomicznych, socjalnych, ekologicznych i innych skierowanych przeciwko osobom lub
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obiektom w celu wprowadzenia chaosu, zastraszenia ludności i dezorganizacji życia
publicznego, bądź zdezorganizowania pracy Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego lub Gminy
Miejskiej Kraków, zakładów usługowych, wytwórczych i innych prowadzących działalność
gospodarczą i innych tego typu lub podobnych zdarzeń, włącznie z aktami terroryzmu. Limit
odpowiedzialności w wysokości: 3 000 000 zł (słownie: trzy miliony dolarów) na jedno i na
wszystkie zdarzenia w Okresie rozliczeniowym. Niniejsza klauzula nie obejmuje szkód
spowodowanych przez ataki nuklearne, skażenia biologiczne i chemiczne.
Franszyza redukcyjna: 10% wartości szkody, minimum 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy
złotych zero groszy).
1.31.

„Klauzula automatycznej ochrony dla nowych lokalizacji (klauzula miejsca
ubezpieczenia)”: Ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona na mienie znajdujące się we
wszystkich lokalizacjach na terenie Polski, których użytkowanie Ubezpieczający/
Ubezpieczony rozpocznie w Okresie ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się
od momentu przyjęcia danej lokalizacji do użytku (np. podpisania umowy najmu),
pod warunkiem, że adresy tych lokalizacji wraz z wartością znajdującego się w nich mienia
zostaną podane do wiadomości Ubezpieczyciela w ciągu 30 dni od momentu przyjęcia
ich do użytku. Maksymalny limit odpowiedzialności na pojedynczą nową lokalizację objętą
ochroną na podstawie niniejszej klauzuli wynosi: 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy
złotych zero groszy) w Okresie rozliczeniowym. Składka będzie rozliczana zgodnie
z postanowieniami „Klauzuli pro rata temporis”, o której mowa w Sekcji V pkt. 1 ppkt. 1.25
Załącznika nr 1 do Umowy „Opis Przedmiotu Zamówienia”.

1.32.

„Klauzula mienia przemieszczanego pomiędzy ubezpieczonymi lokalizacjami”:
Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu
również w przypadku jego przeniesienia do innej ubezpieczonej lokalizacji. W przypadku
szkody, Ubezpieczony zobowiązany jest udokumentować fakt przeniesienia mienia
z określeniem jego sumy ubezpieczenia oraz daty zmiany miejsca ubezpieczenia.

1.33.

„Klauzula ratalna”: W przypadku rozłożenia płatności składki na raty, z chwilą uznania przez
Ubezpieczyciela roszczenia z tytułu szkody objętej ubezpieczeniem, Ubezpieczający nie może
zostać zobowiązany do natychmiastowego uregulowania pozostałej do zapłacenia części
składki. Jednocześnie z wypłacanego odszkodowania nie zostanie potrącona kwota
odpowiadająca wysokości nieopłaconych jeszcze rat składki (raty niewymagalne), które płatne
będą zgodnie z harmonogramem określonym w umowie ubezpieczenia.

1.34.

„Klauzula szkód w urządzeniach zabezpieczających”: Ubezpieczyciel wypłaci
odszkodowanie za szkody powstałe w następstwie kradzieży z włamaniem lub rabunku
(dokonanie lub usiłowanie) polegające na zniszczeniu lub uszkodzeniu urządzeń
zabezpieczających, alarmowych, ścian, stropów, zamków, drzwi, żaluzji, rolet, krat, kas
pancernych itp. Ochrona ubezpieczenia obejmuje również koszty wymiany kluczy lub koszty
nabycia urządzeń takich jak różnego rodzaju szafy czy też sejfy w związku z utratą kluczy.
Odszkodowanie wypłacane jest do wysokości limitu 10. 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy
złotych zero groszy) na jedno zdarzenie w okresie rozliczeniowym (polisowym).

1.35.

„Klauzula miejsca ubezpieczenia”: Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie
umowy ubezpieczenia rozszerzona zostaje na wszystkie dowolne miejsca na terenie Polski,
gdzie znajduje się ubezpieczone mienie. Dla lokalizacji, do których Ubezpieczonemu nie
przysługuje tytuł prawny ustala się limit odpowiedzialności w wysokości 500.000,00 zł
(słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych zero groszy).

29.

„Klauzula szkód wodociągowych”:
Zakres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej rozszerza się o ryzyko szkód wodociągowych.
Szkody wodociągowe polegające na zalaniu przez wydostawanie się wody i innych cieczy,
gazów lub pary z urządzeń wodnokanalizacyjnych lub technologicznych obejmują
w szczególności szkody powstałe wskutek:
1.36.1
niezamierzonego i niekontrolowanego wydobywania się wody, innych cieczy, gazów lub pary
z przewodów i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania
lub innych urządzeń technologicznych,
1.36.2
cofnięcia się ścieków z sieci kanalizacyjnej,
1.36.3
samoczynnego uruchomienia się instalacji tryskaczowych/zraszaczowych z innych przyczyn
niż pożar,
1.36.4
pozostawienia otwartych kranów lub innych zaworów,
1.36.5
zamarznięcia lub pęknięcia rur, instalacji, klimatyzacji, umywalek, toalet, kranów, a także
elementów tych lub podobnych przedmiotów.
Ryzyko szkód wodociągowych obejmuje dodatkowo szkody w samych przewodach
i urządzeniach wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub innych
urządzeniach technologicznych (w tym również znajdujących się na zewnątrz budynków), w tym
spowodowanych przez zamarznięcia lub pęknięcia, oraz koszty poszukiwania awarii/wycieku.
Dodatkowy limit odpowiedzialności dla szkód, o których mowa w niniejszym punkcie wynosi
100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych zero groszy) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
rozliczeniowym (polisowym).
1.36.

1.37.

„Klauzula odstąpienia od odtworzenia mienia”
Ubezpieczony ma prawo podjąć decyzję o rezygnacji z naprawy, zakupu bądź odbudowy
uszkodzonego lub zniszczonego mienia, a Ubezpieczyciel w takim wypadku nie ograniczy
odszkodowania bądź nie uchyli się od odpowiedzialności. W takim wypadku odszkodowanie
wypłacane będzie tak jakby nastąpiła naprawa, zakup bądź odbudowa mienia, zgodnie
z warunkami umowy ubezpieczenia, na podstawie przewidywanych kosztów takich działań (tzw.
wypłata w miejsce zastąpienia), z tym zastrzeżeniem, że wypłacane odszkodowanie zostanie
przeznaczone na nowe środki trwałe.

1.38.

„Klauzula kosztów dodatkowych”
Ubezpieczyciel pokrywa uzasadnione i poniesione koszty, o których mowa poniżej:
koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed szkodą w przypadku bezpośredniego
zagrożenia wystąpienia zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia – w granicach sumy
ubezpieczenia,
koszty związane z ratunkiem ubezpieczonego i dotkniętego szkodą mienia, mające na celu
niedopuszczenie do zwiększenia strat – w granicach sumy ubezpieczenia,
koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu części
niezdatnych do użytku, w tym wyburzania i odgruzowywania – w granicach sumy ubezpieczenia,
w wysokości nie przekraczającej 15% szkody,
zwiększone koszty odtworzenia maszyn, urządzeń lub ich elementów wykonanych na specjalne
zamówienie, powstałe w wyniku trudności z ich ponownym zakupem, odbudową, naprawą,
montażem - w granicach sumy ubezpieczenia, w wysokości nie przekraczającej 15% szkody,
koszty pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych i dniach wolnych od pracy oraz frachtu
ekspresowego (za wyjątkiem lotniczego), pod warunkiem, że takie koszty są poniesione w
związku ze szkodą za którą Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność na mocy postanowień
umowy – w granicach sumy ubezpieczenia, w wysokości nie przekraczającej 15% szkody,
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1.38.6

1.39.

2

koszty związane ze zmianami budowlanymi, jak również demontażem i ponownym montażem
nie uszkodzonego mienia, wykonanymi w celu odzyskania lub naprawy mienia dotkniętego
szkodą oraz składowaniem tego mienia – w granicach sumy ubezpieczenia, w wysokości nie
przekraczającej 15% szkody.
Koszty, o których mowa w niniejszej klauzuli, Ubezpieczyciel pokrywa bez względu na wynik
działań zabezpieczających i ratowniczych. Jeżeli koszty te, nie zostaną pokryte w pełni
lub w części w granicach określonych w niniejszej klauzuli, Ubezpieczyciel pokryje całość
lub pozostałą część kosztów w ramach dodatkowego limitu odpowiedzialności (overlimit)
– nie więcej niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych zero groszy) na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie rozliczeniowym( polisowym). Limity odpowiedzialności przewidziane
w niniejszej klauzuli nie mają zastosowania wtedy, gdy działania wiążące się z kosztami,
o których mowa w niniejszej klauzuli, zostały podjęte na polecenie Ubezpieczyciela. Ubezpieczyciel
pokryje ponadto udokumentowane koszty związane z odbudową budynków i budowli o charakterze
zabytkowym lub uwzględniające m. in. projekty architektoniczne, opinie i konsultacje związane z
ochroną zabytków w ramach dodatkowego limitu odpowiedzialności (overlimit) w wysokości
500.000,00 zł(słownie: pięćset tysięcy złotych zero groszy) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
rozliczeniowym.
„Klauzula odtworzenia dokumentacji”: Ubezpieczyciel zobowiązuje się pokryć wszelkie
koszty związane z odtworzeniem, oczyszczeniem, osuszeniem, odgrzybieniem itp. dokumentacji
produkcyjnej, finansowej bądź archiwalnej (w tym także koszty odtworzenia nośników na
których dokumentacja była zawarta), która została zniszczona, uszkodzona bądź utracona na
skutek zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia. Dodatkowy limit odpowiedzialności na
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym (polisowym) 50.000,00 zł (słownie:
pięćdziesiąt tysięcy złotych zero groszy).

KLAUZULE DODATKOWE FAKULTATYWNE:

2.1.

„Klauzula 48 godzin”: Wszystkie zdarzenia szkodowe powstałe w czasie następujących po sobie
48 godzin na skutek jednego zdarzenia, w razie wątpliwości uznaje się za jedną szkodę
w odniesieniu do sumy ubezpieczenia, limitów lub podlimitów oraz franszyzy określonej w Umowie
(ubezpieczenia). Za dzień i godzinę początku takiego okresu uznaje się moment powstania pierwszej
szkody wyrządzonej w wyniku wyżej wymienionych zdarzeń. Jeżeli okres trwania zdarzenia jest
dłuższy niż 48 godzin, Ubezpieczający/Ubezpieczony może podzielić takie zdarzenie na dwa i
więcej okresów, pod warunkiem, że okresy te nie będą na siebie nachodzić oraz żaden z okresów
nie rozpocznie się wcześniej, niż dzień i godzina wystąpienia pierwszej indywidualnej szkody.
Franszyza redukcyjna (o ile ma zastosowanie) potrącona zostanie tylko raz.

2.2.

„Klauzula lokalizacji nieczynnych”: Ochroną ubezpieczeniową objęte są również lokalizacje
(obiekty), w których zaprzestano działalności, bez względu na długość okresu wyłączenia
z eksploatacji. Ubezpieczyciel pokryje szkody w mieniu, w tym w budynkach, budowlach,
maszynach lub urządzeniach, w lokalizacjach wyłączonych z eksploatacji, z wyłączeniem
budynków i mienia przeznaczonego do rozbiórki, bądź likwidacji.

2.3.

„Klauzula mienia przemieszczonego pomiędzy placówkami”: Ubezpieczyciel ponosi
odpowiedzialność za szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu również w przypadku jego
przeniesienia z ubezpieczonej lokalizacji do innej nieubezpieczonej lokalizacji. W przypadku
szkody, Ubezpieczony zobowiązany jest udokumentować fakt przeniesienia mienia z określeniem
jego sumy ubezpieczenia oraz daty zmiany miejsca ubezpieczenia.

31.

2.4.

„Klauzula automatycznej ochrony dla nowych lokalizacji”: Ochrona ubezpieczeniowa zostaje
rozszerzona na mienie znajdujące się we wszystkich lokalizacjach na terenie Polski, których
użytkowanie Ubezpieczający/ Ubezpieczony rozpocznie w Okresie ubezpieczenia. Ochrona
ubezpieczeniowa rozpoczyna się od momentu przyjęcia danej lokalizacji do użytku. Maksymalny
limit odpowiedzialności na pojedynczą nową lokalizację objętą ochroną na podstawie niniejszej
klauzuli wynosi: 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych zero groszy) w Okresie
rozliczeniowym. Składka będzie rozliczana w terminie 90 dni po zakończeniu okresu
rozliczeniowego zgodnie z postanowieniami „Klauzuli pro rata temporis”, o której mowa w Sekcji
V pkt. 1 ppkt. 1.25 Załącznika nr 1 do Umowy „Opis Przedmiotu Zamówienia”.

2.5.

„Klauzula wartości przezornych/ kwot niepokrytych”: W sytuacji, kiedy wystąpi
niedoubezpieczenie w jakimkolwiek ubezpieczonym składniku majątku, ustalony w ramach
niniejszej klauzuli dodatkowy limit w wysokości 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych
zero groszy) w okresie rozliczeniowym podwyższy sumę ubezpieczenia danego składnika/
składników majątku do ich prawidłowej wartości.

2.6.

„Klauzula
pokrycia
szkód
podczas
transportu”:
Ubezpieczającemu
/
Ubezpieczonemu przysługuje odszkodowanie, jeżeli szkoda w ubezpieczonym mieniu powstała
podczas
jego
transportu
dokonywanego
przez
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego,
a także pracowników oraz na jego zlecenie. Ochroną objęte zostaje mienie w zakresie ryzyk
przewidzianych w niniejszej umowie, a także szkód w związku z wypadkiem pojazdu, za pomocą
którego dokonywany był transport. W przypadku wyrządzenia szkody przez zleceniobiorcę nie
będącego ubezpieczonym oraz osób za które ponosi odpowiedzialność zachowane zostaje prawo do
regresu w stosunku do sprawcy szkody. Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela w wysokości
100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych zero groszy) na wszystkie zdarzenia w Okresie
rozliczeniowym.

2.7. „Klauzula aktów terroryzmu, sabotażu, rozruchów, strajków itp.- nadwyżkowa”:
2.7.1. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela obejmuje szkody spowodowane działaniem osób trzecich,
powstałe w związku z sabotażem, strajkiem, rozruchami, zamieszkami, demonstracją, blokadą,
niepokojem społecznym, w tym m. in. wszelkiego rodzaju szkody związane z akcją (indywidualną,
czy grupową) organizowaną z pobudek ideologicznych, politycznych, ekonomicznych, socjalnych,
ekologicznych i innych skierowanych przeciwko osobom lub obiektom w celu wprowadzenia
chaosu, zastraszenia ludności i dezorganizacji życia publicznego, bądź zdezorganizowania pracy
Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego lub Gminy Miejskiej Kraków, transportu publicznego,
zakładów usługowych, wytwórczych i innych prowadzących działalność gospodarczą i innych tego
typu lub podobnych zdarzeń, włącznie z aktami terroryzmu.
2.7.2. Dla ryzyka terroryzmu ustanawia się limit odpowiedzialności w wysokości: 100.000,00 USD
(słownie: sto tysięcy dolarów) na jedno i na wszystkie zdarzenia w Okresie rozliczeniowym. Przy
czym dla szkód wyrządzonych w wyniku aktów terroryzmu powyżej limitu podstawowego
opisanego w klauzuli obligatoryjnej z Sekcji V pkt. 1 ppkt. 1.30 Załącznika nr 1 do Umowy „Opis
przedmiotu zamówienia” (nadwyżka ponad 3.000.000 USD – słownie: trzy miliony dolarów)
zastosowanie będzie franszyza redukcyjna w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy
złotych zero groszy).
Dla pozostałych ryzyk opisanych w niniejszej klauzuli nie wprowadza się limitu odpowiedzialności.
2.7.3. Niniejsza klauzula nie obejmuje szkód spowodowanych przez ataki nuklearne, skażenia biologiczne
i chemiczne.
2.8.

„Klauzula błędów i opuszczeń”: Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Umowy,
Ubezpieczyciel potwierdza, że Ubezpieczający / Ubezpieczony nie poniesie żadnych negatywnych

32.

konsekwencji, a w szczególności Ubezpieczyciel nie odmówi wypłaty odszkodowania
lub nie ograniczy wysokości odszkodowania, z powodu nie dopełnienia przez Ubezpieczającego/
Ubezpieczonego lub jego przedstawiciela obowiązku poinformowania Ubezpieczyciela
o wszystkich okolicznościach mających wpływ na ryzyko ubezpieczeniowe, w tym
o okolicznościach, o które Ubezpieczyciel zapytywał przed zawarciem Umowy, a także
o zmianach takich okoliczności, jeżeli niedopełnienie takiego obowiązku nie nastąpiło z rażącego
niedbalstwa, z winy umyślnej lub w wyniku celowego wprowadzenia w błąd Ubezpieczyciela.
2.9.

„Klauzula przeoczenia”: Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Umowy, dopuszcza się
możliwość przeoczenia istotnych informacji, oświadczeń lub dokumentów przez Ubezpieczającego/
Ubezpieczonego lub jego przedstawiciela i nie dostarczenia tych informacji, oświadczeń,
dokumentów w wymaganym terminie Ubezpieczycielowi.
Jeżeli przeoczenie, o którym mowa w niniejszej klauzuli nie będzie skutkiem winy umyślnej
lub rażącego niedbalstwa, to nie będzie to miało negatywnego wpływu na ochronę ubezpieczeniową
wynikającą z Umowy, a w szczególności nie będzie podstawą do odmowy wypłaty odszkodowania
lub ograniczenia wysokości odszkodowania przez Ubezpieczyciela, pod warunkiem uzupełnienia
brakującej informacji, oświadczenia lub dokumentu niezwłocznie po dodatkowym wezwaniu przez
Ubezpieczyciela, jednak nie później, niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania dodatkowego
wezwania Ubezpieczyciela przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego lub jego przedstawiciela.

2.10. „Klauzula informacyjna”: Ubezpieczyciel uznaje za wystarczające do należytej oceny ryzyka
ubezpieczeniowego oraz do przygotowania oferty i zawarcia Umowy informacje i okoliczności
podane w SIWZ, w odpowiedziach lub wyjaśnieniach Zamawiającego udzielonych
w Postępowaniu, bądź w inny sposób przekazanych Wykonawcom w Postępowaniu (np. w trakcie
lustracji), a także uznaje za nieistotne informacje i okoliczności pominięte w w.w. Ubezpieczający/
Ubezpieczony, jak również jego przedstawiciel, nie jest zobowiązany do zgłaszania
Ubezpieczycielowi zmian w Okresie ubezpieczenia informacji i okoliczności podanych w SIWZ, w
odpowiedziach lub wyjaśnieniach Zamawiającego udzielonych w Postępowaniu, bądź w inny
sposób przekazanych Wykonawcom w Postępowaniu (np. w trakcie lustracji), a odmienne
postanowienia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia nie będą miały zastosowania
do Umowy.
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Ubezpieczający

…………………………
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Ubezpieczyciel
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