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Załącznik nr 1 do SIWZ – warunki i zakres ubezpieczenia 
 

 

 

Rozdział  1 - Informacje ogólne 
 

 

1.1  Zamawiający 

 

Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe  

im. dr Adama Szebesty w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. 

ul. Dietla 5 

34-700 Rabka Zdrój 

Regon: 00297951 

NIP: 735-28-56-672 

 

Pozostałe lokalizacje: zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ (wykaz mienia). 

Przyjmuje się wszystkie lokalizacje należące do ubezpieczającego/ ubezpieczonego oraz każde miejsce związane  

z prowadzeniem działalności i posiadanym mieniem, obok wymienionych w polisie miejsc, także wszystkie aktualne  

i przyszłe lokalizacje własne, wynajmowane, dzierżawione lub w jakikolwiek inny sposób używane przez niego na obszarze 

Polski, także lokalizacje nieczynne. 

 

 

1.2 Opis prowadzonej działalności 

 

Szpital uzdrowiskowy dla dzieci od 3 do 18 lat : turnusy 27-dniowe 

Szpital specjalizuje się w leczeniu wad postawy, leczeniu górnych i dolnych dróg oddechowych oraz otyłości u młodzieży  

w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego. 

Zabiegi, jakie oferuje Centrum w zależności od typu schorzenia: 

dla wad postawy: zabiegi podstawowe - gimnastyka korekcyjno-oddechowa, ćwiczenia w basenie (pływalnia), masaż suchy, 

inhalacje solankowe oraz zabiegi fizykoterapeutyczne w zależności od potrzeb indywidualnych, hydroterapia. 

dla schorzeń dróg oddechowych, astmy oskrzelowej, schorzeń przewodu pokarmowego i nerek: zabiegi podstawowe - 

gimnastyka oddechowa, ćwiczenia w basenie, inhalacje solankowe i lekowe, spirometria w oddz. astmy oskrzelowej, 

gimnastyka ogólnorozwojowa. 

W strukturze szpitala znajduję się również Oddział Rehabilitacji ogólnoustrojowej dla dorosłych średni okres pobytu pacjenta 

28 dni 

 

Sanatorium uzdrowiskowe dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat z opiekunem turnusy 21-dniowe 

Ośrodek dysponuje oddziałem  dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat przebywających na leczeniu pod opieką rodziców lub 

opiekunów. 

Oferowane są tam m.in. zabiegi: 

- gimnastyka korekcyjna, oddechowa, 

- inhalacje solankowe i lekowe, 

- ćwiczenia w baseniku, 

- zabiegi fizykoterapeutyczne, 

- masaże suche, 

- hydroterapia. 

 

Szpital uzdrowiskowy dla dorosłych: turnusy 21-dniowe 

Leczenie w pełni refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach czasowej niezdolności do pracy (zwolnienie 

lekarskie). 

 

Sanatorium uzdrowiskowe dla dorosłych: turnusy 21-dniowe 

Leczenie w pełni refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia 

 

Ambulatoryjne leczenie uzdrowiskowe dzieci i dorosłych cykl 6 -18 dni zabiegowych 

ŚCRU Sp. z o.o. w swojej ofercie leczniczej posiada również leczenie ambulatoryjne dla dorosłych i dzieci - od 6 do 18 dni 

zabiegowych. 

W ramach ambulatoryjnego leczenia prowadzony jest również Oddział Rehabilitacji  Dziennej dla Dzieci z zaburzeniami 

wieku rozwojowego – charakterystyka tego oddziału poniżej: 

 

„Oddział Rehabilitacji Dziennej realizuje świadczenia medyczne na rzecz dzieci zagrożonych nieprawidłowym rozwojem 

(głównie z grupy wysokiego ryzyka ciążowo-porodowego) oraz dzieci z zaburzonym rozwojem psychomotorycznym. 

Oddział realizuje program wielospecjalistycznej, kompleksowej rehabilitacji dzieci wymagających intensywnego 

usprawniania. Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ORD realizowana jest w grupach wiekowych:  

 

w wieku od 0 – 3 lat;  

w wieku od 4 – 7 lat;  
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w wieku od 8 – 18 lat.  

  

 

 

Zadania Oddziału Rehabilitacji Dziennej:  

 

- ustalenie wielospecjalistycznej diagnozy: lekarskiej, psychologicznej, logopedycznej oraz ocena sfery ruchowej dziecka 

(ocena rozwoju ruchowego i stanu narządu ruchu);  

opracowanie szczegółowego, wielospecjalistycznego i kompleksowego programu postępowania w sferze fizycznej, 

psychicznej i społecznego rozwoju dziecka;  

- śledzenie rozwoju dziecka poprzez uaktualnianie diagnozy oraz dostosowanie programu postępowania do zmieniających się 

potrzeb rozwojowych i zdrowotnych dziecka;  

prowadzenie indywidualnych i grupowych form usprawniania, terapii i stymulacji rozwoju dziecka;  

realizowanie psychologicznych programów wsparcia rodziny niepełnosprawnego dziecka;  

udzielanie rodzicom szczegółowych wskazówek na temat metod i technik pielęgnacji, opieki, stymulacji rozwoju i 

usprawniania dziecka.  

  

Działalność Oddziału Rehabilitacji Dziennej:  

prowadzenie kompleksowej, wielodyscyplinarnej i interdyscyplinarnej terapii;  

stworzenie systemu możliwie największej stymulacji mózgu;  

umożliwienie rozwoju sfer i umiejętności, który nie jest możliwy do osiągnięcia w systemie świadczeń ambulatoryjnych w 

poradni rehabilitacyjnej;  

stosowanie zasady indywidualizacji, która nie jest prostym zróżnicowaniem liczby i rodzaju zajęć terapeutycznych dla 

poszczególnych dzieci;  

realizowanie programu wsparcia dla rodzin.  

  

Czas pobytu dziecka w Oddziale uzależniony jest od wieku dziecka oraz jego stanu zdrowia. Rehabilitacja w Oddziale 

obejmuje działanie wielu specjalistów na rzecz każdego dziecka, zgodnie z indywidualnym programem usprawniania. Czas 

trwania udzielanych świadczeń w danym dniu trwa od 1 do 7 godzin; od 1 do 5 razy w tygodniu. Ocena świadczeń opiera się 

na realizowanych w Oddziale programach terapeutycznych opisanych liczbą i rodzajem wizyt przypadających przeciętnie na 

jedno dziecko. Kontrola lekarska odbywa się raz w tygodniu a ocena skuteczności leczenia co 3 miesiące. „ 

 

  

1.3 ogólne informacje 

 

Ilość łózek:  343 

   

Łączna liczba pacjentów w ostatnim roku (2017) – 3 814 osób 

   

Liczba pracowników z podziałem:  

a) lekarze – 15 osób, w tym: 

- lekarze i specjaliści balneologii i medycyny fizykalnej - 2 

- lekarze i specjaliści rehabilitacji medycznej – 2 

- pediatrzy – 5 

- pozostali – 6 

b) pielęgniarki – 51 osób, w tym: 

- z tytułem magistra – 1 

- z tytułem licencjata – 7 

- dyplomowane – 43  

c) personel zabiegowy/ fizjoterapeuci – 36, w tym: 

- z tytułem magistra – 19 

- z tytułem licencjata – 6 

- z tytułem technika – 6 

- masażyści – 5 

d) pozostały personel – 84, w tym: 

- dietetycy/specjaliści ds. żywienia – 1 

- psycholodzy – 1 

- logopedzi – 1 

- terapeuci zajęciowi – 2 

- farmaceuci – 1 

- pozostały personel (m in. administracja) – 78  

 

Łączna liczba personelu: 186 osób 

 

Obrót za rok 2017: 10 316 936,96 zł w tym: 

a) NFZ – 8 565 816,20 zł 

b) poza NFZ – 1 178 526,01 zł 

c) pozostałe (m in.: usługi hotelowe dla opiekunów, utrzymanie budynku) – 572 594,75 zł 
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Rozdział 2 

Opis warunków ubezpieczenia i informacji niezbędnych do złożenia oferty 

 
 

2.1 W skład ubezpieczeń będących przedmiotem programu wchodzą: 

  

- ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, 

- ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, 

- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, 

- obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą za szkody będące 

następstwem udzielenia świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielenia świadczeń zdrowotnych, 

- dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzoną 

działalnością pozamedyczną i posiadanym mieniem. 

 

 

 

Wszelkie informacje niezbędne Ubezpieczycielom do oszacowania należnej składki ubezpieczeniowej znajdują się  

w Rozdziale 3 (opisy ryzyk, sumy ubezpieczenia, warunki szczególne). 

 

2.2 Okres ubezpieczenia 

Okres zamówienia: 12 miesięcy rozpoczynając od 01.01.2019 do 31.12.2019 

 

Płatność składki w ubezpieczeniach majątkowych następować w 4 ratach (bez zwyżki składki). 

Termin płatności to 30 dni od dnia rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej 

 

 

2.3 Ubezpieczeniem objęte jest mienie będące przedmiotem ubezpieczenia bez względu na jego wiek, termin przyjęcia do 

ewidencji środków trwałych lub udokumentowanie posiadania lub przyjęcia mienia na podstawie, np. umowy, rachunku, 

faktury; mienie stanowiące własność lub będące w posiadaniu samoistnym lub zależnym (szczególnie na podstawie umów 

najmu, dzierżawy użytkowania, leasingu lub umów pokrewnych). 

 

 

2.4 Doubezpieczenia 

W przypadku wystąpienia szkód i powstania wymogu doubezpieczenia z powodu konsumpcji sumy ubezpieczenia, 

doubezpieczenie po szkodzie będzie następowało według stawek wynikających ze złożonej oferty cenowej. Brak składek 

minimalnych. Zakład ubezpieczeń nie ma prawa odmowy doubezpieczenia mienia do pierwotnej sumy ubezpieczenia. 

Składka naliczona w systemie pro rata temporis, bez naliczania opłat manipulacyjnych za okres od momentu 

doubezpieczenia do końca okresu ubezpieczenia. 

Ponadto Zamawiający przewiduje następujące czynniki (w tym doubezpieczenia) mające wpływ na zmianę składki w trakcie 

trwania okresu ubezpieczenia: 

a) nabycia składników majątkowych w okresie trwania umowy,  

b) przedłużenia okresu ubezpieczenia,  

c) aktualizacji sum ubezpieczenia majątku w sytuacjach związanych np. z przeszacowaniem wartości budynków według 

aktualnych przeliczników za metr kwadratowy, 

d) przeniesienia składników mienia ubezpieczonego w ramach polisy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk do polisy 

ubezpieczenia sprzętu elektronicznego lub odwrotnie, lub też przeniesienia składników mienia ubezpieczonego w polisie 

sprzętu elektronicznego z pozycji sprzętu elektronicznego stacjonarnego do pozycji sprzętu elektronicznego przenośnego lub 

odwrotnie. 

2. W przypadku zbycia mienia (sprzedaży, oddania w dzierżawę, rezygnacji z ubezpieczenia danego składnika majątku itp) – 

składka za niewykorzystany okres ubezpieczenia zostanie zwrócona Zamawiającemu w systemie pro rata temporis, bez 

naliczania opłat manipulacyjnych.  

3. W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczający ma prawo odtworzyć sumę gwarancyjną po jej 

wyczerpaniu w okresie ubezpieczenia po opłaceniu dodatkowej składki według stawek wynikających ze złożonej oferty 

cenowej.  

 

2.5 Zamawiający zastrzega, że składka ubezpieczeniowa do zapłaty ubezpieczycielowi może zmaleć jedynie  

w następujących sytuacjach: 

- gdy zmniejszy się ilość ubezpieczeniowych składników majątkowych, a ich ilość ma wpływ na wysokość składki,  

z zastrzeżeniem pozostania stawek ubezpieczeniowych bez zmian, brak składek minimalnych,  

- gdy zmniejszy się wysokość sum ubezpieczenia w poszczególnych ryzykach, a ich wysokość ma wpływ na wysokość 

składki, z zastrzeżeniem pozostania stawek ubezpieczeniowych bez zmian, brak składek minimalnych, 

- gdy zmniejszy się suma ubezpieczenia w pozycji budynki i budowle, co może wyniknąć z weryfikacji wartości 

odtworzeniowych pod kątem np. wyłączenia z sum ubezpieczenia wartości gruntów.   
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2.6 Przy wystawianiu polis ubezpieczeniowych na okres krótszy niż roczny, składka naliczana będzie, „co do dnia" za 

faktyczny okres ochrony (nie mają zastosowania składki minimalne oraz naliczenia opłat manipulacyjnych). 

 

2.7 Odnośnie ubezpieczenia pozycji, przy których jest zaznaczenie ”cesja” lub „dzierżawa” wystawiane będą odrębne polisy.  

 

2.8 Podmiotowi poszkodowanemu, który nie ma możliwości odliczenia podatku VAT, odszkodowanie ustalone będzie 

w wartości brutto.  

 

 

2.9  Postanowienia ogólne 

1.  Opisany poniżej zakres ochrony jest wymaganym zakresem minimalnym. Jeżeli w oferowanych ogólnych warunkach 

ubezpieczeń znajdują się dodatkowe uregulowania, z których wynika, że zakres ubezpieczenia jest szerszy od minimalnego 

wymaganego to automatycznie zostają włączone do ochrony ubezpieczeniowej. 

2.  W umowie ubezpieczenia nie będą miały zastosowania żadne inne franszyzy, ani udziały własne za wyjątkiem 

określonych w niniejszej specyfikacji.  

3.  Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie należące lub będące w posiadaniu (samoistnym lub zależnym) Śląskiego Centrum 

Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego w Rabce-Zdój Sp. z o.o. wskazanych w SIWZ, jako Ubezpieczeni w okresie 

ubezpieczenia także mienie, w którego posiadanie Zamawiający wejdzie w okresie trwania umowy ubezpieczenia oraz inne 

mienie według SIWZ.  

4.  Wypłata odszkodowania przy szkodzie częściowej nie powoduje konsumpcji sumy ubezpieczenia – nie dotyczy sumy 

ubezpieczenia w systemie na pierwsze ryzyko. 

5. W poszczególnych ryzykach ubezpieczeniowych opisanych w niniejszej SIWZ całe mienie zgłoszone do ubezpieczenia  

w danym ryzyku jest objęte ochroną w zakresie wynikającym z SIWZ bez możliwości stosowania wyłączeń bądź ograniczeń 

ochrony. 

6. Ubezpieczający/Ubezpieczony ma prawo zgłosić do ubezpieczenia w wartości odtworzeniowej mienie nabyte  

w promocjach lub okazyjnie jak również mienie, którego wartość początkowa brutto jest znacznie niższa od wartości 

odtworzeniowej. 

 

2.10 Postanowienia dotyczące definicji pracownika, współpracownika pracowników, reprezentantów 

1. Za pracowników Ubezpieczającego uważa się osoby fizyczne oraz osoby fizyczne nieprowadzące działalności zatrudnione 

przez Ubezpieczającego na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub na podstawie umowy cywilno-

prawnej. Za pracownika uznaje się również praktykanta lub wolontariusza, któremu Ubezpieczający powierzył wykonanie 

określonych czynności.  

2. Za współpracowników Ubezpieczającego uważa się osoby trzecie, które zawarły z Ubezpieczającym umowę cywilno-

prawną, jako przedsiębiorca i wykonują na rzecz Ubezpieczającego zadania, w tym również z wykorzystaniem mienia 

należącego do Ubezpieczającego. 

3. Za reprezentantów Ubezpieczającego uważa się wyłącznie osoby wskazane w aktach założycielskich / statutach, jako 

zarządzający.  

 

2.11 Postanowienia dotyczące zawiadomienia o wypadku, zgłoszenia szkody 

1. Ubezpieczający/Ubezpieczony jest zobowiązany powiadomić Ubezpieczyciela o zaistniałym wypadku ubezpieczeniowym 

niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od daty zajścia wypadku lub powzięcia o nim wiadomości. 

Niedotrzymanie terminu zgłoszenia szkody nie będzie przyczyną zmniejszenia wypłaty odszkodowania lub odmowy wypłaty 

odszkodowania, pod warunkiem, ze niedotrzymanie terminu zgłoszenia szkody nie miało wpływu na ustalenie przyczyny  

i skutków szkody. 

2. W razie naruszenia wyłącznie z winy umyślnej reprezentantów Ubezpieczającego obowiązków określonych powyższym 

ust. 1., Ubezpieczyciel może odpowiednio zmniejszyć świadczenie, jeżeli naruszenie przyczyniło się do zwiększenia szkody. 

Przepisy art. 818 § 3 k.c. nie mają zastosowania. 

3.  W przypadku, gdy Ubezpieczający na skutek działania nieumyślnego, nie przekaże Ubezpieczycielowi lub brokerowi 

istotnych informacji mających wpływ na zmianę oceny ryzyka, to fakt ten nie będzie powodem odmowy wypłaty lub 

redukcji odszkodowania. 

4.  Spory wynikające w związku z realizacją Umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Ubezpieczonego.  

 

2.12 Postanowienia dotyczące kontaktu brokera z wykonawcą   

1.  Ubezpieczyciel wyznaczy zespół do bieżącej obsługi ubezpieczeń (przyjmowania wniosków ubezpieczeniowych  

i wystawiania dokumentów potwierdzających ochronę ubezpieczeniową). 

2.  Przyjmuje się, że osoby podpisujące dokumenty ze strony Ubezpieczającego i Ubezpieczyciela są do tego upoważnione. 

3.  Dopuszczalną formą komunikacji pomiędzy Ubezpieczającym, brokerem a Ubezpieczycielem jest przekazywanie 

dokumentów za pośrednictwem faksu oraz pocztą elektroniczną, z wyjątkiem składania oświadczenia woli o wypowiedzeniu 

umowy, które winno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający zastrzega sobie również, iż 

każde pismo skierowane do niego za pomocą faksu bądź w komunikacji elektronicznej zostanie mu dostarczone w oryginale 

w późniejszym terminie. Każda ze stron zachowuje prawo żądania potwierdzenia odbioru przekazanych dokumentów. 

4.  Ubezpieczyciel zobowiązany jest do prowadzenia i udostępnienia raz na kwartał brokerowi reprezentującemu 

Ubezpieczającego ewidencji zgłaszanych szkód, wysokości roszczeń z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, 

oszacowanej wartości każdej zgłoszonej szkody w mieniu Ubezpieczającego i wartości wypłaconych odszkodowań oraz 

utrzymywanych rezerwach z uwzględnieniem podziału na ryzyka i oddziały Ubezpieczającego. 

5.  W odniesieniu do art. 828 kc ustala się, że z dniem wypłaty odszkodowania, na Ubezpieczyciela przechodzi roszczenie 

przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za powstanie szkody, do wysokości wypłaconego odszkodowania. W odniesieniu 

do Ubezpieczającego, pracowników i współpracowników Ubezpieczającego regres ma zastosowanie jedynie w przypadku 

szkód wyrządzonych z winy umyślnej.  
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2.13 Postępowanie likwidacyjne 

1. Zawiadomienie Ubezpieczyciela o wypadku ubezpieczeniowym nastąpi na druku przygotowanym przez Brokera. 

Zawiadomienie Ubezpieczyciela o wypadku ubezpieczeniowym nastąpi na piśmie lub telefonicznie pod wskazany przez 

Ubezpieczyciela nr telefonu w zależności od wyboru Zamawiającego. 

2. W terminie 3 dni od otrzymania zgłoszenia o zdarzeniu, Ubezpieczyciel zobowiązuje się pisemnie poinformować 

ubezpieczonego, którego dotyczy szkoda i Brokera Ubezpieczeniowego o przyjęciu zgłoszenia roszczenia i nadania numeru 

szkodzie oraz danych teleadresowych likwidatora 

3.  W przypadku, gdy uszkodzeniu ulegnie mienie, którego istnienie i funkcjonowanie jest konieczne do zapewnienia 

ciągłości działania Ubezpieczający może dokonać naprawy/wymiany bez konieczności dokonywania oględzin przez 

Ubezpieczyciela pod warunkiem zgłoszenia szkody do Ubezpieczyciela oraz wykonania dokumentacji zdjęciowej 

przedmiotu szkody w miejscu zdarzenia. Równocześnie ubezpieczający przedstawi wyliczenie wartości szkody lub fakturę za 

naprawę, które będą podstawą obliczenia odszkodowania przez ubezpieczyciela 

4. W pozostałych przypadkach niż wymienione w pkt. 2.13.3 Ubezpieczyciel wykona oględziny uszkodzonego mienia  

w terminie do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia szkody. Po wykonaniu oględzin Ubezpieczyciel w terminie maksymalnie  

7 dni przekaże Ubezpieczającemu/Ubezpieczonemu protokół oględzin i wykaz dokumentów niezbędnych do zakończenia 

likwidacji szkody. 

5. W przypadku, kiedy Ubezpieczyciel nie wykona oględzin w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia szkody 

Ubezpieczający/Ubezpieczony będzie miał prawo odtworzyć uszkodzone mienie. Podstawą do wypłaty odszkodowania będą 

dokumenty przedłożone przez Ubezpieczającego oraz dokumentacja zdjęciowa przedmiotu szkody. 

6. W stosunku do szkód przekazanych przez Ubezpieczyciela do brokera celem likwidacji w drodze dochodzenia roszczeń od 

sprawców szkód nie będą miały zastosowania przepisy art. 817. § 1. i § 2. k.c.  

7. W przypadku szkody w mieniu Zamawiającego będącym w użytkowaniu, posiadaniu, władaniu osób trzecich w tym 

będących przedmiotem najmu dzierżawy – przedmioty te zachowują pełną ochronę ubezpieczeniową zgodnie z SIWZ.  

8. Ubezpieczający zwolniony jest z obowiązku zabezpieczenia niezmienności stanu faktycznego po szkodzie, jeżeli 

wymagają tego względy bezpieczeństwa lub konieczne jest zapobieżenie dalszym stratom wynikającym ze specyfiki 

działalności.   

 

2.14 Ustalenie wysokości odszkodowania 

1. W odniesieniu do budynków 

Jako wysokość szkody przyjmuje się wartość kosztów odbudowy uszkodzonego lub zniszczonego obiektu,  

z zachowaniem dotychczasowych wymiarów, konstrukcji, rodzaju zastosowanych materiałów wraz z nakładami na roboty 

wykończeniowe, bez względu na stopień amortyzacji i zużycia technicznego przedmiotu ubezpieczenia, potwierdzonych 

rachunkiem wykonawcy lub kalkulacją ubezpieczonego tj. do pełnej wysokości tych kosztów. 

 

2. W odniesieniu do budowli 

Jako wysokość szkody przyjmuje się wartość kosztów odbudowy uszkodzonego lub zniszczonego obiektu, z zachowaniem 

dotychczasowych wymiarów, konstrukcji, rodzaju zastosowanych materiałów wraz z nakładami na roboty wykończeniowe, 

bez względu na stopień amortyzacji i zużycia technicznego przedmiotu ubezpieczenia, potwierdzonych rachunkiem 

wykonawcy lub kalkulacją ubezpieczonego tj. do pełnej wysokości tych kosztów. 

 

3. W odniesieniu do pozostałych środków trwałych w tym sprzętu elektronicznego i maszyn.  

Jako wysokość szkody przyjmuje się koszt naprawy lub cenę nabycia nowego środka trwałego tego samego rodzaju, typu, 

modelu i o tych samych lub zbliżonych parametrach, zwiększony o koszt transportu i montażu, opłat celnych i innych tego 

typu należności, bez względu na stopień amortyzacji i zużycia technicznego przedmiotu ubezpieczenia. 

 

4. W odniesieniu do przedmiotów podlegających jednorazowej amortyzacji 

Jako wysokość szkody przyjmuje się wartość nowego przedmiotu w dniu powstania szkody określoną według aktualnej ceny 

nabycia. Postanowienia niniejsze nie dotyczą sprzętu elektronicznego. 

 

5. W odniesieniu do środków obrotowych, jako wysokość szkody przyjmuje się wartość zakupu lub wytworzenia tych 

środków. 

 

 

2.15 Postanowienia dotyczące wysokości wypłaty odszkodowania  

1. Szkoda całkowita ma miejsce, kiedy przedmiot ubezpieczenia nie nadaje się do użytkowania, a naprawa przedmiotu nie 

jest możliwa i/lub ekonomicznie nieuzasadniona lub kiedy przedmiot ubezpieczenia nadaje się do użytkowania, ale jego 

naprawa jest ekonomicznie nieuzasadniona tzn. koszt naprawy przewyższa przyjętą wartość przedmiotu ubezpieczenia. 

2. Szkoda częściowa ma miejsce, kiedy stan techniczny przedmiotu po szkodzie pozwala na dokonanie odbudowy/naprawy 

poszczególnych uszkodzonych elementów i odbudowa ta jest ekonomicznie uzasadniona z zastrzeżeniem postanowień 

klauzuli likwidacji szkód częściowych.  

3. Ubezpieczyciel nie będzie uzależniał wypłaty odszkodowania od otrzymania decyzji o umorzeniu postępowania przez 

prokuraturę.  Jeżeli odpowiedzialność towarzystwa będzie bezsporna - wypłata zaliczki w wysokości 50% bezspornej kwoty 

odszkodowania nastąpi w terminie 14 dni od ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń z tytułu umowy 

ubezpieczenia 

4. Jakiekolwiek straty lub szkody powstałe w jednej lokalizacji i z jednej przyczyny w budynkach, budowlach, pozostałych 

środkach trwałych i przedmiotach podlegających jednorazowej amortyzacji i środkach obrotowych w ciągu następujących po 

sobie 72 godziny, uważane będą za jedno zdarzenie szkodowe w odniesieniu do sumy ubezpieczenia, udziału własnego  

i franszyz określonych w Umowie Generalnej  
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5. W przypadku szkody całkowitej w przedmiocie ubezpieczenia Ubezpieczający/Ubezpieczony może zastąpić zniszczone 

mienie bez obowiązku zachowania wymiarów, konstrukcji, rodzaju zastosowanych materiałów, lokalizacji, jeżeli zachowanie 

dotychczasowych rozwiązań jest technologicznie i ekonomicznie nieuzasadnione. Odszkodowanie nie może przekroczyć 

wartości odtworzenia przedmiotu w ramach sum przyjętych do ubezpieczenia. 

 

 

 

2.16 Postanowienia dotyczące odstąpienia od naprawy/odbudowy mienia 

1. W przypadku braku naprawy/odbudowy mienia odszkodowanie wypłacane jest do wartości rzeczywistej uszkodzonego 

mienia, nie mniej niż 50% wartości odtworzeniowej. 

2. Postanowienie powyższe nie dotyczy poniżej wskazanych sytuacji 

a) gdy Ubezpieczający podejmie decyzję o zmianie miejsca odbudowania/odtworzenia mienia po szkodzie, 

b) gdy ze względu na zmianę technologii, norm, standardów itp, nie jest możliwa odbudowa uszkodzonego mienia do stanu 

identycznego ze stanem sprzed szkody. Wartość odszkodowania zostanie ustalona w oparciu o zbliżone pod względem 

parametrów technicznych obecnie wytwarzane elementy użyte do odbudowy mienia z zastrzeżeniem, że górną granicę 

odszkodowania będzie stanowiła wartość odtworzenia w ramach sum przyjętych do ubezpieczenia. 

c) gdy Ubezpieczony podejmie decyzję o odtworzeniu mienia po szkodzie bez względu na termin rozpoczęcia jego realizacji. 

Wypłacone odszkodowanie do wartości rzeczywistej będzie traktowane, jako zaliczka. 

 

2.17 Postanowienia dotyczące zabezpieczenia majątku  

Ubezpieczyciel przyjmuje istniejące aktualnie zabezpieczenia przeciwpożarowe, przeciwkradzieżowe, przeciwprzepięciowe 

za wystarczające. W przypadku powstania szkody istniejące zabezpieczenia będą uznane za wystarczające, nie będą istotne 

dla oceny ryzyka i Ubezpieczyciel nie będzie powoływał się na zapisy OWU dotyczące minimalnych wymogów dotyczących 

zabezpieczeń. 

Dotyczy wszystkich ryzyk. 

 

2.18 Wykonawca przyjmuje, iż przy zawieraniu umów ubezpieczenia będących przedmiotem zamówienia znane mu były 

wszystkie okoliczności, które są istotne z punktu widzenia oceny ryzyka. Niniejsze postanowienie nie ma zastosowania w 

sytuacji, kiedy okoliczności, o które zapytywał wykonawca przed zawarciem umowy ubezpieczenia zostały podane 

niezgodnie z prawdą. Postawienia nie mają zastosowania do treści art. 816 K.C.      

 

2.19 Szkodowość: 

 

Wypłacone odszkodowania 

2014 – brak 

2015 – brak 

2016 – 1 szkoda (majątek - przepięcie) – wypłata 6 648, 65 zł 

2017 – brak  

2018 – brak  

 

 

 

 

Rozdział 3 

Program Ubezpieczenia 
 

 

3.1 Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. 

 

Zakres ubezpieczenia 

 

Ochroną obejmuje wszelkie szkody polegające na: 

1. utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu ubezpieczonego mienia na skutek nagłego i niezależnego od woli ubezpieczonych 

podmiotów zdarzenia (zdarzenia losowe). 

2. zniszczeniu, uszkodzeniu lub utracie ubezpieczonego mienia wskutek akcji ratowniczej, także jeżeli ratunek miał na 

celu zmniejszenie strat, niedopuszczenie do ich zwiększenia lub niedopuszczenie do ich wystąpienia; zakład 

ubezpieczeń pokrywałby także koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, w tym koszty rozbiórki i demontażu. 

      

Zakres ubezpieczenia obejmuje, w szczególności szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu, na skutek: 

-  ognia, dymu, sadzy,  

- bezpośredniego i pośredniego uderzenia pioruna,  

- wybuchu, eksplozji, 

- upadku statku powietrznego,  

- wiatru, huraganu, silnego wiatru,  

- powodzi, podtopienia, spływu wód po zboczach, 

- opadów atmosferycznych (w tym będących następstwem gradu, deszczu nawalnego i obfitych opadów śniegu 

powodujących uszkodzenie konstrukcji od ciężaru śniegu lub polegające na zalaniu wynikłym z szybkiego topnienia 

mas śniegu również w przypadku, gdy zalanie nastąpiło z powodu złego stanu dachu, rynien lub niezabezpieczonych 

otworów dachowych lub innych elementów budynku – w przypadku złego stanu dachu, rynien lub 
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niezabezpieczonych otworów dachowych lub innych elementów budynku dopuszcza się limit odpowiedzialności 

10 000 zł (limit ma zastosowanie tylko w sytuacji gdy takie wyłączenie występuje w OWU Ubezpieczyciela), 

- wystawienia na działanie warunków pogodowych mienia pracującego na otwartej przestrzeni (dotyczy również 

godzin nocnych i czasu poza pracą), 

- osunięcia i zapadania się ziemi,  

- huku powstałego przy przekraczaniu bariery dźwięku przez samolot,  

- lawiny,  

- przewrócenia się drzew, masztów i innych obiektów,  

- uderzenia pojazdu w ubezpieczony przedmiot (także pojazdu innego niż drogowy) z włączeniem szkód 

spowodowanych przez pojazdy (maszyny) eksploatowane przez Ubezpieczonego lub osoby, za które ponosi on 

odpowiedzialność,  

- następstw szkód wodociągowych, w tym zalanie wodociągowe, 

- samoczynne zadziałanie sprzętu gaśniczego, 

- przepięcia tj. szkody spowodowane pośrednio lub bezpośrednio gwałtownym wzrostem napięcia w sieci 

elektrycznej, w tym w wyniku wyładowania atmosferycznego (w szczególności spowodowane uderzeniem pioruna), 

zjawiskami pochodnymi, działaniem pola elektromagnetycznego, indukcji itp. oraz wynikłe z niewłaściwych 

parametrów prądu elektrycznego, dopuszcza się zastosowanie udziału własnego w wysokości: Dopuszcza się 

wprowadzenie limitu zgodnie z klauzulą przepięć tzn. 300 000 zł, 

- wzmożonego przepływu mas wodnych, bez względu na ich wystąpienie z koryta, a w szczególności w wyniku 

wymywania podłoża pod strumieniem wody oraz uszkodzenia mienia przez niesione prądem wody przedmioty, 

- trzęsienia ziemi,  

- skażenia lub zanieczyszczenia mienia objętego polisą w wyniku zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, także  

w wyniku zalania przez wydostawanie się wody, pary, innych cieczy, gazów i substancji z urządzeń  wodno-

kanalizacyjnych lub technologicznych oraz w wyniku akcji ratowniczej, 

- stłuczenia szyb i innych przedmiotów szklanych - dopuszcza się limit odpowiedzialności nie mniej niż 5 000 zł na 

jedno i wszystkie zdarzenia, 

- uzasadnionych kosztów akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniami wymienionymi powyżej, 

- koszty zabezpieczenia przed szkodą lub zmniejszenia rozmiaru szkody,  

- koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, 

- kradzieży z włamaniem i rabunku – dopuszcza się limit odpowiedzialności nie mniej niż 50 000 zł na jedno  

i wszystkie zdarzenia dla środków trwałych i wyposażenia oraz mienia niskocennego, limit 10 000 zł dla środków 

obrotowych, dopuszcza się limit w agregacie zgodnie z zakresem ubezpieczeń będących przedmiotem zamówienia, 

- wandalizmu, dewastacji w tym graffiti – dopuszcza się limit odpowiedzialności nie mniej niż 50 000 zł dla środków 

trwałych, limit odpowiedzialności nie mniej niż 10 000 zł dla środków obrotowych, limit odpowiedzialności nie 

mniej niż 10 000 zł na graffiti (limity na jedno i wszystkie zdarzenia), 

- kradzieży zwykłej – zgodnie z klauzulą kradzieży zwykłej - (w tym także w mieniu użytkowanym na otwartej 

przestrzeni, dopuszcza się limit odpowiedzialności nie mniej niż 5 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia), dopuszcza 

się limit w agregacie z ubezpieczeniem sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, dopuszcza się również 

zastosowanie udziału własnego w wysokości: „5% wartości szkody nie mniej niż 500 zł”, sublimit dla mienia na 

otwartej przestrzeni 1 000 zł  a jedno i wszystkie zdarzenia, 

- koszty naprawy zabezpieczeń (dopuszcza się limit 10 000 zł), 

- itd. (czyli ubezpieczenie powinno obejmować również inne ryzyka, które nie zostały wyraźnie wymienione w treści 

SIWZ i nie zostały wyłączone w OWU Ubezpieczyciela). 

 

Przedmiot ubezpieczenia  

 

Przedmiotem ubezpieczenia jest w szczególności: 

1) majątek trwały (w tym m.in. budynki i budowle, bramy, drogi, nakłady adaptacyjne, inwestycyjne i remonty, 

elementy stałe, wyposażenie, środki niskocenne, maszyny i urządzenia, sprzęt elektroniczny), budynki i budowle  

w przebudowie lub modernizacji, mienie należące do Zamawiającego powierzone osobom trzecim, (np. na 

podstawie umowy najmu, dzierżawy itp.), 

2) majątek obrotowy (w tym m.in. mienie ruchome, towary wytworzone w celach sprzedaży, surowce, gazy 

medyczne, materiały w przerobie, produkcja w toku, półfabrykaty, wyroby gotowe, materiały pomocnicze, 

opakowania),  

3) mienie osób trzecich w tym mienie dzierżawione, najmowane, leasingowane, testowane powierzone na 

przechowanie oraz w celu wykonania określonych usług. 

4) szyby i inne przedmioty stanowiące wyposażenie bądź urządzenie budynków, lokali oraz innych pomieszczeń 

użytkowych, wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem. Ubezpieczeniem są objęte m. In.: szyby okienne  

i drzwiowe, w tym szyby specjalne tj. szyby antywłamaniowe, płyty szklane warstwowe i inne, oszklenia ścienne  

i dachowe, płyty szklane stanowiące składowe części mebli, stołów, lad sklepowych oraz gablot reklamowych, 

szklane przegrody ścienne oraz osłony kantorów, boksów i kabin, tablice reklamowe, szyldy i gabloty poza 

budynkiem lub lokalem ze szkła, plastiku itp., neony, reklamy świetlne, tablice świetlne i elektroniczne, witraże, 

lustra wiszące, stojące i wmontowane w ścianach, szklane, ceramiczne i kamienne wykładziny ścian, słupów  

i filarów. Ubezpieczeniem objęte są szkody powstałe wskutek stłuczenia (rozbicia) ubezpieczonych przedmiotów.  

5) sprzęt elektroniczny, komputery, urządzenia do elektronicznego przetwarzania danych w zakresie wszystkich ryzyk 

objętych zakresem ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych (dotyczy sprzętu nie ubezpieczonego 

w ramach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 
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System ubezpieczenia i wartość ubezpieczenia 

 

a) środki trwałe: 

 

rodzaj wartości:   wartość księgowa brutto (wartość początkowa)  

W przypadku kiedy nie zaznaczono inaczej sumę ubezpieczenia podano  
w wartości księgowej brutto.   

system ubezpieczenia:  sumy stałe (suma ubezpieczenia nie ulega konsumpcji) 

suma ubezpieczenia:  2 362 735,24 zł   

 

 

b) budynki i budowle (zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ „wykaz mienia”) 

suma ubezpieczenia:   24 525 688,35 zł 

system ubezpieczenia: sumy stałe (suma ubezpieczenia nie ulega konsumpcji) 

rodzaj wartości:   wartość początkowa, księgowa brutto, 

 

c) mienie niskocenne 

suma ubezpieczenia:               50 000,00 zł    

system ubezpieczenia: pierwsze ryzyko 

rodzaj wartości:   wartość odtworzeniowa, 

przedmiot ubezpieczenia: drobne wyposażenie medyczne, gospodarcze, bieliźniane itp., 

 

d) środki obrotowe 

suma ubezpieczenia: 30 000,00 zł 

system ubezpieczenia: sumy stałe 

rodzaj wartości:   wartość zakupu lub wytworzenia, 

przedmiot ubezpieczenia: leki, materiały opatrunkowe, drobny sprzęt medyczny, gazy medyczne, 

żywność, środki czystości, materiały techniczne itp., 

 

e) mienie osób trzecich  

 suma ubezpieczenia:             15 000,00 zł   

system ubezpieczenia:              pierwsze ryzyko, 

rodzaj wartości:              wartość odtworzeniowa,  

 

f) dokumenty archiwalne  

 suma ubezpieczenia:             20 000,00 zł   

system ubezpieczenia:              pierwsze ryzyko, 

rodzaj wartości:              wartość odtworzeniowa,  

 

 

Franszyza: 

Franszyza integralna: 300 zł 

Franszyza redukcyjna: brak 

franszyza integralna/redukcyjna dla elementów szklanych (szyb od stłuczenia): brak 
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3.2. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 

 

Przedmiot ubezpieczenia: stacjonarny i przenośny sprzęt elektroniczny 

 

 

Sprzęt komputerowy stacjonarny 

Suma ubezpieczenia (wg. wartości odtworzeniowej): 202 421,88 zł 

 

Sprzęt komputerowy przenośny 

Suma ubezpieczenia (wg. wartości odtworzeniowej): 7 252,03 zł 

 

Sumy ubezpieczenia zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ „sprzęt elektroniczny” 

 

 

Sprzęt komputerowy przenośny ubezpieczony będzie objęty ochroną ubezpieczeniową na terenie kraju i za granicą  

w związku z prowadzoną działalnością (np. mieszkanie prywatne, do którego pracownik zabrał sprzęt elektroniczny w celu 

wykonania określonej pracy, samochody prywatne i służbowe, miejsca zakwaterowania podczas wyjazdów służbowych) bez 

względu na podstawę prawną posiadania oraz bez względu na okres, jaki upłynął od daty produkcji sprzętu do daty zdarzenia 

objętego ochroną ubezpieczeniową.  

Ochroną ubezpieczeniową objęty jest także sprzęt obecnie nie użytkowany (np. w trakcie magazynowania lub przerw 

w eksploatacji): 

 

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia 

sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej  i przyjmuje odpowiedzialność za 

szkody z tytułu utraty lub uszkodzenia sprzętu elektronicznego, który wcześniej sprawny technicznie i eksploatowany 

pozostaje chwilowo nie użytkowany lub tymczasowo magazynowany w miejscu ubezpieczenia wskazanym w polisie. Przez 

termin „tymczasowo” rozumie się okres nie przekraczający 6 m-cy. 

Ubezpieczający zobowiązany jest. w terminie 60 dni roboczych od dnia zajścia zmian powiadomić Ubezpieczyciela o dacie 

rozpoczęcia tymczasowego magazynowania oraz o miejscu magazynowania jeżeli jest ono inne niż było to określone  

w polisie. Zaniechanie tego obowiązku powoduje wygaśnięcie ochrony ubezpieczeniowej sprzętu ubezpieczonego na 

podstawie niniejszej Klauzuli. 

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt magazynowany w celach handlowych. 

 

Ubezpieczeniem objęty jest sprzęt w trakcie przewozu i transportu wszelkimi środkami transportowymi, a także 

podczas przenoszenia oraz transportu w ramach lokalizacji. 

 

Koszty odtworzenia danych i oprogramowania  

 

Ubezpieczeniem zostaną objęte także dane i nośniki danych (ubezpieczeniem objęty będzie koszt odtworzenia danych 

zawartych w zbiorach danych, koszt odtworzenia oprogramowania systemowego i użytkowego zarówno produkcji seryjnej 

jak i indywidualnej, o ile dane i oprogramowanie, o których mowa powyżej, zostaną utracone lub zniszczone całkowicie lub 

częściowo w wyniku zdarzeń objętych ochroną dla sprzętu elektronicznego). 

 

Suma ubezpieczenia dla kosztów odtworzenia danych i oprogramowania w systemie pierwszego ryzyka: 50 000 zł  

 

Zakres ubezpieczenia: 

1. Ubezpieczenie obejmuje szkody materialne (fizyczne) polegające na utracie przedmiotu ubezpieczenia, jego 

uszkodzeniu lub zniszczeniu wskutek nieprzewidzianej i niezależnej od Ubezpieczającego przyczyny, a w szczególności 

spowodowane przez: 

a) działanie człowieka, tj.: niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, świadome i celowe 

zniszczenie przez osoby trzecie, 

b) kradzież z włamaniem z zamkniętego lokalu po pokonaniu wymaganych zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, 

c) 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,  

d) upadek pojazdu powietrznego oraz w czasie akcji ratunkowej (np: gaszenia, burzenia, oczyszczania zgliszcz),  

e) działanie wody, tj.: zalania wodą z urządzeń wodno - kanalizacyjnych, burzy, powodzi, sztormu, wylewu wód 

podziemnych, deszczu nawalnego, wilgoci, pary wodnej i cieczy w innej postaci oraz mrozu, gradu, śniegu, 

f) działanie wiatru, huraganu, trzęsienia ziemi, lawiny, osunięcie się ziemi, 

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

h) zbyt wysokie/ niskie napięcie w sieci instalacji elektrycznej, 

i) pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych tj.: działanie pola elektromagnetycznego, 

indukcji, itp.  

j) spowodowane kradzieżą zwykłą (kradzież bez włamania) lub zaginięcie zgodnie z klauzulą kradzieży zwykłej, 

limit odpowiedzialności nie mniej niż 5 000 zł, dopuszcza się limit w agregacie z ubezpieczeniem od wszystkich 

ryzyk, dopuszcza się również zastosowanie udziału własnego w wysokości: „5% wartości szkody nie mniej niż 

500 zł”. 
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2. Ubezpieczeniem objęte są również udokumentowane koszty poniesione w związku ze szkodami objętymi ochroną 

ubezpieczeniową a związane z: 

a) akcją ratowniczą (gaszeniem, rozbiórką, ewakuacją), jeśli ratunek miał na celu zmniejszenie strat lub 

niedopuszczenie do ich zwiększenia, 

b) uprzątnięciem pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu części niezdatnych do użytku, 

c) zabezpieczeniem przed szkodą ubezpieczonego mienia w razie jego bezpośredniego zagrożenia działaniem zdarzeń 

objętych ochroną ubezpieczeniową, 

jak również: 

d) poniesieniem dodatkowych kosztów pracy w godzinach nadliczbowych, w godzinach nocnych, w dni wolne od 

pracy, kosztów ekspresowego transportu (w tym również frachtu lotniczego) sprzętu/części zamiennych oraz 

kosztów przejazdów techników i ekspertów. Powyższe dotyczy tylko kosztów poniesionych na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

Limit odpowiedzialności ponad sumę ubezpieczenia nie niższy niż  50 000,00 zł. 

 

Zakres terytorialny: RP z rozszerzeniem zakresu terytorialnego na cały świat w odniesieniu do przenośnego sprzętu 

komputerowego. 

 

Udział własny w stacjonarnym sprzęcie elektronicznym oraz przenośnym sprzęcie elektronicznym nie więcej niż 200 zł,  

z uwzględnieniem postanowień klauzuli sprzętu przenośnego. 

 

Udział własny w ubezpieczeniu danych, oprogramowania i nośników danych wynosi 5% wartości szkody nie więcej niż 500 

zł. 

 

Postanowienia dodatkowe:  
Do ubezpieczenia mają zastosowanie następujące klauzule: 

 

Klauzula dotycząca odpowiedzialności za szkody w danych, oprogramowaniu i programach komputerowych. 

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia:  

W ramach niniejszej polisy Ubezpieczyciel odpowiada za szkody majątkowe, przez które rozumie się fizyczne szkody  

w mieniu objętym ubezpieczeniem.  

Ochroną objęta jest także utrata lub uszkodzenie danych lub oprogramowania bezpośrednio spowodowane fizyczną szkodą  

w mieniu objętym ubezpieczeniem. 

Ubezpieczyciel nie odpowiada za:  

a) szkody w danych lub oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub uszkodzenia, w szczególności za 

jakąkolwiek niekorzystną zmianę w danych, oprogramowaniu lub programach komputerowych, spowodowane 

zniszczeniem, uszkodzeniem, usunięciem lub inną deformacją ich oryginalnej struktury, 

b) utratę lub uszkodzenie wynikające z pogorszenia funkcjonowania, dostępności, zasięgu użytkowania lub dostępu 

do danych, oprogramowania lub programów komputerowych 

 

Klauzula - ubezpieczenia sprzętu przenośnego. 

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia 

sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialność za 

szkody powstałe w elektronicznym sprzęcie przenośnym użytkowanym do celów służbowych poza miejscem ubezpieczenia 

określonym w polisie. 

W przypadku kradzieży z włamaniem ubezpieczonych przedmiotów z pojazdu Ubezpieczyciel odpowiada tylko wtedy, gdy: 

- pojazd posiada trwałe zadaszenie (jednolita sztywna konstrukcja), 

- w trakcie postoju podczas transportu pojazd został prawidłowo zamknięty na wszystkie istniejące zamki i włączony 

został sprawnie działający system alarmowy, o ile dany pojazd posiadał taki system,  

- kradzież z włamaniem miała miejsce pomiędzy godziną 6.00 a 22.00 (ograniczeń czasowych nie stosuje się, gdy pojazd 

z transportowanym sprzętem był pozostawiony na parkingu strzeżonym lub w zamkniętym garażu), 

- sprzęt pozostawiony w pojeździe jest niewidoczny z zewnątrz, np. w bagażniku. 

W każdym przypadku utraty sprzętu (w tym również telefonów ) w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku 

Ubezpieczający ponosi udział własny w wysokości 5% wartości szkody,  

 

 

3.3. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą za szkody 

będące następstwem udzielenia świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielenia świadczeń 

zdrowotnych. 

 

Zakres ubezpieczenia obowiązkowego: zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 roku (Dz.U. z 

2011 r., Nr 293, poz. 1729) 

 

Suma gwarancyjna: równowartość w złotych kwoty 100.000 EUR w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 500.000 EUR  

w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki objęte są umową ubezpieczenia. 

 

3.4. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku  

z prowadzoną działalnością pozamedyczną i posiadanym mieniem. 
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Ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować odpowiedzialność cywilną Zamawiającego za szkody wyrządzone osobie 

trzeciej w związku z prowadzeniem przez Zamawiającego działalności pozamedycznej  lub posiadanym mieniem. 

Ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować odpowiedzialność ustawową Zamawiającego z tytułu czynu niedozwolonego 

(odpowiedzialność deliktowa) lub z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność 

kontraktowa). 

Ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować odpowiedzialność za szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa. 

Ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły w okresie ubezpieczenia oraz 

zgłoszenie roszczenia z tego tytułu przed upływem ustawowego terminu przedawnienia roszczeń, przy czym za wypadek 

ubezpieczeniowy uważa się śmierć, uszkodzenie ciała, doznanie rozstroju zdrowia, utrata, zniszczenie lub uszkodzenie 

rzeczy. 

Ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować w szczególności odpowiedzialność za szkody: 

 poniesione przez pracowników lub współpracowników Zamawiającego niezależnie od formy  

zatrudnienia/współpracy,  w  tym odpowiedzialność za szkody wyrządzone wolontariuszom, osobom odbywającym 

studia  doktoranckie, staż, specjalizację, ćwiczenia w ramach studiów; w tym odpowiedzialność  za  szkody  

rzeczowe  (utrata,  zniszczenie  lub uszkodzenie   mienia),  z  włączeniem  odpowiedzialności  deliktowej  za 

pojazdy   pracowników   znajdujące  się  na  miejscach  postojowych  dla pracowników (OC pracodawcy), 

 powstałe przy wykonywaniu przez Zamawiającego zadań o charakterze zarządczym,   organizacyjnym  lub  

administracyjnym, w szczególności związanych z zarządzaniem zakładem opieki zdrowotnej, z które  

odpowiedzialność ponosi  Zamawiający działający jako samodzielny publiczny ZOZ (zastosowanie tylko  

w zakresie OC delikt); z wyłączeniem D&O; 

 powstałe w przechowywanym mieniu osób trzecich, w tym w mieniu pacjentów (OC za mienie przechowywane), 

 powstałe w związku z działalnością polegającą na wynajmowaniu pomieszczeń, 

 powstałe w pojazdach przechowywanych, kontrolowanych, chronionych przez Ubezpieczonego (OC parkingu), 

 związane z użytkowaniem stacji redukcyjno-pomiarowej gazu 

 powstałe w związku z organizowaniem/współogranizowaniem przez Zamawiającego imprez nie będących 

imprezami masowymi w rozumieniu ustawy, niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu, 

 itd. (czyli ubezpieczenie powinno obejmować również inne ryzyka, które nie zostały wyraźnie wymienione  

w treści SIWZ i nie zostały wyłączone w OWU Ubezpieczyciela). 

 

 

Ogólna suma gwarancyjna: 

50.000,00 zł na wszystkie wypadki i 50.000,00 zł na jeden wypadek w okresie ubezpieczenia. 

 

 OC pracodawcy: 50.000 zł na jeden i wszystkie wypadki, 

 OC organizatora imprezy niemasowej: 50.000 zł na jeden i wszystkie wypadki, podlimit dla pokazów sztucznych ogni  

lub innych pokazów pirotechnicznych 10 000 zł. 

 OC za mienie przechowywane m.in. pacjentów): 10.000 zł na jeden i wszystkie wypadki, 

 OC związana z działalnością polegającą na wynajmowaniu pomieszczeń: 30 000 zł, 

 OC parkingu: 30 000 zł na jeden i wszystkie wypadki, 

 OC za szkody związane z użytkowaniem stacji redukcyjno-pomiariowej gazu: 50 000 zł 

(pozostałe niewymienione powyżej ryzyka – do wysokości ogólnej sumy gwarancyjnej). 

 

Franszyza/udział własny: brak 

 

3.5 Założenia ogólne (nie dotyczy ubezpieczeń  odpowiedzialności cywilnej). 

 

1. Miejsce ubezpieczenia: wszystkie lokalizacje należące do ubezpieczającego, każde miejsce związane  

z prowadzeniem działalności, z włączeniem przemieszczania pomiędzy jednostkami i lokalizacjami, 

odpowiedzialnością objęte jest także mienie w trakcie transportu wykonywanego w ramach miejsca ubezpieczenia 

oraz pomiędzy lokalizacjami (dopuszcza się wprowadzenie limitu odpowiedzialności nie niższego niż 30 000 zł  

w odniesieniu do pojedynczego transportu). Mienie pomiędzy lokalizacjami powinno być transportowane zgodnie  

z zaleceniami producenta. 

2. Przedmiotem ubezpieczenia we wszystkich ryzykach jest m.in. mienie stanowiące własność lub będące  

w posiadaniu samoistnym lub zależnym (w szczególności na podstawie umów najmu, dzierżawy, użytkowania, 

użyczenia, testowania, leasingu lub innych podobnych) Zamawiającego, także to mienie, którego własność 

nabędzie lub, w którego posiadanie wejdzie Zamawiającego w okresie ubezpieczenia. Przedmiotem ubezpieczenia 

jest również mienie przewłaszczone (lub które zostanie przewłaszczone – w szczególności na bank lub zakład u 

3. Ochrona ubezpieczeniowa - zgodnie z klauzulą automatycznego pokrycia – obejmuje również zmiany stanu 

środków trwałych powstałe przed okresem ubezpieczenia w stosunku do wartości podanych do 

ubezpieczenia (stan na 13.10.2018 r.) w granicach przyjętego limitu określonego w klauzuli. 
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3.6 Klauzule obligatoryjne 

 

Klauzule dodatkowe mają charakter obligatoryjny, z zastrzeżeniem, że nie zawężają ochrony ubezpieczeniowej 

(odpowiedzialności Ubezpieczyciela) zgodnie z OWU w ubezpieczeniu, do którego mają zostać włączone. W sytuacji, gdy 

zgodnie z treścią klauzuli w stosunku do OWU dochodzi do zawężenia odpowiedzialności ubezpieczyciela w danym 

ubezpieczeniu to zastosowanie mają tylko te postanowienia w tych klauzulach, które tej odpowiedzialności nie zawężają i 

które tę odpowiedzialność rozszerzają. 

 

Klauzula reprezentantów - Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego 

niedbalstwa Ubezpieczającego oraz osób, za które Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność, przy czym przez wymienione 

tu osoby rozumie się wyłącznie Dyrektora, Zastępców Dyrektora. 

Klauzula ma zastosowanie do następującej grupy ubezpieczeń: 

 ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 

 ubezpieczenia sprzętu elektronicznego. 

 

Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowego mienia (automatyczne ubezpieczenie nowych inwestycji, klauzula 

inwestycyjna) 

1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i 

innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że: 

a) nowo nabyte środki trwałe lub środki trwałe w posiadanie których ubezpieczony wejdzie w trakcie okresu 

ubezpieczenia i będzie na nim ciążył obowiązek ubezpieczenia. 

b) wzrost wartości środków trwałych wskutek dokonanych inwestycji, 

zostają objęte automatyczną ochroną ubezpieczeniową od chwili przejścia ryzyka ich posiadania na Ubezpieczającego. 

Automatyczna ochrona ubezpieczeniowa odnosi się wyłącznie do miejsc ubezpieczenia wskazanych w umowie 

ubezpieczenia (z zastrzeżeniem postanowień klauzuli miejsca ubezpieczenia). Ochrona ubezpieczeniowa odnosi się 

również do transportu pomiędzy lokalizacjami, z zastrzeżeniem, że transport odbywa się zgodnie z zaleceniami 

producenta transportowanego mienia (dopuszcza się wprowadzenie limitu odpowiedzialności w odniesieniu do 

pojedynczego transportu nie niższego niż 30 000 zł). Przejście ryzyka związanego z posiadaniem nowych środków 

trwałych na Ubezpieczającego powinno być potwierdzone dokumentem np. fakturą zakupu lub protokołem zdawczo – 

odbiorczym. Ubezpieczający zobowiązany jest zgłosić zwiększenie sumy ubezpieczenia w terminie do 30 dni po 

zakończeniu każdego rocznego okresu ubezpieczenia. 

2. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w stosunku do automatycznie ubezpieczonego na mocy niniejszej klauzuli 

mienia ograniczona jest do wysokości 20% sumy ubezpieczenia z umowy ubezpieczenia. 

3. Nowo nabyte środki trwałe oraz inwestycje a także środki trwałe w posiadanie których ubezpieczony wejdzie w trakcie 

okresu ubezpieczenia i będzie na nim ciążył obowiązek ubezpieczenia, których suma ubezpieczenia przekracza przyjęty 

w klauzuli limit, mogą być ubezpieczone na zasadach określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Analogiczne 

zasady obowiązują, jeżeli w okresie ubezpieczenia łączna suma ubezpieczenia nowo nabytego mienia oraz inwestycji 

przekroczy przyjęty w klauzuli limit. 

4. Rozliczenie składki wynikającej z udzielanej ochrony ubezpieczeniowej następuje w terminie 30 dni po zakończeniu 

każdego rocznego okresu ubezpieczenia w oparciu o następującą formułę: ½ przyjętej stawki rocznej w umowie 

ubezpieczenia x wzrost sum ubezpieczenia w pierwszym półroczu. 

5. W przypadku gdy ubezpieczający zgłosi do ubezpieczenia nowo nabyte środki trwałe oraz inwestycje lub środki trwała 

w posiadanie, których wejdzie w trakcie okresu ubezpieczenia i będzie na nim ciążył obowiązek ubezpieczenia – jeszcze 

przed początkiem ochrony ubezpieczeniowej możliwe jest wystawienie osobnych dokumentów ubezpieczeniowych (na 

warunkach przedmiotowej umowy) ze składką płatną za rzeczywisty czas udzielonej ochrony ubezpieczeniowej (pro 

rata temporis). W takiej sytuacji przedmiotowe mienie nie będzie przedmiotem rozliczenia zgodnie z zapisami niniejszej 

klauzuli (to znaczy w terminie 30 dni po zakończeniu rocznego okresu ubezpieczenia). 

6. W przypadku, gdy w okresie ubezpieczenia suma ubezpieczenia mienia ulegnie zmniejszeniu wskutek jego zbycia, 

rozbiórki bądź zezłomowania, Ubezpieczyciel dokona rozliczenia składki na zasadach analogicznych.  

Klauzula ma zastosowanie do następującej grupy ubezpieczeń: 

 ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, 

 ubezpieczenia sprzętu elektronicznego. 

 

 

Klauzula likwidacyjna środków trwałych– bez względu na stopień umorzenia księgowego lub zużycia technicznego 

danego środka trwałego (dotyczy również majątku niskocennego), odszkodowanie wypłacane jest w pełnej wysokości, do 

wartości odtworzeniowej danego środka trwałego, bez potrącenia umorzenia księgowego i zużycia technicznego - wg faktur 

za naprawę lub kosztorysu. W przypadku nie odtwarzania środka trwałego wypłata odszkodowania nastąpi w wartości 

księgowej brutto danego środka trwałego lub odtworzeniowej, 

Klauzula ma zastosowanie do następującej grupy ubezpieczeń: 

 ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. 

 

Klauzula likwidacyjna w sprzęcie elektronicznym – bez względu na stopień umorzenia księgowego lub zużycia 

technicznego danego sprzętu elektronicznego, odszkodowanie wypłacane jest do wartości odtworzenia rozumianej jako 

wartości zastąpienia ubezpieczonego sprzętu przez sprzęt fabrycznie nowy, dostępny na rynku, możliwie jak najbardziej 

zbliżony parametrami jakości i wydajności do sprzętu utraconego, z uwzględnieniem kosztów transportu demontażu i 

montażu ponownego oraz opłat celnych i innych tego typu należności, niezależnie od wieku i stopnia umorzenia sprzętu. 

Górną granicą odpowiedzialności ubezpieczyciela jest zadeklarowana wartość księgowa brutto lub wartość odtworzeniowa w 

zależności od tego, która została przyjęta do ubezpieczenia). 
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Klauzula ma zastosowanie do następującej grupy ubezpieczeń: 

 ubezpieczenia sprzętu elektronicznego. 

 

Klauzula wyłączenia proporcji dla mienia ubezpieczonego w wartościach księgowych brutto - ustala się, z 

zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia, że nie 

stosuje się zasady proporcjonalnej redukcji odszkodowania dla mienia przyjętego do ubezpieczenia w wartości księgowej 

brutto, zgodnie z ewidencją środków trwałych. 

W przypadku ubezpieczenia mienia w systemie sum stałych według wartości księgowej brutto zasada proporcji zastosowanie 

będzie miała wyłącznie wtedy, gdy suma ubezpieczenia określona w umowie ubezpieczenia według wartości księgowej 

brutto w odniesieniu do konkretnego środka trwałego (środków trwałych) jest niższa od wartości przedmiotu ubezpieczenia 

wynikającej z faktycznych zapisów w księgach rachunkowych ubezpieczającego na dzień szkody (niedoubezpieczenie). W 

takiej sytuacji wysokość ustalonego odszkodowania może ulec zmniejszeniu w takiej proporcji, w jakiej suma ubezpieczenia 

przedmiotu ubezpieczenia pozostaje do jego wartości (wynikającej z faktyczny zapisów ksiąg rachunkowych) na dzień 

szkody. 

 

Klauzula ma zastosowanie do następującej grupy ubezpieczeń: 

 ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, 

 ubezpieczenia sprzętu elektronicznego. 

 

Klauzula VAT- z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków 

ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, wypłata odszkodowania dla przedmiotów 

ubezpieczenia przyjętych do ubezpieczenia z podatkiem VAT będzie wypłacana z podatkiem VAT przy założeniu, iż 

Ubezpieczający nie ma możliwości odliczenia podatku VAT. 

Klauzula ma zastosowanie do następującej grupy ubezpieczeń: 

 ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, 

 ubezpieczenia sprzętu elektronicznego. 

 

Klauzula częściowej rezygnacji ze stosowania zasady proporcji - z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą 

klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że 

wyłączona zostaje zasada stosowania proporcjonalnej redukcji odszkodowania w przypadku, gdy wysokość szkody nie 

przekracza 30 % sumy ubezpieczenia danego przedmiotu ubezpieczenia. 

Klauzula ma zastosowanie do następującej grupy ubezpieczeń: 

 ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, 

 ubezpieczenia sprzętu elektronicznego. 

 

Klauzula ograniczenia proporcji 

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych 

postanowień umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły, że podczas likwidacji szkody proporcjonalna redukcja odszkodowania 

(zasada proporcji) będzie stosowana jeśli niedoubezpieczenie przekroczy 30%. 

Klauzula ma zastosowanie do następujących ubezpieczeń: 

 ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, 

 ubezpieczenia sprzętu elektronicznego 

 

Dopuszcza się wprowadzenie zapisu dotyczącego dwóch powyższych klauzul (częściowej rezygnacji stosowania proporcji i 

klauzuli ograniczenia proporcji) – „w przypadku zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową zastosowanie będzie miała 

tylko jedna w powyższych klauzul bardziej korzystna dla Klienta” 

 

Klauzula płatności rat – w przypadku wypłaty odszkodowania, ubezpieczyciel nie jest uprawniony do potrącenia z kwoty 

odszkodowania lub żądania zapłaty płatności składek jeszcze nie wymagalnych.  

Dotyczy wszystkich ryzyk za wyjątkiem ubezpieczenia obowiązkowego OC. 

 

Klauzula stempla bankowego/pocztowego - jeżeli zapłata należnej ubezpieczycielowi składki dokonywana jest w formie 

przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, za zapłatę uważa się chwilę złożenia zlecenia w banku lub urzędzie 

pocztowym na właściwy rachunek ubezpieczyciela (o ile na rachunku ubezpieczającego znajduje się wystarczająca ilość 

wolnych środków). 

Dotyczy wszystkich grup ubezpieczeń. 

 

Klauzula czasu ochrony (dot. art. 814 § 1 k.c.) - Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, 

postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, iż materialny początek ochrony ubezpieczeniowej rozpoczyna się w 

dniu wskazanym w polisie jako początek okresu ubezpieczenia, mimo opłacenia składki lub jej pierwszej raty w terminie 

późniejszym. 

Dotyczy wszystkich ubezpieczeń. 

 

Klauzula płatności składki (dot. art. 814 § 2 k.c.) –Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, 

postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, iż w przypadku, gdy Ubezpieczający nie opłacił w terminie składki lub 

jej pierwszej raty, odpowiedzialność Ubezpieczyciela w ramach zawartej umowy ubezpieczenia nie ustaje, nie skutkuje także 

zawieszeniem. W takim przypadku Ubezpieczyciel wezwie na piśmie Ubezpieczającego do zapłaty zaległej składki lub jej 

pierwszej raty wyznaczając co najmniej 14-dniowy termin zapłaty. Po upływie tego okresu, w przypadku gdy 

Ubezpieczający nie zapłaci składki lub jej pierwszej raty, Ubezpieczyciel może na piśmie rozwiązać umowę ubezpieczenia 
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ze skutkiem natychmiastowym. Ubezpieczycielowi przysługuje roszczenie o zapłatę składki za okres przez który ponosił 

odpowiedzialność. 

Dotyczy wszystkich ryzyk za wyjątkiem ubezpieczenia obowiązkowego OC. 

 

Klauzula regresu (dot. art. 828 k.c.) - Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień 

umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, iż Ubezpieczyciel zrzeka się przysługującego mu na podstawie art. 828 k.c. prawa 

do roszczenia zwrotnego wobec sprawcy szkody z tytułu wypłaty odszkodowania Ubezpieczonemu, w przypadku gdy 

sprawcą szkody jest pracownik lub osoba świadcząca na rzecz Ubezpieczonego pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej. 

Niniejsza klauzula nie dotyczy szkód wyrządzonych przez te osoby umyślnie. 

Klauzula ma zastosowanie do następującej grupy ubezpieczeń: 

 ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, 

 ubezpieczenia sprzętu elektronicznego. 

 

Klauzula odbudowy w innej lokalizacji - z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień 

ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że zakład ubezpieczeń zezwala, 

aby uszkodzone lub zniszczone mienie mogło być przywrócone do poprzedniego stanu w dowolnym miejscu na terenie RP, 

według uznania Ubezpieczającego oraz w sposób odpowiadający wymogom Ubezpieczającego, z zastrzeżeniem, że 

wysokość odszkodowania w żadnym wypadku nie przekroczy kwoty, którą zakład ubezpieczeń zobowiązany byłby 

wypłacić, gdyby uszkodzone lub zniszczone mienie było przywrócone do poprzedniego stanu w dotychczasowej lokalizacji.  

Klauzula nie ma zastosowania w przypadku odbudowy na terenach zalewowych. 

Klauzula ma zastosowanie do następującej grupy ubezpieczeń: 

 ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. 

 

Klauzula 72 godzin - z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków 

ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się że wszystkie szkody powstałe w czasie następujących 

po sobie 72 godzin na skutek ciągłego oddziaływania tego samego pojedynczego zdarzenia losowego (np. huraganu, 

powodzi, deszczu nawalnego, trzęsienia ziemi) traktowane są jako pojedyncza szkoda w odniesieniu do sumy ubezpieczenia 

oraz franszyzy redukcyjnej określonych w umowie ubezpieczenia. 

Klauzula ma zastosowanie do następującej grupy ubezpieczeń: 

 ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, 

 ubezpieczenia sprzętu elektronicznego. 

 

Klauzula przepięć 

1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i 

innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że zakład ubezpieczeń pokrywa do ustalonego limitu szkody w 

przedmiocie ubezpieczenia powstałe bezpośrednio lub pośrednio w następstwie wyładowań atmosferycznych lub 

wzbudzania się niszczących sił elektromagnetycznych, w tym przepięcia (spowodowanego gwałtownym wzrostem 

napięcia w sieci elektrycznej w wyniku wyładowań atmosferycznych).  

2. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 300 000 PLN. Ponadto zakład 

ubezpieczeń pokrywa roszczenia za szkody powstałe ze zdarzeń, które nie są wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej na 

postawie OWU mienia od wszystkich ryzyk, w szczególność pożar i eksplozja, jeżeli te zdarzenia powodujące szkodę 

wynikły z przepięcia.  

Klauzula ma zastosowanie do następującej grupy ubezpieczeń: 

 ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, 

 ubezpieczenia sprzętu elektronicznego. 

 

Klauzula ubezpieczenia drobnych robót budowlanych - Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą 

postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że zakres 

ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody powstałe w związku z prowadzeniem w miejscu ubezpieczenia: 

a) prac ziemnych  

b) robót budowlanych, na które zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie na budowę oraz z zastrzeżeniem, 

że ich realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu. 

c) robót budowlanych, na które nie jest wymagane pozwolenie na budowę. 

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ryzyka wskazane w umowie ubezpieczenia i udzielana jest dla: 

a) mienia będącego przedmiotem robót budowlanych – do limitu 1.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w 

okresie ubezpieczenia.  

b)  w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia – do pełnej sumy ubezpieczenia. 

Klauzula ma zastosowanie do następującej grupy ubezpieczeń: 

 ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, 

 ubezpieczenia sprzętu elektronicznego. 

 

Klauzule kosztów dodatkowych: 

 

Klauzula ubezpieczenia kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie  

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych 

postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że zakład ubezpieczeń pokrywa ponad sumę ubezpieczenia uzasadnione i 

udokumentowane koszty poniesione przez Ubezpieczonego wynikłe z zaistnienia szkody objętej umową ubezpieczenia, 

powstałe w związku z uprzątnięciem pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki/ demontażu części niezdatnych 

do użytku, ich wywozem, składowaniem lub utylizacją. Ochrona obejmuje również koszty demontażu i ponownego montażu 

nieuszkodzonych części ubezpieczonego mienia, jeżeli czynności takie są niezbędne w celu przeprowadzenia naprawy 
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mienia dotkniętego szkodą. Powyższe koszty objęte są ochroną ubezpieczeniową do limitu odpowiedzialności określonego 

poniżej (wspólnie dla wszystkich klauzul kosztów dodatkowych) w okresie ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa nie 

dotyczy kosztów związanych z usunięciem zanieczyszczeń wody lub gleby i jej rekultywacją. 

 

W przypadku niedoubezpieczenia mienia, świadczenie wypłacane przez zakład ubezpieczeń tytułem zwrotu kosztów 

wymienionych w niniejszej klauzuli jest zmniejszane w takim stosunku jak odszkodowanie tj. proporcjonalnie do stopnia 

zaniżenia sumy ubezpieczenia mienia. 

 

Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej klauzuli stanowi nadwyżkę w stosunku do ochrony 

gwarantowanej w granicach sumy ubezpieczenia w podstawowym zakresie ubezpieczenia mienia.  

 

Klauzula kosztów zabezpieczenia przed szkodą  

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych 

postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że w razie nieuchronności zajścia zdarzenia losowego objętego ochrona 

ubezpieczeniową, zakład ubezpieczeń pokrywa ponad sumę ubezpieczenia uzasadnione i udokumentowane koszty 

zabezpieczenia przed szkodą bezpośrednio zagrożonego mienia.  

 

Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej klauzuli stanowi nadwyżkę w stosunku do ochrony 

gwarantowanej w granicach sumy ubezpieczenia w podstawowym zakresie ubezpieczenia mienia.  

W przypadku niedoubezpieczenia mienia, świadczenie wypłacane przez zakład ubezpieczeń tytułem zwrotu kosztów 

wymienionych w niniejszej klauzuli jest zmniejszane w takim stosunku jak odszkodowanie tj. proporcjonalnie do stopnia 

zaniżenia sumy ubezpieczenia mienia. 

 

Klauzula akcji ratowniczej 

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych 

postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że zakład ubezpieczeń pokrywa ponad sumę ubezpieczenia uzasadnione i 

udokumentowane koszty akcji ratowniczej ubezpieczonego mienia, w tym wynagrodzenie straży pożarnej, poniesione przez 

Ubezpieczającego w związku z zaistniałym zdarzeniem losowym objętym umową ubezpieczenia . 

Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej klauzuli stanowi nadwyżkę w stosunku do ochrony 

gwarantowanej w granicach sumy ubezpieczenia w podstawowym zakresie ubezpieczenia mienia.  

W przypadku niedoubezpieczenia mienia, świadczenie wypłacane przez zakład ubezpieczeń tytułem zwrotu kosztów 

wymienionych w niniejszej klauzuli jest zmniejszane w takim stosunku jak odszkodowanie tj. proporcjonalnie do stopnia 

zaniżenia sumy ubezpieczenia mienia. 

 

Klauzula zwiększonych kosztów transportu  

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych 

postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że zakład ubezpieczeń obejmuje ochroną ubezpieczeniową, uzasadnione i 

udokumentowane, dodatkowo poniesione przez Ubezpieczonego w związku z powstałą szkodą objętą zakresem 

ubezpieczenia, koszty transportu części zamiennych i ubezpieczonego mienia z siedziby producenta do miejsca montażu oraz 

z miejsca, w którym jest ono zamontowane do zakładu naprawczego i z powrotem wraz z kosztami demontażu oraz 

ponownego montażu.  

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje koszty transportu zwyczajowo stosowanego przy danym rodzaju przedmiotu 

ubezpieczenia, z wyłączeniem transportu lotniczego lub ekspresowego. 

W przypadku niedoubezpieczenia mienia, świadczenie wypłacane przez zakład ubezpieczeń tytułem zwrotu kosztów 

wymienionych w niniejszej klauzuli jest zmniejszane w takim stosunku jak odszkodowanie tj. proporcjonalnie do stopnia 

zaniżenia sumy ubezpieczenia mienia. 

 

Klauzula ubezpieczenia dodatkowych kosztów pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych, w dni wolne od pracy oraz 

frachtu ekspresowego  

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych 

postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o dodatkowe koszty pracy w 

godzinach nadliczbowych, w godzinach nocnych, w dni wolne od pracy oraz koszty frachtu ekspresowego (z wyłączeniem 

jednak frachtu lotniczego) poniesione w związku ze szkodą w ubezpieczonym mieniu, za którą zakład ubezpieczeń przyjął 

odpowiedzialność na podstawie zawartej umowy ubezpieczenia. 

W przypadku niedoubezpieczenia mienia, świadczenie wypłacane przez zakład ubezpieczeń tytułem zwrotu kosztów 

wymienionych w niniejszej klauzuli jest zmniejszane w takim stosunku jak odszkodowanie tj. proporcjonalnie do stopnia 

zaniżenia sumy ubezpieczenia mienia. 

 

Klauzula wynagrodzenia ekspertów  

1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i 

innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że zakład ubezpieczeń obejmuje ochroną ubezpieczeniową 

wynagrodzenia należne ekspertom zewnętrznym: architektom, inspektorom, inżynierom, konsultantom, które 

Ubezpieczony zobowiązany jest zapłacić, a których zatrudnienie jest konieczne w celu odtworzenia mienia dotkniętego 

szkodą, za którą zakład ubezpieczeń zobowiązał się wypłacić odszkodowanie na mocy powyższych warunków, pod 

warunkiem, że zatrudnienie eksperta było uzgodnione i zaakceptowane przez zakład ubezpieczeń  

2. Niniejsza klauzula obejmuje ochroną ubezpieczeniową także koszty poniesione na wyliczenie i przygotowanie 

roszczenia przez Ubezpieczającego, do wysokości 50% wartości poniesionych z tego tytułu kosztów, jednak nie więcej 

niż  (limit podany poniżej) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

3. Z tytułu ubezpieczenia powyższych kosztów zakład ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność do wysokości normalnie 



nr sprawy: BZK/03/12/2018 

16 
 

obowiązujących stawek rynkowych. 

4. W przypadku niedoubezpieczenia mienia, świadczenie wypłacane przez zakład ubezpieczeń tytułem zwrotu kosztów 

wymienionych w niniejszej klauzuli jest zmniejszane w takim stosunku jak odszkodowanie tj. proporcjonalnie do 

stopnia zaniżenia sumy ubezpieczenia mienia. 

5. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia podany poniżej. 

 

Wspólny limit odpowiedzialności dla klauzul dotyczących kosztów dodatkowych (klauzuli ubezpieczenia kosztów usunięcia 

pozostałości po szkodzie, kosztów zabezpieczenia przed szkodą, zwiększonych kosztów transportu, dodatkowych kosztów 

pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych, w dni wolne od pracy oraz frachtu ekspresowego, klauzuli wynagrodzenia 

ekspertów) w wysokości 300 000 zł na jedno i wszystkie w/w zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

Klauzula ma zastosowanie do następującej grupy ubezpieczeń: 

 ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, 

 ubezpieczenia sprzętu elektronicznego. 

 

Klauzula akceptacji zabezpieczeń przeciwkradzieżowych – Zakład Ubezpieczeń przyjmuje zabezpieczenia 

przeciwkradzieżowe za wystarczające. 

Klauzula ma zastosowanie do następującej grupy ubezpieczeń: 

 ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, 

 ubezpieczenia sprzętu elektronicznego. 

 

Klauzula akceptacji zabezpieczeń przeciwpożarowych – Zakład Ubezpieczeń uznaje zabezpieczenia przeciwpożarowe za 

wystarczające.  

Klauzula ma zastosowanie do następującej grupy ubezpieczeń: 

 ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, 

 ubezpieczenia sprzętu elektronicznego. 

 

Klauzula akceptacji zabezpieczeń przeciwprzepięciowych – Zakład Ubezpieczeń uznaje istniejące zabezpieczenia 

przeciwprzepięciowe za wystarczające.  

Klauzula ma zastosowanie do następującej grupy ubezpieczeń: 

 ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, 

 ubezpieczenia sprzętu elektronicznego. 

 

Klauzula kradzieży zwykłej - Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 

warunków ubezpieczenia ustala się, że zakres ochrony ubezpieczeniowej rozszerza się o ryzyko kradzieży zwykłej 

ubezpieczonego mienia. Dla potrzeb niniejszych postanowień za kradzież zwykłą rozumie się zabór mienia (bez oznak 

włamania) w celu przywłaszczenia. Ubezpieczający/Ubezpieczony jest zobowiązany do zawiadomienia policji, bezzwłocznie 

po odkryciu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą zwykłą. Udział własny w każdej szkodzie: 5 % wartości szkody 

nie mniej niż 500,00 zł  

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla kradzieży zwykłej: 5.000,00 zł, w 

agregacie na obie poniższe linie ubezpieczenia. 

Klauzula ma zastosowanie do następującej grupy ubezpieczeń: 

 ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, 

 ubezpieczenia sprzętu elektronicznego. 

 

Klauzula różnicy wartości mienia - Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 

warunków ubezpieczenia ustala się, że w przypadku szkody w mieniu przyjętym do ubezpieczenia w wartości księgowej 

brutto (wartości początkowej), która znajduje pokrycie ubezpieczeniowe na podstawie zawartej umowy ubezpieczenia – 

Ubezpieczyciel pokryje również koszty zakupu, odbudowy, naprawy takiego mienia w sytuacji gdy nie zostaną one pokryte 

w pełni w ramach przyjętej sumy ubezpieczenia. Klauzula nie wyłącza zastosowania klauzul kosztów dodatkowych i innych 

rozszerzeń ochrony ubezpieczeniowej. 

Limit odpowiedzialności dla przedmiotowej klauzuli: 100 000 zł. 

Klauzula ma zastosowanie do następującej grupy ubezpieczeń: 

 ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, 

 ubezpieczenia sprzętu elektronicznego. 

 

 

Klauzula kosztów ewakuacji - Z Zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzula postanowień ogólnych 

warunków ubezpieczenia oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel obejmuje ochroną 

ubezpieczeniowa koszty ewakuacji pacjentów oraz sprzętu medycznego, poniesione w wyniku zagrożenia wystąpieniem 

szkody, pod warunkiem, iż niebezpieczeństwo to będzie wydawało się realne. 

Ubezpieczycie pokrywa powyższe koszty ewakuacji również w przypadku alarmu bombowego. 

Za koszty ewakuacji uważa się poniesione i udokumentowane koszty związane z: 

1) transportem pacjentów, 

2) transportem sprzętu medycznego, 

3) magazynowaniem/przechowywaniem sprzętu medycznego w czasie koniecznym dla czynności ewakuacyjnych, 

4) dozorem sprzętu medycznego przez wyspecjalizowane podmioty, 

5) pobytem ewakuowanych pacjentów w zastępczych placówkach w okresie do jednej doby licząc od momentu 

zakwaterowania z zastrzeżeniem, iż koszty pobytu jednego pacjenta nie mogą przekroczyć 100 zł za dobę. 

Ubezpieczycie pokrywa powyższe koszty wyłącznie w sytuacji, gdy ewakuacja przeprowadzona została na polecenie Policji, 

Straży Pożarnej lub Straży Miejskiej oraz odbywała się pod kierunkiem lub w obecności ww. służb. 
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Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi 100 000 zł 

Klauzula ma zastosowanie do następującej grupy ubezpieczeń: 

 ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, 

 ubezpieczenia sprzętu elektronicznego. 

 

Klauzula ubezpieczenia awarii maszyn - 1. Ubezpieczającemu przysługuje odszkodowanie, jeżeli szkoda w 

ubezpieczonych maszynach i urządzeniach powstała w wyniku ryzyka działającego na to mienie od wewnątrz. 

2. W odniesieniu do maszyn i urządzeń, o których mowa w ust. 1 wymagane jest aby były zainstalowane w miejscu 

przeznaczenia oraz by wszystkie testy oraz próby wymagane stosownymi przepisami prawnymi i/lub zaleceniami producenta 

zostały zakończone z wynikiem pozytywnym, a fakt ten został pisemnie potwierdzony przez uprawnione osoby. 

3. W ramach zakresu ubezpieczenia określonego w ust. 1 ochroną ubezpieczeniową do wysokości limitu 

odpowiedzialności uzgodnionego w umowie ubezpieczenia objęte są m. in.: 

- szkody polegające na awarii maszyn i urządzeń, w tym awarii będącej następstwem błędu w obsłudze, dostania się ciała 

obcego, rozerwania na skutek działania siły odśrodkowej, błędów konstrukcyjnych, projektowych, montażowych, wadliwego 

wykonania, wad materiałowych, niedoboru chłodziw, smarów, olejów; 

- szkody elektryczne w maszynach i urządzeniach powstałe na skutek niezachowania parametrów prądu, tj. przepięcia, 

zwarcia, przetężenia, bez związku z wyładowaniami atmosferycznymi. 

- Zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód elektrycznych powstałych w generatorach energii elektrycznej i 

transformatorach o mocy powyżej 1000 kVA oraz w silnikach o mocy powyżej 1000 kW. 

- koszty poniesione przez Ubezpieczającego z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych lub w dni ustawowo wolne 

od pracy oraz koszty frachtu ekspresowego pod warunkiem, że koszty zostaną poniesione w następstwie ubezpieczonej 

szkody; koszty są pokrywane do 20% wartości szkody. 

4. Za szkodę uważa się powstałą nagle, niekorzystną fizyczną zmianę w ubezpieczonym mieniu powodującą konieczność 

jego naprawy, wymiany lub odtworzenia. Zmiana nie zmniejszająca wartości użytkowej ubezpieczonego mienia np. 

wgniecenie, odpryśnięcie lub zadrapanie, nie jest uważana za szkodę. 

5. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody spowodowane przez: 

- normalne zużycie, zestarzenie, ścieranie – również wtedy, gdy było to pośrednio najważniejszą przyczyną szkody; 

- kontaminację, tj. zanieczyszczenie, zakopcenie, pokrycie osadem, zapylenie oraz korozję, chyba że ryzyko będące 

przyczyną powstania tych zdarzeń było objęte zakresem ochrony ubezpieczeniowej; 

- wpływ warunków atmosferycznych, które należało uwzględnić z uwagi na porę roku lub warunki miejscowe, takich jak 

działanie energii słonecznej, wilgotności atmosferycznej, suchości powietrza; 

- osiadanie ziemi na skutek eksploatacji powierzchniowej lub podziemnej; 

- suszę lub wysychanie. 

6. W ramach zakresu ubezpieczenia ochronie ubezpieczeniowej nie podlegają szkody: 

- w częściach i materiałach eksploatacyjnych, które w okresie użytkowania muszą być wielokrotnie 

wymieniane z uwagi na ich zużywanie się; 

- powstałe podczas testów, ruchów i obciążeń próbnych lub gdy przedmiot ubezpieczenia był używany w sposób i do celów 

innych niż te, do których jest przeznaczony. 

7. Zakresem ochrony ubezpieczeniowej nie są objęte szkody, za które odpowiedzialna jest zidentyfikowana osoba trzecia: 

dostawca, producent lub wykonawca usługi, chyba że osoba ta kwestionuje obowiązek poniesienia odpowiedzialności za 

powstałą szkodę lub nie posiada wystarczających środków na pokrycie szkody. W takiej sytuacji Ubezpieczyciel wypłaci 

Ubezpieczającemu odszkodowanie, a prawo do roszczeń regresowych wobec sprawcy szkody przechodzi na 

Ubezpieczyciela. 

8. Zakresem ubezpieczenia nie są objęte maszyny i urządzenia w wieku powyżej 15 lat. 

Limit odpowiedzialności: 150.000,- PLN na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. 

Franszyza redukcyjna: 10% wartości szkody, nie mniej niż 1.000,- PLN na każdy wypadek ubezpieczeniowy. 

Klauzula ma zastosowanie do następującej grupy ubezpieczeń: 

 ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. 

 

 

 

3.7 Klauzule fakultatywne 

 

Klauzula nr 1 Klauzula ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk  

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we 

wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, iż zastępuję się ubezpieczenia w systemie ryzyk nazwanych 

tj: 

- ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,  

- ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, 

- ubezpieczenie przedmiotów szklanych od stłuczenia,  

ubezpieczeniem mienia od wszystkich ryzyk, do którego będą miały zastosowanie wszystkie warunki wymagane w ww. 

ubezpieczeniach i klauzulach obligatoryjnych a także w klauzulach fakultatywnych dotyczących powyższych ryzyk i 

zaakceptowanych przez Ubezpieczyciela. 

 

 

Klauzula nr 2 Klauzula funduszu prewencyjnego  

Ubezpieczyciel stawia do dyspozycji Ubezpieczającego fundusz prewencyjny w wysokości 10% płaconych składek z całości 

ubezpieczeń zawartych w wyniku niniejszego przetargu. Środki z funduszu prewencyjnego mogą być wykorzystane w 

całości przed zakończeniem okresu ubezpieczenia. Ubezpieczyciel przekazuje Ubezpieczającemu środki z funduszu 
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prewencyjnego w ciągu 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku  o przyznanie tych środków. Ubezpieczający przedstawi 

Ubezpieczycielowi rachunki lub kosztorys potwierdzający wydatki z tego funduszu.  

Dotyczy wszystkich ryzyk. 

 

Klauzula nr 3 Klauzula składowania 

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we 

wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, iż w przypadku szkód powstałych w skutek zalania mienia 

Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za mienie składowane bezpośrednio na podłodze oraz mienie na nim się 

znajdujące. Odpowiedzialność w powyższym zakresie dotyczy również mienia znajdującego się w pomieszczeniach 

położonych poniżej poziomu gruntu.  

Klauzula ma zastosowanie do następującej grupy ubezpieczeń: 

 ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, 

 ubezpieczenia sprzętu elektronicznego. 

 

Klauzula nr 4 Klauzula katastrofy budowlanej  

Zakład ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność za zdarzenia polegające na zawaleniu się budynku, budowli (katastrofy 

budowlanej), a także za skutki katastrofy budowlanej, w szczególności, jeżeli stała się przyczyną innego zdarzenia nie 

włączonego w zakresu ubezpieczenia (np. pożaru itd. zgodnie z zakresem mienia od wszystkich ryzyk z uwzględnienie 

postanowień szczególnych zawartych w niniejszej specyfikacji, jeżeli stanowią rozszerzenie w stosunku do OWU). 

Limit odpowiedzialności na jedno i na wszystkie zdarzenia 500.000,00 PLN dotyczy ryzyka katastrofy budowlanej natomiast 

dla ryzyk nazwanych będących skutkiem pośrednim powstałej katastrofy budowlanej do pełnej sumy ubezpieczenia.  

Dopuszcza się zastosowanie udziału własnego w wysokości: „10% wartości szkody minimum 1000 zł”, 

Klauzula ma zastosowanie do następującej grupy ubezpieczeń: 

 ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, 

 ubezpieczenia sprzętu elektronicznego. 
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