
Załącznik nr 10 do SIWZ

PROCEDURA LIKWIDACJI SZKÓD

Ubezpieczyciel (Wykonawca): .....................................................................................

Broker: Grupa Brokerska ODYS Sp. z o.o., ul. 11 Listopada 1A, 85-624 Bydgoszcz

Ubezpieczony: Tramwaj Fordon Sp. z o.o.
§ 1

1. Przedmiot likwidacji szkód jest cała infrastruktura tramwajowo-drogowa wraz z sygnalizacja świetlną,
oświetleniem i pozostałymi elementami infrastruktury na terenie prowadzonej działalności przez Zamawiającego.

2. Przedmioty o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu znajdują się na terenie Bydgoszczy.

§ 2

1. Strony wyżej wymienione ustalają, że z dniem 01 stycznia 2018 roku wprowadza się uproszczony system likwidacji
szkód przedmiotów wymienionych w § 1 niniejszej umowy.

2. Dopuszcza się, celem sprawnej i natychmiastowej naprawy uszkodzonych przedmiotów, likwidację szkód przez
Ubezpieczonego lub Konserwatora działającego w jego imieniu, bez wcześniejszej konsultacji z Ubezpieczycielem.

§ 3

W przypadku, o którym mowa w § 2 Ubezpieczony zobowiązany jest zawiadomić o powstałej szkodzie Ubezpieczyciela
za pośrednictwem Grupy Brokerskiej ODYS Sp. z o.o. niezwłocznie po powzięciu informacji o zdarzeniu, najpóźniej w
dniu następnym w dni robocze lub w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniach wolnych i świętach.
Informację o powstałej szkodzie należy przesłać faksem lub e-mailem wypełniając druk zgłoszenia szkody (ZAŁĄCZNIK
NR 1 do procedury likwidacji szkód).

§ 4

Kosztorys który jest elementem druku zgłoszenia szkody – załącznik nr 1 do procedury likwidacji szkód który
Ubezpieczający wypełnia zgodnie z dyspozycją § 3 niniejszej umowy wraz z pismem przewodnim dostarczany będzie do
Ubezpieczyciela  za pośrednictwem brokera obsługującego – Grupa Brokerska ODYS Sp. z o.o.

§ 5

1. Kosztorys (wycena szkody) wykonywany jest na podstawie cenników tego typu przedmiotów, faktur za naprawę,
wykonanie usługi, zakup i/lub zgodnie  z Umową zawartą pomiędzy Ubezpieczonym a Konserwatorem (firma której
została zlecona naprawa przedmiotów o których mowa w § 1 niniejszej umowy na terenie Bydgoszczy oraz zgodnie z
cenami w niej zawartymi).

2. Kosztorys powinien odpowiadać rozmiarom faktycznej naprawy uszkodzeń  (zestawienie elementów uszkodzonych oraz
elementów które podlegają  naprawie, bądź wymianie).Załącznik do kosztorysu stanowią również zdjęcia wykonane z
miejsca zdarzenia, zarówno przed jak i po naprawie.

3. Kosztorysy nie powinny jednak przekraczać poziomu średnich regionalnych cen i narzutów publikowanych między
innymi w systemie „SECOCENBUD”, publikowanych przez OWE-OB. „Promocja” Sp. z o.o. w Warszawie.

§ 6

Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o szkodzie.
Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela,
albo wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe, odszkodowanie powinno być wypłacone w ciągu 14 dni od dnia,
w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe.
Wypłata odszkodowania następować będzie na podstawie kserokopii faktury VAT wystawionej przez firmę dokonującą
naprawy oraz przedstawionego kosztorysu po zweryfikowaniu przez Ubezpieczyciela pod względem merytorycznym i
rachunkowym z uwzględnieniem zasad określonych w szczególnych warunkach ubezpieczeń stanowiących integralną
część generalnej umowy ubezpieczenia i zasad określonych w ogólnych warunkach ubezpieczeń wymienionych w polisie.
Sporządzenie kosztorysu nastąpi zgodnie z § 5, oraz zgodnie z  Umową o współpracy zawarta pomiędzy Ubezpieczonym, a
Konserwatorem - firmą, wybraną w drodze złożenia najkorzystniejszej oferty i/lub w drodze wyboru w innej procedurze



najkorzystniejszej oferty na serwisowanie, konserwację, naprawę przedmiotów o których mowa w § 1 niniejszej umowy,
na terenie województwa kujawsko – pomorskiego.
W szkodach bezkwestyjnych Ubezpieczyciel będzie wypłacał zaliczki w wysokości do 70% przewidywanej wysokości
odszkodowania. Końcowe rozliczenie szkody nastąpi po jej udokumentowaniu zgodnie z pozostałymi ustaleniami w/w
procedury.
Ponadto strony ustalają, że w razie wypłacenia zaliczki większej od faktycznie przysługującego wysokości odszkodowania,
potrącenie nadpłaconej szkody nastąpi z następnych szkód, o czym Ubezpieczony zostanie poinformowany na piśmie lub
dokona zwrotu nadpłaconej kwoty.
W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczeniowej Ubezpieczający zobowiązuje się do zwrotu nienależnie wypłaconej
kwoty w ciągu 7 dni.

§ 7

Niniejsza procedura dotyczy szkód które nie mogą być zlikwidowane przez Wykonawcę (Ubezpieczyciela)  w trybie
wynikającym z umowy ubezpieczenia ze względu na bezpieczeństwo funkcjonowania ruchu drogowego w Bydgoszczy lub
z  innego równie ważnego powodu.

§ 8

Procedura Likwidacji szkód wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2019 roku i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2022
roku.

W imieniu Ubezpieczyciela: W imieniu Tramwaj Fordon Sp. z o.o. :

W imieniu GB ODYS Sp. z o.o.:



Załącznik nr 1 do procedury likwidacji szkód

DRUK ZGŁOSZENIA SZKODY

1 Ubezpieczający/Ubezpieczony

2 Poszkodowany

3 Ubezpieczyciel

4 Numer polisy

5 Przedmiot ubezpieczenia

6 Rodzaj szkody

7 Miejsce wystąpienia szkody

8 Data powstania szkody

9 Przyczyny powstania szkody(opis zdarzenia)

10 Zestawienie uszkodzenia mienia (opis
uszkodzeń)

11 Planowany termin i sposób usunięcia szkody

12 Przewidywana wysokość strat

13 Kosztorys *

14 Wysokość szkody

15 Ewentualny sprawca szkody (nazwisko i
adres)

16 Czy powiadomiono policję

17 Osoba prowadząca w imieniu Spółki

18 Osoba zgłaszająca

19 UWAGI

*W kosztorysie należy podać pozycję z cennika

Oświadczenie
Tramwaj Fordon Sp. z o.o. oświadcza, że przedmiotowa szkoda nie została zgłoszona z innej polisy u innego Ubezpieczyciela

………………………………………........
podpis Ubezpieczającego/Ubezpieczonego
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