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Załącznik nr 9 do SIWZ - dotyczy zadania 1

GENERALNA UMOWA UBEZPIECZENIA NR – .......................................................................

zawarta w dniu  ....................2018 roku pomiędzy:
TRAMWAJEM FORDON Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (85-027), przy ul. Jagiellońskiej 94c, wpisaną
do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000332741, NIP: 5542829893, REGON: 340560490, o
kapitale zakładowym 16.575.000,00 zł w całości wpłaconym, zwanym dalej w tekście "Zamawiającym"
reprezentowanym przez:
Macieja Kozakiewicza - Prezesa Zarządu

a

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................
zwanym dalej w tekście „Wykonawcą” reprezentowanym przez:
.........................................................................................................
.........................................................................................................

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Zamawiający jest oznaczony i występuje w załącznikach do niniejszej Umowy oraz w pozostałych  dokumentach
ubezpieczeniowych również jako: Ubezpieczający i/lub Ubezpieczony.
Na mocy niniejszej Umowy Ubezpieczonym może być również inny podmiot, jednostka wskazana przez
Zamawiającego w jednostkowej umowie ubezpieczenia (polisie).
2. Wykonawca jest oznaczony i występuje w załącznikach do niniejszej umowy oraz w pozostałych  dokumentach
ubezpieczeniowych również jako: Ubezpieczyciel/Zakład Ubezpieczeń.
3. W wyniku przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne, w trybie przetargu nieograniczonego, na
podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o numerze: ....................t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986
./- ZADANIE 1, Prawo zamówień publicznych, Strony zawierają Umowę za pośrednictwem i przy udziale
Grupy Brokerskiej ODYS Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. 11 Listopada 1A, 85-624 Bydgoszcz,  wpisanym do
Krajowego Rejestru Sądowego, Sądu Rejonowego w Bydgoszczy pod numerem KRS 0000186231, NIP: 967-
10-95-541, REGON: 092574927, kapitał zakładowy: 50.000 PLN w całości opłacony, która jest brokerem
Zamawiającego, zwaną dalej w tekście „Brokerem”, reprezentowaną przez: Mirosława Krzemkowskiego
następującej treści:

§ 2
Przedmiot ubezpieczenia

1. Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie, następstwa nieszczęśliwych wypadków Zamawiającego oraz
odpowiedzialność cywilna deliktowa i kontraktowa z tytułu posiadania mienia i prowadzenia działalności
przez Zamawiającego.
2. Nazwa i kod przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):
66516000-0 Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,
66513200-1 Usługi ubezpieczenia wykonawcy od wszelkiego ryzyka,
66515000-3 Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty.
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§ 3
Okres ubezpieczenia

1. Ubezpieczenie obejmuje okres nie wcześniej niż od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.
2. Polisy ubezpieczeniowe potwierdzające zawarcie poszczególnych rodzajów ubezpieczenia wystawiane

zostaną  na okres 1 roku (12 miesięcy), na zasadach określonych  w ustępie 3 niniejszego paragrafu,
z możliwością jej wypowiedzenia zgodnie z regulacją § 7 niniejszej umowy.

3. Polisy ubezpieczeniowe potwierdzające zawarcie poszczególnych rodzajów ubezpieczenia  wystawiane
zostaną w okresach:
- 01.01.2019 - 31.12.2019 (pierwszy okres polisowy),
- 01.01.2020 - 31.12.2020 (drugi okres polisowy),
- 01.01.2021 - 31.12.2021 (trzeci  okres polisowy),
- 01.01.2022 - 31.12.2022 (czwarty okres polisowy) przy założeniu że:
1) w pierwszym okresie polisy potwierdzające zawarcie poszczególnych rodzajów ubezpieczeń będą

wystawiane na okres od dnia 01.01.2019 r. i/lub od dnia zgłoszenia do ubezpieczenia – dotyczy mienia które
Zamawiający posiada, lub od dnia zakupu, przejęcia – dotyczy mienia nowo nabytego do dnia 31.12.2019
roku.

2) w drugim okresie polisowym potwierdzające zawarcie poszczególnych rodzajów ubezpieczeń będą
wystawiane na okres od dnia 01.01.2020 r. – dotyczy mienia które Zamawiający posiada, lub od dnia
zakupu, przejęcia, przystąpienia – nie dłużej jednak niż do dnia 31.12.2020 roku.

3) w trzecim okresie polisowym potwierdzające zawarcie poszczególnych rodzajów ubezpieczeń będą
wystawiane na okres od dnia 01.01.2021 r. – dotyczy mienia które Zamawiający posiada, lub od dnia
zakupu, przejęcia, przystąpienia – nie dłużej jednak niż do dnia 31.12.2021 roku.

4) w czwartym okresie polisowym potwierdzające zawarcie poszczególnych rodzajów ubezpieczeń będą
wystawiane na okres od dnia 01.01.2022 r. – dotyczy mienia które Zamawiający posiada, lub od dnia
zakupu, przejęcia, przystąpienia – nie dłużej jednak niż do dnia 31.12.2022 roku.

4. Polisy ubezpieczeniowe (umowy jednostkowe) potwierdzające zawarcie poszczególnych rodzajów
ubezpieczenia w stosunku do mienia będące  przedmiotem leasingu lub użytkowanego na podstawie
umów cywilno-prawnych, na wniosek Zamawiającego lub Brokera zostaną wystawione na okres
12 miesięcy w okresie obowiązywania niniejszej Umowy.

5. W stosunku do polis ubezpieczeniowych (umów jednostkowych) potwierdzających zawarcie poszczególnych
rodzajów ubezpieczenia, które zostały wystawione na wniosek Wykonawcy na cały okres ubezpieczenia tj.
01.01.2019 r. - 31.12.2022 r., lub które zostały wystawione do końca okresu ubezpieczenia tj. do dnia
31.12.2022 r., - suma ubezpieczenia, suma gwarancyjna, pojemność polisy, limity odpowiedzialności w tym
limity zawarte w klauzulach odnoszą się zawsze do okresu 12 miesięcy w ramach okresów polisowych o
których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.

§ 4
Zakres ubezpieczenia

1.Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej
Zamawiającego, zgodnie z przedstawioną w wyniku procedury przetargowej ofertą, Specyfikacją Istotnych
Warunków Zamówienia (SIWZ), które  stanowią załączniki do niniejszej Umowy.

2. Ochroną ubezpieczeniową objęte są ryzyka ubezpieczeniowe na podstawie SIWZ w zakresie który został
określonych w załącznikach 1 - 3 stanowiących integralną część niniejszej Umowy oraz obowiązujących u
Wykonawcy Ogólnych Warunków Ubezpieczenia – w zakresie w jakim nie są sprzeczne z SIWZ i niniejszą
umową, chyba że są korzystniejsze dla Zamawiającego.

3. Wykonawca akceptuje możliwość wyrównywania okresów  poszczególnych rodzajów ubezpieczenia przez
Zamawiającego w terminach i na zasadach określonych w § 3 ust 2 i 3 niniejszej Umowy ze  składką naliczoną
proporcjonalnie (zasada pro rate temporis), do końca  okresu na jaki zostanie wystawiona polisa zgodnie z
regulacją § 3 ust 3.
4. Mienie zakupione, zgłoszone, przejęte  w trakcie trwania niniejszej umowy przez Zamawiającego i/lub
przystąpienie przez Zamawiającego do niniejszej Umowy, będzie ubezpieczone według stawek określonych w
ofercie tj. załączniku nr 3 do SIWZ dla poszczególnych  składników mienia (przedmiotów ubezpieczenia).
Składka będzie naliczona proporcjonalnie (zasadach pro rate temporis), do końca okresu  na jaki zostanie
wystawiona polisa, zgodnie z regulacją § 3 ust 3.
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5. Stawki za ubezpieczenie poszczególnych składników mienia (przedmiotów ubezpieczenia) które zostały
przedstawione w ofercie tj.  w załączniku nr 3 (kolumna 5)  do SIWZ dotyczą 12- miesięcznego okresu
ubezpieczenia.
6. W przypadku zmiany w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy Ogólnych Warunków Ubezpieczenia przez
Wykonawcę na korzystniejsze dla Zamawiającego, będą miały zastosowanie automatycznie, w innym
przypadku obowiązujące będą warunki z dnia podpisania niniejszej umowy. Wykonawca jest zobowiązany
zawiadomić Zamawiającego o zmianie Ogólnych  warunków ubezpieczenia zawierające postanowienia
korzystniejsze od dotychczasowych w terminie 14 dni od  daty wejścia ich w życie.
7.  Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian sum ubezpieczenia w okresie trwania niniejszej Umowy
ubezpieczenia z zastrzeżeniem zapisów wynikających z niniejszego paragrafu. Zmiana sum ubezpieczenia
spowoduje przeliczenie składki proporcjonalnie do okresu ubezpieczenia z zastosowaniem stawek
wynikających z załącznika nr 3 (kolumna 5) do SIWZ z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to zmiany sumy
gwarancyjnej w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaniem mienia i prowadzoną
działalnością. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany sumy gwarancyjnej w okresie trwania
niniejszej umowy ubezpieczenia w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej w związku z
posiadaniem mienia i prowadzoną działalnością a Wykonawca możliwość zmiany wysokości składki
za przedmiotowe ubezpieczenie.

§ 5
Składka za ubezpieczenia

1. Całkowita wartość zamówienia (cena brutto za składkę) zgodnie z ofertą przetargową, stanowiącą załącznik
do niniejszej Umowy, wynosi: .............PLN (słownie: ...........................................................................................)
2. Składki wynikające z ubezpieczeń zawieranych w myśl przedmiotowej Umowy będą każdorazowo zapisane
i określone na polisach a sposób jej wyliczenia będzie zgodny z ofertą Wykonawcy oraz zapisami
wynikającymi z § 4. niniejszej Umowy.
3. Zamawiający zapłaci składkę zgodnie z  harmonogram opłat,  który będzie załącznikiem do jednostkowej
umowy ubezpieczenia (polisy). Opłaty zamieszczone w harmonogramie będą wynikały z  wystawionych  polis.
4. Składki z umów jednostkowych (polis) w ramach poszczególnych okresów polisowych o których mowa
w § 3 ust. 3 niniejszej Umowy, będą płatne przelewem na konto bankowe Wykonawcy w dwóch lub czterech
równych ratach.
5. Stawki/składki  za ubezpieczenie poszczególnych rodzajów ubezpieczeń  które zostały przedstawione w
ofercie przez Wykonawcę dotyczą  12- miesięcznego okresu ubezpieczenia (okresu polisowego - pierwszego,
drugiego, trzeciego i czwartego).

§ 6
Postępowanie w razie szkody

Zamawiający w przypadku wystąpienia zdarzenia objętego umową ubezpieczenia postępuje zgodnie z
Procedurą Ogólną Likwidacji Szkód – załącznik 10  do SIWZ, zgodnie z niniejszą Umową i/lub zgodnie z
Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Wykonawcy.

§ 7
Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia

1. Prawo wypowiedzenia umowy przed upływem okresu na jaki została zawarta przysługuje stronom za
uprzednim jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia w przypadku
1) Wykonawcy z chwilą przejścia na inną osobę prawną własności lub innego tytułu do posiadania przedmiotu
ubezpieczenia (przy czym wypowiedzenie dotyczyć będzie jedynie części umowy odnoszącej się do
ubezpieczenia ww. przedmiotu ubezpieczenia), chyba że Wykonawcy wyrazi pisemną zgodę na przeniesienie
prawa i obowiązków z tytułu umowy ubezpieczenia na nowego właściciela lub użytkownika;
2) Zamawiającemu, w przypadku zaprzestana prowadzenia działalności.
2. Wypowiedzenie umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W razie wypowiedzenia umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie (składka ubezpieczeniowa) z
tytułu wykonania umowy zgodnie z zasadą określoną w ogólnych warunkach przedmiotowego ubezpieczenia.
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§ 8
Postanowienia końcowe

1. Ustala się, że polisy wystawione przez Wykonawcę będą zgodne z wymogami zapisanymi w załącznikach
1 -3 oraz SIWZ, stanowiących integralną część niniejszej Umowy.
2. W razie wynikłego sporu czy konfliktu, pomiędzy stronami, w pierwszej kolejności będą miały zastosowanie
warunki określone w Umowie oraz w załącznikach 1- 3 do niniejszej Umowy, zapisy SIWZ, a dopiero w
następnej kolejności zapisy Ogólnych Warunków Ubezpieczeń i inne regulacje Wykonawcy.
Po ich wyczerpaniu każda ze stron może dochodzić swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji programu ubezpieczeniowego (załączniki 1 - 3 niniejszej

Umowy) w okresie ubezpieczenia wynikającym z § 3 niniejszej Umowy, przy czym weryfikacja programu
ubezpieczeniowego, która jest wynikiem zmiany stanu prawnego nie może pociągać za sobą żadnych
konsekwencji w stosunku do Zamawiającego w tym na jego niekorzyść zmiany składki ubezpieczeniowej.
Wykonawca dokona obniżenia składki w przypadku zmniejszenia zakresu ochrony ubezpieczeniowej.
Wykonawca ma prawo do podwyższenia składki w przypadku zawnioskowania przez Zamawiającego o
rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o ryzyka które nie były ujęte w programie ubezpieczeniowym
(załączniki 1- 3 do niniejszej Umowy).

4. Zamawiający przed okresem ubezpieczenia lub w trakcie okresu ubezpieczenia – okresie polisowym o
którym mowa w § 3  ust 3 niniejszej Umowy, określi Wykonawcy sposób przygotowania jednostkowych
umów ubezpieczenia – polis.

5. Do rozstrzygania sporów wynikających z niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
6. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej

umowy na osobę trzecią. Ewentualna zgoda Zamawiającego winna być wyrażona w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.

7. Zgodnie z art. 144 ust.1 oraz art. 142 ust. 1 punkt 5 UPZP, Zamawiający dopuszcza zmiany Umowy w
stosunku do treści oferty w zakresie:
1) zmniejszenia lub zwiększenia ceny brutto za składkę (określonej w § 5 ust. 1 Umowy), w przypadku

zmniejszenia lub zwiększenia ilości, wartości majątku, mienia Zamawiającego, zgłoszonego do
ubezpieczenia w okresie obowiązywania Umowy, zmniejszenia lub zwiększenia sumy
ubezpieczenia/sumy gwarancyjnej;

2) wskazanego przez Wykonawcę sposobu realizacji zamówienia (sił własnych, z pomocą
podwykonawców);

3) zakresu zamówienia (jego części) powierzonego Podwykonawcom;
4) jednostki zajmującej się likwidacją szkód.
5) zmiany wynagrodzenia wykonawcy (w formie pisemnego aneksu) w przypadku zmiany:

a) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej
ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę,

b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

8.1. W przypadku zaistnienia zmian, o których mowa w ust. 7 pkt. 5), Wykonawca może wystąpić do
Zamawiającego z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty
wykonania zamówienia przez Wykonawcę - przedkładając odpowiednie dokumenty potwierdzające
zasadność złożenia takiego wniosku. Wykonawca powinien wykazać ponad wszelką wątpliwość, że
zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim
wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia.
W przypadku uznania przez Zamawiającego zasadności wprowadzenia powyższych zmian do umowy,
Zamawiający zobowiązuje się pokryć podwyżkę wynagrodzenia w takim stopniu, w jakim miały one
wpływ na wzrost wynagrodzenia.

8.2. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 7 pkt 5) lit. a, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o
wartość odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości
wynagrodzeń pracowników świadczących usługi do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego
wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich
obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Wzrost kosztu Wykonawcy
będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników bezpośrednio wykonujących
zamówienie na rzecz Zamawiającego, w zakresie wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacja
przedmiotowej umowy.



Strona 5 z 27

8.3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 7 pkt 5) lit. b, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o
wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu
uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia pracowników
bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego, w zakresie wykonują oni prace
bezpośrednio związane z realizacja przedmiotowej umowy.

8.4. W celu dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w ust. 7 pkt 5) - w formie
pisemnego aneksu – Wykonawca winien wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o dokonanie
takiej zmiany wraz z uzasadnieniem zawierającym szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką
wynagrodzenie wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazać datę, od której nastąpiła bądź nastąpi
zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy, uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia
należnego wykonawcy.

8.5. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do wniosku, o którym mowa w ust. 8.4. - niezbędne dokumenty, z
których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w
szczególności:
- zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących usługi, wraz z
określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni czynności bezpośrednio związane z realizacją
przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi (w przypadku zmiany o
której mowa w ust. 7 pkt 5) lit. a)),
- zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących usługi, wraz z
kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w części finansowanej przez
Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni czynności bezpośrednio
związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi– w
przypadku zmiany o której mowa w ust. 7 pkt 5) lit. b).

8.6. W terminie 30 dni od dnia złożenia przez Wykonawcę pisemnego wniosku, o którym mowa w ust. 8.4.
Zamawiający przekaże drugiej stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże
kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o
niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

8.7. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie
zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Zmiany będą dokonywane ze skutkiem od dnia
zaistnienia (wejścia w życie) zmian stanowiących podstawę zmiany wynagrodzenia.

9. Wykonawca ma obowiązek wykonywania czynności określonych umową z udziałem jego służb lub
podmiotów (osób) działających na jego zlecenie.
10. W przypadku rozpatrywania spraw objętych umową przed sądem Wykonawca zobligowany jest do
czynnego uczestnictwa w nich, w szczególności w przypadku kiedy Pozwanym (Współpozwanym) jest
Zamawiający i który wystąpił o udział w postępowaniu w trybie art. 84 kodeksu postępowania cywilnego.
11. Zamawiający nie dopuszcza jakichkolwiek zmian nanoszonych przez Wykonawcę na załącznikach 1-4  do
niniejszej Umowy, jak również dodatkowych informacji, wyjaśnień i uregulowań.
12. Niniejsza umowa została zawarta i będzie wykonywana przez cały okres jej obowiązywania za
pośrednictwem i przy udziale Grupy Brokerskiej ODYS Sp. z o.o. w Bydgoszczy.
13. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wprowadzone będą w formie pisemnego aneksu, pod rygorem
nieważności.

§ 9

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy:
1. ustawa kodeks cywilny,
2. ustawa o działalności ubezpieczeniowej,
3. ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych

§ 10

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, jeden
dla Zamawiającego, jeden dla Brokera.
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Załączniki do niniejszej  Umowy:
1) zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC),
2) zakres ubezpieczenia mienia i gotówki od wszystkich ryzyk (AR/PD),
3) zakres ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk (EEI),
4)  definicje klauzul,
- Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami
- SIWZ.

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:                               BROKER:
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Załącznik nr 1 do generalnej umowy ubezpieczenia

WYKONAWCA: .....................................................................................................................................................

Warunki realizacji w zakresie ubezpieczeń majątku Zamawiającego – odpowiedzialność cywilna

Zakres odpowiedzialności Wykonawcy(wymagany minimalny) – realizacja bezwarunkowa
I. Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową Zamawiającego powstałą w
związku z posiadaniem mienia oraz prowadzoną działalnością w szczególności  szkody zaistniałe z tytułu ( również w
związku z rażącym niedbalstwem):
1) prowadzenia działalności, działalności wynikającej z obowiązujących regulacji prawnych;
2) posiadania nieruchomości;
3) posiadania mienia;
4) zalań, które są wynikiem nieszczelności stolarki okiennej, drzwiowej, pokryć dachowych, oraz rynien, opierzeń;
5) zalań z instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, technicznych, technologicznych;
6) awarii, uszkodzenia  urządzeń/instalacji wodno-kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania oraz szkód które są wynikiem tych
awarii/uszkodzeń;
7) przepięć;
8) szkód wyrządzonych przez wykorzystywane w prowadzonej działalności pojazdy mechaniczne nie podlegające
obowiązkowemu ubezpieczeniu OC;
9) szkód wyrządzonych  w wyniku prac remontowych, budowlanych, naprawczych, instalacyjnych , montażowych,
10) szkód będących wynikiem wybuchu, przeniesienia ognia;
11) szkód w mieniu pracowniczym (bez ograniczeń rzeczowych, przy czym z zakresu ubezpieczenia wyłączone jest ryzyko
utraty pojazdu należącego do pracowników Zamawiającego/Ubezpieczonego);
12) prac załadunkowych i rozładunkowych;
13) szkód powstałych w nieruchomościach, mieniu,  powierzonym, magazynowane a także z którego ubezpieczony korzystał
na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania., leasingu lub innej formy korzystania z cudzej rzeczy –
odpowiedzialność obejmuje zarówno szkody wynikłe z czynów niedozwolonych (OC delikt) oraz z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania umów (OC kontrakt) z uwzględnieniem szkód będących wynikiem zaginięcia, kradzieży mienia –
zgodnie z treścią klauzuli 31, 32, 33. Odpowiedzialność dotyczy również mienia które znajduje się na placu - posesji
ubezpieczającego z wyłączeniem ryzyka zaginięcia, kradzieży tego mienia;
14) szkód wyrządzonych przez wykonawców lub podwykonawców;
15) szkód ekologicznych (środowiskowe) – zgodnie z treścią klauzuli 34;
16) szkody w instalacjach /urządzeniach w tym  w instalacjach /urządzeniach podziemnych;
17) posiadaniem, zarządzaniem i administrowaniem drogami oraz infrastrukturą tramwajową na skutek:
a) Nienależytego utrzymania pasa drogowego (jezdni, chodników, ścieżek rowerowych, , torowisk, poboczy itp.) w tym obiektów
inżynierskich oraz pozostałej infrastruktury pasa drogowego:

a) uszkodzenia elementów pasa drogowego,
b) uszkodzenia oświetlenia, urządzeń sygnalizacyjnych, oznakowania drogi,
c) nienależytego przeciwdziałania zjawiskom zimowym (odśnieżanie, usuwanie śliskości itp.)
d) brak oznakowania drogowego,
e) brak oczyszczenia drogi z śmieci, odpadów itp.,

b) Niepodjęcia właściwych działań zmierzających do usunięcia zagrożeń na drodze spowodowanych:
a) zaniedbaniami ubezpieczającego lub osób trzecich, np. rozlane płyny, olej, inne ciecze, wyciek wody, przewrócenie,

złamanie drzewa, gałęzi, konary,
b) zalaniem drogi na skutek nienależycie działających urządzeń odprowadzających wodę,

c) Niewykonania obowiązku w zakresie pielęgnacji pobocza dróg, zadrzewienia w pasie drogowym, niezachowanie skrajni,
niewycinanie drzew obumarłych, nieusuwanie części drzew,
d) Degradacji mienia w wyniku uciążliwego sąsiedztwa drogi;
18) szkód wyrządzonych pracownikom ubezpieczonego powstałe w następstwie wypadku przy pracy;
19) czystych strat finansowych – zgodnie z treścią klauzuli nr 23;
20) odpowiedzialności cywilnej wynajmującego (OC wynajmującego);
21) odpowiedzialności cywilnej najemcy (OC najemcy);
22) wszelkich szkód wyrządzonych przez pojazdy szynowe, w tym podczas ruchu pojazdów szynowych jak i w związku z
ruchem pojazdów szynowych. Zakres ubezpieczenia obejmuje również odpowiedzialność za szkody wyrządzone czynem
niedozwolonym oraz wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje
ponadto szkody wyrządzone umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa ubezpieczającego/ubezpieczonego (zamawiającego)
lub osób za które ponosi on odpowiedzialność.
23) odpowiedzialność za naruszenie przepisów prawnych dotyczących dóbr osobistych  oraz ochrony danych osobowych w
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szczególności rozporządzeń Unii Europejskiej i ustaw w wyniku prowadzonej przez Ubezpieczonego działalności.
Ubezpieczeniem objęta jest również w tym samym zakresie odpowiedzialność cywilna członków organów i pracowników
ubezpieczonego i osób zatrudnionych przez niego na podstawie umowy o dzieło i/lub umowy zlecenia w stosunku do osób
trzecich, o ile naruszenie o którym mowa powyżej miało miejsce przy wykonywaniu obowiązków służbowych lub prac
zleconych.
Zakres ubezpieczenia obejmuje również szkody które są wynikiem działania siły wyższej, a które polegają na zawaleniu lub
przewróceniu lub złamaniu się masztów, drzew itp., na  terenie należącym lub administrowanym lub nad którym sprawuje
pieczę/kontrolę Zamawiający a także szkód które są wynikiem oderwania się części budynku lub budowli które należą lub są
administrowane/zarządzane przez Zamawiającego - limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia - 100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia - okresie polisowym.

II. Wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela (Wykonawcy)
1. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za Szkody:
1) powstałe wskutek posiadania, użytkowania lub uruchamiania pojazdów i pojazdów szynowych, statków i innych urządzeń
pływających, samolotów i innych urządzeń latających. Wyłączenie to nie dotyczy pojazdów nie podlegających
obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów oraz Szkód powstałych w związku z pracą
urządzeń zainstalowanych na pojazdach podczas gdy nie pozostają one w ruchu kołowym,
2) powstałe wskutek działań wojennych, wojny domowej, rewolucji, stanu wyjątkowego, strajków, rozruchów, buntu,
zamieszek, Aktów terroru lub Aktów sabotażu,
3) wynikłe z naruszenia  praw autorskich, patentów, znaków towarowych, nazw fabrycznych lub innych praw własności
przemysłowej,
4) wyrządzone przez wszelkiego rodzaju wirusy komputerowe lub podobne programy zakłócające prace systemu
komputerowego lub sieci teleinformatycznej,
5) spowodowane w związku z organizacją wyścigów samochodowych, motorowych lub lotniczych oraz przygotowaniami do
nich,
6) powstałe w związku z pracami podwodnymi, budowaniem, posiadaniem, utrzymaniem lub użytkowaniem tam, zapór, portów
morskich, doków, platform wiertniczych, moli i nabrzeży, stoczni, stoczni remontowych (w tym prace budowlane, remontowe i
instalacyjne na statkach), złomowisk statków, a także w związku z nawigacją statków,
7) wynikające z normalnego zużycia rzeczy w związku z jej używaniem,
8) powstałe w związku z podziemną działalnością zakładu górniczego lub kopalni węgla brunatnego,
9) związane bezpośrednio lub pośrednio z promieniowaniem wysokoenergetycznym, jonizującym, laserowym, skażeniem
radioaktywnym, a także wynikające z bezpośredniego lub pośredniego oddziaływania pola magnetycznego lub
elektromagnetycznego,
10) związane z projektowaniem, produkcją, remontem, konserwacją, eksploatacją, obsługą statków powietrznych, wodnych,
kosmicznych i ich elementów, części, zespołów oraz w związku z posiadaniem i administrowaniem lotnisk lub lądowisk,
11) powstałe bezpośrednio lub pośrednio w związku z wydobywaniem, przetwarzaniem, produkcją, dystrybucją,
przechowywaniem, transportem azbestu lub formaldehydu, lub w związku z użyciem rzeczy zawierających azbest lub
formaldehyd,
12) powstałe bezpośrednio lub pośrednio wskutek oddziaływania lub używania tytoniu oraz wyrobów tytoniowych,
13) powstałe w związku ze składowaniem, wytwarzaniem, obróbką, użytkowaniem, wykorzystaniem, przetwarzaniem, handlem
lub transportem materiałów wybuchowych, amunicji, fajerwerków,
14) wywołane przez genetycznie zmodyfikowany składnik GMO (organizmu zmodyfikowanego genetycznie) lub jakiekolwiek
białko pochodzące z tego składnika oraz powstałe w wyniku uszkodzenia kodu genetycznego,
15) wynikające z umowy spedycji lub przewozu,
16) powstałe w związku z produkcją, wytwarzaniem, przechowywaniem lub transportem ropy naftowej, benzyny, gazów lub
Substancji niebezpiecznych,
17) w czekach, wekslach, akcjach, obligacjach, znaczkach pocztowych będących aktualnie w obiegu, biletach komunikacji
publicznej, akredytywach, poleceniach wypłat, przekazach i innych dokumentach bankowych lub finansowych płatnych w
walucie polskiej lub walutach obcych, kartach płatniczych, znakach akcyzy oraz złocie, srebrze i wyrobach z tych metali,
kamieniach szlachetnych i perłach, a także platynie i pozostałych metalach z grupy platynowców.
18) wyrządzone przez Produkt przeznaczony do używania lub zamontowania w statkach powietrznych, wodnych lub
kosmicznych,
19) wyrządzone przez Produkt zawierający ludzką krew, osocze lub inne substancje krwiopochodne ludzkiego pochodzenia,
20) wyrządzone przez Produkt, który w momencie wprowadzenia do obrotu nie był w sposób zgodny z aktualnymi
wymaganiami nauki i techniki,
sprawdzony i przetestowany, o ile wymóg taki wynikał z przepisów prawa,
21) wyrządzone przez Produkt nie posiadający ważnego atestu, certyfikatu lub zezwolenia dopuszczającego go do obrotu, jeżeli
taki atest, certyfikat lub zezwolenie jest wymagane przez obowiązujące przepisy prawa, a także przez Produkty w trakcie
procesu ich produkcji lub testowania lub przez Produkty nieskończone,
22) wyrządzone  przez materiał genetyczny, leki oraz surowce i artykuły farmaceutyczne, środki antykoncepcyjne, Produkty
zawierające silikon, wykorzystywany do celów medycznych, sprzęt medyczny i implanty medyczne oraz inne wyroby
medyczne.
23) roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi,
24) kosztów wycofania Produktu z rynku,
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25) kar pieniężnych, grzywien sądowych, odszkodowań o charakterze karnym.

2. Katalog wyłączeń określony powyżej w punkcie 1. podpunkt 1-25 - ma charakter zamknięty. W związku z
wprowadzeniem katalogu wyłączeń wyłącza się § ............  z ogólnych warunków ubezpieczenia Wykonawcy ustalony Uchwałą
Zarządu Nr ..................... z dnia .................. roku. OWU odpowiedzialności cywilnej.

III. Klauzule o numerach: 1, 4, 15, 16,  23, 24,  31, 32, 33, 34.

IV. Suma gwarancyjna – 5.000.000,00 EURO na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia – okresie polisowym
który  wynika z § 3 ust 3 generalnej umowy ubezpieczenia.

V. Zakres terytorialny - POLSKA

VI. Data początkowa - zniesiona

VII. Franszyza redukcyjna – zniesiona,  Udział własny - zniesiony

VIII. Franszyza integralna - 100 PLN

IX. Postanowienia dodatkowe:
1. Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej obejmuje w szczególności odpowiedzialność Zamawiającego powstałą w
związku z mieniem będącym jego własnością lub z którego korzysta na jakiejkolwiek podstawie, również w przypadku oddania
go podmiotom trzecim w zarząd, korzystanie, użytkowanie, najem, podnajem, dzierżawę i stosunki podobne.
2. Trigger czasowy w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej - act committed - odpowiedzialnością Zakładu Ubezpieczeń
(Wykonawcy) objęte są roszczenia dotyczące szkód powstałych ze zdarzeń ubezpieczeniowych zaistniałych w okresie trwania
ubezpieczenia, choćby poszkodowani  (uprawnieni) zgłosili je po tym okresie, jednakże przed upływem okresu przedawnienia.

............................................................................
( podpisy osób/osoby  wskazanych w dokumencie

uprawnionej/ uprawnionych do występowania w
obrocie prawnym , reprezentowania wykonawcy

i składania oświadczeń woli w jego imieniu)
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Załącznik nr 2 do generalnej umowy ubezpieczenia

WYKONAWCA: ...................................................................................................................................................

Warunki realizacji w zakresie ubezpieczeń majątku Zamawiającego – mienie:

Zakres odpowiedzialności Wykonawcy (wymagany minimalny) – realizacja bezwarunkowa

I. Zakres ubezpieczenia
1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk  (zakres all risk - ubezpieczenie od wszystkich ryzyk). Ochroną
ubezpieczenia objęte są wszystkie szkody w ubezpieczonym mieniu, powstałe w wyniku zaistnienia jakichkolwiek
zdarzeń losowych polegających m.in. na utracie przedmiotu ubezpieczenia jego uszkodzeniu lub zniszczeniu, przy
założeniu, że zakresem pokrycia ubezpieczeniowego objęte są w szczególności  poniższe zdarzenia (nie są objęte
katalogiem wyłączeń wynikającym z ogólnych warunków ubezpieczenia Wykonawcy):
1) pożar, uderzenie pioruna, eksplozja, wybuch, upadek pojazdu powietrznego, wichura, huragan, powódź, deszcz nawalny,
podtopienia, dym, sadza grad, trzęsienie ziemi, zapadanie lub obsunięcie się ziemi, uderzenie pojazdu ( w tym pojazdu
mechanicznego lub szynowego ubezpieczającego) huk ponaddźwiękowy, opady śniegu oraz jego topnienie, lód;  zalania
wszelkiego rodzaju w tym związane z nieszczelnością pokryć dachowych, rynien, opierzeń, stolarki okiennej lub drzwiowej,
systemami zabezpieczającymi. Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody które są wynikiem nie zamknięcia otworów okiennych i
drzwiowych oraz innych otworów  w  budynku / lokalu – limit odpowiedzialności 150.000 PLN na wszystkie zdarzenia i
50.000 PLN na jedno zdarzenie w okresie ubezpieczenia – okresie polisowym;  przenikaniem wód gruntowych – limit
odpowiedzialności 100.000,00 pln na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia – okresie polisowym, szkody
wszelkiego rodzaju wywołane pośrednim i bezpośrednim uderzeniem pioruna, szkody wyrządzone przepięciami powstałymi w
wyniku wyładowań atmosferycznych oraz z innych przyczyn zgodnie z treścią klauzuli nr 35;  katastrofa budowlana – zgodnie
z treścią klauzuli nr 36; koszty akcji ratowniczej, powołania rzeczoznawców , uprzątnięcia pozostałości po szkodzie , szkody
wodociągowe, kanalizacyjne, centralnego ogrzewania i inne powstałe w wyniku: awarii, wydostania  się wody, pary, innych
cieczy, płynów lub substancji ze znajdujących się wewnątrz lub na zewnątrz  budynku lub posesji przewodów i urządzeń
wodociągowych, centralnego ogrzewania i innych instalacji w tym instalacji technologicznej (przemysłowej), cofnięcia się
wody lub ścieków, nieumyślne pozostawienie otwartych kranów lub innych zaworów, szkód zaistniałych podczas prac
budowlanych, modernizacyjnych, remontowych,  itp. które nie wymagają pozwolenia lub które są ich wynikiem.
Zakres ubezpieczenia obejmuje awarię urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych, technologicznej lub centralnego
ogrzewania,  szkody powstałe wskutek zanieczyszczenia lub skażenia ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń objętych
umową,  szkód które są wynikiem akcji ratowniczej, szkód które są wynikiem upadku mienia, drzew, budynków lub budowli na
ubezpieczone mienie. Zakres ubezpieczenia obejmuje również dewastację, wandalizm – zgodnie z treścią klauzuli nr 18 w tym
szkody estetyczne takie jak np. graffiti, szyby oraz inne przedmioty od stłuczenia – zgodnie z treścią klauzuli nr 22.  Zakres
ubezpieczenia obejmuje szkody w instalacjach (infrastrukturze) podziemnej a także szkody bezpośrednie jak i pośrednie.
2) Zakresem ubezpieczenia ponadto objęte są  zdarzenia:

b1) kradzież, kradzież z włamaniem i rabunek oraz  z dewastacją i wandalizmem która jest wynikiem kradzieży
z włamaniem i rabunku, przy uwzględnieniu następujących podlimitów (sum ubezpieczenia – w okresie ubezpieczenia

- okresie polisowym zgodnie z § 3 ust. 3  generalnej umowy ubezpieczenia):
- środki trwałe (środki trwałe/mienie - znajdujące  się wewnątrz budynku jak na zewnątrz, na terenie prowadzonej działalności

przez Zamawiającego) – 20% wartości ubezpieczonych środków trwałych - wszystkich w tym wyposażenie, niskocenne
składniki majątku, stałe elementy budynków,  budowli,  infrastruktura tramwajowo - drogowa wraz z oprzyrządowaniem
i wyposażeniem, pozostałe ubezpieczone mienie, w tym mienie osób trzecich - nie mniej niż 50.000 PLN.

- mienie pracownicze – 20% wartości mienia pracowniczego (sumy ubezpieczenia mienia pracowniczego).
Z zastrzeżeniem punktu b2.

b2) kradzież zwykła przy uwzględnieniu następujących podlimitów (sum ubezpieczenia – w okresie ubezpieczenia - okresie
polisowym zgodnie z § 3 ust. 3  generalnej umowy ubezpieczenia):

- środki trwałe/mienie (znajdujące  się wewnątrz budynku) - 30.000 PLN
- mienie pracownicze – 5.000,00 PLN.

2. System ubezpieczenia:
- system sum stałych - środki trwałe - wszystkie, środki obrotowe ,
– system pierwszego ryzyka (do wyczerpania sumy ubezpieczenia) – mienie pozostałe oraz  całe mienie objęte zakresem
punktu „ b1 i b2”.
3. Klauzule o numerach: 1-4, 7-22, 25-30, 35-40.
4. Franszyza redukcyjna zniesiona, udział własny - zniesiony, franszyza integralna - 200,00 pln.
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II. Katalog wyłączeń (wyłączenia odpowiedzialności Wykonawcy);
1. Ochroną ubezpieczeniową Wykonawca (Zakład Ubezpieczeń) nie są objęte szkody będące bezpośrednim lub pośrednim

następstwem:
1) następujących wydarzeń:
a) działania wojenne, wojna domowa, rozruchy, wprowadzenie stanu wojennego lub stanu wyjątkowego, powstanie zbrojne,

rewolucja, konfiskata lub innego rodzaju przejęcie przedmiotu ubezpieczenia przez rząd lub inne władze kraju, sabotaż,
strajk, lokaut, blokada, wszelkiego rodzaju wewnętrzne zamieszki,

b) akty terroryzmu, przez które rozumie się wszelkiego rodzaju działania mające na celu wprowadzenie chaosu, zastraszenie
ludności lub dezorganizację życia publicznego dla osiągnięcia określonych skutków ekonomicznych, politycznych,
religijnych, ideologicznych, socjalnych lub społecznych,

c) wszelkie działania przedsięwzięte w związku z kontrolowaniem, zapobieganiem lub zwalczaniem skutków zdarzeń
wymienionych w punkcie II  litera a i b,

d) działanie energii jądrowej, promieniowania jonizującego, skażenie radioaktywne pochodzące z jakiegokolwiek źródła, a w
szczególności z paliwa jądrowego lub odpadów promieniotwórczych w tym powstałych w wyniku reakcji rozpadu albo
syntezy jądrowej,

e) skażenie lub zanieczyszczenie środowiska (gleby, powietrza, wody);
2) umyślnego działania lub zaniechania lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego przy czym za
winę osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie będącej osobą prawną należy rozumieć winę dyrektora lub jego zastępców
– zgodnie z treścią klauzuli nr 2,

3) poddania w procesie technologicznym ubezpieczonego mienia działaniu ognia albo ciepła;
4) eksplozji wywołanej przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego w celach produkcyjnych, eksploatacyjnych lub innych

oraz w silnikach spalinowych, gdy eksplozja związana jest z ich naturalną funkcją lub gdy eksplozja spowodowana została
normalnym ciśnieniem zawartych w nich gazów;

5) działania prądu elektrycznego, chyba że w jego następstwie powstał pożar; niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód
powstałych w wyniku przepięcia spowodowanego wyładowaniem atmosferycznym (rozumianego jako krótkotrwały wzrost
napięcia przekraczający maksymalne dopuszczalne napięcie robocze lub wzbudzenie się niszczących sił
elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych odbiorników w wyniku bezpośredniego uderzenia pioruna w sieć
zasilającą lub linię przesyłającą energię elektryczną), które pozostają objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem
odpowiedniego zabezpieczenia mienia poprzez zainstalowanie ograniczników (odgromników i ochronników
przeciwprzepięciowych) - z zastrzeżeniem klauzuli nr 35. Niezależnie od powyższego z ochrony ubezpieczeniowej
pozostają wyłączone szkody spowodowane działaniem prądu elektrycznego powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach,
topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach,
lampach;

6) prowadzonych robót ziemnych lub powstałe w związku z prowadzonymi przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego lub
na jego zlecenie w miejscu ubezpieczenia robotami budowlanymi (rozumianymi zgodnie z prawem budowlanym), na
prowadzenie których wymagane jest pozwolenie na budowę – z zastrzeżeniem klauzuli nr 17;

7) prowadzenia prób ciśnieniowych instalacji tryskaczowej;
8) korozji, kawitacji, procesów oksydacyjnych oraz naturalnego zużycia, pogarszania się jakości lub starzenia się

ubezpieczonego mienia w związku z jego normalną eksploatacją;
9) kradzieży z włamaniem mienia, rabunku lub aktów wandalizmu (dewastacji) powstałych po upływie 30 dni od dnia

rozpoczęcia przerwy w prowadzeniu działalności w miejscu ubezpieczenia określonym w umowie ubezpieczenia, w
przypadkach kiedy ubezpieczone obiekty zostały opuszczone i pozostają niewykorzystane, chyba że ten fakt został
zgłoszony do Zakładu Ubezpieczeń  i Ubezpieczający lub Ubezpieczony w uzgodnieniu z Zakładem Ubezpieczeń
wprowadził dodatkowe środki zabezpieczenia mienia;

10) usiłowania lub dokonania oszustwa, wyłudzenia, wymuszenia lub szantażu, wprowadzenia w błąd lub pozostawania w
błędzie, poświadczenia nieprawdy, fałszerstwa lub podstępu;

11) katastrofy budowlanej, osiadania, zapadnięcia się, wyniesienia, spękania, skurczenia lub ekspansji elementów konstrukcji
budynków takich jak fundamenty, ściany, podłogi, sufity, chyba że nastąpiły one jako rezultat wcześniejszego zaistnienia
innego zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniową – z zastrzeżeniem klauzuli nr 36;

12) osunięcia lub zapadnięcia się ziemi – spowodowanego działaniem człowieka;
13) wycieku stopionego materiału; jeżeli w następstwie wycieku stopionego materiału wystąpił pożar lub eksplozja Zakład

Ubezpieczeń  ponosi odpowiedzialność za skutki tych zdarzeń;
14) modyfikacji genetycznych;
15) zalania od podłoża środków obrotowych lub mienia nieeksploatowanego przechowywanego w pomieszczeniach
składowych usytuowanych poniżej poziomu gruntu, jeżeli mienie to składowane było niżej niż 10 cm nad podłogą –z
zastrzeżeniem klauzuli nr 37.
2. Ochroną ubezpieczeniową Wykonawcy (Zakładu Ubezpieczeń) nie są objęte także szkody powstałe wskutek:
1) wad projektowych, materiałowych, konstrukcyjnych, złego wykonania lub błędów w produkcji, w tym wad ukrytych – w
zakresie szkód wyrządzonych w mieniu dotkniętym tymi wadami, złym wykonaniem lub błędami;
2) mechanicznego uszkodzenia maszyny lub urządzenia na skutek błędnego zadziałania lub niezadziałania jakiejkolwiek części
mechanicznej, jeżeli takie błędne zadziałanie lub niezadziałanie spowodowane zostało błędem w sterowaniu tą maszyną lub
urządzeniem, niezależnie od faktu, czy taki błąd spowodowany został bezpośrednio lub pośrednio przez człowieka, czy też
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jakiekolwiek wewnętrzne lub zewnętrzne automatyczne urządzenie sterujące albo jakimkolwiek czynnikiem wewnętrznym
rozumianym jako zdarzenie zaistniałe wewnątrz mechanizmu tej maszyny lub urządzenia, niezależnie od jego przyczyny
pierwotnej – w zakresie szkód wyrządzonych w tych maszynach lub urządzeniach – z zastrzeżeniem klauzuli nr 29;
3) przerwy lub ograniczenia w dostawie jakiegokolwiek rodzaju mediów – w zakresie szkód wyrządzonych tą przerwą lub
ograniczeniem w urządzeniach lub maszynach wykorzystujących media - z zastrzeżeniem klauzuli nr 40.
3. Ponadto Wykonawca (Zakład Ubezpieczeń)  nie ponosi odpowiedzialności za szkody:
1) górnicze w rozumieniu prawa górniczego i geologicznego;
2) w mieniu, które niezgodnie ze swym przeznaczeniem i warunkami przechowywania, magazynowania lub eksploatacji
znajdowało się na wolnym powietrzu, jeżeli miało to wpływ na powstanie lub zwiększenie szkody;
3) powstałe podczas jakiegokolwiek transportu (poza transportem w miejscu ubezpieczenia w tym na terenie miasta
Bydgoszczy); wyłączenie niniejsze nie dotyczy transportu wartości pieniężnych, jeżeli został objęty ochroną ubezpieczeniową;
4) w wartościach pieniężnych podczas transportu, jeżeli zostały spowodowane w związku z użyciem alkoholu, narkotyków,
środków psychotropowych lub innych substancji odurzających przez osoby uczestniczące w realizacji transportu, jak również
jeżeli transport był realizowany niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa odnośnie warunków transportu wartości
pieniężnych;
5) powstałe w wyniku naturalnych właściwości mienia lub powolnego i systematycznego niszczenia przedmiotu ubezpieczenia
z powodu oddziaływania czynników termicznych, chemicznych lub biologicznych (m.in. działania insektów, bakterii lub
wirusów), a także polegające na utracie wagi, skurczeniu, wyparowaniu, zmianach w kolorze, fakturze, wykończeniu lub
zapachu;
6) spowodowane niedoborami ujawnionymi dopiero podczas przeprowadzania inwentaryzacji.

4. Katalog wyłączeń określony powyżej w punkcie 1, 2 i 3 –ma charakter zamknięty. W związku z wprowadzeniem katalogu
wyłączeń (punkt II, część a załącznika 2 do generalnej umowy ubezpieczenia), wyłącza się postanowienia §.. z ogólnych
warunków ubezpieczenia MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK Wykonawcy ustalone uchwałą nr ....... Zarządu ...................
z dnia ..................... r.

III. Postanowienia dodatkowe:
1) Zabezpieczenia przeciwpożarowe i/lub przeciwkradzieżowe – zgodnie z treścią klauzuli nr 38.
2) Zakres ubezpieczenia obejmuje mienie zgodnie z wartością określoną w umowie ubezpieczenia (polisie).
3) Ubezpieczenie (określenie sumy ubezpieczenia ) wg wartości odtworzeniowej, księgowej brutto, zakupu, wytworzenia,
nominalnej – która jest określona na wykazie mienia i/lub na polisie.
4) Mienie jest objęte zakresem ubezpieczenia również poza pomieszczeniami w tym znajdujące się na zewnątrz – na terenie
prowadzonej działalności przez Zamawiającego. Sprzęt, urządzenia przenośne, infrastruktura tramwajowo-drogowa wraz z
urządzeniami, wyposażeniem, mienie pozostałe pracujące na zewnątrz, instalowane/zamontowane na zewnątrz ubezpieczone są
również  poza miejscem ubezpieczenia, na terenie prowadzonej działalności przez Zamawiającego, podczas
przenoszenia/przewożenia. Mienie o którym mowa w zdaniu poprzednim jest objęte zakresem ochrony ubezpieczeniowej
pomimo braku zabezpieczeń. Zakres ubezpieczenia obejmuje również kradzież zwykłą.
5)  Zakresem ubezpieczenia objęte jest mienie będące w posiadaniu ubezpieczającego. Mienie zakupione/nabyte w trakcie
ubezpieczenia jest automatycznie ubezpieczone – klauzula nr 3.
6) Zakresem ubezpieczenia objęta jest naprawa/wymiana  zniszczonych/uszkodzonych wszelkiego rodzaju zabezpieczeń –limit
odpowiedzialności 300.000 pln na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia – okresie polisowym o którym mowa w
§ 3 ust. 3 generalnej umowy ubezpieczenia.
7) Odszkodowanie będzie wypłacane do wysokości szkody:
a) budynki , budowle wg wartości odtworzeniowej-nowej w granicach sumy ubezpieczenia  przy zastosowaniu klauzuli  nr 8,
b) środki trwałe (wszystkie) wg wartości odtworzeniowej-nowej w granicach sumy ubezpieczenia , przy zastosowaniu klauzuli
nr  8,
c) mienie osób trzecich w tym pozostałe ubezpieczone mienie - wg wartości odtworzeniowej-nowej w granicach sumy
ubezpieczenia , przy zastosowaniu  klauzuli nr 8,
d) mienie pracownicze - wg wartości odtworzeniowej-nowej  w granicach sumy ubezpieczenia
e) mienie zdefiniowane jako infrastruktura tramwajowo-drogowa wg wartości odtworzeniowej-nowej, w granicach sumy
ubezpieczenia wraz z kosztami montażu, demontażu i transportu.
8) Mienie pracownicze - jest to mienie należące do pracownika Spółki lub współpracownika, bez ograniczeń rzeczowych,
przy czym zakres ubezpieczenia obejmuje również ryzyko utraty, zniszczenia pojazdu należącego do pracownika/
współpracownika Zamawiającego/Ubezpieczonego).
9) Wykonawca (Ubezpieczyciel) akceptuje, a Zamawiający przedmiot ubezpieczenia – budynek definiuje w sposób
następujący: za budynek uważa się obiekt budowlany jedno lub wielokondygnacyjny, trwale związany z gruntem, wydzielony
z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych (ścian, stropów), posiadający fundamenty i dach wraz ze wszelkimi
instalacjami i urządzeniami w tym urządzeniami  technicznymi, łącznie z kosztami poniesionymi na remonty bieżące, kapitalne
i adaptacyjne a także prace wykończeniowe.
Ponadto do budynku zalicza się w szczególności:

a) elewację zewnętrzną wraz z powłokami malarskimi,
b) okna wszystkie,
c) drzwi zewnętrzne i drzwi wewnętrzne,
d) tynki wewnętrzne wraz z powłokami malarskimi,
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e) wykładziny podłogowe (wszelkie takie jak parkiety, deski, panele, kamienie, płytki itp.),
f) wykładziny ścian,
g) kaloryfery, piece, kominki oraz pozostałe urządzenia służące do ogrzewania budynku,
h) rolety, bramy,
i) biały montaż,
j) windy,
k) systemy zabezpieczające,
l) oraz pozostałe stałe elementy budynku.

Zamawiający zastrzega, że jeżeli definicja budynku jako przedmiotu ubezpieczenia wynikająca z ogólnych warunków
ubezpieczenia /OWU/ Wykonawcy  jest szersza niż zaproponowana powyżej, to na potrzeby niniejszej Umowy ma
zastosowania definicja wynikająca z OWU Wykonawcy.
10) Jeżeli przedmiot ubezpieczenia jest własnością wspólną Zamawiającego i innego podmiotu, to przedmiot ubezpieczenia
jest objęty ochroną ubezpieczeniową w całości, objęte są ochroną wszystkie jego części i elementy bez względu na status
własnościowy ubezpieczonego mienia. Odszkodowanie zostanie wypłacone Zamawiającemu i/lub podmiotowi/podmiotom
wskazanym przez Zamawiającego na podstawie przynależności własnościowej i w proporcji z tej przynależności
własnościowej wynikającej.
11) Ubezpieczenie mienia obejmuje w szczególności szkody powstałe w mieniu Zamawiającego, również w przypadku oddania
mienia podmiotom trzecim w zarząd, korzystanie, użytkowanie, najem, dzierżawę i stosunki podobne.
12) Zakresem ubezpieczenia objęte są także wszelkie szkody (zdarzenia) nie wymienione powyżej, a które nie są wyraźnie
wyłączone   w  Katalogu wyłączeń.

............................................................................
( podpisy osób/osoby  wskazanych w dokumencie

uprawnionej/ uprawnionych do występowania w
obrocie prawnym , reprezentowania wykonawcy

i składania oświadczeń woli w jego imieniu)
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Załącznik nr 3 do generalnej umowy ubezpieczenia

WYKONAWCA: ...............................................................................................................................................

Warunki realizacji w zakresie ubezpieczeń majątku Zamawiającego
- sprzęt elektroniczny

Zakres odpowiedzialności Wykonawcy (wymagany minimalny) – realizacja bezwarunkowy

1) Ubezpieczenie: sprzętu elektronicznego, specjalistycznego, profesjonalnego, technicznego, audio i wideo,
fotograficznego oraz pozostałego sprzętu elektronicznego, lamp, danych i nośników danych, oprogramowania
- wg systemu all risk ( ubezpieczenie od wszystkich ryzyk). Ubezpieczenie obejmuje szkody polegające  na utracie
przedmiotu ubezpieczenia jego uszkodzeniu lub zniszczeniu, a w szczególności szkody spowodowane przez:
a.) działanie człowieka tj. niewłaściwą obsługa  nieostrożność, zaniedbanie, niewłaściwe użytkowanie, brak
kwalifikacji, błąd operatora, świadome i celowe zniszczenie przez osoby  trzecie,
b.) kradzież z włamaniem, rabunku,
c.) działanie ognia (w tym również działania dymu i sadzy) oraz polegające na osmaleniu, przypaleniu, eksplozji,
implozji, uderzenia pioruna, upadku pojazdu powietrznego oraz w czasie akcji ratunkowej (gaszenia, burzenia,
oczyszczania zgliszcz) oraz innych zdarzeń losowych,
d.) działanie wody tj. zalania wodą z urządzeń wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania , burzy, powodzi,
sztormu, wylewu wód podziemnych , deszczu nawalnego, a także czynników atmosferycznych  w postaci mrozu,
śniegu, deszczu, gradu, wilgoci pary wodnej itp.
e.) działanie wiatru, lawiny, obsunięcia się ziemi,
f.) wady produkcyjne , błędy konstrukcyjne, wady materiałowe, które ujawniły się po okresie gwarancyjnym,
g.) zbyt wysokie lub zbyt niskie napięcia w sieci instalacji elektrycznej,
h.) pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych, podobnych tj. działanie pola
elektromagnetycznego, indukcji, implozji itp Urządzenia te powinny być zainstalowane i konserwowane zgodnie z
zaleceniami producentów sprzętu elektronicznego.
i.) uszkodzenie albo zniszczenie nośnika danych w sposób uniemożliwiający zapisanie lub odczytanie
zgromadzonych na nim danych,
j.) utrata nośnika danych w wyniku kradzieży z włamaniem lub wskutek rabunku
2) Ubezpieczenie zwiększonych kosztów działalności:
Ubezpieczenie obejmuje wszelkie koszty dodatkowe poniesione w celu uniknięcia bądź zmniejszenia przerw lub
zakłóceń w działalności gospodarczej lub poniesionych w związku z otworzeniem danych powstałych na skutek
szkody w przedmiotach objętych ubezpieczeniem; w tym koszty wprowadzenia utraconych danych – limit 100.000
PLN; koszty dodatkowe proporcjonalne – limit 100.000 PLN; koszty dodatkowe nieproporcjonalne – Limit 100.000
PLN. Limity są wspólne dla całego okresu polisowego w stosunku do wszystkich polis (umów jednostkowych)
zawartych w okresie ubezpieczenia - okresie polisowym o którym mowa w § 3 ust. 3  generalnej umowy
ubezpieczenia. Zakład Ubezpieczeń pokrywa koszty poniesione w okresie odszkodowawczym (okres
odszkodowawczy rozpoczyna się od dnia powstania szkody w ubezpieczonym mieniu i trwa maksymalnie
6 - miesięcy).
3) Zakresem ubezpieczenia objęte jest mienie będące w posiadaniu ubezpieczającego.  Mienie zakupione w trakcie
ubezpieczenia jest automatycznie ubezpieczone – klauzula nr 3. Sprzęt przenośny, sprzęt pracujący na zewnątrz,
instalowany/zamontowany na zewnątrz, system ITS, telefony komórkowe ubezpieczone są również  poza miejscem
ubezpieczenia, podczas podróży, przenoszenia/przewożenia, także  w pojeździe.
Sprzęt pracujący na zewnątrz, instalowany/zamontowany  na zewnątrz, poza pomieszczeniami zamkniętymi,
miejscami zamkniętymi, system ITS jest również objęty zakresem ochrony ubezpieczeniowej pomimo braku
zabezpieczeń. Zakres ubezpieczenia obejmuje również kradzież zwykłą.
4) Odszkodowanie będzie wypłacane do wysokości szkody – wg wartości odtworzeniowej-nowej , w granicach
sumy ubezpieczenia – klauzula nr 5 przy czym wartość jednego egzemplarza telefonu komórkowego ustala się w
wysokości 500,00 PLN jeżeli nie można wykazać innej jego wartości.
5) System ubezpieczenia: system sum stałych - mienie znajdujące się na wykazie. Pozostałe mienie – system
pierwszego ryzyka.
6) Ubezpieczyciel nie wprowadza ograniczeń wiekowych dla przedmiotów ubezpieczenia objętych niniejszym
programem.
7) Ubezpieczenie (określenie sumy ubezpieczenia ) wg wartości odtworzeniowej, księgowej brutto - która jest
określona na wykazie mienia i/lub na polisie.
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8) Klauzule o  numerze: 1-6, 8-11, 13-17, 19, 20, 21, 25,  37, 38, 40.  Klauzule standardowe: 101/1, 101/2, 104,
120,  147, 301, 140/1, 140/2, 141, 142.
9) Zabezpieczenia przeciwpożarowe i/lub przeciwkradzieżowe – zgodnie z treścią klauzuli nr 38.
10) Dane, nośniki danych, oprogramowanie ujęte jest w sumie ubezpieczenia sprzętu (mienia) ubezpieczonego i wraz
z nim są  ubezpieczona lub nadwyżkowo są ubezpieczone do wysokości 100.000,00 pln na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia – okresu polisowym chyba, że zostały oddzielnie ubezpieczone co zostało
zapisane w jednostkowej umowie ubezpieczenia (polisie).
11) Ubezpieczenie mienia obejmuje w szczególności szkody powstałe w mieniu Zamawiającego, również w
przypadku oddania mienia podmiotom trzecim w zarząd, korzystanie, użytkowanie, najem, dzierżawę i stosunki
podobne.
12) Udział własny – zniesiony, franszyza redukcyjna – zniesiona. Franszyza integralna – 100,00 PLN z wyłączeniem
telefonów komórkowych w stosunku do których franszyza integralna została zniesiona., przy uwzględnieniu
franszyz/udziałów własnych wynikających z klauzul generalnych i klauzul standardowych,.
13) Zakres terytorialny – Polska plus Świat.
14) Zakresem ubezpieczenia objęte są także wszelkie szkody (zdarzenia) nie wymienione powyżej, a które nie są
wyraźnie wyłączone   w  postanowieniach ogólnych warunków ubezpieczeń Wykonawcy.
15) Jeżeli przedmiot ubezpieczenia jest własnością wspólną Zamawiającego i innego podmiotu, to przedmiot
ubezpieczenia jest objęty ochroną ubezpieczeniową w całości, objęte są ochroną wszystkie jego części i elementy
bez względu na status własnościowy ubezpieczonego mienia. Odszkodowanie zostanie wypłacone Zamawiającemu
i/lub podmiotowi/podmiotom wskazanym przez Zamawiającego na podstawie przynależności własnościowej i w
proporcji z tej przynależności własnościowej wynikającej.

............................................................................
( podpisy osób/osoby  wskazanych w dokumencie

uprawnionej/ uprawnionych do występowania w
obrocie prawnym , reprezentowania wykonawcy

i składania oświadczeń woli w jego imieniu).



Strona 16 z 27

Załącznik nr 4 do generalnej umowy ubezpieczenia

WYKONAWCA: ............................................................................................................................................

Definicje klauzul (które znajdują się w załącznikach nr 1-3 do generalnej umowy ubezpieczenia)

Klauzula płatności rat (nr1)
W przypadku wypłaty odszkodowania, Ubezpieczyciel nie jest uprawniony do potrącenia z kwoty odszkodowania dla
Ubezpieczającego rat jeszcze niewymagalnych oraz żądania zapłaty pozostałych rat .
W przypadku wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania ubezpieczający zobowiązany jest do opłacenia pozostałych rat
składki w uzgodnionych terminach i wysokościach nawet jeżeli umowa została wypowiedziana.

Klauzula reprezentantów (nr 2)
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie lub w skutek rażącego niedbalstwa przez ubezpieczającego
oraz osób za które ponosi odpowiedzialność, przy czym przez wymienione tu osoby rozumie się: dyrektora Jednostki oraz
jego zastępców. Za osoby zatrudnione i współpracujące poza w/w stanowiskami ubezpieczający nie ponosi
odpowiedzialności (w tym również za czyny tych osób mające znamiona przestępstwa oraz biorących udział w
przestępstwie jako wspólnicy lub pomocnicy).  Za czyny tych osób wyłączną odpowiedzialność ponosi Ubezpieczyciel.

Klauzula automatycznego pokrycia (nr 3)
1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i
innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że:
a) nowo nabyte środki trwałe spełniające warunki objęcia ubezpieczeniem zgodnie z umową ubezpieczenia,
b) wzrost wartości przedmiotu ubezpieczenia stanowiącego środki trwałe - wskutek dokonanych inwestycji ,
zostają objęte automatyczną ochroną ubezpieczeniową w zakresie i na zasadach określonych w umowie ubezpieczenia, od
chwili objęcia ich w posiadanie przez  Ubezpieczonego a w przypadku wzrostu środków trwałych w skutek dokonanych
inwestycji od chwili ukończenia prac modernizacyjnych (inwestycji). Automatyczna ochrona ubezpieczeniowa odnosi się
wyłącznie do miejsc ubezpieczenia wskazanych w umowie ubezpieczenia. Objęcie w posiadanie nowych środków trwałych
przez Ubezpieczonego lub wzrost wartości środków trwałych powinno być potwierdzone dokumentem np. fakturą zakupu
lub protokołem zdawczo – odbiorczym. Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęte mienie podczas załadunku, transportu,
rozładunku oraz prac budowlano-montażowych (w tym prób i testów).
2. Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest zgłosić zwiększenie sumy ubezpieczenia w terminie do 20 dnia po
zakończeniu okresu ubezpieczenia - okresu polisowego.
3. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela  w stosunku do automatycznie ubezpieczonego na mocy niniejszej klauzuli mienia
ograniczona jest do wysokości 20% wartości łącznej sumy ubezpieczenia
4. Nowo nabyte środki trwałe oraz inwestycje, których łączna suma ubezpieczenia przekracza przyjęty w klauzuli limit,
mogą być ubezpieczone na zasadach określonych w generalnej umowie ubezpieczenia i na stawkach określonych w
załączniku nr 3 do SIWZ.
5. Dopłata składki wynikającej z rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej następuje na następujących zasadach:
Ubezpieczający jest zobowiązany zapłacić składkę za okres świadczonej ochrony ubezpieczeniowej  w terminie 30 dni po
zakończeniu  okresu ubezpieczenia. Składka będzie naliczona od wzrostu sumy ubezpieczenia w danym okresie rocznym i
50% wysokości stawki rocznej.
6. W przypadku, gdy w okresie ubezpieczenia suma ubezpieczenia mienia ulegnie zmniejszeniu wskutek jego zbycia,
rozbiórki bądź zezłomowania, Ubezpieczyciel  dokona rozliczenia składki na zasadach określonych w ust. 5.

Klauzula czasu ochrony (nr 4)
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia oraz
innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność jeszcze przed
zapłaceniem składki lub jej raty, a składka lub jej rata nie została zapłacona w terminie, to brak wpłaty przez
Ubezpieczającego składki lub raty w terminie przewidzianym w umowie ubezpieczenia, nie może być podstawą do
wypowiedzenia przez Ubezpieczyciela umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym. W takiej sytuacji
Ubezpieczyciel zobowiązany jest wyznaczyć Ubezpieczającemu na piśmie dodatkowy, co najmniej 14 dniowy, termin do
zapłaty składki lub raty. W przypadku nie dokonania wpłaty składki lub jej raty w wyżej wymienionym terminie,
Ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym.

Klauzula likwidacyjna sprzętu elektronicznego (nr 5)
Klauzula likwidacyjna w sprzęcie elektronicznym - odszkodowanie wypłacone jest w wartości odtworzenia (maksymalnie
do wysokości przyjętej sumy ubezpieczenia danego środka), rozumianej jako wartość zastąpienia ubezpieczonego sprzętu
przez fabrycznie nowy, dostępny na rynku, możliwie jak najbardziej zbliżony parametrami jakości i wydajności do sprzętu
zniszczonego, z uwzględnieniem kosztów transportu, demontażu i montażu ponownego oraz opłat celnych i innych tego
typu należności, niezależnie od wieku i stopnia umorzenia sprzętu. W przypadku nie odtwarzania środka trwałego wypłata
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odszkodowania nastąpi  w wartości ubezpieczenia danego środka trwałego Nie ma zastosowania instytucja
niedoubezpieczenia i zasady proporcji.

Klauzula szybkiej likwidacji szkód (nr 6)
W przypadku szkód w sprzęcie elektronicznym o przewidzianej wysokości szkody do 10.000 PLN, którego przywrócenie
do pracy (w ciągu 24 godzin) jest konieczne dla normalnego funkcjonowania zakładu (np. centrala telefoniczna, serwer
itp.) ubezpieczający powiadamiając Ubezpieczającego o szkodzie niezwłocznie po uzyskaniu wiadomości o jej powstaniu,
może przystąpić natychmiast do samodzielnej likwidacji, sporządzając stosowny protokół zawierający opis okoliczności
powstania szkody oraz jej skutków, opisujący przyczynę zdarzenia rozmiary szkody (wraz z dokumentacją zdjęciową),
rachunek strat oraz sposób naprawy. Protokół powinien zawierać podpisy przedstawicieli Ubezpieczającego
zainteresowanych stron, świadka zdarzenia lub osoby, która wykryła szkodę oraz – jeśli to możliwe – sprawcy szkody.
Protokół oraz faktura za naprawę z załączoną kalkulacją wykonanych prac będzie podstawą do wyliczenia odszkodowania
przez Ubezpieczyciela. W przypadku awarii sprzętu elektronicznego, którego przywrócenie do pracy nie jest konieczne dla
normalnego funkcjonowania zakładu ubezpieczający po zgłoszeniu szkody może przystąpić do samodzielnej likwidacji
szkody na powyższych zasadach jedynie w przypadku, gdy Wykonawca nie dokona oględzin przedmiotu szkody w ciągu 2
dni od daty otrzymania zgłoszenia szkody.
Zastosowanie przedmiotowej klauzuli jest możliwe pod warunkiem, że:
a) uszkodzone części zostaną zachowane,
b) ubezpieczający zawiadomi Policję o szkodzie będącej wynikiem lub noszącej znamiona przestępstwa.

Klauzula ubezpieczenia urządzeń zewnętrznych (nr 7)
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych
postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową od ryzyka kradzieży
wszelkie urządzenia zewnętrzne w tym systemy monitoringu należące do Ubezpieczającego, zainstalowane na budynkach,
budowlach lub w innych miejscach stanowiących własność lub użytkowanych przez Ubezpieczającego.
Urządzenia powinny być zainstalowane i zabezpieczone w taki sposób, aby ich wymontowanie nie było możliwe bez
użycia siły lub narzędzi. Franszyza integralna: 200 zł.

Klauzula likwidacyjna środki trwałe – wg wartości księgowej brutto/odtworzeniowej (nr 8)
Bez względu na stopień umorzenia księgowego lub zużycia technicznego środków trwałych  (wszystkich, w tym
budynków, budowli, urządzeń, wyposażenia oraz pozostałego mienia) odszkodowanie wypłacane będzie w pełnej
wysokości, do wartości księgowej brutto danego środka trwałego (wg faktur) bez potrącania umorzenia księgowego i
zużycia technicznego. W przypadku nie odtwarzania środka trwałego wypłata odszkodowania nastąpi  w wartości
ubezpieczenia danego środka trwałego. Odszkodowanie wypłacane będzie w ramach sumy ubezpieczenia. W przypadku
ubezpieczenia do wartości odtworzeniowej lub innej zapisy wynikające z niniejszej klauzuli stosuje się odpowiednio.  Nie
ma zastosowania instytucja niedoubezpieczenia i zasady proporcji.

Klauzula automatycznego pokrycia konsumpcji sumy ubezpieczeni   (nr 9)- dotyczy ubezpieczenia w systemie sum
stałych
Ubezpieczyciel obejmuje automatyczną ochrona ubezpieczeniową doubezpieczenie wynikające z zastosowania konsumpcji
sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowań. Ubezpieczający zobowiązany będzie do zapłaty stosowanej składki
wynikającej z automatycznego pokrycia konsumpcji sumy ubezpieczenia w terminach i na zasadach ustalonych w umowie
ubezpieczenia.

Klauzula automatycznego pokrycia konsumpcji sumy ubezpieczenia/sumy gwarancyjnej (nr 10)- dotyczy ubezpieczenia
w systemie pierwszego ryzyka
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia oraz
innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że w razie redukcji po wypłacie odszkodowania sumy ubezpieczenia
ustalonej w systemie na pierwsze ryzyko lub limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia wskazanego w umowie ubezpieczenia Ubezpieczyciel automatycznie odtworzy taką sumę ubezpieczenia lub
limit odpowiedzialności do pierwotnej wysokości. Ubezpieczający zobowiązany będzie do dopłaty stosownej składki,
wynikającej z automatycznego odtworzenia sumy ubezpieczenia w terminach i na zasadach ustalonych w umowie
ubezpieczenia.
Ustala się łączny limit dla automatycznego odtworzenia w okresie ubezpieczenia – okresie polisowym w wysokości  1 -
krotność przyjętych sum ubezpieczenia na pierwsze ryzyko lub limitów odpowiedzialności.

Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie (nr 11)
Zapisane w umowie skutki nie zawiadomienia Ubezpieczyciela o szkodzie w odpowiednim terminie ma zastosowanie tylko
i wyłącznie w sytuacji, kiedy niezawiadomienie w terminie miało wpływ na ustalenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela
lub ustalenie rozmiaru szkody.

Klauzula ubezpieczenia przezornej sumy ubezpieczenia (nr 12)
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych
postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje  tzw. przezorną sumę ubezpieczenia,
którą rozdziela się na sumy ubezpieczenia tych kategorii ubezpieczanego mienia lub nakładów adaptacyjnych, dla których
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wystąpiło niedoubezpieczenie, lub w odniesieniu do których suma ubezpieczenia jest niewystarczająca ze względu na
poniesione koszty związane z uniknięciem lub ograniczeniem rozmiaru szkody. Przezorna suma ubezpieczenia nie ma
zastosowania do przedmiotów ubezpieczenia obejmowanych ochroną w systemie na pierwsze ryzyko. Limit
odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia – okresie polisowy zgodnie z § 3 ust. 3
generalnej umowy ubezpieczenia wynosi: 500.000,00 pln.

Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie (nr 13)
Ubezpieczyciel zwróci konieczne i uzasadnione koszty poniesione przez ubezpieczającego w związku z powstałą szkodą
rzeczową, w celu usunięcia z ubezpieczonej posesji pozostałości po zniszczonym mieniu do 25% (powyżej sumy
ubezpieczenia) wartości powstałej szkody.

Klauzula miejsca ubezpieczenia – lokalizacji(nr 14)
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych
postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że:
1. Ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona na mienie stanowiące przedmiot ubezpieczenia w rozumieniu ogólnych
warunków ubezpieczenia oraz / lub umowy ubezpieczenia znajdujące się we wszystkich nowoprzybyłych lokalizacjach na
terenie RP, których użytkowanie na podstawie tytułu prawnego Ubezpieczający lub Ubezpieczony  rozpocznie w okresie
ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia w którym przyjęto do użytkowania przedmiot
ubezpieczenia w nowoprzybyłej lokalizacji (np. podpisania umowy najmu), pod warunkiem, że adresy tych lokalizacji wraz
z wartością znajdującego się w nich mienia zostaną przekazane do wiadomości Ubezpieczyciela  w ciągu 60 dni od momentu
przyjęcia ich do użytku.
2.Ochroną ubezpieczeniową jest objęte mienie podczas transportu (w tym podczas załadunku, rozładunku).
3.Składka będzie naliczana systemem pro rata za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej proporcjonalnie do składki rocznej.

Klauzula połączenia (nr 15)
W przypadku wykupienia Ubezpieczonego przez inny podmiot lub połączenia z innym podmiotem, nowy właściciel lub
nowopowstały podmiotem, wchodzi we wszystkie prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy ubezpieczenia.
Jednakże stronom w terminie 2 miesięcy od daty zmiany stosunków własności, mogą wypowiedzieć umowę ubezpieczenia
ze zwrotem składki „pro rata temporis,” – bez potrąceń i kosztów manipulacyjnych.

Klauzula automatycznego pokrycia nowych podmiotów (nr 16)
W przypadku wydzielenia ze struktur Ubezpieczonego podmiotów zależnych lub w przypadku przeniesienia mienia do
innych podmiotów funkcjonujących lub podmiotów nowo powołanych, Ubezpieczyciel automatycznie udzielać będzie
ochrony ubezpieczeniowej podmiotom wskazanych przez Zamawiającego (Ubezpieczającego) lub Ubezpieczonego w
ramach istniejących umów ubezpieczenia.

Klauzula ubezpieczenia drobnych robót budowlanych ( nr 17)
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, modernizacyjnych, naprawczych, remontowych itp., 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.
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ryzyka wskazane w umowie ubezpieczenia i udzielana jest dla:
a) mienia będącego przedmiotem robót budowlanych – do limitu 1.000.000,00 zł  na jedno i wszystkie zdarzenia
w okresie ubezpieczenia – okresie polisowym zgodnie z § 3 ust. 3  generalnej umowy ubezpieczenia.
b) w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia – do pełnej sumy ubezpieczenia.

Klauzula ubezpieczenia dewastacji/wandalizmu ( nr 18)
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych
postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe
wskutek dewastacji/wandalizmu, za które uważa się rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia,
spowodowane przez osoby trzecie.
Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy obiektów opuszczonych i niewykorzystywanych przez okres dłuższy niż 30 dni.

Klauzula ubezpieczenia kosztów odtworzenia dokumentacji (nr 19)
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych
postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel pokrywa ponad sumę ubezpieczenia uzasadnione i
udokumentowane koszty odtworzeniem dokumentacji produkcyjnej, zakładowej lub archiwalnej (aktów, planów,
dokumentów, danych itp.) uszkodzonej, zniszczonej lub utraconej. Ochrona obejmuje  koszty robocizny poniesione na
takie odtworzenie dokumentacji z włączeniem przeprowadzenia niezbędnych badań i analiz oraz koszty odtworzenia
nośników, na których dokumentacja była zawarta.
Powyższe koszty objęte są ochroną ubezpieczeniową do limitu odpowiedzialności w wysokości 15% wartości szkody,
jednak nie więcej niż 100 000,00  zł  w okresie ubezpieczenia – okresie polisowym zgodnie z § 3 ust 3  generalnej umowy
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ubezpieczenia. 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 (nr 20)
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, Ubezpieczyciel  pokrywa ponad sumę ubezpieczenia uzasadnione i udokumentowane koszty
zabezpieczenia przed szkodą bezpośrednio zagrożonego mienia.
Limit odpowiedzialności w ramach niniejszej klauzuli wynosi 10% sumy ubezpieczenia mienia bezpośrednio zagrożonego
szkodą, nie więcej niż 500 000,00 zł w okresie ubezpieczenia – okresie polisowym zgodnie z § 3 ust 3  generalnej umowy
ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej klauzuli stanowi nadwyżkę w stosunku do
ochrony gwarantowanej w granicach sumy ubezpieczenia w podstawowym zakresie ubezpieczenia mienia.

Klauzula wynagrodzenia ekspertów  oraz kosztów dodatkowych(nr 21)
CZEŚĆ I - wynagrodzenie ekspertów
1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i
innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową
wynagrodzenia należne ekspertom zewnętrznym: architektom, inspektorom, inżynierom, konsultantom, rzeczoznawcom
itp., które Ubezpieczający zobowiązany jest zapłacić, a których zatrudnienie jest konieczne w celu odtworzenia mienia
dotkniętego szkodą, za którą Ubezpieczyciel zobowiązał się wypłacić odszkodowanie na mocy powyższych warunków,
pod warunkiem, że zatrudnienie eksperta było uzgodnione z Ubezpieczycielem
2. Z zakresu ubezpieczenia na warunkach niniejszej klauzuli wyłączone są koszty poniesione na wyliczenie i
przygotowanie roszczenia przez Ubezpieczającego
3. Z tytułu ubezpieczenia powyższych kosztów  Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność do wysokości normalnie
obowiązujących stawek rynkowych.
CZEŚĆ II - koszty dodatkowe (pozostałe)
Strony uzgodniły, iż ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo wymienione poniżej koszty:
1. koszty związane z akcją ratowniczą ubezpieczonego mienia, w tym także wynagrodzenie straży pożarnej, na podstawie
otrzymanych i opłaconych przez Ubezpieczającego rachunków, koszty ewakuacji oraz koszty zużycia materiałów
gaśniczych, przeciwpożarowych stanowiących własność Ubezpieczonego, wynagrodzenie służb specjalnych,
2. koszty wynikające ze zniszczenia i utraty mienia, powstałe na skutek akcji ratowniczej,
3. koszty poszukiwania przyczyn awarii w dostawie wody i innych mediów oraz źródeł ich wycieku,
4. opłaty za świadczenia zewnętrznych służb zajmujących się restytucją mienia,
5. koszty związane ze złomowaniem, usunięciem rumowiska, usunięciem, rozmontowaniem, rozłożeniem, rozebraniem,
składowaniem lub utylizacją ubezpieczonego mienia, oszalowaniem lub umocnieniem ubezpieczonego mienia,
demontażem i montażem,
6. koszty transportu, cła i innych tego typu opłat,
7. zwiększone koszty odtworzenia sprzętu elektronicznego, maszyn, urządzeń wykonanych na specjalne zamówienie,
powstałe w wyniku trudności z ich ponownym zakupem, odbudową, naprawą lub montażem, a także koszty poniesione
w związku z uzyskaniem wymaganych prawem zezwoleń , zaświadczeń itp.,  które są niezbędne, zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa, do przywrócenia danego składnika mienia do pracy oraz wszelkie tego typu inne
wydatki,
8. koszty napraw ekspresowych – wszelkie uzasadnione i udokumentowane koszty pracy w godzinach nadliczbowych,
nocnych i w dniach wolnych od pracy oraz koszty frachtu ekspresowego (z włączeniem frachtu lotniczego), koszty
przejazdu techników i ekspertów.
9. Pozostałych niezdefiniowanych powyżej kosztów pośrednich i/lub bezpośrednich związanych z przedmiotową szkodą.
Limit odpowiedzialności: łączny dotyczący części I i II  (dodatkowa suma ubezpieczenia ponad limity gwarantowane
przez OWU): 1.000.000,00 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia – okresie polisowym zgodnie z § 3
ust 3 generalnej umowy ubezpieczenia.

Klauzula ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia (nr 22)
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych
postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową od ryzyka stłuczenia
(rozbicia) szyby i inne przedmioty szklane w tym m.in. szyldy, witryny, plastiki, poliwęglany itp., należące do
Ubezpieczającego lub będące w jego posiadaniu i stanowiące wyposażenie budynków, lokali oraz innych pomieszczeń
użytkowych a także w mieniu pozostałym, mieniu zainstalowanym poza pomieszczeniami (na zewnątrz) w tym
infrastruktura drogowa, sygnalizacja świetlna, oświetlenie, wiaty itp. Zakres ubezpieczenia obejmuje również szkody
powstałe wskutek zadrapania, porysowania itp., a także koszty ustawienia rusztowań i drabin w dokonania
wymiany/naprawy oraz koszty montażu i demontażu.
Ubezpieczenie nie obejmuje:
- szklanych, ceramicznych i kamiennych wykładzin podłogowych,
- szyb, przedmiotów szklanych i płyt kamiennych w stanie uszkodzonym,
- szyb, przedmiotów szklanych i płyt kamiennych przed ich ostatecznym zamontowaniem,
- szyb w pojazdach i środkach transportowych.
Zakres ubezpieczenia obejmuje również wszelkiego rodzaju napisy reklamowe itp.
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Klauzula ubezpieczenia czystych start finansowych (nr 23)
1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia oraz Ogólnych
Warunków Ubezpieczenia, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody w
postaci czystych strat finansowych, które powstały w okresie ubezpieczenia..
2. Ubezpieczyciel  nie odpowiada za:
1) szkody wynikłe w związku z niewykonaniem zobowiązania,
2) szkody wynikłe z niedotrzymania jakichkolwiek terminów lub przekroczenia kosztorysów wszelkiego rodzaju,
3) szkody wynikłe w związku z dokonywaniem jakichkolwiek płatności,,
4) roszczenia z zakresu stosunku pracy.
5) wynikające z naruszenia przepisów zawartych w ustawie o ochronie danych osobowych, prawa o nieuczciwej
konkurencji, prawa antymonopolowego,
6) wyrządzone przez wszelkiego rodzaju wyrządzone przez wirusy lub innego rodzaju programy zakłócające prace
programu, komputerowego, całego komputera, sieci niezależnie od źródła ich pojawienia się.
3. Limit odpowiedzialności – 20% sumy gwarancyjnej na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia – okresie
polisowym zgodnie z § 3 ust 3 generalnej umowy ubezpieczenia.

Klauzula definiująca szkody w ubezpieczeniu OC (nr 24)
1. Odpowiedzialność gwarancyjna:
- Szkoda osobowa - rozumiana będzie jako straty powstałe wskutek śmierci, uszkodzenia ciała lub
rozstroju zdrowia, a także utracone korzyści poniesione przez poszkodowanego, które mógłby osiągnąć,
gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia (lucrum cessans) z uwzględnieniem zadośćuczynienia.
- Szkoda rzeczowa - rozumiana będzie jako straty powstałe wskutek zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy
ruchomej albo nieruchomości poszkodowanego (damnum emergens), a także utracone korzyści,
które mógłby osiągnąć gdyby mienie nie zostało uszkodzone lub zniszczone (lucrum cessans).
- Czyste straty finansowe – szkody inne, które nie są szkodami osobowymi ani rzeczowymi – zgodnie z klauzulą nr 23.
2. Odpowiedzialność odszkodowawcza
- Szkoda jako straty i utracone korzyści,
- Szkoda jako normalne następstwa działania i zaniechania.

Klauzula likwidacyjna wartości częściowych (nr 25)
Przy ustaleniu wysokości szkody w przedmiocie należącym do jednej całości, jednego kompletu, nie uwzględnia się
wartość pozostałości, nieuszkodzonych lub nie utraconych przedmiotów wchodzących w skład tej całości (kompletu), pod
warunkiem, że nie ma możliwości rekonstrukcji całości przez zakup, dorobienie lub uzupełnienie w jakikolwiek inny
sposób.

Klauzula strajków, rozruchów i zamieszek społecznych (nr 26)
1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia
i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel udziela Ubezpieczonemu

lub Ubezpieczającemu  ochrony ubezpieczeniowej za szkody w mieniu powstałe wskutek zdarzeń losowych
objętych ochroną ubezpieczeniową oraz akcji ratowniczej prowadzonej w związku z tymi zdarzeniami, będącymi
bezpośrednim  następstwem strajków, rozruchów, lub zamieszek społecznych.
2. Przez strajki, rozruchy oraz zamieszki społeczne rozumie się:
1) działanie osoby lub grupy osób, powodujące zakłócenia porządku publicznego, z wyjątkiem tych działań, które są
powiązane ze zdarzeniami określonymi w pkt. 4 niniejszej klauzuli;
2) działanie legalnie ustanowionej władzy zmierzające do przywrócenia porządku publicznego lub zminimalizowania
skutków zakłóceń,
3) umyślne działanie strajkującego lub poddanego lokautowi pracownika, mające na celu wspomożenie strajku lub
przeciwstawienie się lokautowi;
4) działanie legalnie ustanowionej władzy zapobiegające takim czynnościom lub działającej w celu zminimalizowania
skutków takich czynności.
3. Z ochrony ubezpieczeniowej wyłącza się szkody:
1) wynikłe z całkowitego lub częściowego zaprzestania działalności, opóźnień lub zakłóceń działalności;
2) powstałe wskutek trwałego lub tymczasowego zajęcia, w wyniku konfiskaty lub rekwizycji przez legalną władzę;
3) szkód pośrednich lub następczych jakiegokolwiek rodzaju oraz odpowiedzialności lub jakichkolwiek płatności
przewyższających odszkodowanie za szkody określone w niniejszej Klauzuli.
4. Z ochrony ubezpieczeniowej pozostają wyłączone także szkody będące bezpośrednim lub pośrednim następstwem:
1) działań wojennych, wojny domowej, wprowadzenia stanu wojennego lub stanu wyjątkowego, powstania
zbrojnego, rewolucji, konfiskaty lub innego rodzaju przejęcia przedmiotu ubezpieczenia przez rząd lub inne
władze kraju, sabotażu, blokady,
2) aktów terroryzmu, przez które rozumie się wszelkiego rodzaju działania mające na celu wprowadzenie chaosu,
zastraszenie ludności lub dezorganizację życia publicznego dla osiągnięcia określonych skutków
ekonomicznych,  politycznych, religijnych, ideologicznych, socjalnych lub społecznych,
3) wszelkich działań przedsięwziętych w związku z kontrolowaniem, zapobieganiem lub zwalczaniem skutków
zdarzeń wymienionych w pkt. 1 i 2.
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5. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia – okresie polisowym zgodnie z § 3
ust 3 generalnej umowy ubezpieczenia wynosi: 3.000.000,00 PLN. Jako jedno zdarzenie należy traktować wszystkie
szkody powstałe w nieprzerwanym okresie 168 godzin od zaistnienia pierwszej szkody objętej
ochroną ubezpieczeniową na warunkach niniejszej Klauzuli.
6. Franszyza redukcyjna: 5.000,00 pln.

Klauzula aktów terroryzmu (nr 27)
1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia
i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że do zakresu ochrony ubezpieczeniowej włącza się szkody
powstałe w ubezpieczonym mieniu w wyniku zdarzeń losowych objętych ochroną ubezpieczeniową oraz akcji
ratowniczej /w tym koszty ewakuacji/ prowadzonej w związku z tymi zdarzeniami lub w wyniku możliwości
(zagrożenia) powstania zdarzeń będącymi bezpośrednim następstwem aktów terroryzmu.
2. Przez akty terroryzmu rozumie się wszelkiego rodzaju działanie mające na celu wprowadzenie chaosu, zastraszenie
ludności lub dezorganizację życia publicznego dla osiągnięcia określonych skutków ekonomicznych, politycznych,
religijnych, ideologicznych, socjalnych lub społecznych.
3. Z zakresu ochrony wyłączone są szkody spowodowane uwolnieniem lub wystawieniem na działanie substancji
toksycznych, chemicznych lub biologicznych, jak również wszelkie szkody spowodowane atakiem elektronicznym,
włączając w to włamania komputerowe lub wprowadzenie jakiejkolwiek formy wirusa komputerowego.
4. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia - okresie polisowy zgodnie z § 3
ust. 3. generalnej umowy ubezpieczenia wynosi 3 000 000,00 PLN.
5. Franszyza redukcyjna: 5 000,00 zł..
6. Z zakresu ochrony wyłączone są szkody:

1) powstałe w wyniku uwolnienia lub wystawienia na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub
biologicznych,

2) wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej, promieniowania jądrowego,
skażenia radioaktywnego,

3) spowodowane atakiem elektronicznym, w tym przez włamania komputerowe oraz w wyniku działania wirusów
komputerowych,

4) powstałe w wyniku strajków, zamieszek, rozruchów, demonstracji, działań chuligańskich, gróźb oraz fałszywych
alarmów,

5) powstałe w budynkach i budowlach lub znajdującym się w nich mieniu, jeżeli są one puste, nie zamieszkałe, nie
użytkowane lub nieczynne dłużej niż przez 30 dni,

6) spowodowane przez środki zapobiegania, zwalczania lub kontrolowania rzeczywistych lub potencjalnych aktów
terrorystycznych, chyba że, zastosowanie takich środków zostało pisemnie uzgodnione z Ubezpieczycielem,
zanim środki te zostały podjęte.

Klauzula poszukiwania wycieków (nr 28)
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych
postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje koszty poszukiwania wycieków z
instalacji wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania  oraz usunięcia skutków takich poszukiwań maksymalnie do
wysokości 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia – okresie polisowym zgodnie z § 3 ust.3
generalnej umowy ubezpieczenia.

Klauzula ubezpieczenia maszyn, urządzeń od uszkodzeń (nr 29)
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych
warunków ubezpieczenia, uzgadnia się co następuje:
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo maszyny (przez które rozumie się również urządzenia, aparaty oraz
pozostałe mienie) od szkód mechanicznych spowodowanych :

a)działaniem człowieka,
b)wadami produkcyjnymi,
c)   przyczynami eksploatacyjnymi.
Za szkody spowodowane:
a) działaniem człowieka - uważa się szkody powstałe wskutek nieumyślnego błędu uprawnionych do obsługi osób
oraz umyślnego uszkodzenia (zniszczenia) przez osoby trzecie,
b) wadami produkcyjnymi - uważa się szkody powstałe w wyniku błędów w projektowaniu lub konstrukcji,
wadliwego materiału oraz wad i usterek fabrycznych nie wykrytych podczas wykonania maszyny lub zamontowania jej
na stanowisku pracy,
c) przyczynami eksploatacyjnymi - uważa się niezawinione przez obsługę szkody eksploatacyjne polegające na
uszkodzeniu lub zniszczeniu elementów maszyny  przez zjawiska fizyczne, np. siły odśrodkowe, wzrost ciśnienia,
eksplozję lub implozję, przegrzanie oraz wadliwe działanie urządzeń: sterujących, zabezpieczających, sygnalizacyjno-
pomiarowych, itp.
Ubezpieczeniem nie są objęte szkody :
a)w maszynach, urządzeniach i aparatach technicznych związanych bezpośrednio z produkcją wydobywczą
(kopalnictwem węgla kamiennego, brunatnego, soli, ropy naftowej, gazu ziemnego, rud żelaza i metali nieżelaznych),
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b)w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub z uwagi na swoje specyficzne funkcje podlegają
okresowej wymianie w ramach konserwacji,
c)w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy,
d)spowodowane wadami bądź usterkami ujawnionymi przed zawarciem ubezpieczenia,
e)o charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania powierzchni, wgniecenia, obtłuczenia,
f) wynikające z wszelkich pośrednich i utraconych korzyści
g) w postaci utraty zysku

Limit odpowiedzialności: 500.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia – okresie polisowym
zgodnie z § 3 ust 3 generalnej umowy ubezpieczenia. Franszyza integralna: 500 PLN.

Klauzula szkód elektrycznych (nr 30)
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych
warunków ubezpieczenia, uzgadnia się co następuje:
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo maszyny, urządzenia, aparaty, instalacje elektryczne oraz pozostałe mienie
od szkód spowodowanych niewłaściwym działaniem prądu elektrycznego, w szczególności powstałych w wyniku zwarcia
uszkodzenia izolacji, nadmiernego wzrostu lub obniżenia napięcia, przegrzania, okopcenia, itp.
Poza wyłączeniami odpowiedzialności określonymi w umowie ubezpieczenia  ubezpieczeniem nie są objęte szkody :
a) mechaniczne, chyba że powstały w następstwie szkody elektrycznej,
b) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy,
c) w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach elektrycznych (na przebicie izolacji, na obciążenie, na
nagrzewanie się maszyny, itp.) z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi
(oględzinami i przeglądami),
d) we wszelkiego rodzaju miernikach (woltomierzach, amperomierzach, indykatorach, itp.),
e) we wszelkiego rodzaju bezpiecznikach elektrycznych, stycznikach i odgromnikach oraz żarówkach, grzejnikach, lampach
itp.,
f) w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono
okresowego badania eksploatacyjnego (oględzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów lub konserwacji.
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia-okresie polisowym  zgodnie z § 3 ust 3
generalnej umowy ubezpieczenia wynosi - 500 000,00 zł. Franszyza integralna: 500,- zł.

Klauzula - rozszerzenie zakresu o szkody powstałe w nieruchomościach, z których ubezpieczony korzystał na podstawie
umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy ( nr 31) .
1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć
zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe w nieruchomościach, z których ubezpieczony
korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej
rzeczy.
2.Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody wynikłe z czynów niedozwolonych (OC delikt) oraz
odpowiedzialność cywilną z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów (OC kontrakt), o których mowa w
pkt 1.
3. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:
1) w gruntach,
2) wynikłych z normalnego zużycia mienia,
3) powstałych we wszelkiego rodzaju urządzeniach albo instalacjach lub innych rzeczach ruchomych o ile nie stanowią one
części składowej nieruchomości, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania,
leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy,
4) powstałych w następstwie prac budowlano-montażowych lub remontowych.

Klauzula - rozszerzenie zakresu o szkody powstałe w rzeczach ruchomych, z których ubezpieczony korzystał na
podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy ( nr
32).
1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć
zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe w rzeczach ruchomych, z których ubezpieczony
korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej
rzeczy.
2. Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody wynikłe z czynów niedozwolonych (OC delikt) oraz
odpowiedzialność cywilną z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów (OC kontrakt), o których mowa w
pkt 1.
3. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:
1) wynikłych z normalnego zużycia rzeczy ruchomych,
2) powstałych w pojazdach oraz ich wyposażeniu i rzeczach pozostawionych w tych pojazdach.
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Klauzula - rozszerzenie zakresu o szkody powstałe w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym
przez ubezpieczonego ( nr 33).
1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć
zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub
chronionym przez ubezpieczonego w ramach działalności gospodarczej objętej ubezpieczeniem.
2. Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody wynikłe z czynów niedozwolonych (OC delikt) oraz
odpowiedzialność cywilną z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów (OC kontrakt).
3. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:
1)  powstałych w mieniu powierzonym stanowiącym przedmiot obróbki, naprawy, czyszczenia lub innych usług
o podobnym charakterze,

2)  powstałych w mieniu z którego ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania,
leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy,

3)  w pojazdach oraz ich wyposażeniu i mieniu pozostawionym w tych pojazdach,
4)  powstałych w następstwie utraty sprzętu elektronicznego i komputerowego z innych przyczyn niż zniszczenie lub
uszkodzenie,
5)  powstałych w następstwie użycia broni ostrej lub gazowej przez osobę nie mającą pozwolenia na jej posiadanie,
6)  polegających na zaginięciu, podmianie, brakach inwentarzowych mienia, powstałych w związku
z    poświadczeniem nieprawdy, podstępem, wymuszeniem, szantażem, przywłaszczeniem, niszczeniem,
usuwaniem, ukrywaniem, przerabianiem lub podrabianiem dokumentów lub znaków identyfikacyjnych przez
ubezpieczonego.
4. W razie zaginięcia lub kradzieży mienia, ubezpieczony jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o zdarzeniu policję
pod rygorem ograniczenia lub odmowy wypłaty odszkodowania.

Klauzula - rozszerzenie zakresu o szkody wyrządzone w środowisku przez jego zanieczyszczenie ( nr 34)
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia
Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej w związku z odpowiedzialnością cywilną za szkody wyrządzone w
środowisku naturalnym w wyniku jego zanieczyszczenia, ujawnione nie później niż w ciągu 72 godzin od początku
procesu wydzielania, rozrzucania lub innego uwalniania się do powietrza, wody, gruntu substancji niebezpiecznych oraz
pokrywa koszty kompensacji przyrodniczej w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska poniesionych przez osoby
trzecie, pod warunkiem spełnienia poniższych wymogów:
1) szkoda powstała wskutek procesu wydzielania, rozrzucania lub innego rodzaju uwalniania substancji niebezpiecznych
zaistniałego w konsekwencji prowadzonej przez ubezpieczonego działalności gospodarczej, a początek tego procesu miał
miejsce w okresie ubezpieczenia, nie wcześniej niż przed datą rozpoczęcia odpowiedzialności Ubezpieczyciela,
2) przyczyna procesu wydzielania, rozrzucania lub innego rodzaju uwalniania substancji niebezpiecznych jest nagła,
przypadkowa, nie zamierzona ani nie przewidziana przez ubezpieczonego przy zachowaniu należytej staranności przy
prowadzeniu działalności,
3) przyczyna procesu wydzielania, rozrzucania lub innego rodzaju uwalniania substancji niebezpiecznych była możliwa do
zidentyfikowania przez ubezpieczonego lub osobę trzecią i  stwierdzone protokołem służby ochrony środowiska, policji lub
straży pożarnej.
4) w związku z prowadzoną działalnością ubezpieczony nie naruszył w sposób rażący norm i przepisów z zakresu ochrony
środowiska, do przestrzegania których jest zobowiązany.
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje kosztów badania, monitorowania i kontroli zanieczyszczenia
środowiska.

Klauzula ubezpieczenia szkód powstałych w wyniku przepięcia (nr 35)
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych
postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że :
1) Zakład ubezpieczeń obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe w wyniku przepięcia spowodowane zarówno
wyładowaniem atmosferycznym, jak i powstałe wskutek innych niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn zewnętrznych
jak i wewnętrznych.
2) Przez  przepięcie  należy  rozumieć krótkotrwały (impulsowy) wzrost napięcia przekraczający maksymalne
dopuszczalne napięcie robocze lub indukcyjne wzbudzenie się niszczących sił elektromagnetycznych w obwodach
elektrycznych.
3) W/w zdarzenia losowe pozostają objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem odpowiedniego do zagrożenia
zabezpieczenia mienia poprzez zainstalowanie ograniczników przepięcia (odgromniki,  ochronniki).
4) Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody, których przyczyną były zjawiska wewnętrzne wynikłe z normalnej
pracy instalacji, osprzętu, maszyn i urządzeń Ubezpieczonego.
5) Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia – okresie polisowym zgodnie z § 3
ust 3 generalnej umowy ubezpieczenia wynosi:
- dla szkód wskutek bezpośredniego uderzenia pioruna w sieć zasilającą lub linię przesyłającą energie elektryczną – do
pełnych sum ubezpieczenia,

- dla szkód wskutek innych zewnętrznych i wewnętrznych przyczyn - 1.000.000,00 zł.
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Klauzula katastrofy budowlanej (nr 36)
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych
postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że ochroną ubezpieczeniową objęte zostają szkody powstałe w wyniku
katastrofy budowlanej rozumianej jako samoistne, niezamierzone i gwałtowne zawalenie się całości bądź części obiektu
niezależnie od przyczyny pierwotnej.
Poza pozostałymi nie zmienionymi niniejszą klauzulą wyłączeniami określonymi w ogólnych warunkach ubezpieczenia i
umowie ubezpieczenia, niniejsza klauzula nie obejmuje szkód w obiektach:
- tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania
- użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Klauzula składowania (nr 37)
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych
postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że w przypadku szkód powstałych w wyniku zalania od podłoża, Zakład
Ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność także za mienie składowane bezpośrednio na podłodze/podłożu, przy czym w
stosunku do mienia którego specyfika nie wymaga składowania bezpośrednio na podłodze/podłożu - limit
odpowiedzialności 100.000,00 pln na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia – okresie polisowym zgodnie z
§ 3 ust 3 generalnej umowy ubezpieczenia.

Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych (nr 38)
Ubezpieczyciel oświadcza, że stan zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych uznaje za wystarczający do
czasu przeprowadzenia inspekcji w ubezpieczonych lokalizacjach. Jeżeli w wyniku przeprowadzenia inspekcji zostaną
stwierdzone braki w zabezpieczeniach Ubezpieczyciel wyznaczy Ubezpieczającemu/Ubezpieczonemu termin na ich
uzupełnienie nie krótszy niż 30 dni. Jeżeli w tym terminie nie zostaną wprowadzone konieczne zabezpieczenia,
Ubezpieczyciel może uchylić się od odpowiedzialności, jeżeli brak przedmiotowych zabezpieczeń miał wpływ na
powstanie szkody lub jej rozmiar. Po przeprowadzeniu inspekcji Ubezpieczyciel nie będzie domagał się wprowadzenia
zabezpieczeń ponad te, które określone są w OWU jako minimalne dla uznania odpowiedzialności Ubezpieczyciela.

Klauzula zwiększonych kosztów działalności /kosztów dodatkowych/ (nr 39)
1. Przedmiotem ubezpieczenia są koszty dodatkowe:
1) proporcjonalne - koszty powtarzające się, wzrastające proporcjonalnie do czasu przestoju a ponoszone przez
Ubezpieczonego w celu utrzymania ciągłości procesów operacyjnych, ciągłości pracy, wykonywanych czynności w
prowadzonej działalności  tj.:
a) koszty wynajmu lub leasingu sprzętu elektronicznego, maszyn, urządzeń zastępujących tego samego rodzaju, jakości i
parametrów co uszkodzone lub utracone maszyny, urządzenia, sprzęt elektroniczny,
b) koszty wynajmu budynku, pomieszczeń zastępczych, lokali zastępczych,
c) koszty zastosowania zastępczych metod pracy lub produkcji;
d) koszty zryczałtowane za każdy dzień przestoju maszyny/urządzenia
2) nieproporcjonalne - koszty ponoszone przez Ubezpieczonego jednorazowo, niezależne od czasu, w którym
ubezpieczony sprzęt pozostaje niesprawny, tj.:
a) koszty tymczasowej naprawy maszyn, urządzeń lub sprzętu elektronicznego,
b) koszty montażu i demontażu zastępczych maszyn, urządzeń .
2. Koszty dodatkowe ubezpieczane są systemem pierwszego ryzyka.
3. Suma ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie polisowym zgodnie z § 3 ust 3 generalnej umowy
ubezpieczenia wynosi :
1) dla proporcjonalnych kosztów dodatkowych - jest to kwota tych kosztów poniesiona w okresie odszkodowawczym
jednak nie więcej niż 200.000 zł (suma ubezpieczenia), przy czym ryczałt za przestój o którym mowa w punkcie  1
podpunkt 1) d) ustala się na poziomie 1/180  sumy ubezpieczenia za każdy dzień przestoju
2) dla nieproporcjonalnych kosztów dodatkowych - jest to maksymalna kwota tych kosztów poniesiona w okresie
odszkodowawczym, jednak nie więcej niż  200.000 zł (suma ubezpieczenia).
4. Limit odszkodowawczy (suma ubezpieczenia) określone według zasad podanych w punkcie 3 stanowią górną
granicę odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń.
5. Zakład Ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności za koszty dodatkowe powstałe w związku ze szkodami, które są
wyłączone z odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń  na mocy  klauzuli nr 25 niniejszego załącznika.
6. Odszkodowanie wypłacane jest według następujących zasad:
Zakład Ubezpieczeń pokrywa koszty poniesione w okresie odszkodowawczym (okres odszkodowawczy rozpoczyna się od
dnia powstania szkody w ubezpieczonym mieniu i trwa maksymalnie 6 - miesiące), przy czym:
a) w przypadku kosztów proporcjonalnych - podstawę ustalenia wysokości odszkodowania stanowią koszty dodatkowe
określone w punkcie 1 podpunkt 1), ograniczone do  wysokości ,  o której mowa w punkcie 3 pkt 1,
b) w przypadku kosztów nieproporcjonalnych - podstawę ustalenia wysokości odszkodowania stanowią koszty dodatkowe
określone w punkcie 1 podpunkt 2), ograniczone do wysokości, o której mowa w punkcie  3 pkt 2;
7. Ubezpieczony ponosi udział własny w każdej szkodzie w wysokości 10% wysokości odszkodowania, franszyza
integralna 5 dni.

Klauzula strat (nr 40)
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1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć
zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność za szkody majątkowe, koszty dodatkowe, straty  finansowe które są wynikiem
braku dostaw mediów (m.in. energii, wody, internetu itp.).
2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również szkody majątkowe, koszty dodatkowe, straty finansowe które są
wynikiem szkód objętych zakresem ubezpieczenia.
3. Limit odpowiedzialności: 300 000,00 zł  na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia – okresie polisowym
zgodnie z § 3 ust. 3 generalnej umowy ubezpieczenia.

Klauzula prewencji (nr 41) - klauzula fakultatywna
Zakład Ubezpieczeń (Wykonawca) po podpisaniu  Generalnej Umowy Ubezpieczenia na wniosek Zamawiającego
przekaże na cele prewencyjne 10% składki ubezpieczeniowej.

Klauzula funduszu (nr 42) klauzula fakultatywna
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych
postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wszelkie szkody w przedmiotach
które nie zostały objęte zakresem ubezpieczenia lub wszelkie szkody które są wynikiem zdarzeń które nie zostały objęte
zakresem ubezpieczenia lub które zostały wyłączone z zakresu ochrony ubezpieczeniowej. Limit odpowiedzialności na
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia – okresie polisowy zgodnie z § 3 ust. 3  generalnej umowy
ubezpieczenia  wynosi: 100.000,00 złotych.

Klauzule standardowe – do załącznika 3

Klauzula 101/1 - Ubezpieczenie sprzętu przenośnego (w tym telefonów komórkowych)
Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu
elektronicznego, iż Zakład Ubezpieczeń rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej  i przyjmuje odpowiedzialność za szkody
powstałe w elektronicznym sprzęcie przenośnym (również w telefonach komórkowych) użytkowanym do celów
służbowych poza miejscem ubezpieczenia określonym w polisie.
W przypadku kradzieży z włamaniem ubezpieczonych przedmiotów z pojazdu Zakład Ubezpieczeń  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,
- 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 (z wyłączeniem telefonów ) w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku Ubezpieczający
ponosi udział własny w wysokości 10% wartości szkody, nie mniejszy jednak od ustalonego w polisie. Zakład Ubezpieczeń
nie odpowiada za szkody objęte polisą Auto-Casco i OC oraz powstałe wskutek niewłaściwego, niezgodnego z zaleceniami
producenta opakowania lub jego braku.

Klauzula 101/2 - Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego zamontowanego  na stałe w pojazdach
Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu
elektronicznego, iż Zakład Ubezpieczeń rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialność za szkody
powstałe w elektronicznym sprzęcie zainstalowanym na stałe wewnątrz pojazdu lub przyczepy o jednolitej sztywnej konstrukcji
i używanym lub przewożonym w celach służbowych.
Zakład Ubezpieczeń  jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania za utratę sprzętu z powodu kradzieży z włamaniem
tylko wtedy gdy:
- pojazd posiada trwałe zadaszenie (jednolita sztywna konstrukcja),
- pojazd został odpowiednio zabezpieczony (zamknięty na wszystkie istniejące zamki i włączony został sprawnie
działający system alarmowy),

- kradzież z włamaniem miała miejsce pomiędzy godziną 6.00 a 22.00 godziną (ograniczeń czasowych nie stosuje się,
gdy pojazd z transportowanym  sprzętem był pozostawiony na parkingu strzeżonym lub w zamkniętym garażu).
Zakład Ubezpieczeń  nie odpowiada za szkody objęte polisą Auto-Casco i OC.

Klauzula 104 - Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w okresie tymczasowego magazynowania lub czasowej przerwy
w eksploatacji
1. Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczenia o szkody powstałe w sprzęcie elektronicznym lub jego
częściach z tytułu utraty lub uszkodzenia, zniszczenia przedmiotu ubezpieczenia pod warunkiem, że wcześniej był
sprawny technicznie i eksploatowany, w sytuacji gdy jest przenoszony z jednego miejsca na inne w obrębie miejsca
ubezpieczenia; lub  jest czasowo nie użytkowany lub tymczasowo magazynowany w miejscu ubezpieczenia
wskazanym w polisie.
2. Okres tymczasowego magazynowania lub przerwy w eksploatacji nie może być dłuższy niż 6 miesięcy.
3. Poza wyłączeniami odpowiedzialności określonymi w ogólnych warunkach ubezpieczenia z zastrzeżeniem zapisów
wynikających z załącznika  3 Zakład Ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w sprzęcie
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magazynowanym w celach handlowych.

Klauzula 120 – Ubezpieczenie nośników obrazu w urządzeniach fotokopiujących (bębny selenowe)
Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia
sprzętu elektronicznego, iż z zastrzeżeniem poniższych ustaleń dotyczących likwidacji szkód odpowiedzialność Zakładu
Ubezpieczeń rozszerzona zostaje o szkody w bębnach selenowych urządzeń fotokopiujących.
Zasady likwidacji szkód w bębnach selenowych:
- w przypadku szkód spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku odszkodowanie
wypłacone będzie w wartości odtworzeniowej,
- w przypadku szkód spowodowanych przez inne niż wymienione wyżej ryzyka, wartość odtworzeniowa będzie
zmniejszona o wskaźnik zużycia,
- wskaźnik zużycia określany jest jako stosunek liczby kopii wykonanych do dnia powstania szkody do normy technicznej
(liczby kopii) przewidzianej przez  producenta dla danego urządzenia.

Klauzula Nr 147 - Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od daty dostawy do daty włączenia do planowanej
eksploatacji
1. Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej  o szkody powstałe w sprzęcie elektronicznym lub jego
częściach, począwszy od daty dostawy do miejsca ubezpieczenia do daty włączenia go do planowanej eksploatacji, pod
warunkiem, że:
a) sprzęt elektroniczny lub jego części magazynowane są w oryginalnych opakowaniach;
b) okres magazynowania nie może przekroczyć 6-ciu miesięcy od daty dostawy.
2. Poza wyłączeniami odpowiedzialności określonymi w ogólnych warunkach ubezpieczenia z zastrzeżeniem zapisów
wynikających z załącznika 3 Zakład Ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe podczas
transportu, montażu, za które odpowiedzialność ponoszą spedytor, producent, sprzedawca lub firma montażowa.
3.Postanowienia niniejszej klauzuli tracą moc z chwilą zakończenia uruchomienia próbnego, gdy sprzęt zostanie
przekazany do planowej eksploatacji.

Klauzula 301 - Dodatkowe koszty – w sprzęcie zabezpieczającym system elektronicznego przetwarzania danych
Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków
ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Zakład Ubezpieczeń rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej o dodatkowe
koszty poniesione przez Ubezpieczającego w następstwie szkody w sprzęcie zabezpieczającym system elektronicznego
przetwarzania danych (EPD), a potrzebnym dla funkcjonowania ubezpieczonych przedmiotów, (np. niezależne urządzenia
tj. urządzenia  klimatyzacyjne,  generatory awaryjne,  UPS itp.).

Klauzula 140/1 – Strajki, rozruchy, zamieszki wewnętrzne
Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejsza klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia
sprzętu elektronicznego, iż Zakład Ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w następstwie strajków,
rozruchów i zamieszek wewnętrznych do sumy wynoszącej 500.000 zł (suma ubezpieczenia wg zasady „pierwszego
ryzyka”). Nie stosuje się zasady niedoubezpieczenia. Sumę ubezpieczenia zmniejsza się o odszkodowanie wypłacone w
danym okresie ubezpieczenia. Uzupełnienie lub podwyższenie sumy ubezpieczenia następuje na wniosek
Ubezpieczającego po opłaceniu dodatkowej składki liczonej za okres od daty wypłacenia odszkodowania do  końca okresu
polisowego/okresu ubezpieczenia.
Na potrzeby niniejszej klauzuli za:
- strajk – uważa się celową przerwę w pracy większej grupy pracowników w celu wymuszenia żądań ekonomicznych lub
politycznych,
- zamieszki – uważa się gwałtowne demonstracje, (nielegalne) wrogie akcje wymierzone przeciwko władzy w celu zmiany
istniejącego porządku prawnego,
- rozruchy – uważa się gwałtowne demonstracje, które nie mieszczą się w kategorii zamieszek.

Klauzula 140/2 – Terroryzm, sabotaż.
Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejsza klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia
sprzętu elektronicznego, iż Zakład Ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w następstwie aktów
terroryzmu lub sabotażu  do sumy wynoszącej 1.000.000 zł (suma ubezpieczenia wg zasady „pierwszego ryzyka”). Nie
stosuje się zasady niedoubezpieczenia. Sumę ubezpieczenia zmniejsza się o odszkodowanie wypłacone w danym okresie
ubezpieczenia. Uzupełnienie lub podwyższenie sumy ubezpieczenia następuje na wniosek Ubezpieczającego po opłaceniu
dodatkowej składki liczonej za okres od daty wypłacenia odszkodowania do  końca okresu polisowego/okresu
ubezpieczenia.
Na potrzeby niniejszej klauzuli za:
-akt terroryzmu – uważa się działanie jakiejkolwiek osoby w imieniu lub w powiązaniu z jakąkolwiek organizacją
występującą w celu obalenia rządu lub wywierania na niego wpływu (de iure lub de facto) przy użyciu siły lub przemocy,
- sabotaż – uważa się zamierzoną dezorganizację pracy przez uchylenie się od niej lub wadliwe jej wykonywanie,
uszkadzanie lub niszczenie sprzętu i narzędzi pracy.
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Klauzula 141 – Trzęsienie ziemi
Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia
sprzętu elektronicznego, iż Zakład Ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w sprzęcie elektronicznym w
następstwie trzęsienia ziemi.

Klauzula 142 – Huragan
Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia
sprzętu elektronicznego, iż Zakład Ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność za szkody w sprzęcie elektronicznym
spowodowane przez huragan.

............................................................................
(podpisy osób/osoby  wskazanych w dokumencie

uprawnionej/ uprawnionych do występowania w
obrocie prawnym , reprezentowania wykonawcy.


		2018-10-27T17:54:59+0200
	MAGDALENA TOPOLEWSKA




