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ZAŁĄCZNIK A 10   

TREŚĆ KLAUZUL OBLIGATORYJNYCH  

Klauzula automatycznego zwiększenia wartości mienia   
Z zachowaniem  pozostałych  nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia  i innych 
postanowień umowy , strony uzgodniły, że :  

Ubezpieczyciel obejmie automatyczną ochroną ubezpieczeniową nowo nabyte środki trwałe, wyposażenie lub środki, 
których wartość wzrosła wskutek modernizacji, inwestycji itp. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się z dniem 
ukończenia modernizacji lub inwestycji, bądź też z dniem przyjęcia środka do ewidencji środków trwałych, w zależności, 
która z powyższych sytuacji zajdzie wcześniej.  
Zgłaszanie tych środków do ubezpieczenia będzie się odbywało w terminie 30 dni po upływie rocznego  okresu  
ubezpieczenia.  

Składka za inwestycje zgłaszane do ubezpieczenia będzie naliczana pro rata za każdy  dzień od daty przyjęcia środków do 
ewidencji Ubezpieczającego. Składka płatna będzie w terminie 14 dni od daty wystawienia aneksu.  

Limit odpowiedzialności 20% sumy ubezpieczenia w rocznym okresie rozliczeniowym nie więcej niż 5.000.000 PLN.   

Inwestycje, których wartość przekracza przyjęty limit winny być zgłoszone do Ubezpieczyciela niezwłocznie.  

 

Klauzula automatycznego zwiększenia wartości mienia nabytego  po zebraniu danych do  SIWZ  

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień 
umowy,  strony uzgodniły  że :  

Środki trwałe, wyposażenie i niskocenne składniki majątku w posiadanie których ubezpieczony wejdzie w okresie od 
01.06.2017 do dnia 21.08.2017 ( po zebraniu danych do specyfikacji) zostają objęte ochroną ubezpieczeniową o ile nie 
zmienia się negatywnie ryzyko ubezpieczeniowe. Ochrona rozpocznie się od dnia 22.08.2017 roku. Ustala się ,że 
zgłoszenie mienia nastąpi do dnia 30.09.2017 , a rozliczenie według systemu pro rata temporis w ciągu 30 dni od daty 
dostarczenia  informacji do Ubezpieczyciela.  
Klauzula braku regresu do pracownika   

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień 
umowy,  strony uzgodniły  że :  

Ubezpieczyciel zrzeka się prawa do roszczenia zwrotnego wobec sprawcy szkody z tytułu wypłaty odszkodowania  
Ubezpieczonemu w przypadku , gdy sprawcą szkody jest pracownik lub osoba świadcząca  na rzecz ubezpieczonego pracę 
na podstawie umowy cywilno-prawnej .  Brak regresu nie dotyczy szkód wyrządzonych umyślnie.  
 
Zaznacza się że postanowienia niniejszej klauzuli nie obejmują szkód wyrządzonych przez osoby prowadzące własną 
działalność gospodarczą z wyłączeniem osób prowadzących działalność gosp. wyłącznie na rzecz ZGOK Sp. z o.o. w 
Rzędowie. 
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Klauzula dewastacji / wandalizmu   

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień 
umowy , strony uzgodniły  że :  

Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe wskutek dewastacji/wandalizmu nie związanego z 
kradzieżą  z włamaniem, 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. 

Limit odpowiedzialności: 20.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w  rocznym okresie rozliczeniowym.   

Sublimit  odpowiedzialności  dla szkód związanych z pomalowaniem w tym  graffiti – 10.000 PLN na jedno i wszystkie 
zdarzenia w  rocznym okresie rozliczeniowym.  

 Klauzula  katastrofy budowlanej  

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje: 

1) zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek katastrofy budowlanej; 

2) przez użyte w pkt 1 określenie katastrofa budowlana należy rozumieć zawalenie się ubezpieczonego obiektu 
budowlanego, polegające na samoistnym, niezamierzonym i gwałtownym zniszczeniu całości obiektu budowlanego lub 
jego części, niezależnie od przyczyny pierwotnej; 

3) z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody w obiektach budowlanych: 

a) których wiek przekracza 50 lat, 

b) odnośnie których organ nadzoru budowlanego nie dokonał odbioru końcowego robót, 

c) tymczasowych lub dopuszczonych tymczasowo do użytkowania, 

d) użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem, 

e) powstałe wskutek przeprowadzenia drobnych prac remontowo-budowlanych, przez które należy rozumieć prace 
prowadzone w obiektach oddanych do użytkowania i nie wymagające pozwolenia na budowę, oraz których realizacja nie 
wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku, budowli lub konstrukcji dachu; 

4) odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do ustalonego w umowie ubezpieczenia 
limitu odpowiedzialności i limit ten obowiązuje na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły w okresie 
ubezpieczenia; 

5) limit odpowiedzialności wynosi 1 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia; 

6) limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela ulega pomniejszeniu o kwotę każdego odszkodowania i kosztów wypłaconych 
z tytułu ubezpieczenia, o którym mowa w niniejszej klauzuli; 

7) dla szkód objętych zakresem niniejszej klauzuli stosuje się franszyzę redukcyjną w wysokości 10% nie mniej niż 2 000 
PLN w każdej szkodzie 

 

Klauzula kosztów pracy w godzinach nadliczbowych, w godzinach nocnych, w dni wolne od pracy   
  
 Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych 
postanowień umowy ustala się, że:   
Ubezpieczyciel pokrywa dodatkowo poniesione przez ubezpieczającego koszty pracy w godzinach nadliczbowych, w 
godzinach nocnych, w dni wolne od pracy, o ile koszty poniesione są w związku ze szkodą za którą Ubezpieczyciel 
ponosi odpowiedzialność   

 Limit odpowiedzialności 10% wartości szkody, nie więcej niż 100.000 PLN.   
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Klauzula kradzieży zwykłej   

Z zachowaniem  pozostałych  nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia  i innych 
postanowień umowy ustala się, że:  

Ubezpieczyciel rozszerza się zakres ochrony  o kradzież dokonaną  w miejscu ubezpieczenia bez sforsowania lub usunięcia 
siłą zabezpieczeń fizycznych ( np. drzwi, okna, ogrodzenia) .  

Dla potrzeb niniejszej klauzuli kradzież zwykła rozumiana jest jako nie pozostawiający widocznych śladów włamania zabór 
mienia w celu jego przywłaszczenia. 
W ramach niniejszej Klauzuli ubezpieczyciel odpowiada za szkody majątkowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w 
mieniu objętym ubezpieczeniem pod warunkiem że Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po 
stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą. 
Ubezpieczyciel nie odpowiada za : 
a) niewyjaśnione zniknięcie, zaginięcie, niewytłumaczalne niedobory lub niedobory inwentarzowe i braki spowodowane 

błędami urzędowymi lub księgowymi; 
b) wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa 
ubezpieczającego, członków jego rodziny, jego pracowników albo innej osoby, która pozostaje z ubezpieczającym we 
wspólnym gospodarstwie domowym,  
c) udział własny Ubezpieczonego określony w klauzuli dla każdego indywidualnego zdarzenia,  
d) wszelkiego rodzaju straty pośrednie włącznie z karami, stratami spowodowanymi przez zwłokę w wykonaniu, 
niewykonanie lub utratę zlecenia,  
e) braki, straty lub szkody stwierdzone dopiero w toku inwentaryzacji 

 Limit odpowiedzialności  10.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym /polisowym 
(limit wspólny dla PD,EEI,CPM)  

 

Klauzula niezmienności stawek   
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych 

postanowień umowy ustala się, że:  

Zaakceptowane przez strony umowy stawki  będą niezmienne w trakcie trwania umowy.  

Klauzula nowych lokalizacji   

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień 
umowy strony uzgodniły że  
Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie umowy ubezpieczenia rozszerzona zostaje o nowe lokalizacje na 
terenie RP w których znajduje się ubezpieczone mienie.  
Nowe lokalizacje powinny zachować niegorszy od dotychczasowych standard w zakresie konstrukcji budynków oraz 
zabezpieczeniem przeciwpożarowych i antywłamaniowych.  
Ubezpieczony zobowiązany jest do poinformowania Ubezpieczyciela w ciągu 1 miesiąca od dnia przyjęcia nowych 
lokalizacji do użytku.  
Maksymalny limit odpowiedzialności na pojedynczą lokalizację wynosi 1.000.0000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w 
okresie rozliczeniowym /polisowym. Składka za udzieloną ochronę liczona będzie w systemie pro rata temporis. 

 

Klauzula odpowiedzialności   

Z zachowaniem  pozostałych  nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia  i 
innych postanowień umowy ustala się, że:  

Początek okresu odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest tożsamy z początkiem okresu ubezpieczenia.  



Załącznik A10   
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  na usługę „Kompleksowego Ubezpieczenia Zakładu Gospodarki 
Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rzędowie” Nr Sprawy ZGOK.P/3/2017  
  

  

  

- 4 -  

  

Klauzula ograniczenia zasady proporcji   

Z zachowaniem  pozostałych  nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia  i 
innych postanowień umowy ustala się, że:  

w przypadku ubezpieczenia mienia wg wartości odtworzeniowej/ rzeczywistej odszkodowanie zostanie pomniejszone w 
takim stosunku, w jakim suma ubezpieczenia danego przedmiotu pozostaje do jego wartości odtworzeniowej/ 
rzeczywistej  w dniu szkody, jeżeli w dniu szkody wartość odtworzeniowa/rzeczywista przekroczy 120% zgłoszonej sumy 
ubezpieczenia.  

Klauzula płatności rat   
Z zachowaniem  pozostałych  nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia  i 
innych postanowień umowy ustala się, że:  

Strony uzgodniły, że wypłata odszkodowania nie może zostać pomniejszona o kwotę niewymagalnych jeszcze rat składki.  

Klauzula prolongaty zapłaty składki   

Z zachowaniem  pozostałych  nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia  i innych 
postanowień umowy ustala się, że:  

Brak opłaty  składki lub pierwszej raty w terminie przewidzianym w umowie ubezpieczenia, nie powoduje wygaśnięcia 
odpowiedzialności ubezpieczyciela . W sytuacji braku opłaty składki lub  raty składki ,Ubezpieczyciel zobowiązany jest 
wyznaczyć Ubezpieczającemu/Ubezpieczonemu  na piśmie dodatkowy, co najmniej 14 dniowy, termin do zapłaty składki 
lub raty.  

Klauzula pro rata temporis   

Z zachowaniem  pozostałych  nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia  i innych 
postanowień umowy, ustala się, że:  

Wszelkie rozliczenia wynikające z umowy ubezpieczenia np. związane z dopłatą składek lub zwrotem składek 
dokonywane będą w systemie pro rata za każdy dzień udzielanej ochrony ubezpieczeniowej.  

 

Klauzula reprezentantów   

Z zachowaniem  pozostałych  nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia  i innych 
postanowień umowy ustala się, że:  

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek winy umyślnej , zaniechania lub rażącego 
niedbalstwa wyłącznie reprezentantów Ubezpieczonego. Dla celów niniejszej umowy za reprezentantów Ubezpieczonego 
uważa się zarząd spółki oraz prokurentów spółki.  



Załącznik A10   
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  na usługę „Kompleksowego Ubezpieczenia Zakładu Gospodarki 
Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rzędowie” Nr Sprawy ZGOK.P/3/2017  
  

  

  

- 5 -  

  

Klauzula reprezentantów w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej   

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

postanowień umowy ustala się, że:   

Zakład Ubezpieczeń nie odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie przez Ubezpieczającego/ ubezpieczonego  oraz 

osoby, za które Ubezpieczający/ ubezpieczony  ponosi odpowiedzialność, przy czym przez wymienione tu osoby rozumie 

się wyłącznie reprezentantów Ubezpieczającego/ ubezpieczonego.   

Za reprezentanta ubezpieczającego/ubezpieczonego  uważa się: zarząd spółki oraz prokurentów spółki . Za szkody 

powstałe z winy umyślnej osób nie będących reprezentantami ubezpieczonego zakład ubezpieczeń ponosi pełną 

odpowiedzialność.  

Limit odpowiedzialności  dla zadania II-100.000 PLN na jeden i wszystkie wypadki w rocznym  okresie 
rozliczeniowym/polisowym .  

 

Klauzula samolikwidacji drobnych szkód   

Z zachowaniem  pozostałych  nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia  i innych 
postanowień umowy ustala się, że:  

W odniesieniu do szkód, których szacowana wartość na dzień powstania szkody lub jej ujawnienia się nie przekracza  
3.000,00 PLN ponad poziom franszyzy redukcyjnej   Ubezpieczający/Ubezpieczony po uprzednim powiadomieniu 
Ubezpieczyciela   i uzyskaniu jego zgody może przystąpić do  przeprowadzenia  likwidacji takiej szkody, pod warunkiem 
zachowania uszkodzonych elementów oraz sporządzenia  pisemnego protokołu,  zawierającego informacje takie jak: data 
sporządzenia, dane osoby sporządzającej protokół, rodzaj uszkodzonego mienia, przyczyna szkody – jeżeli możliwe jest 
jej określenie, opis zdarzenia które spowodowało szkodę, szacunkowa wartość szkody oraz dokumentację fotograficzną.  
 
Klauzula odnosi się  do szkód, dla których franszyza redukcyjna wynosi nie więcej niż 2.000 PLN 
Klauzula 72 godzin   

Z zachowaniem  pozostałych  nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia  i innych 
postanowień umowy ustala się, że:  

W przypadku zajścia zdarzenia szkodowego  wszystkie szkody powstałe w czasie następujących po sobie 72 godzin na 
skutek tego samego zdarzenia , Ubezpieczyciel  traktować będzie jako jedną szkodę  w odniesieniu do franszyzy 
redukcyjnej, udziału własnego oraz sumy ubezpieczenia .  

Klauzula stempla bankowego/pocztowego   

Z zachowaniem  pozostałych  nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia  i innych 
postanowień umowy ustala się, że:  

Ubezpieczyciel uznaje datę stempla bankowego lub pocztowego uwidocznioną na przelewie bankowym lub dowodzie 
wpłaty za datę decydującą o terminowym opłaceniu składki ubezpieczeniowej przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego 
pod warunkiem , że na rachunku Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego  znajdowała się wystarczająca ilość wolnych 
środków. W innym przypadku za datę zapłaty uważa się dzień  uznania rachunku Ubezpieczyciela  pełną wymagalną  
kwotą składki lub ratą składki  określonymi w umowie.  

 

Klauzula transportu    

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych 
w  ogólnych  warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:  

zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje także szkody w ubezpieczonym mieniu polegające na jego uszkodzeniu, 
zniszczeniu lub utracie powstałe w trakcie jego przenoszenia, przewożenia lub transportu w miejscu prowadzenia 
działalności w tym także szkody spowodowane wypadkiem środka transportu, za pomocą którego mienie było 
przewożone. 
 
Dla rozdziału I zadania I wprowadza się limit odpowiedzialności wykonawcy dla niniejszej klauzuli w wysokości  100.000 
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PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.  

Klauzula tymczasowego magazynowania  lub przerwy w eksploatacji   

Z zachowaniem  pozostałych  nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia  i innych 
postanowień umowy ustala się, że:  

Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody w mieniu w czasie tymczasowego magazynowania  lub przerwy w eksploatacji w 
miejscu objętym ochroną ubezpieczeniową, pod warunkiem, że: 
Dla zadania I rozdział I - przerwa w eksploatacji trwa nie dłużej niż 60 dni. .  
Dla zadania I rozdział II – okres magazynowania nie przekracza 6 miesięcy.  
Wskazane powyżej terminy za zgodą wykonawcy mogą zostać przedłużone.  
Klauzula  ubezpieczenia drobnych robót  budowlano- remontowych.  

Z zachowaniem  pozostałych  nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia  i innych 
postanowień umowy ustala się, że:   

Zakres  ubezpieczenia  zostaje  rozszerzony   o  szkody  powstałe  w  związku  z 
prowadzeniem  przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego  lub na jego zlecenie  w miejscu ubezpieczenia prac  
budowlano-montażowych  oraz prac remontowo –modernizacyjnych.  
Ochrona udzielana jest do wysokości:  

• 1.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym  - do mienia będącego 
bezpośrednim przedmiotem prac .  

• Sumy ubezpieczenia  pozostałego mienia będącego przedmiotem ubezpieczenia.  

Ustala się, że klauzla odnosi się do prac prowadzonych w obiektach oddanych do użytkowania.  
Z ochrony wyłączone  są szkody  powstałe w związku  lub na skutek  prac , których realizacja związana jest z  naruszeniem 
konstrukcji  nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu.  
Postanowienia klauzuli odnoszą się do prac prowadzonych w obiektach oddanych do użytkowania i nie wymagają 
pozwolenia na budowę. 

 

 Franszyza redukcyjna -1.000 PLN  
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Klauzula ubezpieczenia szkód powstałych w wyniku przepięcia    

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych 
postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że :  

1. Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe w wyniku przepięcia spowodowane zarówno 
wyładowaniem atmosferycznym, jak i powstałe wskutek innych niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn 
zewnętrznych.   

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, warystory, filtry).  

4. Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody, których przyczyną były zjawiska wewnętrzne wynikłe ze stanów 
awaryjnych lub normalnej pracy instalacji, osprzętu, maszyn i urządzeń Ubezpieczonego (zwarcia, przeciążenia, 
indukcje impulsów napięciowych, itp.) a ponadto szkody powstałe w zabezpieczeniach przepięciowych reagujących 
na przepięcia zewnętrzne.   

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym wynosi: 200.000,00 PLN na jedno i 
wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym/polisowym. 
 
Franszyza redukcyjna w wysokości 10% wysokości szkody min. 500 PLN w każdej szkodzie dla tego ryzyka.   

 

Klauzula ubezpieczenia ryzyka kradzieży urządzeń zainstalowanych na zewnątrz budynku   

Z zachowaniem  pozostałych  nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia  i innych 
postanowień umowy ustala się, że:  

Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową kradzież z włamaniem urządzeń elektronicznych (systemy 
zabezpieczające, elementy klimatyzacji, sprzęt specjalistyczny) zainstalowanych na zewnątrz budynku pod warunkiem, że 
urządzenia są zainstalowane w sposób uniemożliwiający ich kradzież bez pozostawienia śladów włamania w postaci 
zniszczenia istniejących zabezpieczeń (mocowań) zgodnych z zaleceniami producenta, standardowo stosowanych w tego 
typu sytuacjach . Uszkodzenie takich zabezpieczeń uznane zostanie za wystarczające do uznania zdarzenia za kradzież z 
włamaniem. Limit odpowiedzialności 20.000 PLN  na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym/polisowym.  

Klauzula ubezpieczenia sprzętu elektronicznego lub jego części od szkód materialnych od daty dostawy   

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych 
postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że :  

Rozszerza się zakres ubezpieczenia  o szkody powstałe w mieniu lub jego częściach od daty dostawy do miejsca 
ubezpieczenia ,do daty włączenia go do planowanej eksploatacji. Warunkiem jest magazynowanie sprzętu lub jego części 
w oryginalnych opakowaniach i pomieszczeniach do tego przystosowanych. Okres magazynowania nie może przekraczać 
6 –ciu miesięcy od daty dostawy. O ewentualnym przedłużeniu tego okresu należy poinformować Ubezpieczyciela.  
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Klauzula ubezpieczenie sprzętu przenośnego (w tym telefonów komórkowych)   

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień 
umowy  strony uzgodniły, że :  

Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej  i przyjmuje odpowiedzialność za szkody powstałe w 
elektronicznym sprzęcie przenośnym (również w telefonach komórkowych) użytkowanym poza miejscem ubezpieczenia 
określonym w polisie.  

W przypadku kradzieży z włamaniem ubezpieczonych przedmiotów z pojazdu, Ubezpieczyciel odpowiada tylko wtedy gdy:  
 pojazd posiada trwałe zadaszenie (jednolita sztywna konstrukcja),  

 w trakcie postoju, podczas transportu pojazd został prawidłowo zamknięty na wszystkie istniejące zamki  i 
posiadał  jedno sprawne zabezpieczenie przeciwkradzieżowe,  

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

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

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

W każdym przypadku utraty sprzętu (w tym również telefonów ) w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku 
Ubezpieczający ponosi udział własny w wysokości 25% wartości szkody, nie mniejszy jednak niż ustalony w polisie.  

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody objęte polisą Auto-Casco i OC  oraz powstałe wskutek niewłaściwego, 
niezgodnego z zaleceniami producenta opakowania lub jego braku.  

Klauzula warunków i taryf  

Z zachowaniem  pozostałych  nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia  i 
innych postanowień umowy ustala się, że:  

W przypadku doubezpieczenia, uzupełniania lub podwyższania sumy ubezpieczenia /sumy gwarancyjnej bądź limitu 
odpowiedzialności w okresie ubezpieczenia, zastosowanie mieć będą warunki umowy oraz stawki obowiązujące w 
umowie ubezpieczenia.  
Postanowienia niniejszej klauzuli mają zastosowanie jedynie w przypadku bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia.  
Klauzula właściwości miejscowej sądu   

Z zachowaniem  pozostałych  nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia  i innych 
postanowień umowy ustala się, że:  

Strony umawiają się ,że ewentualne spory wynikające z umów ubezpieczenia rozstrzygają sądy  właściwe dla siedziby 
Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego.  

Klauzula wynagrodzenia ekspertów   

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje: 

1) rozszerza się zakres ubezpieczenia o koszty rzeczoznawcy, do zapłaty których zobowiązany jest ubezpieczony, jeżeli: 

a) sporządzenie ekspertyzy jest niezbędne do odtworzenia mienia, w którym wyrządzona została szkoda objęta 
odpowiedzialnością Ubezpieczyciela i z tytułu której Ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie oraz 

b) konieczność sporządzenia ekspertyzy została potwierdzona przez Ubezpieczyciela; 

2) odpowiedzialność Ubezpieczyciela, o której mowa w pkt 1, ustalana jest z uwzględnieniem wysokości średnich cen 
rynkowych obowiązujących w zakresie świadczenia tych usług; 

3) odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do wspólnego dla polis PD (OG, KR), EEI, 
CPM limitu odpowiedzialności wynoszącego 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia; 

4) franszyza redukcyjna wynosi 2 000 zł w każdej szkodzie 
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Powołanie rzeczoznawcy wymaga uzyskania zgody Ubezpieczyciela.  

Limity odpowiedzialności: 50.000 PLN w rocznym okresie rozliczeniowym/polisowym.   ( limit wspólny dla PD ,EEI,CPM)  

Klauzula wypłaty odszkodowania z podatkiem VAT  

Z zachowaniem  pozostałych  nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia  i innych 
postanowień umowy ustala się, że:  

Jeżeli suma ubezpieczenia zawierała podatek VAT  to odszkodowanie płatne będzie z podatkiem VAT o ile  
Ubezpieczający/ Ubezpieczony nie odlicza  podatku VAT.  

Klauzula zgłaszania szkód   

Z zachowaniem  pozostałych  nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia  i innych 
postanowień umowy ustala się, że:  

W  przypadku  wystąpienia  szkód  objętych  ochroną  w  ramach  niniejszej  umowy  ubezpieczenia,  
Ubezpieczający/Ubezpieczony ma obowiązek dokonać zgłoszenia szkody  do  Ubezpieczyciela niezwłocznie , nie później 
jednak niż w ciągu 5 dni roboczych od daty powstania szkody lub powzięcia o niej wiadomości.  W przypadku szkody co 
do której istnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa  należy szkodę zgłosić  również do Policji niezwłocznie nie później 
niż w ciągu 48 godzin od daty zajścia zdarzenia  lub powzięcia o niej wiadomości.  

  


