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BZ/ZP.01/17/02/17. ZAŁĄCZNIK NR 1 a - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: CZEŚĆ nr 1 ZAMÓWIENIA 

 

 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

 

 

UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ 
PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SANIKO SP.  ZO.O. 

 

Niniejsza umowa została zawarta dnia …………… r. we Włocławku, pomiędzy: 

 

Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej SANIKO Sp.  z o.o. z siedzibą we Włocławku przy ul. Ul. 
Komunalnej 4, 87-800 Włocławek numer KRS: 000095781, Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 888-020-59-21, REGON: 910041776, wysokość 
kapitału zakładowego 16 391 800,00 zł 
reprezentowaną przez: 

1.   .......................................................................................................................  

2.   .......................................................................................................................  

 

zwane dalej Ubezpieczającym lub Ubezpieczonym 

 

 

a: 

 

1. ………………………………………………………… 

zwanym dalej Ubezpieczycielem, 

 

 

 

 

przy udziale i za pośrednictwem Brokera Ubezpieczeniowego EIB SA, z siedzibą w Toruniu, ul. 
Jęczmienna 21, 87-100 Toruń, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
0000050455, NIP: 956-00-07-485, kapitał zakładowy spółki 100.000,00 zł, kapitał wpłacony w całości 
działającego w imieniu i na rzecz Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, 

o następującej treści:   
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DZIAŁ I 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 
Postanowienia wstępne 

1. Niniejsza Umowa generalna (zwana dalej także „Umową”) określa warunki na jakich zawierane i 
wykonywane będą ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Przedsiębiorstwem 
Gospodarki Komunalnej  SANIKO Sp.  z o.o. (dalej: PGK Saniko). 

2. Przedmiotem umowy jest  Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej  PGK Saniko na 
warunkach zgodnych ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz ofertą z dnia 
………………….………… złożoną w postępowaniu o udzielenie Zamówienia publicznego, 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, oznaczenie sprawy: ……………………….. 

3. Niniejsze postanowienia ogólne odnoszą się do wszystkich ubezpieczeń wchodzących w skład 
niniejszej umowy generalnej (zwanej dalej: umową). 

§ 2 
Rodzaje ubezpieczeń objętych umową 

1. Przedmiotem niniejszej umowy są następujące rodzaje ubezpieczeń: 

1) Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk (zwane dalej: ubezpieczeniem AR), 

2) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej SANIKO Sp. z o.o. związanej z prowadzoną 
działalnością i posiadanym mieniem (zwane dalej ubezpieczeniem OC). 

2. Do umowy ubezpieczenia zawartej w ramach niniejszej Umowy zastosowanie mają: 

1) w zakresie ubezpieczenia AR: Ogólne Warunki Ubezpieczenia……………………………..  (zwane 
dalej: OWU AR), 

2) w zakresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk: ……………………………..   

(zwane dalej: OWU EE); 

3) w zakresie ubezpieczenia OC: Ogólne Warunki …………………………….. (zwane dalej: OWU OC). 

3. Postanowienia zawarte w treści niniejszej  Umowie, w tym klauzul dodatkowych wymienionych w 
Załączniku nr 1  oraz wybranych przez Ubezpieczyciela mają pierwszeństwo stosowania przed 
zapisami OWU, o których mowa w ust. 2. 

§ 3 
Koasekuracja 

Postanowienia dotyczące Ubezpieczycieli, którym wspólnie udzielono zamówienia publicznego (np. 
konsorcjum/pool koasekuracyjny).  

1. Ubezpieczyciele, którym wspólnie udzielono zamówienia publicznego, zwani dalej 
Koasekuratorami, zobowiązani są wskazać spośród siebie tzw. Koasekuratora Prowadzącego, 
uprawnionego do reprezentowania interesów wszystkich Koasekuratorów wobec 
Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego, m.in. w zakresie zawarcia i wykonywania umowy 
ubezpieczenia, w tym likwidacji szkód.  

2. Koasekurator Prowadzący przedstawia wszystkie decyzje Koasekuratorów, w tym w szczególności 
o uznaniu lub odmowie uznania roszczenia ze skutkiem dla pozostałych Koasekuratorów.  

3. Uznanie lub odmowa uznania roszczenia przez Koasekuratora Prowadzącego w całości lub w 
części w stosunku do Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, jest równoznaczna z decyzją 
pozostałych Koasekuratorów. 

4. Zapłata składki ubezpieczeniowej nastąpi na konto bankowe wskazane Ubezpieczającemu przez 
Koasekuratora Prowadzącego w polisie lub w innym dokumencie w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. Zapłata składki ubezpieczeniowej wobec jednego z Koasekuratorów, powoduje 
wygaśnięcie długu Ubezpieczającego wobec wszystkich Koasekuratorów (solidarność wierzycieli).  

5. Dla celów umowy ubezpieczenia, gdziekolwiek w polisie lub przywołanych ogólnych lub 
szczególnych warunkach ubezpieczenia, mających zastosowanie do umowy ubezpieczenia, użyty 
jest zwrot „Ubezpieczyciel” lub przywołana firma Koasekuratora Prowadzącego, zapis taki będzie 
rozumiany, jako odnoszący się do wszystkich Koasekuratorów. 
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6. Obowiązki informacyjne Ubezpieczającego/Ubezpieczonego będą realizowane wobec 
Koasekuratora Prowadzącego ze skutkiem dla pozostałych Koasekuratorów. 

7. Wszelkie dodatki rozliczeniowe do umowy i polis będą wystawiane przez Koasekuratora 
Prowadzącego ze skutkiem dla pozostałych Koasekuratorów. 

8. Koasekuratorzy ponoszą odpowiedzialność solidarną za wykonanie przedmiotu zamówienia. 

§ 4 
Okres trwania umowy 

1. Niniejsza umowa obowiązuje przez okres 12 miesięcy od 01.04.2017 godz. 00.00 do 31.03.2018 
godz. 24.00. 

§ 5 
Polisy ubezpieczeniowe/ Składka ubezpieczeniowa 

1. Do niniejszej umowy zostaną polisy ubezpieczenia zawierające aktualne dane do ubezpieczenia 
(m.in. sumy ubezpieczenia, wykazy ubezpieczonego mienia). 

2. Wszelkie rozliczenia między stronami będą odbywały się na podstawie i będą potwierdzane 
stosownymi dodatkami do polisy wystawionymi przez Ubezpieczyciela. 

3. Składka płatna będzie w dwóch równych ratach: 

- I rata płatna do 30 kwietnia, 

- II rata płatna do 30 września. 

§ 6 
Postanowienia szczególne dotyczące likwidacji szkód 

1. Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany jest, niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni 
od daty powstania szkody lub powzięcia o niej wiadomości zawiadomić Ubezpieczyciela o 
szkodzie. 

2. Ubezpieczający/Ubezpieczony ma obowiązek pozostawić bez zmian miejsce szkody do czasu 
przybycia przedstawiciela Ubezpieczyciela. Ubezpieczyciel nie może się powoływać na to 
postanowienie, jeżeli nie dokonał oględzin w terminie 3 dni roboczych od daty zawiadomienia go 
o szkodzie (nie dotyczy to klęsk żywiołowych powodujących masowe szkody w okolicy lokalizacji 
ubezpieczonego – w takim przypadku termin ten wynosi 7 dni). Ubezpieczający/Ubezpieczony 
może wcześniej przystąpić do usunięcia szkody, jeżeli jest to niezbędne w celu zabezpieczenia 
mienia pozostałego po szkodzie, zmniejszenia szkody lub gdy istnieje zagrożenie zatrzymania 
procesu produkcyjnego lub zakłócenia pracy przedsiębiorstwa lub zagrożenie życia / zdrowia 
ludzkiego (w takiej sytuacji Ubezpieczający/Ubezpieczony ma obowiązek sporządzenia 
odpowiedniej dokumentacji, w tym fotograficznej). Ubezpieczający/Ubezpieczony może 
przystąpić wcześniej do usunięcia szkody w każdym przypadku, o ile Ubezpieczyciel wyraził na to 
zgodę. 

3. Ubezpieczyciel nie jest uprawniony do usunięcia szkody, w tym: naprawy, wymiany lub odbudowy 
przedmiotu ubezpieczenia we własnym zakresie. Świadczenie Ubezpieczyciela z umowy 
ubezpieczenia ma charakter pieniężny. 

4. Ubezpieczyciel jest zobowiązany po otrzymaniu zawiadomienia o wypadku ubezpieczeniowym 
prowadzić postępowanie likwidacyjne zmierzające do ustalenia i wyjaśnienia okoliczności 
związanych ze szkodą oraz wysokością szkody, w szczególności wypłacić należne odszkodowanie 
bez względu na toczące się w związku ze szkodą inne postępowanie, w tym sądowe, 
przygotowawcze lub administracyjne. Niniejszy zapis nie dotyczy sytuacji, gdy przedmiotem 
postępowania innego niż likwidacyjne jest ustalenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela. 

5. Wysokość odszkodowania będzie ustalana według cen z dnia ostatecznej decyzji o wypłacie 
odszkodowania. W przypadku gdy odszkodowanie wypłacane jest na podstawie kosztów 
poniesionych przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w walucie obcej, Ubezpieczyciel wypłaca 
odszkodowanie według kursu waluty z dnia zapłaty faktury przez Ubezpieczającego/ 
Ubezpieczonego. 
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§ 7 
Postanowienia szczególne dotyczące realizacji obowiązków z umowy 

1. Ubezpieczyciel oświadcza, że akceptuje przepisy wewnętrzne Ubezpieczonego w zakresie budowy 
i eksploatacji mienia, w tym urządzeń technicznych i uznaje je za wystarczające, w odniesieniu do 
warunków umowy ubezpieczenia zobowiązujących Ubezpieczonego do przestrzegania takich 
przepisów, o ile przepisy te są zgodne z powszechnie obowiązującym prawem. W razie wykazania, 
iż Ubezpieczony stosuje się do takich przepisów wewnętrznych, Ubezpieczyciel nie będzie z tego 
tytułu podnosił zarzutów (wynikających z warunków ubezpieczenia zobowiązujących do 
przestrzegania innych przepisów, w tym zaleceń producenta, instrukcji obsługi danego 
urządzenia, itp.) zmierzających do obniżenia należnego odszkodowania bądź uchylenia się od 
odpowiedzialności. 

W przypadku wejścia w życie nowych powszechnie obowiązujących regulacji prawnych 
zmieniających dotychczasowe lub nakładających na Ubezpieczonego nowe obowiązki w zakresie 
budowy i eksploatacji urządzeń technicznych, niezależnie od charakteru tych regulacji, 
wprowadza się 6-miesięczny okres dostosowawczy od dnia wejścia w życie tych przepisów, 
podczas którego ubezpieczyciel nie będzie podnosił zarzutów i wyciągał negatywnych 
konsekwencji wynikających z ewentualnego niezastosowania się do zmienionych/nowych 
przepisów. Niniejszy zapis ma zastosowanie jedynie w sytuacji, gdy nowe powszechnie 
obowiązujące regulacje prawne wprowadzają okres dostosowawczy krótszy niż 6-miesięczny. 

2. Gdziekolwiek w warunkach ubezpieczenia przewidziana jest sankcja w postaci ograniczenia lub 
odmowy wypłaty odszkodowania przez Ubezpieczyciela za niewypełnienie obowiązków 
zawartych w umowie, to ma ona zastosowanie tylko wtedy, gdy niedopełnienie obowiązku było 
główną przyczyną powstania szkody lub zwiększenia jej rozmiaru, jednakże w zakresie nie 
większym niż stopień, w jakim niedopełnienie obowiązku wpłynęło na powstanie lub zwiększenie 
się szkody. 

3. Gdziekolwiek w warunkach ubezpieczenia przewidziany jest termin na przygotowanie i 
dostarczenie dokumentów niezbędnych do ustalenia przyczyny szkody i jej rozmiaru, zapis 
dotyczący zastrzeżonego terminu ulega zmianie na: 

„w terminie, w którym w stosunkach danego rodzaju, przy uwzględnieniu okoliczności 
towarzyszących, mogłyby być przekazane Ubezpieczycielowi bez nieuzasadnionej zwłoki”. 

4. Gdziekolwiek w warunkach ubezpieczenia przewidziane są postanowienia zobowiązujące 
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego do usunięcia zagrożeń ubezpieczonego mienia lub szczególnie 
niebezpiecznych okoliczności, ulegają one zmianie na: 

„Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany jest do podjęcia działań zmierzających do 
zminimalizowania szczególnego zagrożenia stanowiącego niebezpieczeństwo dla życia, zdrowia 
lub mienia znacznej wartości. Powyższe dotyczy także zagrożenia, którego zminimalizowania 
domagał się Ubezpieczyciel.” 

5. Jeżeli ogólne / szczególne warunki ubezpieczenia (wzorce umowne) o których mowa w § 2 ust. 2: 

1) przewidują ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody w 
mieniu (m.in. w budynkach, budowlach) wyłączonym z eksploatacji, użytkowania lub 
przeznaczonym do likwidacji to mają one zastosowanie z zastrzeżeniem, że przez mienie 
wyłączone z użytkowania (eksploatacji) lub mienie przeznaczone do likwidacji/rozbiórki 
strony rozumieją wyłącznie mienie w odniesieniu do którego całkowicie i trwale zaprzestano 
eksploatacji obiektu poprzez brak jakiejkolwiek aktywności z nim związanej (w tym np. brak 
bieżącej konserwacji, brak remontów, brak zmiany przeznaczenia, itp.) w związku z 
przeznaczeniem obiektu do likwidacji/rozbiórki. 

2) Stanowią, że postępowanie rzeczoznawców podjęte w celu wyjaśnienia okoliczności szkody i 
jej rozmiarów jest obligatoryjne lub też jego wynik jest wiążący dla stron, to postanowienia 
takie nie mają zastosowania w tym sensie, że nie będzie to przeszkodą do dochodzenia 
roszczeń na drodze sądowej. Jednocześnie strony podejmą wysiłki w celu polubownego 
załatwienia ewentualnego sporu. Niniejsze postanowienia w żadnym wypadku nie mogą być 
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interpretowane jako „zapis na sąd polubowny”, o którym mowa w art. 698 kodeksu 
postępowania cywilnego. 

3) Stanowią, że jeżeli jakiekolwiek roszczenie z tytułu umowy ubezpieczenia okaże się pod 
jakimkolwiek względem fałszywe lub gdyby Ubezpieczający/Ubezpieczony lub ktokolwiek 
uprawniony do działania w jego imieniu użył fałszywych środków lub zabiegów w celu 
uzyskania korzyści wynikających z umowy ubezpieczenia bądź też w przypadku, gdy szkoda 
została spowodowana umyślnie przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego lub za jego 
przyzwoleniem, to wszelkie prawa do uzyskania odszkodowania z tytułu takiej umowy 
ubezpieczenia podlegają utracie – postanowień tych nie stosuje się, a w ich miejsce 
zastosowanie znajdą powszechnie obowiązujące przepisy prawa i pozostałe postanowienia 
niniejszej umowy. 

4) Definiują w jakikolwiek sposób wzrost zagrożenia, zwiększenie ryzyka lub sytuacje, w których 
uważa się, że zagrożenie powstania szkody wzrosło albo też przesłanki pozwalające określić 
zagrożenie jako szczególne albo dyskwalifikujące przedmiot do ubezpieczenia, to 
postanowień takich nie stosuje się. Dotyczy to zwłaszcza uzyskania w takim przypadku przez 
Ubezpieczyciela uprawnienia do jednostronnego wypowiedzenia umowy ubezpieczenia, 
odstąpienia od niej, jak również sankcji w postaci natychmiastowego braku ochrony 
ubezpieczeniowej. W miejsce tych postanowień zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy 
powszechnie obowiązującego prawa, przede wszystkim przepisy kodeksu cywilnego 
dotyczące umowy ubezpieczenia. 

6. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną  
w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

§ 8 
Roszczenia regresowe 

Na Ubezpieczyciela nie przechodzą roszczenia regresowe do podmiotów zależnych i powiązanych 
bezpośrednio i pośrednio kapitałowo z Ubezpieczającym lub z którymi Ubezpieczający jest powiązany 
bezpośrednio i pośrednio kapitałowo jak również do pracowników Ubezpieczającego/ 
Ubezpieczonego. Zniesienie roszczeń regresowych do pracownika nie następuje, gdy pracownik 
wyrządził szkodę z winy umyślnej. 

§ 9 
Oświadczenia 

Wszystkie zawiadomienia i oświadczenia kierowane do drugiej strony uznaje się za skuteczne  
i dopuszczalne, jeżeli zostały dokonane drogą faksową lub pocztą elektroniczną. Na żądanie druga 
strona potwierdzi fakt otrzymania zawiadomienia/oświadczenia. Powyższe zasady dotyczące formy 
składania zawiadomień i oświadczeń nie dotyczą oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy 
ubezpieczenia, które powinno być złożone pisemnie pod rygorem nieważności. 

 

DZIAŁ II 
UBEZPIECZENIE MIENIA OD RYZYK ŻYWIOŁOWYCH (AR) 

§ 10 
Przedmiot ubezpieczenia 

1. Ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia mienia od ryzyk żywiołowych objęte są: 

1) bez względu na wiek, stopień umorzenia/amortyzacji i technicznego/faktycznego zużycia, 
środki trwałe Ubezpieczonego (w tym niskocenne środki trwałe /wyposażenie/ /sprzęt 
elektroniczny oraz płoty, parkany, ogrodzenia), niezależnie od tego czy były w posiadaniu 
Ubezpieczonego w chwili zawarcia umowy czy zostały nabyte w okresie ubezpieczenia, przy 
czym dotyczy to także nakładów na środki trwałe, 

2) środki obrotowe i zapasy (w szczególności zmagazynowane i niebędące w użytkowaniu 
maszyny, aparaty i urządzenia oraz ich części zapasowe, materiały, zapasy magazynów, 
paliwa, odpady, itp.), 

3) mienie pracownicze, 
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4) mienie osób trzecich, przez które należy rozumieć mienie osób pozostających poza 
stosunkiem ubezpieczenia, w stosunku do którego Ubezpieczony ponosi ryzyko utraty lub 
uszkodzenia (m.in. mienie leasingowane, użyczone, dzierżawione, najmowane, przyjęte w 
celu wykonania usług [np. obróbki, naprawy, remontu, przeróbki, czyszczenia] lub sprzedaży, 
przechowania lub w innym podobnym celu). 

2. Ochroną ubezpieczeniową objęte jest mienie infrastrukturalne znajdujące się pod ziemią,  
w szczególności sieć wodociągowa i kanalizacyjna, kanalizacja deszczowa, sieć cieplna, kable 
energetyczne i telekomunikacyjne/światłowodowe, przy czym ustala się, iż nie dotyczy to mienia 
związanego z działalnością wydobywczą i górniczą. 

3. Ochrona ubezpieczeniowa w ramach sumy ubezpieczenia środków trwałych obejmuje także 
pojazdy mechaniczne, przyczepy i naczepy, pojazdy wolnobieżne, w tym pojazdy podlegające 
obowiązkowej rejestracji w ruchu i postoju w lokalizacjach SANIKO zgłoszonych do ubezpieczenia. 
Postanowienia OWU lub innych wzorców umownych ograniczające lub wyłączające ochronę w 
niniejszym zakresie nie mają zastosowania. Z przedmiotu ubezpieczenia wyłączone są pojazdy 
mechaniczne, ubezpieczone w ramach odrębnego ubezpieczenia Auto-Casco. 

4. Ochrona dotyczy również wszelkich kontenerów o pojemności od 7 m3 oraz pergol śmietnikowych 
wraz z ustawionymi w nich pojemnikami. Limit odpowiedzialności dla tego mienia wynosi 15 000 
zł na jedno i 100 000 zł na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

§ 11 
Zakres ubezpieczenia 

1. Na podstawie niniejszej umowy ubezpieczenie AR jest zawarte w systemie od wszystkich ryzyk (all 
risks) obejmujące co najmniej następujące ryzyka: ogień (pożar), wybuch (eksplozja), upadek 
pojazdu powietrznego, uderzenie pioruna; huragan, deszcz nawalny, powódź, katastrofa 
budowlana, zapadanie lub osuwanie się ziemi, śnieg, grad, mróz, szkody wodociągowe, dym, 
sadza, uderzenie pojazdu, huk ponaddźwiękowy, zamieszki i strajki, terroryzm, trzęsienie ziemi, 
upadek drzewa, masztu, dźwigu, słupa lub komina na ubezpieczone mienie, dewastację, kradzież 
z włamaniem, rabunek; 

1) Przez ogień (pożar) rozumie się także szkody będące następstwem wystąpienia niniejszego 
ryzyka niezależnie od tego, w jakim stopniu mienie zostało nim dotknięte. Dotyczy to w 
szczególności szkód w wyniku przypalenia, przepalenia, osmalenia, przegrzania, nawet bez 
widocznego ognia.” 

2) Za wybuch (eksplozję) rozumie się także szkodę powstałą w zbiorniku/naczyniu 
ciśnieniowym, gdy jego ściany nie zostały rozerwane jeżeli wewnątrz zbiornika nastąpiła 
gwałtowna zmiana równowagi układu w wyniku przemiany chemicznej.  Gwałtowna zmiana 
równowagi układu może następować także z jednoczesnym wyzwoleniem się cieczy. 

Ryzyko wybuchu obejmuje także szkody powstałe na skutek „implozji”. 

3) Za huragan uważa się działanie wiatru o prędkości nie mniejszej niż 13,9 m/sek., potwierdzone 
przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW); w uzasadnionych przypadkach 
i/lub w braku możliwości uzyskania opinii IMiGW, Ubezpieczyciel stwierdza fakt wystąpienia 
huraganu na podstawie stanu faktycznego i rozmiaru szkód w miejscu ubezpieczenia bądź w 
bezpośrednim sąsiedztwie. 

4) Za powódź uważa się zalanie ubezpieczonego mienia, niezależnie od miejsca położenia, w 
następstwie podniesienia się wody w korytach wód płynących lub stojących. 

Zakres ubezpieczenia obejmuje także odpowiedzialność za szkody wyrządzone wskutek 
powodzi w mieniu znajdującym się na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w 
rozumieniu ustawy Prawo wodne. 

5) Przez deszcz nawalny rozumie się deszcz o współczynniku wydajności co najmniej 3, który 
ustala Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW); przy braku możliwości uzyskania 
odpowiednich informacji z IMiGW wystąpienie deszczu nawalnego stwierdza się na podstawie 
stanu faktycznego i rozmiaru szkód w miejscu ich powstania bądź w bezpośrednim 
sąsiedztwie. 
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6) Za ryzyko katastrofy budowlanej uważa się niezamierzone, gwałtowne, zniszczenie obiektu 
budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów 
urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów (definicja zgodna z Ustawą z 
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane). Limit odpowiedzialności 1.000.000,00 zł na jedno i 
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

W celu uniknięcia wątpliwości ustala się, że jeżeli katastrofa budowlana zaistniała wskutek 
innych zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, nie stosuje się niniejszego limitu 
odpowiedzialności, a odpowiedzialność Ubezpieczyciela ustala się zgodnie z postanowieniami 
dotyczącymi górnej granicy odpowiedzialności.  

7) Szkody wodociągowe (zalanie przez wydostawanie się wody i innych cieczy, gazów lub pary z 
urządzeń i instalacji wodnokanalizacyjnych lub technologicznych) obejmują w szczególności 
szkody powstałe wskutek: 

 niezamierzonego i niekontrolowanego wydobywania się wody, innych cieczy, gazów lub 
pary z przewodów i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania 
lub innych urządzeń technologicznych; 

 cofnięcia się ścieków z sieci kanalizacyjnej; 

 samoczynnego uruchomienia się instalacji tryskaczowych/zraszaczowych z innych 
przyczyn niż pożar; 

 pozostawienia otwartych kranów lub innych zaworów; 

 zamarznięcia i/lub pęknięcia rur, instalacji, klimatyzacji, umywalek, toalet, kranów,  
a także ich elementów lub podobnych przedmiotów. 

Ryzyko szkód wodociągowych obejmuje także szkody w tych przewodach i urządzeniach 
wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub innych urządzeniach 
technologicznych (w tym również znajdujących się na zewnątrz budynków), w tym 
spowodowane przez zamarznięcia lub pęknięcia, oraz koszty poszukiwania awarii/wycieku. Na 
koszty poszukiwania awarii/wycieku wprowadza się sublimit odpowiedzialności w wysokości 
300.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

8) Za ryzyko śniegu uważa się działanie ciężaru śniegu lub lodu na ubezpieczone mienie oraz 
przewrócenie się mienia sąsiedniego wskutek działania śniegu lub lodu na ubezpieczone 
mienie. Za ryzyko śniegu uważa się również szkody spowodowane zalaniem w wyniku 
gwałtownego topnienia mas śniegu lub lodu. 

9) Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w ramach ryzyka uderzenia pojazdu obejmuje także 
szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe na skutek uderzenia pojazdu należącego do 
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego lub kierowanego przez Ubezpieczającego 
/Ubezpieczonego lub osobę, za którą ponosi on odpowiedzialność. Ubezpieczyciel będzie 
pokrywał także szkody w samym pojeździe należącym do Ubezpieczającego/Ubezpieczonego 
powstałe na skutek zderzenia lub kolizji z innym przedmiotem pod warunkiem, że pojazd ten 
nie posiada ubezpieczenia auto-casco, a zdarzenie nastąpiło w lokalizacji Ubezpieczonego. 
Ponadto za uderzenie pojazdu uważa się także zderzenie pojazdów oraz uderzenie części 
pojazdu lub przewożonego ładunku w ubezpieczone mienie. Limit odpowiedzialności dla 
szkód w pojeździe wynosi 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 
dla jednego i wszystkich pojazdów. 

10) Za lawinę uważa się gwałtowne zsuwanie lub staczanie mas śniegu, lodu, kamieni, ziemi lub 
skał ze stoków w tym sztucznie uformowanych. 

11) Za osunięcie się ziemi uważa się ruch ziemi na stokach,  

12) Za zapadanie się ziemi uważa się obniżenie się terenu na skutek zawalenia się podziemnych 
naturalnych pustych przestrzeni. 

13) Za mróz uważa się temperaturę powietrza 0oC i poniżej. 

2. Ustala się dodatkowy zakres do którego zastosowanie znajdą warunki  ubezpieczenia sprzętu 
elektronicznego od wszystkich ryzyk, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2). Przedmiot ubezpieczenia 
stanowi każdy sprzęt elektroniczny należący lub będący w posiadaniu Ubezpieczającego do 
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określonego limitu. Ubezpieczający nie będzie miał obowiązku przedstawiania wykazów sprzętu 
elektronicznego. Limit odpowiedzialności dla niniejszego rozszerzenia zakresowego wynosi 
1.000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Równocześnie ustanawia się dodatkowy limit 
150 000,00 zł na ryzyko utraty i odtworzenia danych, odtworzenia oprogramowania w tym koszty 
nowej licencji i zainstalowania oraz koszty dodatkowe z tego wynikające. Sprzęt elektroniczny jest 
objęty ochroną ubezpieczeniową od wszelkich szkód materialnych (fizycznych) polegających na 
utracie przedmiotu ubezpieczenia, jego uszkodzeniu lub zniszczeniu wskutek nieprzewidzianej i 
niezależnej od Ubezpieczającego przyczyny. Na potrzeby niniejszej Umowy nie jest wymagany 
wykaz sprzętu elektronicznego.  Ochroną objęty jest sprzęt będący w posiadaniu i użytkowaniu 
Ubezpieczającego. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje m.in.: 

 szkody powstałe w czasie tymczasowego magazynowania lub okresowego wyłączenia  
z użytkowania; 

 szkody w sprzęcie przenośnym używanym przez Ubezpieczającego lub jego pracowników 
poza lokalizacjami Ubezpieczającego, w tym także podczas podróży zagranicznych,  
z włączeniem do limitu 30.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia szkód polegających na 
kradzieży zwykłej lub utracie elektronicznego sprzętu przenośnego, 

 szkody powstałe wskutek kradzieży z włamaniem, kradzieży zuchwałej, rabunku. 
Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność także za szkody powstałe wskutek kradzieży z 
pojazdu, lub kradzieży całego pojazdu wraz ze sprzętem; 

 szkody w lampach elektronowych; 

 szkody w sprzęcie przenośnym powstałe na terenie całego świata.  

 szkody w sprzęcie przenośnym spowodowane jego upadkiem; 

 szkody w sprzęcie na stałe zainstalowanym w pojazdach. 

3. W ramach ubezpieczenia, o którym mowa w pkt. poprzednim, ochroną objęte jest wyposażenie 
dodatkowe pojazdów tj. rejestratory GPS oraz radiotelefony w ramach przyjętego w tym punkcie 
limitu odpowiedzialności.   

4. Za szkodę uważa się utratę, uszkodzenie lub zniszczenie, ubezpieczonego mienia wskutek 
działania jednego lub kilku zdarzeń losowych objętych umową ubezpieczenia o charakterze 
nagłym, niespodziewanym i niezależnym od woli Ubezpieczającego.  

5. Za szkodę rozumie się także zalanie, zanieczyszczenie lub skażenie ubezpieczonego mienia, 
powstałe na skutek jednego lub kilku zdarzeń losowych objętych umową ubezpieczenia, jeżeli w 
wyniku zalania, skażenia lub zanieczyszczenia nie może ono spełniać swoich funkcji i być 
prawidłowo eksploatowane, bez względu na to czy miało miejsce fizyczne uszkodzenie lub 
zniszczenie. W takim przypadku odszkodowanie obejmuje koszty przywrócenia danego mienia do 
stanu sprzed szkody w tym koszty czyszczenia, osuszenia, malowania, itp. 

6. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także: 

1) Szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek: akcji ratowniczej, wyburzania, 
odgruzowywania prowadzonych w związku ze zdarzeniami objętymi zakresem ubezpieczenia, 
a także szkody polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu spowodowanym zdarzeniami 
objętymi zakresem ubezpieczenia. 

2) Szkody w jakimkolwiek mieniu trwałym Ubezpieczonego istniejącym w chwili rozpoczęcia 
prac/robót (tzw. Existing Property Cover), powstałe w wyniku, w związku lub podczas 
prowadzenia prac/robót związanych m.in. z budową bądź montażem, przebudową lub 
wznoszeniem, remontem, naprawą lub konserwacją oraz związanymi z tym próbami i testami, 
zarówno w mieniu, na którym bezpośrednio prowadzone są te prace/roboty, jak i w mieniu 
nie objętym zakresem i przedmiotem tych prac/robót (mienie otaczające). Niniejsze 
postanowienie dotyczy także prac budowlanych, na które konieczne jest uzyskanie zezwolenia 
na budowę oraz robót ziemnych. Odmienne postanowienia warunków ubezpieczenia, 
wzorców umownych nie mają zastosowania. 

3) Szkody w mieniu ruchomym, znajdującym się na zewnątrz budynków, o ile mienie to, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi producenta/dostawcy/gwaranta, 
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przystosowane jest do przechowywania/użytkowania na zewnątrz budynków. Ponadto 
zakresem ubezpieczenia objęte są szkody w przedmiotach zamocowanych na zewnątrz 
budynku wraz z ich konstrukcjami wspornikowymi.  

4) Koszty napełniania urządzeń i/lub instalacji gaśniczych w przypadku wydostania się mediów 
gaśniczych na skutek awarii lub błędu w obsłudze. Limit odpowiedzialności: 50.000 zł na jedno 
i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym. 

5) Zalanie, zanieczyszczenie lub skażenie ubezpieczonego mienia, powstałe na skutek jednego 
lub kilku zdarzeń losowych objętych umową ubezpieczenia, jeżeli w wyniku zalania, skażenia 
lub zanieczyszczenia nie może ono spełniać swoich funkcji i być prawidłowo eksploatowane, 
bez względu na to czy miało miejsce fizyczne uszkodzenie lub zniszczenie. W takim przypadku 
odszkodowanie obejmuje koszty przywrócenia danego mienia do stanu sprzed szkody w tym 
koszty czyszczenia, osuszenia, malowania, itp. 

7. Jeżeli ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia (wzorce umowne / OWU) stosowane przez 
Ubezpieczyciela: 

1) Przewidują brak odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody powstałe wskutek zalania 
mienia przechowywanego lub składowanego bezpośrednio na podłodze lub na podstawach o 
niewystarczającej według tych warunków wysokości, to wyłączenie to ma zastosowanie 
jedynie do środków obrotowych przechowywanych lub składowanych niżej niż 10 cm nad 
poziomem podłogi w pomieszczeniach położonych poniżej poziomu gruntu, chyba że zalanie 
mienia nastąpiło z góry. 

2) Przewidują brak odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody powstałe 
w elektroenergetycznych sieciach, liniach przesyłowych i rozdzielczych, napowietrznych i 
kablowych, obejmujących zespół urządzeń połączonych ze sobą mechanicznie i elektrycznie – 
przewody, słupy linii napowietrznej, stacje transformatorowo-rozdzielcze i wszelkie 
urządzenia będące częścią takiej sieci i/lub instalacji – to postanowienia takie nie będą miały 
zastosowania do mienia będącego w posiadaniu Ubezpieczonego.  

3) Przewidują całkowite wyłączenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela z tytułu złego stanu 
dachu to nie ma ono zastosowania, natomiast jeśli przewidują ograniczenia 
odpowiedzialności Ubezpieczyciela z tytułu złego stanu dachu, to ma ono zastosowanie 
wyłącznie, jeżeli Ubezpieczający/Ubezpieczony o tym stanie wiedział lub powinien był 
wiedzieć przy zachowaniu należytej staranności i ograniczenie takie polegać będzie na 
ustanowieniu limitu odpowiedzialności do wysokości 50.000,00 zł na jedno i wszystkie 
zdarzenia w okresie ubezpieczenia 

4) Przewidują wyłączenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody wyrządzone przez 
zwierzęta to wyłączenie to nie będzie miało zastosowania na potrzeby niniejszej umowy.  

5) Przewidują wyłączenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody w szybach  
i przedmiotach szklanych to wyłączenie to nie będzie miało zastosowania na potrzeby 
niniejszej umowy, 

8. Postanowienia szczególne dotyczące tzw. „ryzyk kradzieżowych”: 

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

a) kradzież z włamaniem (dokonana lub usiłowana); 

b) rabunek z lokalu (dokonany lub usiłowany); 

2) zniszczenie lub uszkodzenie mienia (dewastacja/wandalizm), należącego do Ubezpieczonego, 
w tym budynków i budowli zarówno przez osoby trzecie znajdujące się wewnątrz (bez względu 
na sposób dostania się) jak i na zewnątrz budynków lokali, pomieszczeń itp., w tym ogrodzenia 
otaczającego ubezpieczone mienie, niezależnie od tego, czy miała miejsce w związku ze 
zdarzeniami określonymi w p. 1) a) i b) czy też miała charakter samoistny. Niniejsze 
rozszerzenie dotyczy również mienia niezabezpieczonego z powodu jego naturalnego 
umiejscowienia (pojemniki na odpady).  
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3) Ubezpieczeniem są objęte również szkody polegające na oszpeceniu przedmiotu 
ubezpieczenia np. pomalowaniu, oskrobaniu (graffiti itp.). Podlimit odpowiedzialności 
ubezpieczyciela na szkody spowodowane graffiti wynosi 30.000 zł na jedno i wszystkie 
zdarzenia. 

4) W przypadku, gdy limit odpowiedzialności jest wyższy niż suma ubezpieczenia górną granicę 
odpowiedzialności ubezpieczyciela stanowi suma ubezpieczenia; w przypadku gdy dana 
kategoria przedmiotu ubezpieczenia nie jest objęta ochroną ubezpieczeniową w zakresie 
ryzyk żywiołowych ochrona ubezpieczeniowa nie jest udzielana także w zakresie ryzyk 
kradzieżowych. 

5) Za lokal należy również rozumieć każdą przestrzeń, do której dostęp z zewnątrz jest 
niemożliwy bez przełamania zabezpieczeń lub uszkodzenia substancji pomieszczenia. 
Niniejsze dotyczy m.in. mienia w przyczepach, barakowozach, placach składowych i innych 
zamkniętych / ogrodzonych przestrzeniach. 

6) Przez kradzież z włamaniem należy rozumieć także kradzież mienia znajdującego się poza 
lokalem, ale na terenie Ubezpieczonego, pod warunkiem że teren jest ogrodzony, oświetlony 
i dozorowany oraz pod warunkiem, że mienie to znajdowało się w tym miejscu zgodnie z 
zasadami, zwyczajami obowiązującymi u Ubezpieczającego/Ubezpieczonego. Limit 
odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia – 50.000 zł.  

7) Zakresem ubezpieczenia objęta jest także kradzież zwykła, przy czym nie dotyczy ubytków 
stwierdzonych podczas inwentaryzacji oraz wartości pieniężnych. Przez kradzież zwykłą należy 
rozumieć usiłowany lub dokonany, niepozostawiający widocznych śladów włamania zabór 
mienia w celu jego przywłaszczenia. Poniższe rozszerzenie dotyczy również mienia 
niezabezpieczonego z powodu jego naturalnego umiejscowienia, takiego jak pojemniki na 
odpady - pod warunkiem, że Ubezpieczony zawiadomi o tym fakcie policję po stwierdzeniu 
szkody spowodowanej kradzieżą – z limitem odpowiedzialności: 10.000,00 zł na jedno i 
wszystkie zdarzenia. 

8) Nie mają zastosowania warunki ubezpieczenia, które przewidują ograniczenie zwrotu kosztów 
ponoszonych przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w celu ochrony mienia zagrożonego 
szkodą podczas naprawy zniszczonych lub uszkodzonych zabezpieczeń do określonej ilości dni. 

9) Nie mają zastosowanie warunki ubezpieczenia, które przewiduję obowiązek 
Ubezpieczającego dotyczącego zamykania głównego zaworu w budynku lub lokalu, który nie 
jest użytkowany. 

§ 12 
System ubezpieczenia 

Poszczególne składniki mienia podlegają ubezpieczeniu według systemu: 

1) środki trwałe – na sumy stałe; 

2) pozostałe rodzaje ubezpieczonego mienia – limit odpowiedzialności w systemie na pierwsze 
ryzyko na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

§ 13 
Sumy ubezpieczenia 

1. Suma ubezpieczenia dla: 

1) środków trwałych (gr 1-8 KŚT) stanowi wartość księgowa brutto wskazanych do 
ubezpieczenia środków trwałych, nie dotyczy to sprzętu elektronicznego, który 
ubezpieczony jest do limitu na pierwsze ryzyko w całości i niezależnie czy znajduje się na 
stanie KŚT, czy stanowi wyposażenie (mienie niskocenne). 

a) Środki trwałe są ubezpieczone w ramach wskazanej w polisie łącznej sumy ubezpieczenia 
bez względu na wiek, stopień umorzenia/amortyzacji i technicznego/faktycznego zużycia 
poszczególnych składników mienia. Niniejsza łączna suma ubezpieczenia stanowi górną 
granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela w odniesieniu do szkód objętych ochroną. 



 

 

 

strona 11 z 31 

b) Nie ustala się odrębnych sum ubezpieczenia / limitów odpowiedzialności / ograniczeń dla 
poszczególnych składników mienia (poszczególnych środków trwałych) – za wyjątkiem 
sprzętu elektronicznego. 

c) W ramach sumy ubezpieczenia środków trwałych ujęto także nakłady na środki trwałe 
oraz wyposażenie i elementy stałe. 

2) niskocennych środków trwałych – limit odpowiedzialności na pierwsze ryzyko, wartość 
odtworzeniowa. 

3) środków obrotowych, zapasów – limit odpowiedzialności na pierwsze ryzyko, wartość 
odtworzeniowa, 

4) mienia pracowniczego – limit odpowiedzialności na pierwsze ryzyko, 

5) mienia osób trzecich – limit odpowiedzialności na pierwsze ryzyko. 

2. Na odpowiedzialność Ubezpieczyciela nie ma wpływu fakt wpisu danego środka trwałego do KŚT 
(przyjęcie składnika do ewidencji), a dla udzielania ochrony ubezpieczeniowej decydujący jest fakt 
przejścia na Ubezpieczonego ryzyka przypadkowej utraty (zniszczenia, uszkodzenia). 

3. Sumy ubezpieczenia obowiązujące w pierwszym okresie rozliczeniowym: 

 

Lp. Przedmiot ubezpieczenia 
Suma ubezpieczenia  

(w zł) 

System 
ubezpieczenia 

1 

Środki trwałe  

26 204 590,57 + 
13 832 612,80 + 

54 000 (pojazdy na 
placu) = 40 091 203,40 

system sum stałych 

2 
Niskocenne środki trwałe/mienie 
pozaewidencyjne  150.000,00 system I ryzyka 

3 
Nakłady na obce środki trwałe/nakłady 
inwestycyjne we własne środki trwałe 100.000,00 

system I ryzyka 

4 Mienie osób trzecich 100.000,00 system I ryzyka 

5 Mienie pracownicze 30.000,00  system I ryzyka 

6 Środki obrotowe 300.000,00 system I ryzyka 

7 Wartości pieniężne 15.000,00 system I ryzyka 

 
Informacyjny wykaz składników majątku znajduje się w Załączniku nr 1d  do SIWZ Informacje do oceny 
ryzyka.  

 
4. Limity odpowiedzialności dla ryzyka kradzieży z  włamaniem i rabunku  

Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia  
(w zł) 

System 
ubezpieczenia 

1 Środki trwałe (w tym w szczególności 
urządzenia, wyposażenie i niskocenne 
środki trwałe),  środki obrotowe 

400.000,00  system I ryzyka 

2 Mienie pracownicze  30.000,00  system I ryzyka 

3 Wartości pieniężne (od kradzieży z 
włamaniem i rabunku oraz rabunku w 
transporcie) 

30.000,00 system I ryzyka 

5. W umowie ubezpieczenia nie mają zastosowania inne limity odpowiedzialności poza 
przewidzianymi w niniejszej umowie. 

§ 14 
Franszyza redukcyjna 

1. Za franszyzę redukcyjną uważa się ustaloną w umowie kwotę pomniejszającą łączne 
odszkodowanie za szkodę. W przypadku możliwości zastosowania kilku franszyz potrąca się jedną, 
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w wyższej wysokości, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to szkód w budynkach biurowych i ich 
wyposażeniu, dla których zastosowanie ma franszyza określona w ust. 2 pkt 2. 

2. Franszyza redukcyjna na zdarzenie wynosi: 

1) 500 zł – dla ryzyka ognia, wybuchu, dymu, sadzy (w odniesieniu do mienia sortowni tj. 
budynku sortowni wraz z wyposażeniem) 

2) 300 zł – dla pozostałych ryzyk, z zastrzeżeniem pkt. 3. 

3) 100 zł  - dla pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, kontenerów itp.  

 

3. Franszyzy/udziały własne dla niskocennych środków trwałych, mienia pracowniczego, mienia 
osób trzecich oraz przedmiotów szklanych od stłuczenia są zniesione i nie stosuje się postanowień 
ust. 2. 

4. Wszystkie szkody spowodowane tą samą przyczyną  są traktowane jako jedno zdarzenie. 

§ 15 
Stawka i składka 

1. Stawka za 12-miesięczny okres ubezpieczenia dla ubezpieczenia AR, mająca zastosowanie do  
wszystkich kategorii mienia wynosi ………… ‰. 

2. Składka stanowi iloczyn łącznej sumy ubezpieczenia i stawki, o której mowa w ust. 1-2 z 
uwzględnieniem okresu ubezpieczenia w systemie pro rata za każdy dzień i zostanie określona w 
polisach wystawionych do niniejszej umowy. 

§ 16 
System wypłaty odszkodowań 

1. Odszkodowania będą wypłacane: 

1) dla szkód w środkach trwałych – w ramach łącznej sumy ubezpieczenia wg kosztów zakupu, 
odbudowy remontu lub naprawy uszkodzonego bądź zniszczonego przedmiotu 
ubezpieczenia, przy uwzględnieniu takich samych lub zbliżonych wymiarów, konstrukcji, 
materiałów sprzed zaistnienia szkody, z zachowaniem takich samych lub zbliżonych 
parametrów eksploatacyjnych sprzed zaistnienia szkody, powiększonych o koszty transportu 
demontażu, montażu oraz niezbędnej dokumentacji i nadzoru. 

Za odtworzenie mienia po szkodzie (usunięcie szkody) będzie uznana także odbudowa mienia 
w innym miejscu niż pierwotna lokalizacja lub w innej technologii, jeżeli nowe mienie spełniać 
będzie zbliżone funkcje użytkowe. W żadnym razie niniejsze działania nie mogą być uznane za 
nieodbudowanie mienia po szkodzie. W każdym wypadku odpowiedzialność Ubezpieczyciela 
ograniczona jest do kosztów odtworzenia mienia o takich samych lub najbardziej zbliżonych 
(możliwych do uzyskania, biorąc pod uwagę np. aktualną technologię) parametrach w 
pierwotnej lokalizacji. 

2) dla szkód w środkach obrotowych i zapasach – wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia 
powiększonych o koszty transportu. 

3) dla szkód w mieniu pracowniczym - wg wartości odtworzeniowej lub kosztów naprawy. 

4) dla szkód w mieniu osób trzecich - wg wartości odtworzeniowej lub kosztów naprawy. 

5) dla szkód w wartościach pieniężnych  - wg wartości nominalnej. 

2. Z odszkodowania za szkody w środkach trwałych zostanie potrącona wartość pozostałości, pod 
warunkiem, ze zostały one faktycznie wykorzystane w działalności Ubezpieczającego. Wartość 
pozostałości ocenia się wg ceny ich zbycia przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, a w 
przypadku ich wykorzystania w działalności Ubezpieczającego/Ubezpieczonego – wg wartości 
rzeczywistej. Elementy, których nie można zbyć lub faktycznie wykorzystać w działalności 
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, nie będą uznawane za pozostałość. 

3. W umowie nie mają zastosowania warunki ubezpieczenia, ograniczające w przypadku szkody 
częściowej wysokość odszkodowania do procentu sumy ubezpieczenia przedmiotu dotkniętego 
szkodą odpowiadającego procentowi uszkodzenia tego przedmiotu. 
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4. Dla mienia ubezpieczonego na sumy stałe nie stosuje się konsumpcji sumy ubezpieczenia, tj. suma 
ubezpieczenia nie ulega pomniejszeniu o wysokość wypłaconego odszkodowania (nie dotyczy 
limitów odpowiedzialności ustalonych w systemie na pierwsze ryzyko lub określonych na jedno i 
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia). 

5. Odszkodowania wypłacane będą wraz z podatkiem od towarów i usług VAT (jeżeli 
Ubezpieczający/Ubezpieczony nie ma prawa do jego odliczenia zgodnie z obowiązującymi 
przepisami), pod warunkiem, że podatek ten uwzględniono w sumie ubezpieczenia. 

6. Odszkodowania będą wypłacane według powyższych zasad również w przypadku, gdy 
Ubezpieczający/Ubezpieczony nie będzie odbudowywał mienia lub nie usunie szkody w inny 
sposób (nieodtwarzanie). 

W sytuacji nieodtwarzania odszkodowanie wypłacane będzie tak jakby nastąpiła naprawa, zakup 
bądź odbudowa mienia, zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia, na podstawie 
przewidywanych kosztów takich działań. Podstawą określenia wysokości odszkodowania będzie 
przedłożona przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego kalkulacja potencjalnych kosztów likwidacji 
szkody. Kalkulacja, o której mowa w zdaniu poprzedzającym będzie podlegała weryfikacji 
Ubezpieczyciela. 

Odszkodowanie będzie wypłacone wg zasad określonych w zdaniu poprzedzającym, pod 
warunkiem przeznaczenia środków uzyskanych z odszkodowania na nakłady na majątek 
produkcyjny Ubezpieczonego, w przeciwnym razie odszkodowanie ograniczy się wyłącznie do 
wartości rzeczywistej mienia. W żadnym wypadku odszkodowanie nie może przekroczyć kosztów, 
jakie zostałyby poniesione przy odbudowie w tej samej technologii i w tym samym miejscu. 

7. Ubezpieczyciel nie może uzależnić wypłaty odszkodowania od przeniesienia własności mienia 
dotkniętego szkodą. 

8. Ubezpieczyciel nie może uzależniać wypłaty odszkodowania od czasu odtworzenia mienia lub od 
jego odtworzenia w tej samej lokalizacji. 

9. Jeżeli ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia (wzorce umowne / OWU) stosowane przez 
Ubezpieczyciela stanowią, że przy ustalaniu rozmiaru szkody nie uwzględnia się kosztów 
wynikających z braku części zamiennych lub materiałów potrzebnych do przywrócenia stanu 
sprzed szkody, to postanowienia te nie mają zastosowania, jeżeli Ubezpieczający/Ubezpieczony 
podjął działania mające na celu uzyskanie tych części lub materiałów bez zbędnej zwłoki. 

10. W razie wykorzystania do likwidacji szkody/naprawy przez Ubezpieczonego posiadanych części 
zapasowych (zapasów magazynowych) Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie za wykorzystanie 
części w wysokości odpowiadającej kosztom zakupu nowych części do magazynu, pod warunkiem, 
że zapasy te zostały uzupełnione. Jeżeli do likwidacji szkody zostanie wykorzystana część 
zapasowa, w której miejsce do magazynu została następnie złożona część poddana regeneracji 
lub naprawie po szkodzie, odszkodowanie będzie obejmowało dodatkowo koszty regeneracji lub 
naprawy – odszkodowanie za taką część (wartość magazynowa powiększona  
o koszty regeneracji/naprawy) nie może jednak przekroczyć kosztów, jakie należałoby ponieść na 
zakup lub wyprodukowanie nowej części. 

11. Ubezpieczyciel pokryje także koszty napraw, których celem jest doraźne przywrócenie mienia 
dotkniętego szkodą do eksploatacji, bez względu na fakt, czy koszty te powiększają całkowity koszt 
naprawy odbudowy lub remontu przedmiotu ubezpieczenia. Taki przedmiot ubezpieczenia po 
przeprowadzeniu na nim powyższych prac będzie się uważało za naprawiony i sprawny, o ile 
będzie pracował przy uwzględnieniu uwarunkowań dopuszczenia go do eksploatacji, przez czas 
nie dłuższy niż do momentu zakończenia naprawy docelowej (końcowej). Koszty naprawy, 
o której mowa w niniejszym punkcie, w części powiększającej całkowity koszt naprawy, odbudowy 
lub remontu przedmiotu ubezpieczenia, będą pokrywane przez Ubezpieczyciela, o ile wcześniej 
wyraził on na to zgodę. 

12. W każdym przypadku odszkodowania będą uwzględniać także koszty wynikające z konieczności 
dostosowania naprawianego/odbudowywanego mienia (w tym w zakresie technologii) do 
przepisów wynikających z norm bezwzględnie obowiązujących w momencie dokonywania 
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naprawy/odbudowy (o ile normy bezwzględnie obowiązujące, które powstały przed powstaniem 
szkody nie zawierały w sobie obowiązkowego terminu dostosowania urządzeń). 

13. W ramach odszkodowania Ubezpieczyciel pokrywa koszty przeprowadzenia testów, ekspertyz, 
analiz, opinii, badań, itp. jeżeli są one częścią działań koniecznych w celu przywrócenia stanu 
sprzed szkody. 

14. Dla środków trwałych ubezpieczonych wg wartości księgowej brutto, Ubezpieczyciel wypłaci 
odszkodowanie w takiej proporcji, w jakiej wartość księgowa poszczególnego środka trwałego 
zadeklarowana do ubezpieczenia jest niższa od faktycznych zapisów w księgach rachunkowych na 
dzień szkody, z zastrzeżeniem postanowień klauzuli automatycznego pokrycia i zmniejszenia 
wartości. 

§ 17 
Postanowienia (klauzule) dodatkowe 

1. Do ubezpieczenia AR zastosowanie mają następujące klauzule dodatkowe w brzmieniu 
określonym w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy: 

1) klauzula EIB 01A (klauzula reprezentantów),  

2) klauzula EIB 02 (klauzula przepięciowa), 

3) klauzula EIB 03 (klauzula szkód mechanicznych), 

4) klauzula EIB 07A (klauzula ubezpieczenia drobnych prac budowlano-montażowych), 

5) klauzula EIB 08A (klauzula transportu wewnątrzzakładowego), 

6) klauzula EIB 08B (klauzula mini cargo), 

7) klauzula EIB 10 A (klauzula stanów wyjątkowych) 

8) klauzula EIB 10 B (klauzula kosztów wynikających z wystąpienia stanów wyjątkowych) 

9) klauzula EIB 21B (klauzula miejsca ubezpieczenia),  

10) klauzula EIB 22 (klauzula przedmiotu ubezpieczenia), 

11) klauzula EIB 23 (klauzula wartości przedmiotu ubezpieczenia), 

12) klauzula EIB 25 (klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych), 

13) klauzula EIB 26A (klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych), 

14) klauzula EIB 29 (klauzula odtworzenia dokumentacji), 

15) klauzula EIB 33 (klauzula definicji pracownika), 

16) klauzula EIB 35 (klauzula pokrycia zabezpieczeń przeciwkradzieżowych) 

17) klauzula EIB 39A (klauzula automatycznego pokrycia, zmniejszenia wartości i deklaracji mienia 
do ubezpieczenia), 

18) klauzula EIB 42 (klauzula dodatkowej sumy ubezpieczenia), 

19) klauzula EIB 44 (klauzula prolongaty), 

20) klauzula EIB 45 (klauzula ratalna), 

21) klauzula EIB 48 (klauzula terminu wykonania zobowiązań), 

22) klauzula EIB 49 (klauzula rozliczenia składek), z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych 
wyraźnie w treści umowy ubezpieczenia, 

23) klauzula EIB 50 (klauzula warunków i taryf),  

24) klauzula EIB 53 (klauzula przekształceń), 

25) klauzula EIB 54 (klauzula rezygnacji ze składek minimalnych) 

26) klauzula 61B (klauzula zgłaszania szkód), 

27) klauzula 63A (klauzula zasad ustalenia odszkodowania – elementy), 

28) klauzula 63B (klauzula zasad ustalenia odszkodowania – technologie), 

29) klauzula 63C (klauzula zasad ustalenia odszkodowania – elementy inne), 

30) klauzula EIB 64 (klauzula czasu technologicznego naprawy), 
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31) klauzula EIB 65 B (klauzula rozliczenia kosztów szkody – robocizna własna) 

32) klauzula EIB 66 (klauzula kopii dokumentów), 

33) klauzula EIB 67 (klauzula pokrycia wzrostu kosztów działalności po szkodzie) 

34) klauzula EIB 68 (klauzula likwidacji szkód drobnych) 

35) klauzula EIB 69 (klauzula ustalenia wysokości szkody) 

36) klauzula EIB 72 (klauzula braku potrąceń), 

37) klauzula EIB 73 (klauzula zasady proporcji - klauzula Leeway), 

38) klauzula EIB 75 (kosztów dodatkowych), 

39) klauzula EIB 76 (klauzula magazynowych kosztów dodatkowych) 
40) klauzula EIB 77 (klauzula rzeczoznawców), 

41) klauzula EIB 79 (klauzula szkodowa – alkohol, narkotyki), 

42) klauzula EIB 92 (klauzula roszczeń regresowych), 

43) klauzula EIB 93 (klauzula wykładni umowy), 

44) klauzula EIB 94 (klauzula przeoczenia). 

 

 

DZIAŁ V 

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (OC) 

§ 18 
Przedmiot i zakres ubezpieczenia 

1. Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczającego z tytułu posiadania 
mienia i prowadzenia działalności przez PGK Saniko.  

2. Zakresem ubezpieczenia objęta jest cała wykonywana działalność przez PGK Saniko. 

3. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna zarówno z tytułu czynów 
niedozwolonych (odpowiedzialność deliktowa) jak również z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania zobowiązania zarówno w trakcie realizacji kontraktu jak i po przekazaniu 
przedmiotu prac lub usług zleceniodawcy (odpowiedzialność kontraktowa) bez względu na 
odmienne postanowienia OWU. Przedmiotem ubezpieczenia jest objęta odpowiedzialność 
cywilna za produkt oraz odpowiedzialność związana ze szkodami powstałymi w związku  
z przeniesieniem ognia. 

4. Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność odszkodowawczą za straty rzeczywiste 
(damnum emergens) oraz utracone korzyści jakie poszkodowany odniósłby gdyby mu szkody nie 
wyrządzono (lucrum cessans), a także należne zadośćuczynienie, bez względu na odmienne 
postanowienia OWU. 

5. Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność za: 

1) szkody osobowe, 

2) szkody rzeczowe oraz  

3) czyste straty finansowe – klauzula OC czystych strat finansowych, zgodnie z treścią określoną 
w załączniku nr 1 do niniejszej umowy do których naprawienia poszkodowanemu (osobie 
trzeciej) Ubezpieczający jest zobowiązany w myśl przepisów prawa. 

6. Gdziekolwiek w warunkach ubezpieczenia (w tym w klauzulach dodatkowych) jest mowa o 
zakresie obejmującym szkody w mieniu lub szkody na osobie zakres ten ulega rozszerzeniu o 
czyste straty finansowe w tym utracone korzyści, z zastrzeżeniem obowiązywania podlimitu dla 
czystych strat finansowych. 

7. Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa. 
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§ 19 
Definicje 

W rozumieniu niniejszej umowy za szkody osobowe, szkody rzeczowe, wypadek ubezpieczeniowy 
uważa się: 

1) szkoda osobowa (szkoda na osobie) – wyrażony w pieniądzu uszczerbek poniesiony przez 
poszkodowanego wskutek śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, w tym także 
utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie doznał uszkodzenia 
ciała lub rozstroju zdrowia, 

2) szkoda rzeczowa (szkoda w mieniu) – wyrażony w pieniądzu uszczerbek poniesiony przez 
poszkodowanego wskutek utraty, zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy, w tym także utracone 
korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie nastąpiła utrata, zniszczenie lub 
uszkodzenie rzeczy. 

3) Wypadek (ubezpieczeniowy) – śmierć, uszkodzenie ciała, doznanie rozstroju zdrowia, utrata, 
uszkodzenie, zniszczenie rzeczy, poniesienie czystej straty finansowej.  

4) W niniejszej umowie nie obowiązuje tzw. „data początkowa”. 

§ 20 
Odpowiedzialność 

Odpowiedzialność Ubezpieczyciela powstaje w razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego w okresie 
ubezpieczenia oraz zgłoszenia roszczenia z tego tytułu przed upływem terminu przedawnienia 
przewidzianego przepisami prawa. 

§ 21 
Szczegółowy zakres ochrony 

Zakres ubezpieczenia obejmuje w szczególności odpowiedzialność cywilną: 

1) za szkody z tytułu wypadków przy pracy – klauzula OC pracodawcy zgodnie z treścią 
określoną w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, 

2) za szkody wyrządzone w mieniu użytkowanym przez Ubezpieczonego na podstawie 
umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innego podobnego stosunku prawnego – klauzula  
OC najemcy zgodnie z treścią określoną w załączniku nr 1 do niniejszej umowy; 

3) za szkody w mieniu znajdującym się w pieczy, pod kontrolą lub dozorem Ubezpieczającego 
– klauzula OC mienia w pieczy zgodnie z treścią określoną w załączniku nr 1 do niniejszej 
umowy, 

4) za szkody wyrządzone przez podwykonawców Ubezpieczonego za których 
odpowiedzialność ponosi Ubezpieczony - klauzula OC podwykonawców zgodnie z treścią 
określoną w załączniku nr 1 do niniejszej umowy; 

5) za szkody wyrządzone w mieniu pracowniczym (w tym w pojazdach mechanicznych) oraz 
szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobom bliskim pracowników; 

6) za szkody wyrządzone przez pojazdy niepodlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC tj.  
w szczególności pojazdy wolnobieżne i specjalne, maszyny budowlane i inne; 

7) za szkody wynikające z nagłego zanieczyszczenia środowiska – zgodnie z treścią klauzuli 
emisji, określoną w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 

8) za szkody wyrządzone w podziemnych kablach, instalacjach, urządzeniach itp.; 

9) za szkody powstałe wskutek używania urządzeń dźwigowych i prowadzenia prac 
polegających na wykonywaniu wykopów, przekopów; 

10) za szkody wyrządzone w środkach transportu, kontenerach lub jakimkolwiek innym mieniu 
powstałe m.in. podczas  załadunku, przeładunku i rozładunku (także w przedmiocie prac 
ładunkowych); 

11) za szkody wyrządzone przez pracowników Ubezpieczonego, w tym podczas podróży 
służbowych. Niniejsze dotyczy odpowiedzialności Ubezpieczonego za pracowników jak 
również odpowiedzialności osobistej pracowników; 
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12) za szkody powstałe w następstwie działania oraz awarii urządzeń wodociągowych, 
kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, sieci ciepłowniczej lub technologicznych, w tym 
cofnięcia się cieczy w tych systemach (także w obiektach najmowanych) – OC szkody 
wodociągowe. 

13) za szkody spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń. 

§ 22 

Roszczenia regresowe 

Na Ubezpieczyciela nie przechodzą roszczenia regresowe do podmiotów zależnych i powiązanych 
bezpośrednio lub pośrednio kapitałowo z Ubezpieczającym, jak również do pracowników 
Ubezpieczającego. Ubezpieczyciel zachowuje prawo regresu w stosunku do pracowników 
Ubezpieczającego, którzy wyrządzili szkodę w wyniku popełnienia umyślnego przestępstwa 
stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego właściwego organu. Przez pracownika 
rozumie się osobę zatrudnioną przez Ubezpieczonego w ramach łączącego strony stosunku pracy. Za 
Pracownika uważa się także osoby działające na rzecz Ubezpieczonego na podstawie kontraktu 
menadżerskiego, umowy zlecenia lub innej podobnej umowy cywilnoprawnej, a także stażystów, 
wolontariuszy, praktykantów, itp. Za Pracownika uważa się wyłącznie osoby fizyczne. 

§ 23 
Koszty dodatkowe pokrywane w ramach sumy gwarancyjnej 

W ramach sumy gwarancyjnej Ubezpieczyciel zobowiązany jest do: 

a) zwrotu kosztów wynikłych z zastosowania środków podjętych przez Ubezpieczonego po 
wystąpieniu wypadku ubezpieczeniowego w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej 
rozmiarów jeżeli były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne, 

b) pokrycia uzasadnionych kosztów wynagrodzenia ekspertów, powołanych w uzgodnieniu  
z Ubezpieczycielem przez Ubezpieczonego lub poszkodowanego w celu ustalenia okoliczności, 
przyczyn i rozmiaru szkody, 

c) pokrycia kosztów poniesionych przez Ubezpieczonego w razie zajścia zdarzenia (okoliczności) 
mogącego skutkować wystąpieniem wypadku ubezpieczeniowego, w celu zapobieżenia 
powstaniu szkody, zmniejszenia jej rozmiaru bądź zabezpieczenia zagrożonego mienia lub osób 
przed szkodą. 

d) pokrycia kosztów obrony w związku ze zgłoszonymi roszczeniami odszkodowawczymi, tj.: 

- niezbędnych kosztów sądowej obrony przed roszczeniem poszkodowanego lub 
uprawnionego w sporze prowadzonym w porozumieniu z Ubezpieczycielem, 

- niezbędnych kosztów sądowej obrony w postępowaniu karnym, jeśli toczące się 
postępowanie ma związek z ustaleniem odpowiedzialności ubezpieczonego, jeżeli 
Ubezpieczyciel zażądał powołania obrony lub wyraził zgodę na pokrycie tych kosztów, 

e)    kosztów postępowań sądowych, w tym mediacji lub postępowania pojednawczego oraz kosztów 
opłat administracyjnych, jeżeli Ubezpieczyciel wyraził na piśmie zgodę na pokrycie tych kosztów. 

§ 24 
Zakres terytorialny 

Zakres terytorialny ubezpieczenia obejmuje wypadki ubezpieczeniowe, powstałe w wyniku działania 
bądź zaniechania Ubezpieczonego, które miały miejsce na terytorium RP. 

W odniesieniu do szkód będących następstwem wypadków ubezpieczeniowych powstałych w związku 
ze służbowymi podróżami zagranicznymi pracowników zakres terytorialny ubezpieczenia obejmuje 
cały świat. 

§ 25 
Suma gwarancyjna/podlimity odpowiedzialności 

1. Suma gwarancyjna wynosi 1 000.000 zł (słownie: jeden milion złotych) na jeden  
i wszystkie wypadki w każdym okresie rozliczeniowym. 
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2. W ramach sumy gwarancyjnej wskazanej w ust. 1 obowiązują następujące podlimity  
odpowiedzialności na jeden i wszystkie wypadki/zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 

1) dla rozszerzenia odpowiedzialności cywilnej za następstwa wypadków  przy pracy – 500 000 zł, 

2) dla szkód objętych ochroną na podstawie klauzuli OC mienia w pieczy: 100.000 zł; 

3) dla szkód objętych ochroną na podstawie klauzuli OC czystych strat finansowych: 100.000 zł; 

4) dla szkód wynikających z nagłego zanieczyszczenia środowiska – 200 000 zł  

5) dla szkód powstałych w następstwie działania oraz awarii urządzeń wodociągowych, 
kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, sieci ciepłowniczej lub technologicznych, w tym 
cofnięcia się cieczy w tych systemach (także w obiektach najmowanych) - 300 000 zł, 

6) dla szkód wyrządzonych w mieniu użytkowanym przez Ubezpieczonego na podstawie umowy 
najmu, dzierżawy, leasingu lub innego podobnego stosunku prawnego – 200 000 zł, 

7) dla szkód wyrządzonych w mieniu pracowniczym (w tym w pojazdach mechanicznych) oraz 
szkód rzeczowych wyrządzonych osobom bliskim pracowników – 300 000 zł. 

 

§ 26 
Franszyza redukcyjna/udział własny 

1. Franszyza redukcyjna dla czystych strat finansowych – 5% należnego odszkodowania, nie więcej 
jednak niż 2.000 zł na jeden i wszystkie wypadki/zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

2. Franszyza redukcyjna dla pozostałych szkód rzeczowych – 500 zł. 

3. Inne niż wymienione w ust. 1 - 2 franszyzy lub udziały własne nie mają zastosowania. 

§ 27 
Składka 

Składka za 12-miesięczny okres ubezpieczenia i dla sum gwarancyjnych/podlimitów określonych w § 
25  wynosi …………….. zł. 

§ 28 

Dodatkowe klauzule 

Do umowy ubezpieczenia OC, zastosowanie mają ponadto następujące klauzule dodatkowe: 

1) klauzula EIB 01A (klauzula reprezentantów), 

2) klauzula EIB 44 (klauzula prolongaty), 

3) klauzula EIB 45 (klauzula ratalna), 

4) klauzula EIB 48 (klauzula terminu wykonania zobowiązań), 

5) klauzula EIB 49 (klauzula rozliczenia składek), z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych 
wyraźnie w treści umowy ubezpieczenia, 

6) klauzula EIB 53 (klauzula przekształceń), 

7) klauzula EIB 61B (klauzula zgłaszania szkód), 

8) klauzula 77 (klauzula rzeczoznawców), 

9) klauzula EIB 93 (klauzula wykładni umowy), 

10) klauzula EIB 94 (klauzula przeoczenia), 

11) klauzula OC pracodawcy, 

12) klauzula OC najemcy, 

13) klauzula OC mienia w pieczy, 

14) klauzula OC usług na mieniu, 

15) klauzula OC podwykonawców, 

16) klauzula OC z tytułu imprez, 

17) klauzula czystych strat finansowych, 

18) klauzula OC emisji. 
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DZIAŁ X 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 29 

1. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Integralną część niniejszej umowy stanowi Załącznik nr 1 (wykaz klauzul) do niniejszej umowy. 

3. Wszelkie spory będą podlegały rozstrzygnięciu sądu właściwego ze względu na siedzibę 
Ubezpieczającego. 

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają odpowiednie zastosowanie 
obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego. 

5. Niniejsza umowa została sporządzona w …….. jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla 
Ubezpieczającego,  Ubezpieczyciela /każdego z Koasekuratorów. 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY GENERALNEJ 

WYKAZ KLAUZUL DODATKOWYCH 

 
KLAUZULA EIB 01 A  

/KLAUZULA REPREZENTANTÓW/ 
Strony uzgodniły, że: 
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie wyłącznie przez Ubezpieczającego. Jednocześnie 
Ubezpieczyciel odpowiada za szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa. Za Ubezpieczającego 
rozumie się wyłącznie: zarząd  
W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek niniejsze postanowienia stosuje się odpowiednio do 
Ubezpieczonego. 

KLAUZULA EIB 02  
/KLAUZULA PRZEPIĘCIOWA/ 

Strony uzgodniły, że: 
Ochroną ubezpieczeniową objęte zostają szkody powstałe bezpośrednio jak również pośrednio wskutek 
wyładowania atmosferycznego lub spowodowane działaniem prądu elektrycznego: w tym m. in. szkody powstałe 
wskutek wszelkich przepięć, przetężeń, zaniku napięcia, zwarć, spięć, spowodowane indukcją prądu 
elektrycznego lub wzbudzania się niszczących sił elektromagnetycznych, itp.  
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe we wszelkiego rodzaju urządzeniach i instalacjach 
elektrycznych lub elektronicznych w tym także w sieciach energetycznych (elektroenergetycznych) lub 
elektronicznych.  
Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej regulowanego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody w urządzeniach 
przeciwprzepięciowych polegające na ich uszkodzeniu wskutek prawidłowego zadziałania (np. przepalenie 
wkładek topikowych, bezpieczników, wyłączników. 
Limit odpowiedzialności wyłącznie dla szkód, które nie wynikały z działania wyładowań atmosferycznych wynosi 
2.000.000 zł. 

KLAUZULA EIB 03 
/KLAUZULA SZKÓD MECHANICZNYCH/ 

Strony uzgodniły, że: 

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo maszyny, urządzenia, aparaty oraz sprzęt elektroniczny od szkód 
mechanicznych spowodowanych działaniem człowieka, wadami produkcyjnymi, przyczynami eksploatacyjnymi. 
Za szkody spowodowane działaniem człowieka uważa się szkody powstałe wskutek nieumyślnego błędu 
uprawnionych do obsługi osób oraz uszkodzenia (zniszczenia) przez osoby trzecie, 
Za szkody spowodowane 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, 
Za szkody spowodowane 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 zamontowanych pod ziemią, związanych 
bezpośrednio z produkcją wydobywczą (kopalnictwem węgla kamiennego, brunatnego, soli, ropy naftowej, gazu 
ziemnego, rud żelaza i metali nieżelaznych), 
b) w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub z uwagi na swoje specyficzne funkcje 
podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji, chyba że powstały one wskutek zdarzenia objętego 
ochroną na podstawie niniejszej klauzuli; 
c) w czasie naprawy dokonywanej przez zewnętrzne służby techniczne, 
d) będące następstwem naturalnego zużycia wskutek eksploatacji maszyny, 
e) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy, 
f) spowodowane wadami bądź usterkami ujawnionymi przed zawarciem ubezpieczenia, 
g) o charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania powierzchni, wgniecenia, obtłuczenia,    
h) wynikające z wszelkich pośrednich i utraconych korzyści 
i)  w postaci utraty zysku  
Limit odpowiedzialności wynosi 1.000.000 zł. 
Franszyza redukcyjna: 1 000 zł  
Zastosowane limity odpowiedzialności nie mają zastosowania do ryzyk, które w myśl zapisów OWU nie są 
limitowane. 
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KLAUZULA EIB 07 A 
/KLAUZULA UBEZPIECZENIA DROBNYCH PRAC BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH / 

Strony uzgodniły, że: 
Zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody powstałe w wyniku, w związku lub podczas 
prowadzenia prac inwestycyjnych i modernizacyjnych związanych m.in. z budową bądź montażem oraz 
przebudową, remontem lub wznoszeniem, w nowym mieniu objętym zakresem i przedmiotem tych prac 
(inwestycji), a nie istniejącym uprzednio w miejscu ubezpieczenia w chwili rozpoczęcia tych prac.  
Przez drobne prace budowlano-montażowe rozumie się prace, w których wartość z uwzględnieniem materiałów 
i robocizny nie przekracza ustalonej kwoty, która stanowi jednocześnie limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela 
za szkody w odniesieniu do poszczególnych prac.  
Odszkodowanie wypłacone jest wg kosztów przywrócenia stanu, w jakim znajdowało się mienie bezpośrednio 
przed szkodą, a sposób wypłaty odszkodowania zostanie ustalony z Ubezpieczającym. 
Niniejsze rozszerzenie zakresu dotyczy prac wykonywanych przez Ubezpieczającego jak i podmioty zewnętrzne 
(Ubezpieczeni w ramach niniejszego rozszerzenia).  
W stosunku do ubezpieczonych w ramach niniejszego rozszerzenia zniesiony zostaje regres ubezpieczeniowy. 
Wartość prac/limit odpowiedzialności: 2.000.000 zł 

KLAUZULA EIB 08 A 
/KLAUZULA TRANSPORTU WEWNĄTRZZAKŁADOWEGO/ 

Strony uzgodniły, że: 
Na mocy niniejszej klauzuli zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje także szkody w ubezpieczonym mieniu 
powstałe w trakcie jego przenoszenia, przewożenia lub transportu wewnątrzzakładowego w obrębie danej 
lokalizacji. Niniejsze rozszerzenie dotyczy również transportu pomiędzy lokalizacjami, jednakże znajdującymi się 
w odległości nie większej niż 3 km od siebie.  
Ochroną ubezpieczeniową objęte są także szkody spowodowane wypadkiem środka transportu, za pomocą 
którego mienie było przewożone. 

KLAUZULA 08 B 
/KLAUZULA MiniCARGO/ 

Strony uzgodniły, że: 

1. Na mocy niniejszej klauzuli zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony na wszelkie mienie 
przewożone/transportowane na ryzyko Ubezpieczającego/Ubezpieczonego wszelkimi środkami transportu 
lądowego, od szkód powstałych podczas jego przewożenia/transportu.  

2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje następujące ryzyka szkód:  
1) ryzyka objęte ochroną w zakresie umowy ubezpieczenia, w tym na podstawie klauzul dodatkowych; 
2) wypadek pojazdu, za pomocą którego dokonywany był transport; 
3) kradzież mienia będącą następstwem wypadku pojazdu, za pomocą którego dokonywany był 

transport; 
4) kradzież pojazdu wraz z przewożonym przez ten pojazd mieniem; 
5) kradzież mienia z pojazdu, za pomocą którego dokonywany był transport, o ile pojazd ten znajdował 

się pod bezpośrednim dozorem fizycznym osoby lub osób biorących udział w transporcie. Za 
bezpośredni dozór fizyczny uważa się zachowanie przynajmniej kontaktu wzrokowego z tym pojazdem 
przez co najmniej jedna osobę dokonującą transportu; 

6) rabunek; 
7) uszkodzenie lub zniszczenie w trakcie załadunku i rozładunku. 

3. Odszkodowanie za szkody będące następstwem zdarzeń, o których mowa w ust. 1 ograniczone jest do limitu 
w wysokości 1.000.000 zł, bez względu na faktyczną wartość przewożonego mienia. 

4. Niniejsza klauzula nie dotyczy transportu wartości pieniężnych. 
 

KLAUZULA EIB 10 A 

/KLAUZULA STANÓW WYJĄTKOWYCH/ 

Strony uzgodniły, że: 
Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje szkody w mieniu, gdy zdarzenia te są następstwem aktów 
terroryzmu, strajków, zamieszek lub sabotażu, lokautu lub zwolnień grupowych. 
Przez akt 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.  
Przez strajk rozumie się planowo przeprowadzone i nastawione na konkretny cel wspólne przerwanie pracy przez 
grupę pracowników stanowiącą co najmniej 10% ogółu zatrudnionych w danym miejscu ubezpieczenia lub co 
najmniej przez 20 osób, któremu towarzyszą akty agresji wobec ludzi i (lub) mienia. 
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Przez zamieszki rozumie się zakłócanie porządku publicznego, przez grupę co najmniej 10 osób, któremu 
towarzyszyły akty agresji wobec ludzi i/lub mienia. 
Z ochrony ubezpieczeniowej pozostają wyłączone szkody będące bezpośrednim następstwem: 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, 
wszelkich działań przedsięwziętych w związku z kontrolowaniem, zapobieganiem lub zwalczaniem skutków 
zdarzeń wymienionych w punkcie powyżej. 
Łączny limit odpowiedzialności na jedno i na wszystkie zdarzenia wynosi 2.000.000,00 zł. 
 

KLAUZULA EIB 10 B 

/KLAUZULA KOSZTÓW WYNIKAJĄCYCH Z WYSTĄPIENIA STANÓW WYJĄTKOWYCH/ 

Strony uzgodniły, że: 
Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje wszelkie koszty poniesione przez Ubezpieczonego na skutek aktów 
terroryzmu, strajków, zamieszek lub sabotażu, lokautu lub zwolnień grupowych niezależnie czy w następstwie 
ich wystąpienia zaistniała szkoda w mieniu.  
Przez akt 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.  
Przez strajk rozumie się planowo przeprowadzone i nastawione na konkretny cel wspólne przerwanie pracy przez 
grupę pracowników stanowiącą co najmniej 10% ogółu zatrudnionych w danym miejscu ubezpieczenia lub co 
najmniej przez 20 osób, któremu towarzyszą akty agresji wobec ludzi i (lub) mienia. 
Przez zamieszki rozumie się zakłócanie porządku publicznego, przez grupę co najmniej 10 osób, któremu 
towarzyszyły akty agresji wobec ludzi i/lub mienia. 
Z ochrony ubezpieczeniowej pozostają wyłączone szkody będące bezpośrednim następstwem: 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, 
wszelkich działań przedsięwziętych w związku z kontrolowaniem, zapobieganiem lub zwalczaniem skutków 
zdarzeń wymienionych w punkcie powyżej. 
Łączny limit odpowiedzialności na jedno i na wszystkie zdarzenia wynosi 1.000.000,00 zł. 
 

KLAUZULA EIB 21 A 
/KLAUZULA MIEJSCA UBEZPIECZENIA/ 

Strony uzgodniły, że: 
Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie umowy ubezpieczenia rozszerzona zostaje na wszystkie 
dowolne miejsca na terenie Polski, gdzie znajduje się ubezpieczone mienie.  

 
KLAUZULA EIB 22 

/KLAUZULA PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA/ 
Strony uzgodniły, że: 
Ochroną ubezpieczeniową objęte są wszystkie składniki mienia stanowiące własność Ubezpieczonego lub będące 
w jego posiadaniu na podstawie tytułu prawnego. 

KLAUZULA EIB 23 
/KLAUZULA WARTOŚCI PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA/ 

Strony uzgodniły, że: 
Środki trwałe są ubezpieczone i objęte ochroną ubezpieczeniową według wartości zadeklarowanej do 
ubezpieczenia i na zasadach (w tym dotyczących ustalenia niedoubezpieczenia, nadubezpieczenia wysokości 
szkody i wypłaty odszkodowania) obowiązujących dla danego rodzaju wartości zadeklarowanej do ubezpieczenia, 
bez względu na odmienne postanowienia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia, w szczególności 
dotyczących wieku, stopnia  umorzenia (amortyzacji) i zużycia technicznego lub sposobu ustalenia sumy 
ubezpieczenia. 

KLAUZULA EIB 25 
/KLAUZULA ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH/ 

Strony uzgodniły, że: 
Ubezpieczyciel uznaje istniejące zabezpieczenia przeciwpożarowe i system zabezpieczeń u Ubezpieczonego za 
wystarczające do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej i wypłaty odszkodowania.  
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KLAUZULA EIB 26 A 
/KLAUZULA ZABEZPIECZEŃ PRZECIWKRADZIEŻOWYCH/ 

Strony uzgodniły, że: 
Ubezpieczyciel uznaje istniejące zabezpieczenia przeciwkradzieżowe i system zabezpieczeń u Ubezpieczonego za 
wystarczające do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej i wypłaty odszkodowania.  
 

KLAUZULA EIB 29 
/KLAUZULA ODTWORZENIA DOKUMENTACJI/ 

Strony uzgodniły, że: 
Ubezpieczyciel zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty związane z odtworzeniem, oczyszczeniem, osuszeniem, 
odgrzybieniem itp. dokumentacji produkcyjnej, medycznej, finansowej bądź archiwalnej (w tym także koszty 
odtworzenia nośników na których dokumentacja była zawarta), która została zniszczona, uszkodzona bądź 
utracona na skutek zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia 
Dodatkowy limit odpowiedzialności wynosi 500.000 zł. 
 

KLAUZULA EIB 33 
/KLAUZULA DEFINICJI PRACOWNIKA/ 

Strony uzgodniły, że: 
Za pracownika uznaje się osobę fizyczną zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, 
mianowania. Za pracownika uznaje się również osobę fizyczną zatrudnioną na podstawie innej umowy lub na 
innej podstawie, tj. umowy zlecenia, umowy o dzieło, na podstawie kontraktu menedżerskiego, praktykanta, 
stażystę, wolontariusza lub inną osobę wykonującą prace zlecone w ramach działalności gospodarczej 
(samozatrudnieni) – w takim zakresie w jakim czynności wykonywane przez tą osobę pozostają w związku z 
ubezpieczoną działalnością. 
 

KLAUZULA EIB 35 
/KLAUZULA POKRYCIA ZABEZPIECZEŃ PRZECIWKRADZIEŻOWYCH/ 

Strony uzgodniły, że: 
Zakresem ubezpieczenia objęte będą szkody polegające na: 

- zniszczeniu elementów ogrodzenia w miejscu ubezpieczenia; 
- zniszczeniu elementów wyposażenia lokalu, w którym znajduje się ubezpieczone mienie; 
- uszkodzeniu urządzeń zabezpieczających oraz elementów zabezpieczających, w tym m.in.: ścian, 

stropów, dachów, zamków, drzwi i okien, framug, futryn oraz systemów alarmu i monitoringu; 
- poniesieniu kosztów przeprogramowania zamków i systemów zabezpieczeń,  

jeżeli szkody te powstały w związku ze zdarzeniami objętymi umową ubezpieczenia lub usiłowaniem dokonania 
tych zdarzeń. 
Szkody te będą pokrywane w granicach sum ubezpieczenia, a w przypadku ich przekroczenia zastosowanie 
znajdzie dodatkowy limit odpowiedzialności w wysokości 50.000 zł.  
 

KLAUZULA EIB 39 A 
/KLAUZULA AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA, ZMNIEJSZENIA WARTOŚCI I DEKLARACJI MIENIA DO 

UBEZPIECZENIA/ 
Strony uzgodniły, że: 
1. Ubezpieczyciel obejmie automatyczną ochroną ubezpieczeniową nowo nabyte lub przekazane mienie lub 

wzrost wartości mienia wskutek modernizacji, inwestycji, przeszacowań potwierdzonych stosownymi 
dokumentami oraz innych stanów faktycznych i prawnych prowadzących do zmiany wartości ubezpieczanego 
mienia, a także przekazane na skutek realizacji wieloletnich umów dzierżawy, leasingu lub innego podobnego 
stosunku prawnego.  

2. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się z dniem ukończenia modernizacji lub inwestycji, z dniem 
przyjęcia składnika mienia do ewidencji, bądź też z dniem przejścia na Ubezpieczonego ryzyka przypadkowej 
utraty (zniszczenia, uszkodzenia) w zależności, która z powyższych sytuacji zajdzie wcześniej.  

3. Dokument/dokumenty ubezpieczenia zostaną wystawione w oparciu o sumy ubezpieczenia zadeklarowane 
przez Ubezpieczającego w materiałach konkursowych/SIWZ, jednakże z ochroną ubezpieczeniową udzielaną 
według stanu mienia na dzień faktycznego rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej.  

4. W terminie do 60 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia przekaże Ubezpieczycielowi sumy ubezpieczenia 
według stanu na ostatni dzień ochrony. 

5. Na podstawie różnicy wartości o których mowa w ust. 3 i 4 ubezpieczyciel dokona rozliczenia wzrostu 
wartości/spadku mienia w okresie ubezpieczenia w czasie od deklaracji sumy ubezpieczenia do zakończenia 
okresu ubezpieczenia. 

6. Wartość aktualizacji zostanie ustalona jako iloczyn ½ stawki i różnicy wartości. 
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7. Roczny limit dla deklaracji i automatycznego pokrycia wynosi: 20.000.000 zł. W przypadku wyczerpania limitu 
automatycznego pokrycia nadwyżka wartości zostanie objęta ochroną na odrębnie ustalonych warunkach, na 
wniosek Ubezpieczającego, za zgodą Ubezpieczyciela. 

8. Jednostkowe zgłoszenie do ubezpieczenia mienia, potwierdzone odrębnym dokumentem wystawionym 
przez Ubezpieczyciela nie powoduje zmniejszenia limitu o którym mowa powyżej. 

9. W przypadku, gdy wartość środków trwałych w okresie ubezpieczenia ulegnie zmniejszeniu, np. wskutek 
zbycia, likwidacji bądź obniżenia wartości środka, Ubezpieczyciel dokona rozliczenia składki stosując 
odpowiednio zasady określone dla rozliczenia wzrostu wartości środków trwałych.  

10. Klauzula EIB 49 /Rozliczenia składek/ nie ma zastosowania.  
11. Postanowień niniejszej klauzuli dotyczącej obowiązku rozliczania wysokości składki nie stosuje się jeżeli 

wzrost wartości mienia nie przekroczył 5.000.000zł. 
KLAUZULA EIB 42  

/KLAUZULA DODATKOWEJ SUMY UBEZPIECZENIA/ 
Strony uzgodniły, że: 
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje tzw. dodatkową sumę ubezpieczenia, którą rozdziela się na sumy 
ubezpieczenia tych pozycji ubezpieczanego mienia, dla których określone sumy ubezpieczenia nie wystarczą na 
ich odtworzenie. Powyższe może nastąpić np. wskutek niedoubezpieczenia lub w sytuacji, gdy suma 
ubezpieczenia jest niewystarczająca ze względu na poniesione koszty związane z uniknięciem lub 
ograniczeniem rozmiaru szkody. 
Dodatkowa suma ubezpieczenia nie ma zastosowania do przedmiotów ubezpieczenia obejmowanych ochroną 
w systemie na pierwsze ryzyko.  
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym wynosi 2.000.000 zł.  

KLAUZULA EIB 44  
/KLAUZULA PROLONGATY/ 

Strony uzgodniły, że: 
1. Brak opłaty składki ubezpieczeniowej bądź którejkolwiek jej raty pomimo upływu terminu jej płatności nie 

może być podstawą do wypowiedzenia/odstąpienia Ubezpieczyciela od umowy ani skutkować 
brakiem/wygaśnięciem ochrony ubezpieczeniowej lub ustaniem odpowiedzialności. 

2. W takim wypadku Ubezpieczyciel zobowiązany jest wyznaczyć kolejny, nie krótszy niż 7-dniowy, termin do 
uiszczenia składki bądź jej raty, powiadamiając o tym Ubezpieczającego na piśmie, z podaniem sankcji w 
przypadku braku zapłaty składki w wyznaczonym terminie przewidzianej w przepisach prawa. 

3. Wypowiedzenie/odstąpienie od umowy bądź wygaśnięcie ochrony/ustanie odpowiedzialności jest możliwe 
dopiero począwszy od dnia następującego po upływie dodatkowego terminu płatności składki bądź jej raty, 
o ile do dnia poprzedniego włącznie nie nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Ubezpieczającego, z 
zastrzeżeniem, że brak opłacenia kolejnej raty składki w wyznaczonym terminie, o którym mowa w ust. 2 
może skutkować wyłącznie ustaniem odpowiedzialności Ubezpieczyciela.  

4. W przypadku większej liczby podmiotów ubezpieczonych na podstawie jednej umowy ubezpieczenia, brak 
opłaty składki przez jeden z podmiotów nie powoduje wygaśnięcia odpowiedzialności w stosunku do 
pozostałych. 

KLAUZULA EIB 45 
/KLAUZULA RATALNA/ 

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

KLAUZULA EIB 48 
/KLAUZULA TERMINU WYKONANIA ZOBOWIĄZAŃ/ 

Strony uzgodniły, że: 
We wzajemnych rozliczeniach wynikających z niniejszej umowy, termin płatności uważa się za zachowany, jeżeli 
obciążenie rachunku bankowego dłużnika na rzecz wierzyciela nastąpiło najpóźniej w ostatnim dniu terminu, pod 
warunkiem, że na rachunku dłużnika znajdowała się wystarczająca dla wykonania operacji ilość środków 
pieniężnych. 
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KLAUZULA EIB 49  
/KLAUZULA ROZLICZENIA SKŁADEK/ 

Strony uzgodniły, że: 

Wszelkie płatności powstałe na tle niniejszej umowy ubezpieczenia (wynikające w szczególności z konieczności 
dopłaty składek, zwrotu składek oraz innych rozliczeń) dokonywane będą w systemie pro rata za każdy dzień 
ochrony ubezpieczeniowej. 

KLAUZULA EIB 50  
/KLAUZULA WARUNKÓW I TARYF/ 

Strony uzgodniły, że: 
W przypadku doubezpieczenia, uzupełniania lub podwyższania sumy ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia, 
zastosowanie mieć będą warunki umowy oraz stopy składek (stawki) nie mniej korzystne dla Ubezpieczającego 
niż obowiązujące w umowie ubezpieczenia. 
Postanowienia niniejszej klauzuli nie dotyczą limitów odpowiedzialności ustalonych w systemie pierwszego 
ryzyka oraz przypadku uregulowanego w art. 816 kodeksu cywilnego. 

KLAUZULA EIB 53  
/KLAUZULA PRZEKSZTAŁCEŃ/ 

Strony uzgodniły, że: 
W przypadku: 

- przejęcia Ubezpieczonego przez inny podmiot lub połączenia z innym podmiotem; 
- wydzielenia ze struktur Ubezpieczonego podmiotów zależnych; 
- zbycia przez Ubezpieczonego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, 

nowy właściciel, podmiot przejmujący lub podmiot nowopowstały automatycznie wstępuje we wszystkie prawa 
i obowiązki wynikające z umowy ubezpieczenia, co nie wymaga odrębnej zgody Ubezpieczyciela. 
Jednakże Ubezpieczającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy ubezpieczenia z 30 dniowym okresem 
wypowiedzenia w terminie 14 dni od zmiany stosunków własności bądź dokonanego zbycia.  
Ubezpieczający obowiązany jest zawiadomić Ubezpieczyciela na piśmie w terminie 14 dni od daty zmiany 
stosunków własności. 
W przypadku rozwiązania umowy ubezpieczenia Ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za niewykorzystany 
okres ochrony ubezpieczeniowej w systemie pro rata za dzień, bez potrąceń kosztów manipulacyjnych. 
Jeżeli składka jest rozłożona na raty, niezapłacone raty nie stają się wymagalne w całości lub części 
odpowiadającej wysokości należnego zwrotu składki z umowy ubezpieczenia.  

KLAUZULA EIB 54  
/KLAUZULA REZYGNACJI ZE SKŁADEK MINIMALNYCH/ 

Strony uzgodniły, że: 
W umowie ubezpieczenia nie będą miały zastosowania jakiekolwiek postanowienia dotyczące stosowania 
składek minimalnych lub zaliczkowych, przewidziane w OWU lub taryfikatorach stosowanych przez 
Ubezpieczyciela. 

KLAUZULA EIB 61B 
/KLAUZULA ZGŁASZANIA SZKÓD/ 

Strony uzgodniły, że: 
W każdym przypadku określania w warunkach ubezpieczenia terminu na zgłoszenie szkody do Ubezpieczyciela, 
zapis mówiący o tym terminie zostanie rozszerzony o frazę: „W przypadku gdy koniec terminu przypada w sobotę 
lub w dzień ustawowo wolny od pracy termin przedłuża się do pierwszego dnia roboczego jaki następuje po 
terminie określonym w warunkach”. 

KLAUZULA EIB 63 A 
/KLAUZULA ZASAD USTALENIA ODSZKODOWANIA - ELEMENTY/ 

Strony uzgodniły, że: 
W każdym przypadku odszkodowanie obejmować będzie również koszty wymiany nieuszkodzonych elementów 
maszyny lub urządzenia, o ile ich zastąpienie ze względów konstrukcyjnych, dobrej praktyki inżynierskiej, zaleceń 
producenta, gwaranta jest niezbędne w celu przywrócenia maszyny lub urządzenia do stanu funkcjonalności 
bezpośrednio sprzed dnia szkody.   
Dodatkowy limit odpowiedzialności ponad sumę ubezpieczenia wynosi 3.000.000 zł. 

KLAUZULA EIB 63 B 
/KLAUZULA ZASAD USTALENIA ODSZKODOWANIA - TECHNOLOGIE/ 

Strony uzgodniły, że: 
W każdym przypadku odszkodowanie obejmować będzie również koszty wynikające z konieczności dostosowania 
naprawianego/odbudowywanego mienia (w tym w szczególności w zakresie technologii i materiałów) do 
przepisów wynikających z norm bezwzględnie obowiązujących w momencie dokonywania naprawy/odbudowy. 
Dodatkowy limit odpowiedzialności ponad sumę ubezpieczenia wynosi 3.000.000 zł. 
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KLAUZULA EIB 63 C  
/KLAUZULA ZASAD USTALENIA ODSZKODOWANIA – ELEMENTY INNE/ 

Strony uzgodniły, że: 
W każdym przypadku odszkodowanie obejmować będzie również koszty wynikające z konieczności demontażu i 
ponownego montażu, przebudowy lub dostosowania elementów nieuszkodzonych ubezpieczonego mienia, 
jeżeli jest to niezbędne do dokonania naprawy lub wymiany elementów uszkodzonych.  
Dodatkowy limit odpowiedzialności ponad sumę ubezpieczenia wynosi 3.000.000 zł.  

KLAUZULA EIB 64 
/KLAUZULA CZASU TECHNOLOGICZNEGO NAPRAWY/ 

Strony uzgodniły, że: 
Ubezpieczyciel nie będzie kwestionował czasu technologicznego naprawy zniszczonego/uszkodzonego mienia 
podanego przez jego producenta. 

KLAUZULA EIB 65 B 
/KLAUZULA ROZLICZENIA KOSZTÓW SZKODY - ROBOCIZNA WŁASNA/ 

Strony uzgodniły, że: 
W przypadku napraw dokonywanych we własnym zakresie przez Ubezpieczonego kalkulacja kosztów usunięcia 
szkody sporządzana będzie zgodnie z obowiązującymi u ubezpieczonego  zasadami naliczania pracochłonności i 
zużycia materiałów, w których uwzględnione będą m. in. koszty robocizny (w tym demontażu/montażu), koszty 
transportu oraz koszty użycia sprzętu specjalistycznego wg wewnętrznych cenników Ubezpieczonego. 

 
KLAUZULA EIB 66 

/KLAUZULA KOPII DOKUMENTÓW/ 
Strony uzgodniły, że: 
Ubezpieczyciel uzna za wystarczające w procesie likwidacji szkody kopie wszelkich wymaganych dokumentów, 
do dostarczenia których zobowiązany jest Ubezpieczający/Ubezpieczony, pod warunkiem potwierdzenia ich za 
zgodność z oryginałem przez osoby do tego uprawnione.  
 

KLAUZULA EIB 67 
/KLAUZULA POKRYCIA WZROSTU KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI PO SZKODZIE/ 

Strony uzgodniły, że: 
Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej Klauzuli obejmuje uzasadnione koszty poniesione 
przez Ubezpieczonego w celu kontynuowania działalności, zaistniałe w związku z przerwą lub zakłóceniem 
prowadzonej przez Ubezpieczonego działalności powstałej na skutek szkody w mieniu objętej zakresem 
ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa jest udzielana niezależnie od wysokości franszyzy ustalonej w umowie. 
Przedmiotowe koszty będą pokrywane w okresie od powstania szkody w mieniu do czasu przywrócenia 
technicznej i organizacyjnej gotowości do prowadzenia działalności w poprzednim zakresie lub miejscu, nie 
dłuższym jednak niż 5 miesięcy (okres odszkodowawczy). 
Kosztami objętymi ochroną ubezpieczeniową są min:  

a) koszty przeniesienia mienia do innej lokalizacji, 

b) koszty użytkowania zastępczych pomieszczeń, 

c) koszty użytkowania zastępczych maszyn i urządzeń, 

d) koszty dodatkowego zatrudnienia/ nadgodzin, 

e) koszty wynikające z konieczności użycia urządzeń zastępczych  lub dokonania zakupów w celu 
wykonania istniejących w chwili powstania szkody zobowiązań Ubezpieczonego, 

f) koszty wynikające ze zwiększonego zużycia mediów, 

g) koszty poinformowania dostawców i kontrahentów o zmianie lokalizacji. 

Ubezpieczyciel  ponosi odpowiedzialność za dodatkowe koszty działalności do kwoty limitu odpowiedzialności w 
wysokości 500.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym. 
Franszyza redukcyjna w wysokości: 3 dni 
Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za dodatkowe koszty bezpośrednio lub pośrednio spowodowane 
lub zwiększone: 

a) decyzją właściwych władz lub organów, która opóźnia lub uniemożliwia odbudowę lub 
odtworzenie zniszczonego mienia lub dalsze prowadzenie działalności przez Ubezpieczonych, 

b) brakiem wystarczających środków u Ubezpieczonego niezbędnych do odbudowy odtworzenia lub 
naprawy zniszczonego mienia w jak najszybszym trybie, także w przypadku gdy wynika to z 
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ograniczenia odszkodowania na podstawie umowy ubezpieczenia mienia (w tym w wyniku 
niedoubezpieczenia), 

c) innowacjami i ulepszeniami wprowadzonymi w trakcie odbudowy, odtworzenia lub naprawy 
zniszczonego mienia, chyba, że było to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa 

d) nieuzasadnioną zwłoką w podjęciu przez Ubezpieczonego czynności w celu przywrócenia 
przerwanej lub zakłóconej działalności gospodarczej,  

e) niemożnością ściągnięcia należności w tym wskutek zniszczenia, uszkodzenia, utraty dokumentacji, 
danych, nośników danych, 

f) utratą danych lub nośników danych, 

g) karami, grzywnami i odszkodowaniami, do których zapłaty Ubezpieczony będzie zobowiązany w 
przypadku nie wywiązania się z zobowiązań na skutek zaistniałej szkody w mieniu. 

 
KLAUZULA EIB 68 

/KLAUZULA LIKWIDACJI SZKÓD DROBNYCH/ 
Strony uzgodniły, że: 
W przypadku wystąpienia szkody drobnej, której szacowana wartość nie przekracza 3.000,00 zł, 
Ubezpieczający/Ubezpieczony może przeprowadzić proces likwidacji szkody samodzielnie lub poprzez 
wyspecjalizowany serwis, bez konieczności dokonania oględzin przez Ubezpieczyciela. W razie stwierdzenia 
szkód z tytułu kradzieży z włamaniem, rabunku lub posiadających znamiona przestępstwa, 
Ubezpieczający/Ubezpieczony przed rozpoczęciem likwidacji szkody zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić 
jednostkę Policji.  
Obowiązki dotyczące konieczności zgłoszenia szkody Ubezpieczycielowi nie mają zastosowania. 
Dokumentami które należy przedstawić Ubezpieczycielowi, potwierdzającymi fakt powstania szkody drobnej i 
wysokości poniesionych strat są: 
- zgłoszenie szkody uwzględniające datę, miejsce i okoliczności powstania szkody, wraz z podstawową 
dokumentacją zdjęciową; 
- rachunki za naprawę lub zakup części, albo kalkulacja kosztów, w przypadku gdy naprawa dokonywana jest 
przez służby wewnętrzne; 
- notatka policyjna (w przypadku szkód powstałych w wyniku czynu o znamionach przestępstwa). 
 

KLAUZULA EIB 69 
/KLAUZULA USTALENIA WYSOKOŚCI SZKODY/ 

Strony uzgodniły, że: 
Wysokość szkody ustala się na podstawie cen z dnia ustalenia odszkodowania.  
 

 
KLAUZULA EIB 72  

/KLAUZULA BRAKU POTRĄCEŃ/ 
Strony uzgodniły, że: 
Odszkodowania będą wypłacane bez jakichkolwiek potrąceń wynikających z faktycznego zużycia, amortyzacji, 
umorzenia czy też wieku przedmiotu ubezpieczenia itp., tj. do wysokości określonej w umowie sumy 
ubezpieczenia mienia.  

KLAUZULA EIB 73 
/KLAUZULA ZASADY PROPORCJI (KLAUZULA LEEWAY)/ 

Strony uzgodniły, że: 
1. W przypadku ubezpieczenia mienia wg wartości odtworzeniowej odszkodowanie zostanie pomniejszone w 

takim stosunku, w jakim suma ubezpieczenia danego przedmiotu pozostaje do jego wartości odtworzeniowej 
w dniu szkody, jeżeli w dniu szkody wartość odtworzeniowa przekroczy 130% zgłoszonej sumy ubezpieczenia.  

2. Zasady proporcji nie stosuje się: 
- dla mienia ubezpieczonego wg wartości księgowej brutto, o ile wartość przedmiotu ubezpieczenia 

odpowiada zapisom w ewidencji księgowej ubezpieczonego; 
- dla mienia ubezpieczonego w systemie sum zmiennych; 
- jeżeli wysokość szkody nie przekracza 130% wartości przedmiotu ubezpieczenia. 

KLAUZULA EIB 75 
/KLAUZULA KOSZTÓW DODATKOWYCH/ 

Strony uzgodniły, że: 
1. Ubezpieczyciel pokrywa uzasadnione i poniesione koszty, o których mowa poniżej: 
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1) koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed szkodą w przypadku zagrożenia wystąpienia 
zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia – w granicach sumy ubezpieczenia, 

2) koszty związane z ratunkiem ubezpieczonego i dotkniętego szkodą mienia, mające na celu 
niedopuszczenie do zwiększenia strat – w granicach sumy ubezpieczenia, 

3) koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu części 
niezdatnych do użytku, w tym wyburzania i odgruzowywania, utylizacji, złomowania, usunięcia 
rumowiska, oszalowania lub umocnienia oraz wywiezienia pozostałości,  

– w granicach sumy ubezpieczenia, 
4) zwiększone koszty odtworzenia maszyn, urządzeń lub ich elementów wykonanych na specjalne 

zamówienie, powstałe w wyniku trudności z ich ponownym zakupem, odbudową, naprawą, montażem  
– w granicach sumy ubezpieczenia, 

5) koszty pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych i dniach wolnych od pracy oraz frachtu 
ekspresowego (za wyjątkiem lotniczego), pod warunkiem, że takie koszty są poniesione w związku ze 
szkodą za którą Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność na mocy postanowień umowy 

– w granicach sumy ubezpieczenia, 
6) koszty związane ze zmianami budowlanymi, jak również demontażem i ponownym montażem nie 

uszkodzonego mienia, wykonanymi w celu odzyskania lub naprawy mienia dotkniętego szkodą oraz 
składowaniem tego mienia 

-w granicach sumy ubezpieczenia, 
7) koszty związane z odtworzeniem danych i ponowną instalacją oprogramowania 

-w granicach sumy ubezpieczenia, 
8) koszty utraty mediów (np. woda, para, gaz) związane ze szkodą, za którą Ubezpieczyciel ponosi 

odpowiedzialność na mocy postanowień umowy, 
- dodatkowy limit w wysokości 500.000 zł na zdarzenie niezależnie od sumy ubezpieczenia. 

2. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 1) i 2), Ubezpieczyciel pokrywa bez względu na wynik działań 
zabezpieczających i ratowniczych. 

3. Jeżeli koszty, o których mowa w ust.1, nie zostaną pokryte w pełni lub w części w granicach określonych w 
ust.1, Ubezpieczyciel pokryje całość lub pozostałą część kosztów w ramach dodatkowego limitu 
odpowiedzialności  – nie więcej niż łącznie w okresie ubezpieczenia 5.000.000 zł. 

4. Limity odpowiedzialności przewidziane w niniejszej klauzuli nie mają zastosowania wtedy, gdy działania 
wiążące się z kosztami, o których mowa w niniejszej klauzuli, zostały podjęte na polecenie Ubezpieczyciela. 

KLAUZULA EIB 77 
/KLAUZULA RZECZOZNAWCÓW/ 

Strony uzgodniły, że: 
W ramach dodatkowego limitu Ubezpieczyciel dodatkowo pokryje konieczne i uzasadnione koszty 
rzeczoznawców poniesione przez Ubezpieczającego, związane z ustaleniem przyczyny, zakresu i rozmiaru szkody. 
Zasięgnięcie opinii rzeczoznawcy wymaga zgody Ubezpieczyciela, przy czym brak zgody może być uzasadniony 
wyłącznie ważnymi względami, zaś brak sprzeciwu Ubezpieczyciela w terminie 3 dni roboczych uważa się za 
wyrażenie zgody. 
Limit odpowiedzialności w wysokości 100.000 zł. 

KLAUZULA EIB 92 
/KLAUZULA ROSZCZEŃ REGRESOWYCH/ 

Strony uzgodniły, że: 
Na Ubezpieczyciela nie przechodzą roszczenia regresowe do podmiotów zależnych i powiązanych bezpośrednio 
lub pośrednio kapitałowo z Ubezpieczającym lub z którymi Ubezpieczający jest powiązany bezpośrednio lub 
pośrednio kapitałowo oraz do podmiotów wchodzących w skład tej samej grupy kapitałowej (np. holdingu) co 
Ubezpieczający, jednostek organizacyjnych powiązanych z tą samą jednostką samorządu terytorialnego, jak 
również do pracowników Ubezpieczającego i powyższych podmiotów. 

KLAUZULA EIB 93 
/KLAUZULA WYKŁADNI UMOWY/ 

Strony uzgodniły, że: 
Wszelkie postanowienia niniejszej umowy będą interpretowane z uwzględnieniem specyfiki działalności 
Ubezpieczonego. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią umowy a ogólnymi warunkami ubezpieczenia lub 
innymi wzorcami umownymi, które mają zastosowanie do treści niniejszego stosunku prawnego wynikającego z 
przedmiotowej umowy ubezpieczenia, zastosowanie znajdą odpowiednie postanowienia umowy. Jednakże w 
przypadku, w którym postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia lub wzorców umownych będą 
przewidywały warunki korzystniejsze od określonych w przedmiotowej umowie stosuje się postanowienia 
ogólnych warunków ubezpieczenia. 
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KLAUZULA EIB 94 
/KLAUZULA PRZEOCZENIA/ 

Strony uzgodniły, że: 
Przeoczenie istotnych informacji i nie dostarczenie ich w wymaganym terminie Ubezpieczycielowi nie będzie 
miało wpływu na trwałość ochrony ubezpieczeniowej, wypłatę odszkodowania, ograniczenie wypłaty 
odszkodowania, itp.. chyba, że nie przekazanie tych informacji jest skutkiem winy umyślnej. 
Ubezpieczony jest zobowiązany uzupełnić brakujące informacje niezwłocznie po stwierdzeniu przeoczenia.  

KLAUZULA OC PRACODAWCY 

1. Na mocy niniejszej klauzuli zakres ubezpieczenia rozszerza się o odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego 
z tytułu wypadków przy pracy, w następstwie których Ubezpieczony zobowiązany jest do naprawienia szkód 
osobowych i rzeczowych poniesionych przez jego pracowników. 

2. Ubezpieczenie nie obejmuje świadczeń z ubezpieczenia społecznego należnych na podstawie ustawy o 
ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. 

3. Za wypadek przy pracy, o którym mowa w niniejszej klauzuli należy rozumieć wypadek przy pracy oraz 
wypadek zrównany z wypadkami przy pracy w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu 
wypadków przy pracy i chorób zawodowych, w tym także podczas podróży służbowych, w tym w 
okolicznościach innych niż wskazane w art. 3 w/w ustawy, tj. podczas pobytu w hotelu lub innym miejscu 
przeznaczonym na wypoczynek, itp., podczas szkoleń, seminariów, konferencji. 

4. Pozostałe szkody wyrządzone pracownikom, które nie pozostają w związku z wypadkiem przy pracy objęte 
są ochroną ubezpieczeniową w zakresie podstawowym, a pracownik w takim wypadku traktowany będzie 
jak osoba trzecia. 

5. W ramach ochrony udzielanej na mocy niniejszej klauzuli wyłączone są stany chorobowe nie będące 
następstwem wypadku przy pracy mające charakter choroby zawodowej. 

KLAUZULA OC NAJEMCY 

1. Na mocy niniejszej klauzuli zakres ubezpieczenia rozszerza się o odpowiedzialność cywilną za szkody 
rzeczowe w rzeczach (zarówno ruchomych jak i nieruchomościach), z których ubezpieczony korzysta/ł na 
podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej 
rzeczy. 

2. Ochrona ubezpieczeniowa udzielona na mocy niniejszej klauzuli nie obejmuje szkód: 

a) wynikłych z normalnego zużycia rzeczy; 

b) powstałych w pojazdach samochodowych oraz ich wyposażeniu; 

c) w leasingowanych lub wynajmowanych maszynach lub urządzeniach powstałych na skutek przyczyn, na 
których powstanie ubezpieczony nie miał wpływu (np. w wyniku awarii powstałej wskutek wad 
produkcyjnych, projektowych, itp.) 

KLAUZULA OC MIENIA W PIECZY 

1. Na mocy niniejszej klauzuli zakres ubezpieczenia rozszerza się o odpowiedzialność cywilną za szkody 
rzeczowe w mieniu pozostającym w pieczy, przechowywanym, chronionym lub kontrolowanym w inny 
sposób przez Ubezpieczonego, z którymi to czynnościami wiąże się odpowiedzialność za te rzeczy. 

2. Ochrona ubezpieczeniowa udzielona na mocy niniejszej klauzuli nie obejmuje szkód: 

a) powstałych w związku z umyślnym poświadczeniem nieprawdy, podstępem, wymuszeniem, 
szantażem, przywłaszczeniem, niszczeniem, usuwaniem, ukrywaniem, przerabianiem lub 
podrabianiem dokumentów, lub znaków identyfikacyjnych przez Ubezpieczonego; 

b) w pojazdach samochodowych oraz ich wyposażeniu i mieniu pozostawionym w tych pojazdach 
jeżeli nie jest spełniona co najmniej jedna z poniższych przesłanek: 

 pojazd był pozostawiony na terenie strzeżonym (tj. na terenie ogrodzonym stałym 
ogrodzeniem, zamkniętym i oświetlonym w porze nocnej oraz całodobowo dozorowanym); 

 prowadzona jest stała ewidencja przyjmowanych i wydawanych pojazdów. 

2. W razie kradzieży mienia lub utraty go w wyniku przestępstwa Ubezpieczony jest zobowiązany niezwłocznie, 
nie później jednak niż w terminie 48 godzin powiadomić o zdarzeniu policję. 

KLAUZULA OC USŁUG NA MIENIU 

1. Na mocy niniejszej klauzuli zakres ubezpieczenia rozszerza się o odpowiedzialność cywilną za szkody 
rzeczowe w mieniu ruchomym powierzonym Ubezpieczonemu w celu dokonania obróbki, naprawy, 
czyszczenia lub innych czynności o podobnym charakterze. 

2. Ochrona ubezpieczeniowa udzielona na mocy niniejszej klauzuli nie obejmuje szkód: 
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a) polegających na normalnym zużyciu mienia; 

b) powstałych w pojazdach podczas jazd próbnych dokonywanych w odległości powyżej 10 km od 
miejsca wykonywania usługi oraz w przypadku gdy kierujący pojazdem nie posiadał uprawnień do 
kierowania pojazdem. 

KLAUZULA OC PODWYKONAWCÓW 

1. Na mocy niniejszej klauzuli zakres ubezpieczenia rozszerza się o odpowiedzialność cywilną za szkody, za które 
odpowiedzialność ponosi Ubezpieczony, a które zostały wyrządzone przez jego podwykonawcę.  

2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej podwykonawcy względem 
Ubezpieczonego, chyba, że podwykonawcą jest inny Ubezpieczony. 

3. Po wypłacie odszkodowania nie przechodzi na Ubezpieczyciela uprawnienie do dochodzenia roszczenia 
regresowego względem podwykonawcy będącym podmiotem powiązanym bezpośrednio lub pośrednio 
kapitałowo PGK Saniko, w tym także do pracowników tego podmiotu. 

KLAUZULA OC Z TYTUŁU IMPREZ 

1. Na mocy niniejszej klauzuli zakres ubezpieczenia rozszerza się o odpowiedzialność cywilną za szkody 
wyrządzone uczestnikom w związku z organizację i przeprowadzaniem wszelkiego rodzaju imprezy, w tym 
imprez masowych, za wyjątkiem imprez masowych podlegających odrębnemu obowiązkowemu 
ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej na podstawie właściwych przepisów prawa. 

2. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na mocy niniejszej klauzuli obejmuje w szczególności odpowiedzialność 
cywilną za: 

a) szkody poniesione przez pracowników ubezpieczonego i ich osoby bliskie, w związku z udziałem 
w imprezie; 

b) odpowiedzialność za szkody wynikłe z zatrucia, przeniesienia choroby zakaźnej lub 
pasożytniczej, w związku z żywnością podaną uczestnikom imprezy 

c) użycia środków pirotechnicznych i sztucznych ogni.  

3. Ochrona ubezpieczeniowa udzielona na mocy niniejszej klauzuli nie obejmuje szkód powstałych w pojazdach 
mechanicznych oraz rzeczach w nich pozostawionych, chyba, że pojazd został pozostawiony na terenie 
strzeżonym, za który odpowiedzialność ponosi Ubezpieczony. 

KLAUZULA OC CZYSTYCH STRAT FINANSOWYCH 

Na mocy niniejszej klauzuli zakres ubezpieczenia rozszerza się o odpowiedzialność cywilną za czyste straty 
finansowe, w tym wyrządzone wskutek niedostarczenia energii, przerw w dostarczeniu lub przez dostarczoną lub 
wyprodukowaną energię, z zastrzeżeniem następujących postanowień szczególnych: 

1. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej klauzuli nie obejmuje odpowiedzialności 
cywilnej: 

a) za kary umowne; 

b) spowodowane działalnością w zakresie projektowania, doradztwa, kierowania budową lub montażem, 
kontroli i opiniowania; 

c) związanych ze stosunkiem pracy,  

d) związanych z wykonywaniem funkcji członka władz spółki; 

e) w zakresie w jakim wykracza ponad odpowiedzialność wynikającą z powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa na podstawie umów rozszerzających odpowiedzialność cywilną Ubezpieczającego w 
stosunku do zakresu wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa; 

f) za szkody polegające na konieczności poniesienia kosztów na przebudowę i naprawę całości lub części 
przedmiotu pracy lub usługi, które mogą być pokryte w ramach odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub 
rękojmi; 

g) za szkody polegające na konieczności zapłaty odsetek za opóźnienie wynikłych z niepodjęcia prac w 
określonych w umowie terminach lub ich przekroczenia. 

2. Gdziekolwiek w warunkach ubezpieczenia, w tym OWU oraz klauzulach dodatkowych, jest mowa o szkodzie, 
i/lub zakresie obejmującym szkody osobowe i/lub rzeczowe zakres ten ulega rozszerzeniu o czyste straty 
finansowe. 

3. Czysta strata finansowa – inny uszczerbek majątkowy w postaci straty i/lub utraconych korzyści nie będący 
następstwem uszkodzenia ciała, spowodowania rozstroju zdrowia, śmierci a także uszkodzenia, zniszczenia 
lub utraty rzeczy. 
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4. Wypadkiem ubezpieczeniowym uruchamiającym odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu czystych strat 
finansowych jest poniesienie czystej straty finansowej przez poszkodowanego w okresie ubezpieczenia, bez 
względu na termin zgłoszenia roszczenia z tego tytułu, pod warunkiem zgłoszenia roszczenia przed upływem 
terminu przedawnienia. Wszelkie czyste straty finansowe powstałe z tej samej przyczyny stanowią jedną 
szkodę i przyjmuje się, że powstały z momentem powstania pierwszej czystej straty finansowej.  

KLAUZULA OC EMISJI 

SZKODY EMISYJNE 

1. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody osobowe lub 
rzeczowe powstałe w wyniku przedostania się substancji niebezpiecznych powodujących skażenie lub 
zanieczyszczenie gleby, powietrza, wody powierzchniowej lub gruntowej, przy czym przyczyna przedostania 
się substancji niebezpiecznej winna być nagła i niezależna do woli Ubezpieczonego, lub osób za które ponosi 
odpowiedzialność. 

2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także szkody w środowisku powstałe wskutek wypadków/kolizji 
pojazdów będących własnością lub użytkowanych przez Ubezpieczonego. 

3. Przez przedostanie rozumie się w szczególności emisję, wyciek, ulotnienie, uwolnienie lub jakikolwiek proces 
prowadzący do wydostania się substancji niebezpiecznej.  

4. Ochroną ubezpieczeniową na bazie niniejszej klauzuli objęte są ponadto koszty neutralizacji lub usunięcia 
substancji niebezpiecznych z gleby, poniesione przez osoby trzecie. 

5. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zdarzenia opisane w ust 1 i 2 niniejszego rozszerzenia, które wystąpią w 
okresie ubezpieczenia pod warunkiem, powiadomienia Ubezpieczyciela bezzwłocznie, jednakże nie później 
niż w 90 dni po rozpoczęciu takiego zdarzenia, chyba że Ubezpieczony nie wiedział lub przy zachowaniu 
należytej staranności nie mógł się dowiedzieć o przedostaniu substancji niebezpiecznej. 

6. W przypadku substancji innych niż substancje niebezpieczne w rozumieniu ustawy o substancjach 
chemicznych i ich mieszaninach lub w stanie faktycznym, w którym emisja, wyciek, przedostanie się substancji 
nie powoduje skażenia gleby, powietrza lub wód ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje i udzielana jest w 
ramach globalnej sumy gwarancyjnej i w ramach zakresu podstawowego Umowy Ubezpieczenia.  


