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DZIAŁ I. INFORMACJE OGÓLNE 
 
 
1. Zamawiający 

 
EXPO - ŁÓDŹ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Al. Politechniki 4 
93-590 Łódź 
NIP: 7250005516 
REGON: 001412609 
 

1.1. Prowadzący postępowanie: 
Biuro Brokerów Ubezpieczeniowych "Maxima Fides" sp. z o.o.  
90-613 Łódź, ul. Gdańska 91  

1.2. Umowa ubezpieczenia zostanie zawarta i będzie wykonywana za pośrednictwem brokera 
ubezpieczeniowego – Biuro Brokerów Ubezpieczeniowych „Maxima Fides” Sp. z o.o., z siedzibą 
w Łodzi przy ul. Gdańskiej 91, wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd 
Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 
0000047653, Zezwolenie Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeniowego na prowadzenie 
działalności brokerskiej nr 220/97.  

1.3. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że czynności realizowane w niniejszym postępowaniu przez 
Brokera mają charakter czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego oraz akceptuje skutki, jakie 
z tego faktu wynikają z ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. z 
2003 r. nr 124 poz. 1154.) oraz powszechnie utrwalonych w obrocie gospodarczym obyczajów. 

2. Przepisy obowiązujące 

W przedmiotowym postępowaniu mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) , zwanej dalej ustawą p.z.p., przepisy 
wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, a w zakresie przez nich nieuregulowanym, przepisy 
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny ( Dz.U.. z 1964r. Nr 16,poz.93 , ost. zm Dz. U. z 2011 r. 
nr 230, poz. 1370).  

3. Opis przedmiotu zamówienia 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na ubezpieczeniu Expo-Łódź Sp. z o.o., nazywana 
„przedmiotem zamówienia” w dalszej treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
zwanej dalej SIWZ. Usługa ta obejmuje kompleksowe ubezpieczenie w następującym zakresie: 

a) Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
wynikającej z prowadzonej działalności i posiadania mienia oraz ubezpieczenia komunikacyjne; 

wraz z doubezpieczeniami związanymi ze zwiększeniem posiadanego majątku lub koniecznością 
przywrócenia majątku do stanu sprzed szkody.  

3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia / Umowa Generalna Ubezpieczenia znajduje się w Dziale 
II. SIWZ. 

3.3. Przedmiot zamówienia wg słownika CPV : 

66510000-8 – usługi ubezpieczeniowe, 

66515000-3 – usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty, 

66515200-5 – usługi ubezpieczenia własności, 

66515400-7 – usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów, 

66516400-4 – usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej. 

66512100-3 – usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków 

66514110-0 – usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych 
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66516100-1 – usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej. 

4. Prawo opcji 

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie przewiduje prawa opcji. 

5. Okres realizacji przedmiotu zamówienia 

5.1. Zamawiający informuje, że umowa o wykonanie zamówienia zostanie zawarta na okres od 
22.02.2014 r. do 21.02.2016 r. i będzie dotyczyła umów ubezpieczenia zawieranych w tym 
okresie, z zastrzeżeniem pkt. 5.2. 

5.2. Zamawiający zastrzega sobie w jednostkowych przypadkach możliwość zawarcia ubezpieczenia 
krótkoterminowego. Ubezpieczyciel udzieli wówczas ochrony ubezpieczeniowej zgodnie 
z terminami określonymi w złożonych wnioskach o ubezpieczenie.  

 

 
Rozdział 1. Instrukcja dla wykonawców 

1. Oznaczenie postępowania 

1.1. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: ZP/01/2014. 

1.2. Zaleca się, aby Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływali się na wyżej 
podane oznaczenie. 

1.3. Niniejsza SIWZ udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.expo-lodz.pl 
i pobierana jest samodzielnie przez Wykonawców. Na pisemny wniosek Wykonawcy SIWZ będzie 
przekazana w formie pisemnej. 

1.4. Wykonawca winien zapoznać się z treścią niniejszej SIWZ. Wszelkie ewentualne uzupełnienia, 
modyfikacje i wyjaśnienia treści SIWZ oraz inne niezbędne w postępowaniu informacje będą 
zamieszczane na stronie internetowej Zamawiającego: www.expo-lodz.pl. 

1.5. Do wyjaśniania treści zapytań Wykonawców mają zastosowanie postanowienia art. 38 ustawy p.z.p. 

1.6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić 
treść SIWZ zgodnie z postanowieniami art. 38 ust. 4, 4a oraz ust. 6 ustawy p.z.p. 

2. Tryb postępowania 

2.1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w procedurze przetarg nieograniczony, zgodnie z art. 39-46 
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013, poz. 907 z późn. zm.) 

2.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

2.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

2.4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

2.5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

2.6. Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów. 

2.7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, za wyjątkiem sytuacji 
określonej w art. 93 ust. 4 Pzp. 

2.8. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia: 
Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją 
zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ dokonywane będą w złotych polskich (PLN). 

2.9. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 
6 ustawy p.z.p., stanowiących nie więcej niż 50%  wartości zamówienia podstawowego i polegających 
na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia zgodnych z przedmiotem zamówienia. 

2.10. W wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania przetargowego zostanie zawarta Umowa 
o wykonanie zamówienia zgodnie ze wzorem opisanym w Dziale III niniejszej SIWZ, gdzie Expo-Łódź 
Sp. z o.o. będzie zawsze Ubezpieczającym. 
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2.11. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy p.z.p. zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian 
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
wykonawcy. Możliwe przewidywane zmiany umowy zapisano w Dziale III niniejszej SIWZ. 

2.12. Wykonawca ma obowiązek wskazania w ofercie części zamówienia, którą zamierza powierzyć 
podwykonawcom. Brak ww. informacji oznaczać będzie, iż całość zamówienia będzie realizowana 
przez Wykonawcę. 

3. Warunki udziału w postępowaniu 

3.1. Wykonawcy ubiegający się o niniejsze zamówienie publiczne muszą wykazać spełnianie warunków, 
o których mowa w art. 22 ustawy p.z.p., a także brak podstaw do wykluczenia z postępowania na 
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy p.z.p. 

Wykonawcy muszą spełniać warunki, o których mowa w art. 22 ustawy p.z.p., dotyczące: 

3.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże posiadanie uprawnienia do 
prowadzenia działalności ubezpieczeniowej na terenie Polski, w zakresie ubezpieczeń Działu II 
załącznika do Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. 2013, poz. 
950 ze zm.) w zakresie nie mniejszym niż opisany w niniejszej SIWZ. 

3.1.2. posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia; 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca 
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli 
wykonawca załączy do oferty oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

3.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia; 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca 
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli 
wykonawca załączy do oferty oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

3.1.4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej; 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca 
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli 
wykonawca załączy do oferty oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

3.1.5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek 
określony w pkt. 3.1.1. muszą być spełnione przez każdego z tych Wykonawców. Warunki 
określone w pkt. 3.1.2. -  3.1.4 mogą być spełnione łącznie przez tych Wykonawców. 

4. Oświadczenia i dokumenty podmiotowe 

4.1. Wykonawca wraz z ofertą składa następujące dokumenty: 

4.1.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013, poz. 907 z późn. zm.) wg Załącznika Nr 3 do 
SIWZ – „wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu”. 

4.1.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy p.z.p., 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

4.1.3. Aktualne zezwolenie właściwego organu nadzoru na prowadzenie działalności 
ubezpieczeniowej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia lub inny dokument 
potwierdzający uprawnienia Wykonawcy do wykonywania działalności ubezpieczeniowej 
w zakresie ubezpieczeń Działu II załącznika do Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności 
ubezpieczeniowej (Dz. U. 2013, poz. 950 z późn. zm.), ale w zakresie nie mniejszym niż 
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opisany w niniejszej SIWZ, w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność 
z oryginałem przez Wykonawcę. 

4.1.4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (zaleca się złożenie oświadczenia zgodnie ze 
wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ - „wzór oświadczenia o braku podstaw do 
wykluczenia”). 

4.1.5. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej co Wykonawca, o którym mowa 
w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp lub informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej 
(zaleca się złożenie oświadczenia zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ - 
„Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej”). 

4.2. W przypadku składania oferty wspólnej przez Wykonawców (np. konsorcjum), ich oferta musi 
spełniać następujące wymagania: 

4.2.1. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich 
w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich 
w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia 
publicznego. Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. 

4.2.2. W przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia, należy najpóźniej przed podpisaniem umowy o zamówienie 
publiczne przedłożyć Zamawiającemu umowę regulującą współpracę Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia (umowę konsorcjum). Umowa regulująca 
współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (umowa 
konsorcjum) w szczególności winna zawierać postanowienia wynikające z charakteru 
konsorcjum oraz poniższe warunki: 

a) określenie stron umowy z oznaczeniem lidera, 

b) cel zawarcia umowy, 

c) okres obowiązywania umowy konsorcjum (obejmujący okres realizacji przedmiotu 
zamówienia), 

d) solidarną odpowiedzialność każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia wobec Zamawiającego za wykonanie umowy, 

e) wyłączenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek 
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do czasu wykonania 
przedmiotu zamówienia, 

f) zakaz dokonywania zmian w umowie konsorcjum bez zgody Zamawiającego. 

4.3. Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt. 4.1.2. – 4.1.5. muszą być złożone przez każdego 
Wykonawcę oddzielnie. 

4.4. Dokumenty opisane w pkt. 4.1.2. i 4.1.3. Wykonawca składa w formie oryginału lub kopii 
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dokumenty w języku obcym składane są 
wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 

Dokumenty opisane w pkt. 4.1.1., 4.1.4. i 4.1.5. Wykonawca składa w formie oryginału. 

4.5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
stosuje się odpowiednie przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2013 r. 
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, 
w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2013 r, poz. 231, z późn. zm.): 

4.5.1. Wykonawca, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 4.1.2., składa dokument lub 
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

4.5.2. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je 
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem 
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
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odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania. 

4.5.3. Dokumenty, o których mowa powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert i złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej 
przez Wykonawcę. 

4.6. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu 
wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 
uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości. 

4.7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 
poświadczonym za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

4.8. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana w oparciu o informacje 
zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt. 4 niniejszego rozdziału SIWZ. 

5. Opis sposobu przygotowania ofert 

5.1. WYMAGANIA PODSTAWOWE 

5.1.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

5.1.2. Oferta winna być sporządzona czytelnie, w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej 
pod rygorem nieważności. 

5.1.3. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być podpisane lub 
parafowane przez Wykonawcę lub zgodnie ze złożonym pełnomocnictwem. 

5.1.4. W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób 
nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
Zaleca się, aby ww. informacje były umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, 
trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa 
w szczególności informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje 
dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofercie. 

5.1.5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w każdym przypadku 
wymaga się ustanowienia pełnomocnika, zgodnie z pkt 4.2.1. Pełnomocnictwo może być 
udzielone łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument), lub oddzielnie przez 
każdego z nich (tyle dokumentów ilu Wykonawców). Wszelką korespondencję Zamawiający 
będzie prowadził wyłącznie z Pełnomocnikiem. Wykonawcy wspólnie ubiegający się 
o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

5.2. ZAWARTOŚĆ OFERTY 

5.2.1. Oferta winna zawierać: 

1) Formularz oferty, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ, podpisany przez Wykonawcę lub 
upełnomocnionego przedstawiciela. 

2) Formularz cenowy, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ, podpisany przez Wykonawcę 
lub upełnomocnionego przedstawiciela. 

3) Oświadczenia i dokumenty wymienione w Dziale I. Rozdział 1 pkt. 4.1. 

4) Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej co Wykonawca, o którym 
mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp lub informację o tym, że nie należy do grupy 
kapitałowej – zgodnie ze wzorem Załącznik nr 5 do SIWZ. 

5) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika 
z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie 
nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu 
z właściwego rejestru) to do oferty należy dołączyć oryginał (lub kopię poświadczoną 
notarialnie) stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego 
upoważnione. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje 
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pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich kserokopii 
dokumentów składanych wraz z ofertą. 

6) W przypadku, kiedy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia – 
dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 

5.3. FORMA OFERTY 

5.3.1. Zaleca się, aby strony oferty zostały kolejno ponumerowane, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej 
w pkt. 5.1.4. Zaleca się również,  aby w treści oferty została umieszczona informacja o liczbie 
stron oferty. 

5.3.2. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jej 
zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą 
(firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Prowadzącego postępowanie na adres: 

 
Biuro Brokerów Ubezpieczeniowych "Maxima Fides" Sp. z o.o. 

90-613 Łódź, ul. Gdańska 91 

 

oraz opisane: 

„Oferta na ubezpieczenie Expo-Łódź Sp. z o.o.” 

„Nie otwierać przed dniem 23 stycznia 2014r. godz. 11:15” 

 
Konsekwencje niewłaściwego oznakowania oferty ponosi Wykonawca. 
 

5.3.3. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory 
w formie formularzy zamieszczonych w Dziale I SIWZ, muszą mieć treść zgodną z tymi 
wzorami. 

6. Informacje o sposobie porozumiewania się Prowadzącego postępowanie z wykonawcami, osoby 
uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami oraz opis sposobu udzielania wyjaśnień treści SIWZ 

6.1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wyjaśnienia oraz informacje 
Prowadzący postępowanie i Wykonawcy przekazują za pomocą poczty elektronicznej lub faksu z 
niezwłocznym przesłaniem oryginałów pocztą. Dane kontaktowe znajdują się w Dziale I pkt 1 SIWZ. 

6.2. Jeżeli Prowadzący postępowanie lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 
oraz informacje faxem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 
otrzymania. 

6.3. W przypadku konieczności uzupełnienia złożonych przez Wykonawcę dokumentów – składane są one 
w formie określonej odpowiednio dla uzupełnianego dokumentu. 

6.4. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami. 

6.5. Prowadzący postępowanie może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, zgodnie z art. 38 ust. 4, 4a i 6 ustawy p.z.p. 

6.5.1. Dokonaną zmianę treści SIWZ Prowadzący postępowanie przekaże niezwłocznie wszystkim 
Wykonawcom, którym przekazał niniejszą SIWZ i zamieści na stronie internetowej, na której 
udostępnił SIWZ od dnia zamieszczenia ogłoszenia. Zmiany SIWZ są każdorazowo wiążące 
dla Wykonawców. 

6.6. Wykonawca może zwrócić się do Prowadzącego postępowanie o wyjaśnienie treści SIWZ. 

6.6.1. Prowadzący postępowanie niezwłocznie udzieli wyjaśnień Wykonawcy jednak nie później niż 
na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie 
treści SIWZ wpłynął do Prowadzącego postępowanie nie później niż do końca dnia, w którym 
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 
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6.6.2. Prowadzący postępowanie jednocześnie przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami 
wszystkim wykonawcom, którym przekazał SIWZ i zamieści je na stronie internetowej w 
miejscu do tego przeznaczonym. Udzielając wyjaśnień Prowadzący postępowanie nie ujawni 
źródła zapytania. 

6.7. Do kontaktowania się z wykonawcami Zamawiający wyznacza: 

Panią: Paulinę Stasiołek-Omiecińską 

e-mail: p.omiecinska@maxima-fides.pl 

tel.: 42 636 64 99 wew. 39 

oraz 

Panią: Magdalenę Wojtczak 

e-mail: m.wojtczak@maxima-fides.pl 

tel.: 42 636 64 99 wew. 31 

 

7. Miejsce i termin składania ofert 

7.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Prowadzącego postępowanie tj. w sekretariacie Biura Brokerów 
Ubezpieczeniowych Maxima Fides Sp. z o.o. przy ul. Gdańskiej 91 w Łodzi. Dla dochowania terminu, o 
którym mowa w pkt 7.2 konieczne jest dostarczenie oferty do siedziby Prowadzącego postępowanie. 

7.2. Termin składania ofert: do dnia 23 stycznia 2014 r.  do godz. 11:00  

            7.3.Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. 
Zmiany  

                  winny być doręczone Prowadzącemu postępowanie z zachowaniem formy pisemnej przed terminem 
składania ofert.  

                  Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno 
zawierać  

                   dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA”. W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę każdej  

                 „ZMIANY”  należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr…”. 

7.4. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia. Powiadomienie 
należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną 
kopertę zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem: „WYCOFANIE”. 

8. Okres związania ofertą 

8.4. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 

8.5.  Bieg terminu związania ofertą, zgodnie z art. 85 ust. 5 ustawy p.z.p. rozpoczyna się wraz 
z upływem terminu składania ofert i liczony jest łącznie z  tym dniem. 

8.6. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Prowadzącego postępowanie  może przedłużyć termin 
związania ofertą, z tym, że Prowadzący postępowanie  może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o  wyrażenie zgody na 
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

9. Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

9.4. Wysokość i okres ważności wadium 

W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

9.5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. 

mailto:m.wojtczak@maxima-fides.pl
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10. OTWARCIE I OCENA OFERT 

10.1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Prowadzącego postępowanie: ul. Gdańska 91, 90-613 Łódź, sala 
konferencyjna, w dniu 23 stycznia 2014 r. godz.11.:15. 

10.2. Otwarcie ofert jest jawne. 

10.3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zostanie podana kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia. W trakcie otwarcia ofert odczytane zostaną: nazwa (firma) oraz adres 
Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, informacje dotyczące ceny oferty, warunków 
ubezpieczenia, terminu płatności oraz terminu wykonania zamówienia. 

10.4. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zaistnieją okoliczności określone w art. 89 ust.1 ustawy p.z.p. 

10.5. Zamawiający wyklucza Wykonawcę z prowadzonego postępowania jeżeli zajdą przesłanki określone 
w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy p.z.p., z zastrzeżeniem treści art. 24b ustawy p.z.p. 

11. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej 

11.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie  kryterium: 

1) „cena” – waga 100% 

11.2. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 

11.2.1. Zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego 
postępowania, 

11.2.2. Nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. 

12. Sposób obliczenia ceny oferty i dokonania oceny ofert 

12.1. Kryterium „CENA”: 

12.1.1. Cena oferty to łączna suma składek ubezpieczeniowych (brutto) za okres obowiązywania 
umowy na wykonanie niniejszego zamówienia publicznego, podanych w Załączniku nr 2 do 
SIWZ - SZCZEGÓŁOWA KALKULACJA OFERTY. 

12.1.2. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o informacje zawarte w niniejszej 
SIWZ. 

12.1.3. Wszystkie składniki ceny oferty winny być wyrażone w złotych polskich i podane 
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

12.1.4. Ceny jednostkowe i stopa składek określone przez Wykonawcę w ofercie nie będą zmieniane 
w toku realizacji przedmiotu zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji. 

12.1.5. W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk Wykonawca zobowiązany jest przedstawić 
wysokość stopy składki oraz wyliczoną w oparciu o nią składkę roczną oraz składkę za okres 
dwóch lat z tytułu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk w odniesieniu do każdej grupy 
mienia. 

12.1.6. W odniesieniu do postanowień, w których odpowiedzialność Ubezpieczyciela ustalona jest 
ponad przyjęte sumy ubezpieczenia wymienione w Tabeli - Postanowienia dotyczące kosztów 
dodatkowych ponad sumę ubezpieczenia w ubezpieczeniu od wszystkich ryzyk  - znajdujących 
się w Dziale II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - Wykonawca zobowiązany jest 
przedstawić wysokość stopy składki oraz wyliczoną w oparciu o nią składkę roczną i składkę za 
okres dwóch lat. 

12.1.7. W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej wynikającej z prowadzonej działalności 
i posiadanego mienia Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wysokość łącznej składki 
rocznej oraz za okres dwóch lat w odniesieniu do sumy gwarancyjnej określonej w załączniku 
do formularza oferty „szczegółowa kalkulacja oferty” (załącznik 2). 

12.1.8. W obowiązkowym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów 
mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, Wykonawca 
zobowiązany jest przedstawić składkę jednostkową dla każdej grupy pojazdów, wysokość 
składki rocznej oraz za okres dwóch lat w odniesieniu do każdej grupy pojazdów zgodnie 
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z Tabelą umieszczoną w załączniku do formularza oferty „szczegółowa kalkulacja oferty” 
(załącznik 2). 

12.1.9. W ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów (NNW) 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić składkę jednostkowa dla każdego pojazdu, 
wysokość składki rocznej oraz za okres dwóch lat z tytułu ubezpieczenia następstw 
nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów (NNW) w odniesieniu do ilości pojazdów, 
zgodnie z Tabelą umieszczoną w załączniku do formularza oferty „szczegółowa kalkulacja 
oferty” (załącznik 2). 

12.1.10. W ubezpieczeniu pojazdów lądowych od uszkodzeń i kradzieży Wykonawca zobowiązany jest 
przedstawić wysokość stopy składki w odniesieniu do każdej grupy pojazdów i wyliczoną na 
tej podstawie wysokość składki rocznej oraz za okres dwóch lat w odniesieniu do każdej grupy 
pojazdów, zgodnie z Tabelą umieszczoną w załączniku do formularza oferty „szczegółowa 
kalkulacja oferty” (załącznik 2). 

 

12.2. Ostateczna ocena oferty 

Oferty nieodrzucone będą oceniane wg wzoru: 

Pi = Cmin : Ci x 100 pkt.  

gdzie: 

Pi –  całkowita liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie, 

Cmin –  najniższa cena oferty spośród ofert podlegających ocenie, 

Ci –   cena oferty ocenianej, 
 

12.3. W przypadku zastosowania w/w kryteriów Zamawiający otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po 
przecinku liczbę punktów wynikającą z w/w działania 

12.4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta otrzyma największą całkowitą liczbę 
punktów (Pi). 

13. Poprawianie omyłek w ofercie 

13.1. Zamawiający będzie poprawiał omyłki zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy p.z.p. 

13.2. Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny oferty, w szczególności w następujących 
przypadkach: 

13.2.1. gdy składka roczna dla danego przedmiotu ubezpieczenia nie będzie odpowiadała iloczynowi 
podanej stopy składki i sumy ubezpieczenia, to za prawidłowo podane przyjmuje się stopę 
składki oraz sumę ubezpieczenia, 

13.2.2. gdy łączna składka roczna za dane ubezpieczenie nie będzie odpowiadała sumie składek 
rocznych dla każdego przedmiotu ubezpieczenia, to za prawidłowo podane przyjmuje się 
składki roczne dla każdego przedmiotu ubezpieczenia, 

z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek. 

13.3. Sposób poprawiania omyłek: 

1) niezgodność zapisu miedzy ceną ofertową napisaną liczbą i słownie – Zamawiający uzna jako 
prawidłową cenę ofertową napisaną słownie, 

2) omyłka w wyliczeniu ceny – skorygowanie wyniku wyliczenia poprzez sprawdzenie jego 
wyliczenia i założenie poprawności (składników lub czynników) i poprawienie wyniku 
wyliczenia (sumy lub iloczynu), 

3) omyłka w podanych nazwach wykonawców (firm) - skorygowanie nazw wg właściwych 
dokumentów rejestrowych firmy. 

14. Wybór najkorzystniejszej oferty i udzielenie zamówienia  



© BBU Maxima Fides 2013 

 

 

12 

14.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie przedstawiała najkorzystniejszą 
ocenę ofert, tj. otrzyma największą łączną liczbę punktów, zgodnie z zasadami określonymi 
w pkt. 12 niniejszej SIWZ. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze 
względu na to, że zostały złożone dwie lub więcej oferty o  takiej samej liczbie punktów, Zamawiający   
wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert 
dodatkowych. 

14.2. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza, 
zostanie zawarta Umowa o wykonanie zamówienia – Dział III SIWZ. 

14.3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy 
złożyli oferty, o: 

14.3.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę i adres Wykonawcy, którego ofertę 
wybrano i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, 
którzy złożyli oferty i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną 
ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

14.3.2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 

14.3.3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie faktyczne 
i prawne, 

14.3.4. terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy p.z.p., po którego upływie umowa 
w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 

Informacje z pkt. 14.3.1 Zamawiający zamieści również na stronie internetowej oraz w miejscu 
publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 

15. Formalności, jakich Wykonawca musi dopełnić przed zawarciem umowy 

15.1. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, na wezwanie Zamawiającego 
w terminie przez niego wyznaczonym, ma obowiązek: 

15.1.1. wskazać osobę / osoby, która będzie podpisywała umowę, 

15.1.2. przedłożyć dokument uprawniający osobę / osoby wskazane do podpisania umowy, o ile nie 
wynika to ze złożonych wraz z ofertą dokumentów określających status prawny wykonawcy 
lub pełnomocnictwa, 

15.1.3. przedłożyć listę podwykonawców (o ile dotyczy), którzy będą wykonywać zamówienie 
w zakresie wskazanym w ofercie. 

16. Pouczenie o środkach ochrony prawnej 

Wykonawcom oraz innym podmiotom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli 
lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy p.z.p., przysługują 
środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy p.z.p. 

17. Istotne postanowienia umowy o wykonanie zamówienia 

17.1. Istotne postanowienia umowy o wykonanie zamówienia zawiera projekt umowy zgodnie 
z postanowieniami Działu III niniejszej SIWZ. 

17.2. Projekt umowy o wykonanie zamówienia, po upływie terminu do składania ofert, nie podlega 
negocjacjom i złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją umowy przez Wykonawcę. 
Wszelkie wyjaśnienia dotyczące zapisów projektu umowy wykonawca może zgłosić w sposób zgodny 
z art. 38 ustawy p.z.p. 
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Załącznik nr 1. Wzór formularza oferty 
 
 
 
 
 
 

.................................................. 
                (pieczęć Wykonawcy) 

 
 

O F E R T A 

 

1. My, niżej podpisani,  

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

działając w imieniu i na rzecz  

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

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

w odpowiedzi na ogłoszenie przez EXPO-ŁÓDŹ SP. Z O.O., 93-590 Łódź, al. Politechniki 4, przetargu 
nieograniczonego na ubezpieczenie Expo-Łódź Sp. z o. o. w terminie od 22.02.2014 r. do 21.02.2016 r., 
składamy niniejszą ofertę. 

Oświadczamy, że pozyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do złożenia oferty, w szczególności 
zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia udostępnioną przez Zamawiającego i nie 
wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń. 

 
2. Oświadczamy, że żadna z zawartych w ofercie informacji nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa 

(w rozumieniu ustawy PZP) / oświadczamy, że tajemnicę przedsiębiorstwa stanowią informacje 
(odpowiednie skreślić): 

a) ……………………………………………………………….zawarte na stronie nr………………., 

b) ……………………………………………………………….zawarte na stronie nr………………., 

c) ……………………………………………………………….zawarte na stronie nr………………., 

d) ……………………………………………………………….zawarte na stronie nr………………., 

3. Oświadczamy, że nie zamiarzemy żadnej części zamówienia powierzyć podwykonawcom. / Oświadaczamy, 
że następujące części zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom (odpowiednie skreślić): 

a) ………………………………………………………………., 

b) ………………………………………………………………., 

c) ………………………………………………………………., 

4. Oferujemy realizację zamówienia w zakresie zgodnym ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 
wraz z jej ewentualnymi zmianami i modyfikacjami w tym objęcie ubezpieczeniem wszystkich 
wymienionych w specyfikacji ryzyk na warunkach przedstawionych w niniejszej ofercie, nie gorszych, niż 
opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

5. Oferujemy wykonanie niniejszego zamówienia w przewidywanym okresie trwania umowy za cenę i na 
warunkach przedstawionych w niniejszej ofercie. 

 

 



© BBU Maxima Fides 2013 

 

 

14 

5.1  CENA oferty za pełny (dwuletni) okres ochrony ubezpieczeniowej: 

…………………………………………………………….. (cena netto = cena brutto)  

słownie:……………………………………………………………………………………………………………………… 

  

Zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów, usługi ubezpieczeniowe są zwolnione 
z podatku VAT (nie podlegają VAT), a podane w ofercie ceny są cenami ostatecznymi (brutto) - (Dz.U. 2011 
nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) Załącznik nr 4 (symbol PKWiU) 67.20.10 – 00.20, - 00.30). 

 

5.2 Szczegółowa kalkulacja oferty cenowej wg Załącznika nr 2 - Formularz cenowy. 

 

Lp. Rodzaj ubezpieczenia 

Składka za okres 
ubezpieczenia  

22.02.2014-21.02.2016 
(w zł) 

1 2 3 

1.  

 
Ubezpieczenie mienia od wszystkich 

ryzyk oraz ubezpieczenie utraty zysku 
 

 

2.  
Ubezpieczenie odpowiedzialności 

cywilnej 
 

3.  Ubezpieczenia komunikacyjne  

 
Łącznie:  

 
 

 

 

6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu 
składania ofert.  

7. Oświadczamy, że istotne postanowienia umowy, w tym warunki płatności, zawarte w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia zostały przez nas zaakceptowane. W przypadku wyboru naszej oferty 
zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na 
warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zgodnie ze złożoną ofertą. 

8. Ofertę niniejszą składamy na …………… kolejno ponumerowanych stronach. 

9. Oświadczemy, że działając jako towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych posiadamy w statucie zapis, 
z którego wynika, że towarzystwo będzie ubezpieczało także osoby nie będące członkami towarzystwa. 
Zamawiający będzie traktowany jako osoba nie będąca członkiem towarzystwa, a co za tym idzie nie będzie 
zobowiązany do udziału w pokrywaniu strat towarzystwa przez wnoszenie dodatkowej skladki zgodnie z art. 
44 ust. 2 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. 2013, poz. 950 z późn. zm.) (Dotyczy Wykonawców 
działających w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych) 

10. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

_______________________________. 

_______________________________. 

_______________________________. 

_______________________________. 

_______________________________. 
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…/… 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp 
Nazwa(y) Wykonawcy 

(ów) 

Nazwisko i imię osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty 
w imieniu Wykonawcy (ów) 

Podpis(y) osoby (osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie)  
Wykonawcy (ów) 

Miejscowość  
i data 
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Załącznik nr 2. Wzór załącznika do formularza oferty „szczegółowa kalkulacja oferty” 

 
 
 
.................................................. 
                (pieczęć Wykonawcy) 

 
 
 

SZCZEGÓŁOWA KALKULACJA OFERTY 

 

 

1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk 

1.1. Oferta cenowa (stopa składki i wyliczona na jej podstawie składka) za ubezpieczenie mienia od wszystkich 
ryzyk w rocznym oraz dwuletnim okresie ubezpieczenia: 

l.p. przedmiot ubezpieczenia 
Suma 

ubezpieczenia  
(w zł) 

Stawka 
ubezp.  
(w %) 

składka roczna 
(w zł) 

1.  Budynki 56 276 075,92    

2.  Budowle 8 246 314,08   

3.  pozostałe środki trwałe własne i 
powierzone, przedmioty podlegające 
jednorazowej amortyzacji, wyposażenie i 
przedmioty niskocenne, wyposażenie 
znajdujące się poza ewidencją KŚT), z 
wyłączeniem pojazdów podlegających 
rejestracji w grupie 7 KŚT i sprzętu 
elektronicznego) 

3 084 535,27 

  

4.  Sprzęt elektroniczny stacjonarny 1 683 714,30   

5.  Sprzęt elektroniczny przenośny 560 386,36   

6.  Oprogramowanie 500 000,00   

7.  Elektroniczne części maszyn, urządzeń i 
aparatów stanowiące integralną część 
tych maszyn, urządzeń i aparatów, sieci 
komputerowe 

200 000,00 

  

8.  Maszyny, aparaty i urządzenia 
elektryczne. 

1 535 844,89 
  

9.  Elektryczne części maszyn, aparatów i 
urządzeń stanowiące integralną część 
tych maszyn, aparatów i urządzeń. 

200 000,00 
  

10.  Utrata zysku 3 300 000,00   

11.  Mienie pracownicze 10 500,00   

12.  Mienie osób trzecich 50 000,00    

13.  Gotówka 10 000,00    

Łącznie składka roczna: 
 

Łącznie składka za 2 lata;  
za okres 22.02.2014 – 21.02.2016  
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1.2. Oferta cenowa za limity odpowiedzialności ustanowione ponad sumę ubezpieczenia w ubezpieczeniu 
mienia od wszystkich ryzyk w rocznym  oraz w dwuletnim okresie ubezpieczenia: 

 

lp. 
postanowienia dotyczące  

kosztów dodatkowych  
ponad sumę ubezpieczenia 

suma ubezpieczenia 
(w zł)  

stawka 
ubezpieczeniowa 

(%) 

składka roczna 
(w zł) 

1.  
Postanowienia dotyczące pokrycia 
kosztów uprzątnięcia pozostałości 
po szkodzie oraz kosztów 
zabezpieczenia mienia przed szkodą 
i kosztów ratownictwa 

1 000 000,00 

  

2.  
Postanowienia dotyczące pokrycia 
kosztów rzeczoznawców 

50 000,00 
  

3.  
Postanowienia dotyczące pokrycia 
kosztów identyfikacji miejsc awarii 

50 000,00 
  

4.  
Postanowienia dotyczące pokrycia 
kosztów restytucji dokumentów 

50 000,00 
  

5.  
Postanowienia dotyczące pokrycia 
kosztów odtworzenia danych i 
oprogramowania 

50 000,00 
  

Łącznie składka roczna:  

Łącznie składka za 2 lata 
 za okres 22.02.2014-21.02.2016 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej  

2.1. Oferta cenowa za ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wynikającej z prowadzonej działalności  
i posiadanego mienia w rocznym  oraz w dwuletnim okresie ubezpieczenia: 

Lp. Przedmiot ubezpieczenia 
Suma 

gwarancyjna 
(w zł) 

Składka 
roczna  
(w zł) 

Składka za 
okres 

22.02.2014-
21.02.2016  

(w zł) 

1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
wynikającej z prowadzonej działalności i 
posiadanego mienia z uwzględnieniem klauzul, 
o których mowa w SIWZ 

10 000 000,00 

  

Ogółem: 
(do przeniesienia do oferty  

(pkt. 5.2, poz. 2. kolumna 3)) 

 

Lp. Rodzaj ubezpieczenia 
Składka za okres 22.02.2014-

21.02.2016 
(w zł) 

1. Oferta cenowa za ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk   

2. 
Oferta cenowa za limity ponad sumę ubezpieczenia w 
ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk  

 

 
Ogółem: 

(do przeniesienia do oferty  
(pkt. 5.2, poz. 1. kolumna 3) 
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3. Ubezpieczenie pojazdów- komunikacyjne 

3.1. Oferta cenowa za obowiązkowe ubezpieczenie posiadaczy pojazdów mechanicznych OC za szkody powstałe 
w związku z ruchem tych pojazdów w rocznym  oraz w dwuletnim okresie ubezpieczenia 

L.p. Rodzaj pojazdu Liczba pojazdów 
Składka za pojazd 

(w zł) 

1.  samochody ciężarowe 1  

Łączne składka roczna:  

Łącznie składka za 2 lata  
okres 22.02.2014-21.02.2016: 

 

 

3.2. Oferta cenowa za ubezpieczenie pojazdów od utraty i uszkodzeń AC w rocznym oraz w dwuletnim  okresie 
ubezpieczenia 

L.p. Rodzaj pojazdu 
Suma ubezpieczenia 

(w zł) 
Stawka ubezp. 

(w %) 
Składka za pojazd 

(w zł)
 

1.  samochody ciężarowe 16 300,00   

Łącznie składka roczna  

Łącznie składka za 2 lata  
 okres 22.02.2014-21.02.2016: 

 

 

 

3.3. Oferta cenowa za ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków NNW  
w rocznym  oraz dwuletnim okresie ubezpieczenia 

 

L.p. Rodzaj ubezpieczenia 
Łączna liczba  

pojazdów 
Składka za 

pojazd (w zł) 

1.  
Ubezpieczenie NNW 
kierowcy i pasażera 

1  

Łącznie składka roczna:  

Łącznie składka za 2 lata 
 okres 22.02.2014-21.02.2016: 
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3.4. Łączna składka z tytułu ubezpieczenia pojazdów - komunikacyjne 

 
 

 
 

 Rodzaj ubezpieczenia 
Składka za okres 22.02.2014-

21.02.2016 
(w zł) 

1. 
 
Oferta cenowa za ubezpieczenie OC pojazdów  

 

2. 
Oferta cenowa za ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych 
wypadków kierowców i pasażerów (NNW)  

 

3. 
Oferta cenowa za ubezpieczenie  pojazdów od uszkodzeń i 
kradzieży (AC)  

 

 
Ogółem: 

(do przeniesienia do oferty  
(pkt. 5.2, poz. 3. kolumna 3)) 

 

Lp  

Nazwa(y) 
Wykonawców 

Nazwisko i imię osoby 
(osób) upoważnionej(ych) 
do podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy 

(ów) 

 

Miejscowość 
i data 

1)      

2)      
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Załącznik nr 3. Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 

 
 

OŚWIADCZENIE 
O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 
dotyczy: przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie Expo-Łódź Sp. z o.o. w okresie od 22.02.2014 r. do 
21.02.2016 r. 

Numer referencyjny sprawy: ZP/01/2014 

 
ZAMAWIAJĄCY:  

EXPO-ŁÓDŹ SP. Z O.O. 
al. Politechniki 4 
93-590 Łódź 

 
WYKONAWCA: 

(W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie i wspólnie spełniających wszystkie 
warunki udziału w postępowaniu, dopuszcza się złożenie oświadczeń na jednym druku (należy wpisać dane 
wszystkich Wykonawców - wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)). 

 

Lp.  Nazwa(y) Wykonawcy(ów)  Adres(y) Wykonawcy(ów) 

   

   

 
 

Niniejszym oświadczam, że jako Wykonawca spełniam warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
dotyczące: 

1)  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania; 

2)  posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia; 

3)  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia; 

4)  znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,  

zgodnie z opisem sposobu ich oceny określonym w SIWZ dotyczącej przedmiotowego postępowania. 
 
Podpis(y): 
 

Miejscowość, data 
Nazwisko i imię osoby (osób) 

uprawnionej(ych) 
Podpis(y) osoby(osób) 

uprawnionej (ych) 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
* niepotrzebne skreślić  
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Załącznik nr 4. Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia. 

 
 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 
 

dotyczy: przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie Expo-Łódź Sp. z o.o. w okresie od 22.02.2014 r. do 
21.02.2016 r. 

 

Numer referencyjny sprawy: ZP/01/2014 

 
 

ZAMAWIAJĄCY:  

EXPO-ŁÓDŹ SP. Z O.O. 
al. Politechniki 4 
93-590 Łódź 

 
 
WYKONAWCA*: 

 

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

   

   
* w przypadku składania oświadczeń przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na jednym druku, 

należy wpisać dane wszystkich Wykonawców - wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum. 
 

 
 

Oświadczam, że jako Wykonawca nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), w tym nie zachodzą wobec mnie przesłanki 

będące podstawą do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych. 

  
 
Podpis(y): 
 

Miejscowość, data 
Nazwisko i imię osoby (osób) 

uprawnionej(ych) 
Podpis(y) osoby(osób) 

uprawnionej (ych) 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

* niepotrzebne skreślić  
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Załącznik nr 5. Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej 
  
 

 
OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 
dotyczy: przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie Expo-Łódź Sp. z o.o. w okresie od 22.02.2014 r. do 
21.02.2016 r. 

 

Numer referencyjny sprawy: ZP/01/2014 

 
 
ZAMAWIAJĄCY:  
 

EXPO-ŁÓDŹ SP. Z O.O. 
al. Politechniki 4 
93-590 Łódź 

 
WYKONAWCA*: 

 

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

   

   
* w przypadku składania oświadczeń przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na jednym druku, 

należy wpisać dane wszystkich Wykonawców - wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum. 
 
 
 

Oświadczam, że 

 nie należę do grupy kapitalowej.* 

 należę do grupy kapitałowej i do oferty załączam listę podmiotów należących do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5  ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 

2013 r. poz. 907, z późn. zm.).* 

  
 
Podpis(y): 
 

Miejscowość, data 
Nazwisko i imię osoby (osób) 

uprawnionej(ych) 
Podpis(y) osoby(osób) 

uprawnionej (ych) 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

*niepotrzebne skreślić 
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DZIAŁ II.  Opis przedmiotu zamówienia/ 

 Umowa Generalna Ubezpieczenia 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE   
EXPO - ŁÓDŹ SP. Z O.O., PO ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO STANOWIĆ BĘDZIE ZAŁĄCZNIK DO 

UMOWY O WYKONANIE ZAMÓWIENIA JAKO UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA. 
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Sekcja I 

Postanowienia wspólne 

  

 

1. UBEZPIECZAJĄCY/UBEZPIECZONY 

1.1. Ubezpieczający: 

EXPO - ŁÓDŹ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Al. Politechniki 4 
93-590 Łódź 
NIP: 7250005516 
REGON: 001412609 
PKD 2007 (wiodące) 68.20Z 

 

1.2. Ubezpieczony: 

1.2.1. EXPO - ŁÓDŹ Sp. z o.o., Al. Politechniki 4, 93-590 Łódź 

1.2.2. pracownicy – w zakresie określonym w poszczególnych Sekcjach, 

1.2.3. inne podmioty – jeśli w związku z zawartymi umowami (np. najmu, leasingu) Ubezpieczający jest 

zobowiązany do ubezpieczenia mienia tych podmiotów. 

2. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE WARUNKÓW UMOWY GENERALNEJ UBEZPIECZENIA 

2.1. Wszelkie postanowienia zawarte w Umowie Generalnej Ubezpieczenia będą miały pierwszeństwo 
przed postanowieniami właściwych ogólnych warunków ubezpieczenia, z zastrzeżeniem zapisów 
pkt 2.2. Zapisy OWU wyłączające lub ograniczające zakres opisany w niniejszej Umowie generalnej 
nie mają zastosowania. 

2.2. Zakres ochrony ubezpieczeniowej określony w Umowie Generalnej określa minimalny wymagany 
zakres ubezpieczenia. Jeżeli w ogólnych warunkach ubezpieczenia, które będą miały zastosowanie 
w poszczególnych okresach ubezpieczenia znajdują się postanowienia korzystniejsze dla 
Ubezpieczonego, to w takim zakresie zastępują one postanowienia określone w Umowie Generalnej. 

2.3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Umową generalną będą miały zastosowanie właściwe dla 
danej sekcji umowy ogólne warunki ubezpieczenia. 

 

3. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE CZASU OBOWIĄZYWANIA UMOWY GENERALNEJ 

3.1. Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej od 22.02.2014 r. do 21.02.2016 r. Umowa będzie 
realizowana w dwóch rocznych okresach ubezpieczenia, w ramach których będą obowiązywały 
odnawiane coroczne sumy ubezpieczenia, sumy gwarancyjne i limity odpowiedzialności. 

3.2. W przypadkach, gdy data rozpoczęcia odpowiedzialności Ubezpieczyciela będzie późniejsza niż 22.02. 
każdego rocznego okresu ubezpieczenia  Ubezpieczyciel udzieli ochrony ubezpieczeniowej zgodnie 
z postanowieniami Umowy Generalnej oraz w oparciu o informację zawartą we wniosku o udzielenie 
ochrony ubezpieczeniowej. 

4. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE SUM UBEZPIECZENIA, SUMY GWARANCYJNEJ I LIMITÓW 

4.1. Sumy ubezpieczenia i sumy gwarancyjne oraz limity odpowiedzialności ustalone dla poszczególnych 
kategorii mienia i postanowień Umowy generalnej stanowią górną granicę odpowiedzialności 
Ubezpieczyciela w każdym rocznym okresie ubezpieczenia z zastrzeżeniem zapisów Działu II Sekcji II 
pkt 2.1.3.  

4.2. W odniesieniu do ubezpieczeń wskazanych w Sekcji II (dotyczy mienia) jeżeli Umowa generalna nie 
stanowi inaczej sumy ubezpieczenia w systemie sum stałych są podane jedną kwotą w odniesieniu 
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do całości majątku, a ustalone limity w systemie pierwszego ryzyka są przyjęte solidarnie w 
odniesieniu do wszystkich lokalizacji Ubezpieczonego. 

4.3. Wypłata odszkodowania przy szkodzie częściowej nie będzie powodowała konsumpcji sumy 
ubezpieczenia.  

4.4. Postanowienie określone w pkt. 4.3 nie ma zastosowania w odniesieniu do poszczególnych limitów 
odpowiedzialności w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk Sekcja II, limitów określonych 
w Sekcji II A oraz sum ubezpieczenia przyjętych w systemie na pierwsze ryzyko. 

4.5. Wypłata odszkodowania w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej wskazanym w Sekcji III  będzie 
powodować konsumpcję sumy gwarancyjnej o kwotę wypłaconego odszkodowania. Wypłaty 
dotyczące szkód ograniczonych limitami powodują redukcję limitów i ogólnej sumy gwarancyjnej. 

4.6. Postanowienia określone w pkt 4.3. nie ma zastosowania w odniesieniu do limitów w ubezpieczeniu 
komunikacyjnym AC/KR/ASS. 

5. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE SKŁADKI 

5.1. W odniesieniu do poszczególnych rocznych okresów ubezpieczenia płatność składki nastąpi w 2 
ratach w każdym rocznym okresie ubezpieczenia w następujących terminach: 

I rata płatna do 08.03. 

II rata płatna do 22.08 

5.2. W przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych krótkoterminowych oraz tych, które rozpoczynają się po 
06.02 każdego rocznego okresu ubezpieczenia składka będzie płatna jednorazowo w terminie 
płatności kolejnej raty składki. 

5.3. Ubezpieczycielowi przysługuje składka za cały okres udzielanej ochrony. Brak zapłaty raty składki nie 
może być podstawą do wypowiedzenia umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym. 
W przypadku niezapłacenia pierwszej lub kolejnej raty składki w wyznaczonym terminie 
Ubezpieczyciel powiadomi Brokera i wezwie Ubezpieczającego do zapłaty należnej raty składki 
z zagrożeniem, że brak zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje ustanie 
odpowiedzialności Ubezpieczyciela. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela powstaje na nowo najpóźniej 
z chwilą uznania jego rachunku kwotą należnej raty składki. Za wypadki powstałe w czasie, gdy ustała 
odpowiedzialność Ubezpieczyciela nie ponosi on odpowiedzialności.  

Powyższe zapisy nie dotyczą ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu 
mechanicznego. 

5.4. Wyliczenie składki wynikające z doubezpieczeń, ubezpieczeń krótkoterminowych naliczane  będzie 
zgodnie z zasadą pro rata temporis liczone co do dnia  z zastrzeżeniem zapisów pkt 5.13. 

5.5. Zapłata składki wynikającej z doubezpieczeń, ubezpieczeń krótkoterminowych nastąpi w terminie 
najbliższej raty składki i będzie wyszczególnione w odrębnej pozycji w fakturze. 

5.6. Zapłata składki dokonywana będzie przelewem bankowym na podstawie wystawionej przez 
Ubezpieczyciela faktury, która zostanie złożona nie później niż na 21 dni przed terminem płatności do 
Brokera i przedłożona Ubezpieczającemu po weryfikacji nie później niż na 14 dni przed terminem 
płatności składki. 

5.7. Za datę zapłaty składki uważa się moment złożenia zlecenia zapłaty w banku na właściwy rachunek 
Ubezpieczyciela, pod warunkiem, że na rachunku Ubezpieczającego znajdowała się wystarczająca 
ilość środków. 

5.8. Ubezpieczyciel nie będzie stosował składek minimalnych. 

5.9. Ubezpieczyciel gwarantuje niezmienność stawek określonych w ofercie w czasie obowiązywania 
Umowy generalnej. 

5.10. Ubezpieczyciel nie będzie potrącał z wypłacanych odszkodowań należnej kolejnej raty składki. 

5.11. Ubezpieczyciel dokona rozliczenia (dopłaty/zwrotu) składki za mienie objęte ochroną 
ubezpieczeniową do 30 kwietnia kolejnego roku za rok poprzedzający. 
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5.12. Dopłata/zwrot składki z tytułu rozliczenia składki nastąpi do 30 czerwca roku w którym dokonywane 
jest rozliczenie. 

5.13. Rozliczenie składki należnej Ubezpieczycielowi za udzielenie automatycznej ochrony 
ubezpieczeniowej zgodnie z pkt 2  Sekcji II w zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk 
będzie wyliczone zgodnie ze wzorem: 

[SUK – SUP – SUT] x P x ½ 

gdzie: 

SUK – suma ubezpieczenia wg stanu na koniec rocznego okresu ubezpieczenia 

SUP – suma ubezpieczenia wg stanu na początek rocznego okresu ubezpieczenia. 

SUT – suma ubezpieczenia krótkoterminowego, za które składka została zapłacona zgodnie z zapisem 
pkt. 5.4. 

P – stawka z oferty dla danej grupy mienia 
5.14. Składka należna Ubezpieczycielowi za udzielenie automatycznej ochrony ubezpieczeniowej rozliczona 

zgodnie ze wzorem określonym  w pkt. 5.13. zostanie pomniejszona o składkę wynikającą z 
doubezpieczeń i ubezpieczeń krótkoterminowych rozliczanych zgodnie z pkt. 5.4 i 5.5. 

5.15. Zwrot składki w przypadku zmniejszenia wartości majątku dokonanej na podstawie rozliczenia nastąpi w 
sposób określony w pkt 5.12 w terminie opisanym w pkt 5.11.  

6. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA I TERMINY ICH 

WYSTAWIENIA 
6.1 Ubezpieczyciel wystawi dokument Umowy generalnej podpisany i zaparafowany przez osoby 

upoważnione ze strony Ubezpieczyciela w dwóch egzemplarzach zawierający wszystkie postanowienia 
zawarte w opisie przedmiotu zamówienia. Ubezpieczający podpisze i zaparafuje oraz zwróci egzemplarz 
Umowy generalnej  Ubezpieczycielowi. 

6.2 W każdym kolejnym rocznym okresie ubezpieczenia do dnia 5 marca Ubezpieczyciel wystawi dokument 
potwierdzający udzielanie ochrony ubezpieczeniowej. 

6.3 W odniesieniu do pojazdów Ubezpieczyciel wystawi dokumenty potwierdzające udzielenie ochrony 
ubezpieczeniowej w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy 
pojazdów do 20 lutego każdego roku. 

6.4 W odniesieniu do ubezpieczenia pojazdów zakupionych w czasie trwania Umowy Generalnej 
Ubezpieczyciel dostarczy do brokera w terminie 1 dnia roboczego od dnia otrzymania wniosku 
brokerskiego certyfikat potwierdzający zawarcie ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów. 

 

7. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE DEFINICJI PRACOWNIKA, WSPÓŁPRACOWNIKA I REPREZENTANTÓW 

7.1. Za pracowników Ubezpieczonego uważa się osoby fizyczne zatrudnione przez Ubezpieczonego na 
podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub osoby fizyczne, nie będące 
przedsiębiorcami na podstawie umowy cywilnoprawnej. Za pracownika uznaje się również 
praktykanta, wolontariusza lub stażystę, któremu Ubezpieczony powierzył wykonanie określonych 
czynności. 

7.2. Za współpracowników Ubezpieczonych uważa się osoby trzecie, które zawarły z Ubezpieczonymi 
umowę cywilno-prawną jako przedsiębiorca i wykonują wyłącznie na rzecz Ubezpieczonych zadania, 
w tym również z wykorzystaniem mienia należącego do Ubezpieczonego. 

7.3. Za reprezentantów Ubezpieczającego uważa się wyłącznie członków zarządu, członków rady 
nadzorczej oraz prokurentów. 

7.4. W odniesieniu do art. 827 §1 i §2 kc w Umowie Generalnej Ubezpieczenia za Ubezpieczającego 
należy rozumieć wyłącznie reprezentantów określonych w pkt 7.3. 

8. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ZAWIADOMIENIA O WYPADKU 
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8.1. Ubezpieczony jest zobowiązany powiadomić Ubezpieczyciela o zaistniałym wypadku 
ubezpieczeniowym niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od daty zajścia wypadku lub 
powzięcia o nim wiadomości. Powyższe zapisy dotyczą ubezpieczenia w Sekcji II, IIA, IIB, IIC  oraz 
Sekcji V i VI. Umowy Generalnej Ubezpieczenia. 

8.2. W przypadku niedopełnienia przez Ubezpieczonego obowiązku zgłoszenia szkody w terminie 
określonym w Umowie Generalnej, Ubezpieczyciel nie odmówi wypłaty należnego odszkodowania 
ani go nie ograniczy, o ile niezawiadomienie w terminie nie miało wpływu na rozmiar szkody, 
ustalenie okoliczności szkody, odpowiedzialności Ubezpieczyciela oraz nie przyczyniło się do 
zwiększenia szkody. Przepisy art. 818 § 3 k.c. nie mają zastosowania. 

9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ZAPISÓW ART. 815 §2 KC 

9.1. W zawartej umowie ubezpieczenia Ubezpieczyciel nie korzysta z uprawnienia określonego w § 2 art. 815 
KC i nie nakłada na Ubezpieczonego obowiązku notyfikacji w czasie trwania umowy ubezpieczenia. 

10. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE JURYSDYKCJI 

Spory wynikające pomiędzy Ubezpieczycielem a Ubezpieczonym w związku z realizacją niniejszej Umowy 
Generalnej rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Ubezpieczającego. 

11. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE FORM KOMUNIKACJI I RAPORTOWANIA 

11.1. Ubezpieczyciel wyznaczy jednostkę do technicznej obsługi ubezpieczeń (przyjmowania wniosków 
ubezpieczeniowych i wystawiania dokumentów potwierdzających ochronę ubezpieczeniową). 

11.2. Ubezpieczyciel w ciągu 14 dni od podpisania umowy wyznaczy osobę  odpowiedzialną  za realizację 
całej Umowy Generalnej, osoby odpowiedzialne za realizacje Umowy  Generalnej w zakresie 
poszczególnych ubezpieczeń oraz osobę odpowiedzialną za koordynacje procesu likwidacji szkód i 
raportowania szkodowości. 

11.3. Ubezpieczyciel zawiadomi o powyższym fakcie odrębnym pismem, przekazując dane teleadresowe 
wskazanych osób Ubezpieczającemu i wskazanemu Brokerowi i każdorazowo będzie powiadamiał 
Ubezpieczającego i Brokera o zmianach w tym zakresie w terminie nie krótszym niż 7 dni przed 
dokonaniem zmian. 

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

11.5. Dopuszczalną formą komunikacji pomiędzy Ubezpieczającym, brokerem a Ubezpieczycielem jest 
przekazywanie dokumentów za pośrednictwem faksu oraz pocztą elektroniczną, z wyjątkiem 
składania oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy, które winno być dokonane w formie pisemnej 
pod rygorem nieważności. Każda ze stron zachowuje prawo żądania potwierdzenia odbioru 
przekazanych dokumentów. 

11.6. Ubezpieczyciel zobowiązany jest do prowadzenia i udostępnienia raz na rok lub na każdorazowe 
żądanie brokerowi reprezentującemu Ubezpieczającego lub Ubezpieczającemu ewidencji 
zgłaszanych szkód, wysokości roszczeń z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, oszacowanej 
wartości każdej zgłoszonej szkody w mieniu Ubezpieczającego i wartości wypłaconych odszkodowań 
oraz utrzymywanych rezerwach z uwzględnieniem podziału na ryzyka. W przypadku żądania brokera 
Ubezpieczyciel dostarczy dane dotyczące szkodowości w ciągu 14 dni. 

12. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRAWA DO REGRESU 

12.1. W odniesieniu do art. 828 k.c. ustala się, że Z dniem wypłaty odszkodowania, na Ubezpieczyciela 
przechodzi roszczenie przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za powstanie szkody, do wysokości 
wypłaconego odszkodowania. 

12.2. W odniesieniu do pracowników i współpracowników (zgodnie z definicją pkt 7.1. i 7.2. Sekcji I) regres 
ma zastosowanie jedynie w przypadku: 

12.2.1. szkód wyrządzonych z winy umyślnej, 

12.2.2. sytuacji określonej w Ustawie z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, 
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli 
Komunikacyjnych. 
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12.3. Ubezpieczyciel nie może realizować roszczeń regresowych z tytułu wypłaconych odszkodowań 
wobec podmiotów powiązanych pośrednio lub bezpośrednio  kapitałowo z Ubezpieczającym. 

13. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ZMIAN PRAWNYCH I ORGANIZACYJNYCH 

13.1. Ubezpieczeniem będzie objęte mienie, którego właścicielem stanie się Ubezpieczający na podstawie 
zmian wynikających z nowych uregulowań prawnych organizacyjnych lub administracyjnych 
zaistniałych w czasie obowiązywania Umowy Generalnej.  Składka za udzielenie ochrony 
ubezpieczeniowej zostanie naliczona proporcjonalnie do okresu udzielania ochrony 
ubezpieczeniowej i będzie płatna w terminie najbliższej raty. 

13.2. Ubezpieczeniem będzie objęte mienie należące do Ubezpieczającego, administrowane lub 
użytkowane przez Ubezpieczającego, również w przypadku zmian wynikających z nowych 
uregulowań prawnych, administracyjnych lub organizacyjnych. 

13.3. Ubezpieczyciel będzie zobowiązany do pisemnego potwierdzenia objęcia ochroną ubezpieczeniową 
stanu faktycznego po zaistniałej zmianie w terminie 7 dni od otrzymania zgłoszenia. 
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SEKCJA II 

UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK 

 

1. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 

1.1. Przedmiotem ubezpieczenia jest interes majątkowy Ubezpieczonego w odniesieniu do następujących 
kategorii mienia: 

1.1.1. Budynki w tym instalacje zewnętrzne i wewnętrzne, zasilające, teleinformatyczne, antenowe, 
oszklenie zewnętrzne i wewnętrzne oraz inne elementy wyposażenia budynków; 

1.1.2. Budowle 

1.1.3. pozostałe środki trwałe (grupy 3 – 8 KŚT) własne i powierzone, przedmioty i wyposażenie 
podlegające jednorazowej amortyzacji, wyposażenie i przedmioty niskocenne, w tym 
elektroniczny sprzęt stacjonarny, elektroniczny sprzęt przenośny, oprogramowanie, z 
wyłączeniem pojazdów podlegających rejestracji; 

1.1.4. gotówka; 

1.1.5. mienie pracownicze; 

1.1.6. mienie osób trzecich w tym korzystających z usług EXPO - ŁÓDŹ SP. z o.o.  

1.2. Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie, którego właścicielem lub posiadaczem na podstawie 
zawartej umowy lub stanu faktycznego jest Ubezpieczony, mienie należące do Ubezpieczonego 
powierzone innym podmiotom do użytkowania oraz mienie wynajęte na podstawie umowy leasingu, 
najmu, dzierżawy, użyczenia w przypadku, gdy na podstawie zawartej umowy obowiązek 
ubezpieczenia spoczywa na Ubezpieczonym.  

1.3. Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie będące w posiadaniu Ubezpieczonego tj. zarządzane na 
podstawie decyzji administracyjnych, postanowień sądu, samoistnego posiadania, trwałego zarządu, 
a także zarządzane zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego o prowadzeniu cudzych spraw bez 
zlecenia. 

1.4. Przedmiotem ubezpieczenia są koszty dodatkowe wyszczególnione ponad sumę ubezpieczenia. 

2. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA 

2.1. Postanowienia dotyczące zwiększonej wartości mienia ubezpieczonego w systemie sum stałych 

2.1.1. Ubezpieczyciel obejmuje automatyczną ochroną każdy wzrost wartości mienia, który nastąpił 
na podstawie inwestycji, modernizacji, umów sprzedaży bądź innych umów, na mocy których 
powstaje po stronie Ubezpieczonych prawo do używania rzeczy (np. umowy leasingu, 
okresowego przekazania do testów najmu, użytkowania etc.) od dnia zawarcia takiej umowy 
w odniesieniu do danej rzeczy, niezależnie od momentu przejścia własności bądź innego 
prawa na Ubezpieczonych, bądź z dniem przejścia na Ubezpieczonych ryzyka utraty, 
zniszczenia lub uszkodzenia w zależności od tego, która z powyższych sytuacji zajdzie 
wcześniej. 

2.1.2. Ubezpieczyciel obejmie ochroną ubezpieczeniową od dnia 22.02.2014 r. mienie, którego 
wartość wzrosła w okresie poprzedzającym zawarcie Umowy Generalnej, w trakcie którego 
zbierano dane dotyczące wartości majątku do czasu zawarcia umowy. 

2.1.3. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w każdym rocznym okresie ubezpieczenia w odniesieniu 
do mienia objętego automatyczną ochroną ograniczona jest do 20% sumy ubezpieczenia 
obowiązującej w poprzednim okresie ubezpieczenia w poszczególnych kategoriach mienia. 

2.1.4. Zgłaszanie danych do ubezpieczenia (zwiększenie/zmniejszenie majątku) będzie odbywać się 
raz na 12 miesięcy licząc od 22.02.2014 roku i w każdym kolejnym rocznym okresie 
ubezpieczenia do dnia 01 marca za poprzedni roczny okres ubezpieczenia. Dane do 
ubezpieczenia na kolejny rok zgłaszane będą na podstawie stanu na dzień 01 grudnia danego 
roku. 
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2.1.5. Zgłoszenie mienia do ubezpieczenia w trakcie trwania okresu rozliczeniowego nie powoduje 
zmniejszenia limitu określonego w pkt. 2.1.3. 

3. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE MIEJSCA UBEZPIECZENIA  

3.1. Za miejsce ubezpieczenia w odniesieniu do Umowy Generalnej Ubezpieczenia uważa się wszystkie 
lokalizacje stałe (nazwane) placówek Ubezpieczonego uruchomione przed podpisaniem Umowy 
generalnej, jak i uruchamiane w trakcie jej obowiązywania. Ubezpieczyciel obejmie ochroną 
ubezpieczeniową wszystkie placówki uruchamiane w trakcie aktualnego okresu ubezpieczenia pod 
warunkiem, że zastosowane w nich zabezpieczenia przeciwpożarowe oraz konstrukcja budynku są 
zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, a Ubezpieczony powiadomił Ubezpieczyciela w ciągu 30 
dni od uruchomienia placówki. 

3.2. Za miejsce ubezpieczenia w odniesieniu do Umowy generalnej ubezpieczenia uważa się również 
lokalizacje stałe (nazwane) placówek osób trzecich, które użytkują mienie Ubezpieczającego na 
podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia itp. 

3.3. Za miejsce ubezpieczenia w odniesieniu do Umowy generalnej uważa się również wszystkie 
lokalizacje czasowe (nienazwane), w których z uwagi na konieczność wypełniania obowiązków 
służbowych, dokonywania napraw, przeglądów lub serwisu itp. znajduje się mienie własne 
Ubezpieczającego lub mienie osób trzecich użytkowane przez Ubezpieczającego podstawie 
stosownych umów oraz każde miejsce, w którym znajduje się mienie własne Ubezpieczonego 
użytkowane przez osoby trzecie na podstawie stosownych umów. W odniesieniu do mienia 
znajdującego się w lokalizacjach czasowych i nienazwanych odpowiedzialność Ubezpieczyciela 
ogranicza się do limitu 100 000,00 zł na jedno zdarzenie i na wszystkie zdarzenia przyjętego 
w ramach sum ubezpieczenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia. Podlimit w odniesieniu do 
szkód powstałych poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej wynosi 10 000,00 zł. 

3.4. Postanowienie dotyczące lokalizacji czasowych (nienazwanych) odnosi się również do mienia 
podczas targów, wystaw, wyjazdów służbowych, konferencji odbywających się poza miejscem 
wskazanym w Umowie generalnej ubezpieczenia. 

3.5. W odniesieniu do sprzętu przenośnego miejscem ubezpieczenia jest teren Rzeczypospolitej Polskiej. 
W przypadku gdy sprzęt przenośny użytkowany jest poza terenem RP obowiązuje limit o którym 
mowa w pkt 3.3. 

3.6. W odniesieniu do lokalizacji, o których mowa w pkt. 3.3. obowiązują następujące zabezpieczenia: 

3.6.1. Podczas przechowywania ubezpieczone mienie znajdować się będzie w pomieszczeniu 
zabezpieczonym w taki sposób, że aby usunąć te zabezpieczenia konieczne będzie użycie 
narzędzi lub siły. 

3.6.2. Podczas transportu, przenoszenia, przewożenia i użytkowania ubezpieczone mienie powinno 
znajdować się pod opieką upoważnionych osób lub być pozostawione w bagażniku 
w niewidocznym miejscu. 

3.6.3. Pojazd, w którym znajduje się ubezpieczone mienie należy zamknąć w sposób przewidziany 
konstrukcją i należy uruchomić wszystkie istniejące zabezpieczenia przeciwkradzieżowe. 

3.6.4. W czasie od godz. 22.00 do godz. 6.00 odpowiedzialność Ubezpieczyciela będzie miała miejsce 
wyłączenie w przypadku, gdy pracownik odpowiedzialny za pobrany sprzęt umieści go 
w pomieszczeniu zabezpieczonym przed kradzieżą z włamaniem lub przyjmie nad 
przekazanym sprzętem osobisty nadzór. 

3.7. W ramach ustalonych w Umowie generalnej ubezpieczenia sum ubezpieczenia Ubezpieczyciel 
dopuszcza możliwość przemieszczania środków trwałych oraz wyposażenia pomiędzy zgłoszonymi do 
ubezpieczenia lokalizacjami. Na Ubezpieczającym spoczywa obowiązek wykazania, że mienie zostało 
przeniesione z miejsca ubezpieczenia dotkniętego szkodą. 

4. ZAKRES UBEZPIECZENIA 

4.1. Wszystkie zgłoszone grupy mienia, za wyjątkiem mienia wskazanego w pkt. 4.2., są objęte ochroną 
ubezpieczeniową w zakresie od wszystkich ryzyk. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za nagłe, 
nieprzewidziane i niezależne od woli Ubezpieczonych zdarzenia powodujące zniszczenie, uszkodzenie 
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lub utratę przedmiotów ubezpieczenia objętych ochroną z zastrzeżeniem wyłączeń oraz 
z uwzględnieniem dodatkowych postanowień. 

4.2. Ubezpieczeniem w zakresie ograniczonym do ryzyk nazwanych wymienionych w postanowieniach 
pkt. 5. objęte są następujące grupy mienia: 

4.2.1. budowle wyłączone z użytkowania 

4.2.2. mienie w transporcie  

4.2.3. gotówka  

4.3. Zakresem ubezpieczenia objęte są także szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa. 

5. POSTANOWIENIA LIMITUJĄCE ODPOWIEDZIALNOŚĆ UBEZPIECZYCIELA W ODNIESIENIU DO RYZYK ZDEFINIOWANYCH I W RAMACH 

PRZYJĘTYCH SUM UBEZPIECZENIA  

5.1. Postanowienia dotyczące kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji związanej z kradzieżą 

5.1.1. Ogranicza się odpowiedzialność Ubezpieczyciela do ustalonego limitu za szkody powstałe na 
skutek kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji. 

5.1.2. Definicje ryzyk: 

5.1.2.1. Kradzież z włamaniem ma miejsce, gdy sprawca dokonał zaboru mienia w celu 
przywłaszczenia: 

1) z zamkniętego pomieszczenia, po usunięciu zainstalowanych zabezpieczeń 
przy użyciu siły i narzędzi,  

2) z pomieszczenia po otworzeniu zabezpieczeń oryginalnym kluczem lub kartą 
magnetyczną, które sprawca zdobył w drodze kradzieży z włamaniem 
z innego lokalu lub w drodze rabunku, 

3) z pomieszczenia, w którym ukrył się przed jego zamknięciem i pozostawił 
ślady mogące stanowić dowód jego potajemnego ukrycia. 

5.1.2.2. Rabunek ma miejsce, gdy sprawca dokonał zaboru mienia w celu jego 
przywłaszczenia z zastosowaniem przemocy fizycznej lub groźby jej 
natychmiastowego użycia w stosunku do Ubezpieczającego lub osób działających 
w ich imieniu lub u nich zatrudnionych, a także przy zastosowaniu przemocy 
fizycznej lub groźbą doprowadził do lokalu lub schowka objętego ubezpieczeniem 
osobę posiadającą klucze i zmusił ją do ich otworzenia albo sam je otworzył 
kluczami zrabowanymi. 

5.1.2.3. Dewastacja rozumiana jest jako rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie 
ubezpieczonego mienia w związku z usiłowaną lub dokonaną kradzieżą 
z włamaniem. 

5.1.3. Limity odpowiedzialności Ubezpieczyciela w stosunku do szkód powstałych na skutek 
kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji: 

5.1.3.1. gotówka od kradzieży z włamaniem w lokalu: 10 000,00 zł na jedno zdarzenie i na 
wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia, w ramach sum 
przyjętych do ubezpieczenia; 

5.1.3.2. gotówka od rabunku w lokalu: 10 000,00 zł na jedno zdarzenie i na wszystkie 
zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia, w ramach sum przyjętych do 
ubezpieczenia; 

5.1.3.3. gotówka od rabunku w transporcie: 10 000,00 zł na jedno zdarzenie i na wszystkie 
zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia; 

5.1.3.4. pozostałe przedmioty ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem, rabunku w lokalu i 
dewastacji: 300 000,00 zł na jedno zdarzenie i na wszystkie zdarzenia w  każdym 
rocznym okresie ubezpieczenia;  

5.1.3.5. mienie osób trzecich od kradzieży z włamaniem, rabunku w lokalu i dewastacji 
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wynosi 50 000,00 zł na jedno zdarzenie i na wszystkie zdarzenia w każdym rocznym 
okresie ubezpieczenia  

5.1.3.6. limit odpowiedzialności za koszt zniszczonych zabezpieczeń przeciwkradzieżowych 
wynosi 50 000,00 zł na jedno zdarzenie i na wszystkie zdarzenia w każdym rocznym 
okresie ubezpieczenia; 

5.1.4. Ubezpieczony jest zobowiązany do przestrzegania przepisów wynikających z Rozporządzenia 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wymagań, 
jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych 
i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. 2010 nr 166, 
poz. 1128). 

5.1.5. Ograniczenie odpowiedzialności: 

5.1.5.1. franszyza redukcyjna w wysokości 2% wartości odszkodowania, nie niej niż 300,00 
zł. 

5.2. Postanowienia dotyczące odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody powstałe podczas 
transportu gotówki 

5.2.1. Ustanawia się odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody powstałe w gotówce na skutek: 

5.2.1.1. nagłej śmierci, ciężkiego uszkodzenia ciała wywołanego nieszczęśliwym wypadkiem 
oraz ciężkiej choroby osoby przewożącej, uniemożliwiające dokonanie transportu, 

5.2.1.2. uszkodzenia lub zniszczenia na skutek pożaru, uderzenia pioruna lub wybuchu 
środka transportu, którym dokonywano przewozu gotówki. 

5.2.2. Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest przyjęty w wysokości limitu ubezpieczenia 
gotówki od rabunku w transporcie. 

5.2.3. Franszyza integralna, franszyza redukcyjna i udział własny nie mają zastosowania. 

5.3. Postanowienia dotyczące ryzyka dewastacji niezwiązanej z kradzieżą 

5.3.1. Ustanawia się odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody w odniesieniu do m. in. budynków, 
budowli (w tym stałych elementów), pozostałych środków trwałych (w tym elektroniki), 
przedmiotów podlegających jednorazowej amortyzacji (w tym elektroniki), środków 
obrotowych, nakładów na adaptację pomieszczeń powstałe na skutek rozmyślnego 
zniszczenia lub uszkodzenia ubezpieczonego mienia.  

5.3.2. Ubezpieczeniem nie są objęte szkody w budynkach wyłączonych z eksploatacji zgodnie z art. 
66. ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane oraz w mieniu się w nich znajdującym. 

5.3.3. Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela 100 000,00 zł na jedno zdarzenie i na wszystkie 
zdarzenia w  okresie ubezpieczenia. 

5.3.4. W odniesieniu do szkód polegających na uszkodzeniach w wyniku pomalowania (graffiti itp.) – 
limit 50 000,00 zł na jedno zdarzenie i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

5.3.5. Franszyza redukcyjna wynosi 5% wysokości odszkodowania, nie mniej niż 300 zł, franszyza 
integralna i udział własny nie mają zastosowania. 

5.4. Postanowienia dotyczące szkód przepięciowych 

5.4.1. Ustanawia się odpowiedzialność ubezpieczyciela za szkody powstałe na skutek przepięcia 
elektrycznego, w tym w instalacjach zasilających, teleinformatycznych i antenowych. 

5.4.2. Za przepięcie elektryczne uważa się każdy wzrost/zmianę napięcia w sieci elektrycznej, w tym 
także przetężenie i/lub wzbudzanie się niszczących sił elektromagnetycznych w obwodach 
elektrycznych odbiorników i urządzeń, jak również wzrost lub spadek napięcia w sieciach 
energetycznych. 

5.4.3. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód: 

5.4.3.1. w środkach eksploatacyjnych wszelkiego rodzaju, 
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5.4.3.2. we wszelkiego rodzaju bezpiecznikach, wkładkach topikowych bezpieczników 
elektrycznych, stycznikach, odgromnikach, żarówkach; 

5.4.3.3. powstałych w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach 
i urządzeniach z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi 
badaniami eksploatacyjnymi. 

5.4.3.4. Jeżeli w miejscu ubezpieczenia nie ma sprawnych zabezpieczeń odgromowych 
i/lub przeciwprzepięciowych oraz w przedmiotach, jeżeli nie były 
zainstalowane zabezpieczenia zalecane przez producenta. 

5.4.3.5. w okresie gwarancji lub rękojmi w zakresie odpowiedzialności producenta lub 
dystrybutora, 

5.4.3.6. w maszynach i urządzeniach, nie posiadających aktualnych protokołów badań 
eksploatacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami o eksploatacji maszyn, 
urządzeń, o ile niedopełnienie obowiązku badań było przyczyną szkody bądź 
spowodowało zwiększenie jej rozmiaru, 

5.4.4. Limit odpowiedzialności wynosi 2 000 000,00 zł na jedno zdarzenie i na wszystkie zdarzenia 
w okresie ubezpieczenia. 

5.4.5. Franszyza redukcyjna wynosi 5 %wysokości odszkodowania, nie mniej niż 300,00 zł, franszyza 
integralna i udział własny nie mają zastosowania. 

5.5. Postanowienia dotyczące prac remontowo-budowlanych 

5.5.1. Z zachowaniem postanowień pkt. 4.1 ustanawia się odpowiedzialność Ubezpieczyciela 
ograniczoną do ustalonego limitu za szkody powstałe podczas prac remontowych i/lub 
budowlanych prowadzonych przez lub na zlecenie Ubezpieczonego w miejscu ubezpieczenia 
w zakresie określonym w Sekcji I Umowy Generalnej Ubezpieczenia. 

5.5.2. Powstałe szkody objęte są ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem, że prace prowadzone 
są w ubezpieczonych obiektach oddanych do użytkowania/ eksploatacji w miejscu wskazanym 
w Umowie generalnej ubezpieczenia. 

5.5.3. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody: 

5.5.3.1. powstałe podczas wykonywania prac, na które wymagane jest pozwolenie 
właściwego organu oraz prac polegających na naruszeniu konstrukcji nośnej obiektu. 

5.5.4. Limit odpowiedzialności wynosi: 

5.5.4.1. w przedmiocie prac remontowo-budowlanych: 1 000 000,00 zł na jedno zdarzenie 
i na wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia; 

5.5.4.2. w pozostałym mieniu: do pełnej sumy ubezpieczenia. 

5.6. Postanowienia dotyczące katastrofy budowlanej 

5.6.1. Ustanawia się odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody w grupach mienia 
określonych w pkt. 1.1.1 i 1.1.2. powstałe na skutek katastrofy budowlanej 
rozumianej jako niezamierzone, gwałtowne zniszczenie budynku lub budowli bądź 
ich części, o którym zostały powiadomione podmioty określone w art. 75 ust. 1 
ustawy Prawo budowlane. 

5.6.2. Ubezpieczyciel nie odpowiada za: 

5.6.2.1. uszkodzenia elementu wbudowanego w budynek lub budowlę 
nadającego się do naprawy lub wymiany, 

5.6.2.2. uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń mechanicznych i elektronicznych 
stanowiących funkcjonalną i integralną część budynku, 

5.6.2.3. awarię instalacji, 

5.6.2.4. szkody w budynkach i budowlach przeznaczonych do rozbiórki lub 
wyburzenia, a także w znajdującym się w nich mieniu, 
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5.6.2.5. szkody w budynkach, których wiek, w zależności od konstrukcji nośnej, 
wynosi więcej niż: 

50 lat – dla obiektów o konstrukcji drewnianej i stalowej; 

90 lat – dla obiektów o konstrukcji murowanej i żelbetowej; 

5.6.2.6. szkody w budynkach nie posiadających protokołu odbioru końcowego 
robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego, 

5.6.2.7. szkody w budynkach użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem, 

5.6.2.8. szkody w budynkach nie posiadających aktualnej „Książki obiektu 
budowlanego” z okresowym potwierdzeniem stanu technicznego 
obiektu, 

5.6.2.9. szkody w budynkach, w których prowadzenie prac adaptacyjnych 
i modernizacyjnych obejmowało zmiany w elementach konstrukcyjnych 
i nie było wykonane na bazie stosownych dokumentacji projektowo-
technicznych i wymaganych zezwoleń, 

5.6.2.10. szkody w budynkach z okresowym potwierdzeniem stanu technicznego 
obiektu, 

5.6.2.11. szkody w budynkach wysokościowych nie posiadających aktualnie 
wykonanych pomiarów geodezyjnych potwierdzających poprawność 
posadowienia konstrukcji, 

5.6.2.12. szkody w budynkach wyłączonych z eksploatacji, 

5.6.2.13. szkody w budynkach położonych na obszarach zagrożonych 
występowaniem szkód górniczych, o ile szkoda powstała w wyniku 
prowadzenia prac i robót geologicznych, wydobywczych kopalin ze złóż 
lub robót podziemnych z zastosowaniem techniki górniczej lub też 
zawału wyrobisk górniczych (zarówno czynnych jak i wyłączonych 
z eksploatacji), 

5.6.2.14. szkody w budynkach w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, 
odbudowy i nadbudowy oraz w mieniu znajdującym się w tych 
obiektach. 

5.6.3. Limit odpowiedzialności wynosi 1 000 000,00 zł na jedno zdarzenie i na wszystkie 
zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia 

5.6.4. Franszyza integralna i franszyza redukcyjna i udział własny nie mają zastosowania. 

5.7. Postanowienia dotyczące budowli wyłączonych z użytkowania oraz znajdującego się w nim mienia. 

5.7.1. Ogranicza się odpowiedzialność Ubezpieczyciela do ustalonego limitu za szkody w 
budowlach wyłączonych z użytkowania oraz w maszynach, urządzeniach i mieniu z nimi 
związanym, również jeżeli wyłączenie z użytkowania nie wynika z przerw konserwacyjnych, 
technologicznych lub wynikających z planu pracy, o ile na czas wyłączenia z użytkowania: 
wszelkie maszyny i urządzenia są oczyszczone i zakonserwowane, odłączone od źródeł 
zasilania, regularnie kontrolowane, w przypadku pozostawienia w obiektach mienia teren 
jest dozorowany w sposób przewidziany przez Ubezpieczonego, utrzymywany w porządku, 
gaśnice oraz inne instalacje ppoż. stale utrzymywane w gotowości do użycia. 

5.7.2. Postanowienia dotyczą także budowli, które wyłączone są z użytkowania na czas dłuższy 
niż 30 dni.  

5.7.3. Powyższe postanowienia nie mają  zastosowania do budynków i budowli przeznaczonych 
do rozbiórki. 

5.7.4. Limit odpowiedzialności wynosi 3 000.000,00 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w 
rocznym okresie ubezpieczenia. 

5.7.5. Ograniczenie odszkodowania: franszyza integralna zniesiona, brak udziału własnego, 
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franszyza redukcyjna zniesiona. 

5.8. Postanowienia dotyczące mienia w transporcie 

5.8.1. Ustanawia się odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody w grupach mienia określonych 
w przedmiocie ubezpieczenia zaistniałe podczas transportu (z wyłączeniem transportu droga 
wodną i powietrzną) realizowanego na ryzyko Ubezpieczonych pomiędzy lokalizacjami 
Ubezpieczonych, serwisem, miejscem zakupu itp. 

5.8.2. Ochrona obejmuje szkody powstałe na skutek jednego z następujących zdarzeń: pożar, 
wybuch, bezpośrednie uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego lub jego części, 
katastrofę środka transportu, kradzież pojazdu wraz z mieniem, rabunek, szkody powstałe 
podczas załadunku i rozładunku, w tym upuszczenie. 

5.8.3. Z zakresu ochrony wyłączone są następujące szkody powstałe wskutek wypadku środka 
transportu należącego do Ubezpieczającego/Ubezpieczonych: 

5.8.3.1. w trakcie ruchu pojazdu niedopuszczonego do ruchu lub w pojeździe podlegającym 
rejestracji nie posiadającym ważnego badania technicznego, jeżeli brak ważnego 
badania miał wpływ na powstanie szkody,  

5.8.3.2. gdy kierowca był pod wpływem alkoholu, narkotyku lub innych środków 
o podobnym działaniu,  

5.8.3.3. w wyniku niewłaściwego załadowania lub opakowania, 

5.8.3.4. w wyniku bezpośredniego następstwa opóźnienia dostawy, 

5.8.3.5. w wyniku pozostawienia mienia bez dozoru, z wyłączeniem sytuacji w której osoby 
odpowiedzialne za dozór nie mogą go sprawować, ze względu na obrażenia 
doznane w wypadku. 

5.8.4. Limit odpowiedzialności ubezpieczyciela w ramach sum przyjętych do ubezpieczenia wynosi 
50 000,00 zł na jedno zdarzenie i na wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie 
ubezpieczenia. 

5.8.5. Udział własny i franszyza integralna nie mają zastosowania. 

5.8.6. Franszyza redukcyjna w wysokości 500,00 zł. 

5.9. Postanowienia dotyczące oszklenia w ubezpieczonym mieniu 

5.9.1. Ustanawia się odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody powstałe w oszkleniu 
ubezpieczonego mienia. 

5.9.2. Ochrona obejmuje szkody powstałe na skutek stłuczenia m.in.: 

5.9.2.1. w szklanych, ceramicznych i kamiennych wykładzinach ścian, słupów i filarów, 

5.9.2.2. w lustrach stojących, wiszących, wmontowanych w ściany, 

5.9.2.3. w neonach reklamowych, tablicach świetlnych i elektronicznych, 

5.9.2.4. w tablicach reklamowych, szyldach i gablotach ze szkła, plastiku itp. także poza 
budynkiem lub lokalem, 

5.9.2.5. w innych szklanych elementach ubezpieczonego mienia. 

5.9.3. Limit 1 000 000,00 zł stanowi górną granicę odpowiedzialności na jedno zdarzenie i na 
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

5.9.4. Franszyza integralna 100,00 zł. 

5.9.5. Franszyza redukcyjna i udział własny nie mają zastosowania. 

5.10. Postanowienia dotyczące szkód powstałych wskutek zalania mienia przechowywanego lub 
składowanego poniżej poziomu gruntu.  

5.10.1. Ustanawia się odpowiedzialność Ubezpieczyciela do ustalonego limitu na szkody powstałe 
wskutek zalania mienia przechowywanego lub składowanego poniżej poziomu gruntu, 
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bezpośrednio na podłodze lub gdy podstawa, na której przechowywane było mienie, była 
niższa niż 10 cm. 

5.10.2. Limit odpowiedzialności wynosi 100 000,00 zł i stanowi górną granicę odpowiedzialności 
na jedno i na wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia. 

5.10.3. Ograniczenie odpowiedzialności: franszyza redukcyjna 5% wartości szkody minimum 
300,00 zł. Franszyza integralna i udział własny nie mają zastosowania. 

 

5.11. Postanowienia dotyczące ryzyka strajku, rozruchów i zamieszek społecznych 

5.11.1. Ustanawia się odpowiedzialność Ubezpieczyciela do ustalonego limitu za szkody w 
przedmiocie ubezpieczenia określonym w pkt 1. Sekcji II Umowy Generalnej 
Ubezpieczenia, obejmujące zniszczenie, uszkodzenie, utratę mienia wskutek rozruchów, 
strajków i zamieszek społecznych. Za rozruchy, strajki i zamieszki społeczne uważa się: 
czynności osób biorących udział w jakichkolwiek zakłóceniach porządku publicznego, 
działanie uprawnionej władzy przy tłumieniu lub próbach stłumienia zakłóceń porządku 
publicznego lub przy zmniejszaniu skutków takich zakłóceń, umyślną czynność 
strajkującego lub innego pracownika popierającego strajk, działanie uprawnionej władzy 
przy zapobieganiu lub próbach zapobieżenia niniejszym czynnościom lub przy zmniejszaniu 
skutków tych czynności. 

5.11.2. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody:  

5.11.2.1. wynikłe z całkowitego lub częściowego zaprzestania działalności, opóźnień lub 
zakłóceń działalności; 

5.11.2.2. powstałe wskutek trwałego lub tymczasowego zajęcia, w wyniku konfiskaty lub 
rekwizycji przez legalną władzę; 

5.11.2.3. szkód pośrednich lub następczych jakiegokolwiek rodzaju oraz 
odpowiedzialności lub jakichkolwiek płatności przewyższających 
odszkodowanie za szkody określone w niniejszym postanowieniu; 

5.11.2.4. powstałe na skutek działań wojennych, wojny domowej, wprowadzenia stanu 
wojennego lub stanu wyjątkowego, powstania zbrojnego, rewolucji, 
konfiskaty lub innego rodzaju przejęcia przedmiotu ubezpieczenia przez rząd 
lub inne władze kraju, sabotażu,  

5.11.2.5. powstałe w wyniku wszelkich działań przedsięwziętych w związku z 
kontrolowaniem, zapobieganiem lub zwalczaniem skutków zdarzeń 
wymienionych w pkt. poprzedzającym. 

5.11.2.6. powstałe w wyniku aktów terroryzmu, przez które rozumie się wszelkiego 
rodzaju działania mające na celu wprowadzenie chaosu, zastraszenie 
ludności lub dezorganizację życia publicznego dla osiągnięcia określonych 
skutków ekonomicznych, politycznych, religijnych, ideologicznych, socjalnych 
lub społecznych. 

5.11.3. Limit w wysokości 1 000 000,00 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w każdym rocznym 
okresie ubezpieczenia w odniesieniu do wszystkich szkód, które wystąpiły w ciągu 168 
kolejnych godzin od rozpoczęcia zdarzenia.  

5.11.4. Ograniczenia odpowiedzialności: Udział własny w szkodzie – 10 % wysokości szkody, nie 
mniej niż 2 000,00 zł. 

5.12. Postanowienia dotyczące ryzyka terroryzmu 

5.12.1. Ustanawia się odpowiedzialność Ubezpieczyciela do ustalonego limitu za szkody w 
przedmiocie ubezpieczenia określonym w pkt 1. Sekcji II Umowy Generalnej Ubezpieczenia 
powstałe w następstwie aktów terrorystycznych. Przez akty terrorystyczne rozumie się 
umotywowane ideologicznie, planowane i zorganizowane działania pojedynczych osób lub 
grup polegające na przemocy wobec mienia, pojedynczych osób aparatu władzy lub 
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przypadkowych członków społeczeństwa w celu wywarcia presji na społeczeństwo i 
władze. 

5.12.2. Z zakresu ochrony wyłączone są szkody spowodowane uwolnieniem lub wystawieniem na 
działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych, jak również wszelkie 
szkody spowodowane atakiem elektronicznym, włączając w to włamania komputerowe 
lub wprowadzenie jakiejkolwiek formy wirusa komputerowego. 

5.12.3. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody: 

5.12.3.1. powstałe na skutek skażenia biologicznego lub chemicznego; 

5.12.3.2. powstałe na skutek działań chuligańskich, hackerów komputerowych, zamieszek 
społecznych, demonstracji, strajków, gróźb i fałszywych alarmów; 

5.12.3.3. powstałe na skutek innych aktów nie mających podłoża politycznego, 
wyznaniowego, ideologicznego, etnicznego lub rasowego. 

5.12.4. Limit w wysokości 1 000 000,00 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w każdym rocznym 
okresie ubezpieczenia. 

5.12.5. Ograniczenia odpowiedzialności: Udział własny w szkodzie wynosi 10 % wysokości 
odszkodowania, nie mniej niż 2 000,00 zł. 

 

5.13. Postanowienia dotyczące kradzieży zwykłej  

5.13.1. Ustanawia się odpowiedzialność Ubezpieczyciela ograniczoną do ustalonego limitu w 
stosunku do szkód powstałych na skutek kradzieży zwykłej tzn. kradzieży, która nie nosi 
znamion włamania ani rabunku. 

5.13.2. Kradzież zwykła rozumiana jest jako zabór mienia (w tym sprzętu elektronicznego 
stacjonarnego i przenośnego) celem przywłaszczenia. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela 
istnieje pod warunkiem, że Ubezpieczający powiadomi o tym fakcie policję 
po stwierdzeniu wystąpienia szkody, nie później jednak niż w terminie 48 godzin od 
momentu dowiedzenia się o szkodzie.  

5.13.3. Ubezpieczyciel nie odpowiada za : 

1) niedobory inwentarzowe i braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi; 

2) braki, straty lub szkody stwierdzone dopiero w toku inwentaryzacji 

3) kradzież zwykłą gotówki. 

5.13.4 Limit odpowiedzialności wynosi 10 000 zł na jedno zdarzenie i na wszystkie zdarzenia w każdym 
rocznym okresie ubezpieczenia. 

5.13.5 Ograniczenie odszkodowania: franszyza redukcyjna wynosi 20% wartości odszkodowania dla każdego 
indywidualnego zdarzenia.  

 

6. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KOSZTÓW DODATKOWYCH PONAD SUMĘ UBEZPIECZENIA 

6.1. Postanowienia dotyczące pokrycia kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie oraz kosztów 
zabezpieczenia mienia przed szkodą i kosztów ratownictwa 

6.1.1. Ustanawia się odpowiedzialność Ubezpieczyciela ograniczoną do ustalonego limitu ponad 
sumy przyjęte do ubezpieczenia za wszelkie uzasadnione i udokumentowane koszty powstałe 
w związku ze zdarzeniem objętym umową ubezpieczenia związane z: 

6.1.1.1. oczyszczaniem i uprzątnięciem po szkodzie w ubezpieczonym mieniu, obejmujące 
m.in. koszty: usunięcia i wywiezienia pozostałości po szkodzie, utylizacji, koszty 
rozmontowania, koszty oczyszczenia ubezpieczonego mienia z sadzy, mułu i innych 
osadów, skażenia ubezpieczonego mienia oraz inne koszty poniesione przez 
Ubezpieczonego w związku ze zrealizowaniem się zdarzenia szkodowego objętego 
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ochroną w ramach Umowy generalnej ubezpieczenia. 

6.1.1.2. zabezpieczeniem mienia przed szkodą, 

6.1.1.3. kosztami ratownictwa mające na celu niedopuszczenie do zwiększenia strat, 
a powstałe w związku ze zrealizowaniem się szkody,  

6.1.1.4. kosztami zabezpieczenia przedmiotu ubezpieczenia przed uszkodzeniem 
w przypadku zagrożenia szkodą lub zrealizowania się szkody. Koszty te pokrywane 
będą również w przypadku, gdy były właściwe, choćby okazały się bezskuteczne. 

6.1.2. Ubezpieczający zastrzegają sobie prawo skorzystania z usług firmy specjalizującej się w 
dokonywaniu czynności objętych niniejszymi postanowieniami w porozumieniu z 
Ubezpieczycielem. 

6.1.3. Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela – 1 000 000,00 zł na jedno zdarzenie i na wszystkie 
zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia. 

6.1.4. Powyższe postanowienia nie ograniczają odpowiedzialności Ubezpieczyciela wynikającej 
z powszechnie obowiązujących przepisów prawa i ogólnych warunków ubezpieczenia 
Ubezpieczyciela. 

6.1.5. Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy kosztów związanych z usunięciem zanieczyszczeń wody 
lub gleby i jej rekultywacją. 

6.2. Postanowienia dotyczące pokrycia kosztów rzeczoznawców 

6.2.1. Ustanawia się odpowiedzialność Ubezpieczyciela ograniczoną do ustalonego limitu ponad 
sumy przyjęte do ubezpieczenia za wszelkie konieczne, uzasadnione i udokumentowane 
koszty ekspertyz rzeczoznawców związane z ustaleniem przyczyny, zakresu i rozmiaru szkody. 

6.2.2. Warunkiem odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest uzgodnienie i zaakceptowanie przez 
Ubezpieczyciela kosztów związanych z zatrudnieniem ekspertów. 

6.2.3. Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela wynosi 50 000,00 zł na jedno zdarzenie i na wszystkie 
zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia. 

6.3. Postanowienia dotyczące pokrycia kosztów identyfikacji miejsc awarii 

6.3.1. Ustanawia się odpowiedzialność Ubezpieczyciela ograniczoną do ustalonego limitu  ponad 
sumy przyjęte do ubezpieczenia za wszelkie konieczne udokumentowane i uzasadnione koszty 
związane z identyfikacją miejsc awarii, która jest przyczyną szkody lub może spowodować 
szkodę w ubezpieczonych obiektach. Postanowienia dotyczą identyfikacji miejsc awarii 
powstałej na skutek ryzyka objętego Umową generalną ubezpieczenia. Ubezpieczony 
w granicach ustalonego limitu zastrzega sobie możliwość skorzystania z profesjonalnej firmy 
w tym zakresie. 

6.3.2. Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela wynosi 50 000,00 zł na jedno zdarzenie i na 
wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia. 

6.4. Postanowienia dotyczące pokrycia kosztów restytucji dokumentów 

6.4.1. Ustanawia się odpowiedzialność Ubezpieczyciela ograniczoną do ustalonego limitu ponad 
sumy przyjęte do ubezpieczenia za wszelkie udokumentowane koszty związane z: 
zabezpieczeniem, restytucją, transportem, odtworzeniem dokumentów, księgozbiorów, 
archiwów, dotkniętych szkodą. Za szkodę uznaje się w szczególności zamoczenie, zalanie, 
zabrudzenie, zagrzybienie, zawilgocenie, skażenie. 

6.4.2. Przez dokumenty rozumie się między innymi wszelką aktualną i archiwalną dokumentację 
księgową, kadrową, techniczną, projektową itp. 

6.4.3. Ubezpieczony, w granicach ustalonego limitu zastrzega sobie prawo do skorzystania z usług 
profesjonalnej firmy w zakresie wykonywania prac (czynności) określonych w niniejszej 
klauzuli.  

6.4.4. Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela wynosi 50 000,00 zł na jedno zdarzenie i na 
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
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6.5. Postanowienia dotyczące pokrycia kosztów odtworzenia danych i oprogramowania 

6.5.1. Ustanawia się odpowiedzialność Ubezpieczyciela ograniczoną do ustalonego limitu ponad 
sumy przyjęte do ubezpieczenia za koszty odtworzenia danych i nośniki danych oraz 
oprogramowanie. Przez koszty odtworzenia danych rozumie się: 

6.5.1.1. koszt odzyskania danych – przez odzyskiwanie danych rozumiemy proces 
przywracania dostępu do danych zapisanych na dowolnym nośniku lub odtwarzania 
fizycznego zapisu w celu otrzymania pierwotnej struktury danych; 

6.5.1.2. koszt odtworzenia danych – przez odtworzenie danych rozumiemy koszt 
wprowadzania danych z kopii zapasowych lub koszt ręcznego wprowadzenia 
danych z dokumentów źródłowych; 

6.5.1.3. koszty odzyskania lub odtworzenia programów licencjonowanych, oprogramowania 
systemowego, oprogramowania produkcji seryjnej lub indywidualnej, będące 
następstwem przypadkowych lub umyślnych skasowań, zniszczenia lub 
zniekształcenia danych zapisanych na nośnikach danych, niezależnie od tego, czy 
towarzyszy czy nie towarzyszy im uszkodzenie sprzętu. 

6.5.2. Dane oraz nośniki danych będą objęte ubezpieczeniem także w zewnętrznym archiwum 
danych oraz podczas transportu. 

6.5.3. Dane będą archiwizowane zgodnie z procedurą wewnętrzną Ubezpieczonego 

6.5.4. Ubezpieczyciel będzie ponosił odpowiedzialność za nagłe, nieprzewidziane i niezależne od 
woli Ubezpieczonego zniszczenie, uszkodzenie, utratę danych i oprogramowania lub awarię 
przedmiotu ubezpieczenia, podczas przechowywania, użytkowania, przewożenia 
i przenoszenia, a w szczególności szkody powstałe na skutek działania człowieka (m.in. 
niewłaściwą obsługę sprzętu w wyniku nieostrożności, zaniedbania, niewłaściwego 
użytkowania, braku kwalifikacji, błędu operatora). 

6.5.5. Ubezpieczony zastrzega sobie prawo do skorzystania z usług firmy specjalizującej się 
w dokonywaniu czynności objętych powyższymi postanowieniami. 

6.5.6. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód: 

6.5.6.1. spowodowanych błędnym programowaniem, 

6.5.6.2. będących pośrednimi następstwami zdarzeń w postaci kar umownych, odsetek lub 
utraty zysku, 

6.5.6.3. jeżeli nie były zainstalowane i konserwowane zgodnie z instrukcją zabezpieczenia 
zalecane przez producenta, 

6.5.6.4. w postaci kosztów odtworzenia danych zapisanych w pamięci ulotnej jednostki 
centralnej urządzenia (Przez pamięć ulotną jednostki centralnej urządzenia rozumie 
się rodzaj pamięci, która została zaprojektowana w taki sposób, że jej zawartość 
ulega utracie w przypadku zaniku zasilania urządzenia w energię elektryczną). 

6.5.6.5. Będących następstwem niewłaściwego przechowywania wymiennych nośników 
danych. 

6.5.7. Limit odpowiedzialności wynosi 50 000,00 zł na jedno zdarzenie i na wszystkie zdarzenia 
w każdym rocznym okresie ubezpieczenia. 

6.5.8. Ograniczenie odpowiedzialności: 

6.5.8.1. franszyza integralna i redukcyjna nie mają zastosowania, 

6.5.8.2. udział własny w wysokości 5% wartości odszkodowania, nie mniej niż 500,00 zł. 

7. WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI UBEZPIECZYCIELA  

 Ubezpieczyciel nie będzie odpowiadał wyłącznie za szkody: 

7.1. będące następstwem winy umyślnej Ubezpieczającego; 
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7.2. powstałe wskutek działań wojennych, stanu wyjątkowego, strajku, lokautu, rozruchów, buntu, 
rewolucji, powstania, zamieszek cywilnych i wojskowych, wojny domowej, sabotażu, aktów 
terrorystycznych powstałe w mieniu zajętym przez uprawnione władze z zastrzeżeniem postanowień 
dotyczących ryzyka strajku, rozruchów i zamieszek społecznych pkt 5.11. oraz postanowień 
dotyczących ryzyka terroryzmu pkt 5.12. 

7.3. spowodowane reakcją  jądrową, skażeniem radioaktywnym; 

7.4. spowodowane skażeniem lub zanieczyszczeniem odpadami przemysłowymi, chyba że powstały 
w ubezpieczonym mieniu na skutek innego zdarzenia nie wyłączonego z zakresu; 

7.5. powstałe na skutek powolnego zawilgocenia pomieszczeń w wyniku nieszczelności urządzeń wodno 
– kanalizacyjnych, instalacji grzewczych, technologicznych, kondensacji par cieczy, zagrzybienia, 
przenikania wód gruntowych, przemarzania itp.;, chyba, że w następstwie wystąpiło zdarzenie nie 
wyłączone z zakresu, wówczas Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za skutki takiego zdarzenia, z 
zastrzeżeniem Postanowień pokrycia kosztów restytucji dokumentów w pkt 6.4. 

7.6. polegające na zniszczeniu przedmiotu ubezpieczenia wskutek czynników oddziałujących czasowo 
takich jak: powolne działanie czynników termicznych, chemicznych, biologicznych lub geologicznych, 
normalnego zużycia, wad ukrytych, wadliwej właściwości lub natury przedmiotu ubezpieczenia, 
chyba że w następstwie wystąpiło zdarzenie nie wyłączone z zakresu, wówczas Ubezpieczyciel ponosi 
odpowiedzialność za skutki takiego zdarzenia z zastrzeżeniem Postanowień pokrycia kosztów 
restytucji dokumentów w pkt 6.4. 

7.7. powstałe wskutek zakłóceń lub przerwy w dostawie czynnika chłodzącego, smaru, oleju, paliwa oraz 
innych materiałów eksploatacyjnych, chyba że w następstwie wystąpiło zdarzenie nie wyłączone 
z zakresu, wówczas Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za skutki takiego zdarzenia; 

7.8. polegające na awariach mechanicznych, elektronicznych powstałych w urządzeniach wskutek ich 
eksploatacji, konstrukcji i obsługi, chyba że w następstwie wystąpiło zdarzenie niewyłączone 
z zakresu, wówczas Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za skutki takiego zdarzenia 
z zastrzeżeniem postanowień i ponad limit przyjęty w Sekcji IIA Ubezpieczenie sprzętu 
elektronicznego od awarii i uszkodzeń; 

7.9. powstałe wskutek eksplozji lub implozji wywołanych przez Ubezpieczonego w celach produkcyjnych 
lub eksploatacyjnych; 

7.10. powstałe na skutek błędów konstrukcyjnych, nieprawidłowego montażu, użycia wadliwych 
materiałów, chyba że w następstwie wystąpiło zdarzenie niewyłączone z zakresu, wówczas 
Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za skutki takiego zdarzenia; 

7.11. powstałe na skutek zapadania się i osuwania ziemi w wyniku szkód górniczych w rozumieniu ustawy 
z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo górnicze i geologiczne (tj. Dz. U. 2005 r. nr 228, poz. 1947 ze zm.); 

7.12. powstałe na skutek zalania środków obrotowych lub nieeksploatowanego przedmiotu ubezpieczenia 
składowanego poniżej poziomu lub na poziomie gruntu na wysokości niższej niż 10 cm nad podłogą. 
Wyłączenie nie dotyczy zalania bezpośrednio z góry; z zastrzeżeniem Postanowień dotyczących 
szkód powstałych wskutek zalania mienia przechowywanego lub składowanego poniżej poziomu 
gruntu pkt 5.10. 

7.13. w przedmiocie ubezpieczenia, którego uszkodzenie lub zniszczenie nastąpiło bezpośrednio w wyniku 
jego produkcji, przetwarzania, wykonywania na nim usługi; 

7.14. w mieniu, które niezgodnie ze swym przeznaczeniem i warunkami przechowywania lub 
magazynowania znajdowało się na wolnym powietrzu, o ile miało to wpływ na powstanie lub 
zwiększenie szkody;  

7.15. powstałe wskutek zalania mienia, jeżeli zalanie nastąpiło wyłącznie w związku z zaniedbaniami 
polegającymi na braku konserwacji i przeglądów przewidzianych wewnętrznymi procedurami lub 
niewykonaniu remontów,  

7.16. powstałe w następstwie prac budowlanych prowadzonych przez Ubezpieczonego lub na jego 
zlecenie, na prowadzenie których wymagane jest pozwolenie, z zastrzeżeniem postanowień i ponad 
limit przyjęty w  Postanowieniach dotyczących ubezpieczenia prac   
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remontowo – budowlanych  pkt 5.5.; 

7.17. powstałe na skutek fałszerstwa, sprzeniewierzenia, oszustwa, nieuczciwości, braków 
inwentarzowych, poświadczenia nieprawdy oraz innym zachowaniu o podobnym charakterze; 

7.18. powstałe na skutek kradzieży mienia, za wyjątkiem kradzieży z włamaniem i rabunku, 
z zastrzeżeniem postanowień i ponad limit przyjęty w postanowieniach dotyczących kradzieży 
z włamaniem, rabunku i dewastacji pkt 5.1.; 

7.19. spowodowane katastrofą budowlaną, osiadaniem, zapadaniem się konstrukcji budynku, chyba że 
pierwotną przyczyną było zdarzenie niewyłączone z zakresu, wówczas Ubezpieczyciel ponosi 
odpowiedzialność za skutki takiego zdarzenia, z zastrzeżeniem postanowień i ponad limit przyjęty 
w Postanowienia dotyczące katastrofy budowlanej pkt 5.6.; 

7.20. w uprawach, drzewach, krzewach, zwierzętach; 

7.21. w gruntach, glebach, naturalnych wodach podziemnych i powierzchniowych, zbiornikach wodnych, 
chyba że są to sztuczne zbiorniki w miejscu ubezpieczenia; 

7.22. w aktach, dokumentach, wzorach, prototypach, eksponatach muzealnych, w danych na nośnikach 
danych, z zastrzeżeniem postanowień i ponad limit przyjęty w Postanowieniach dotyczących 
pokrycia kosztów restytucji dokumentów pkt 6.4. i Postanowieniach dotyczących pokrycia kosztów 
odtworzenia danych i oprogramowania pkt 6.5.; 

7.23. w mieniu związanym z produkcją wydobywczą znajdującym się pod ziemią; 

7.24. w środkach obrotowych o przekroczonym terminie ważności lub wycofanym z obrotu; 

7.25. w budynkach, budowlach przeznaczonych do rozbiórki oraz w znajdującym się w nich mieniu oraz 
maszynach i urządzeniach przeznaczonych do likwidacji; 

7.26. w budynkach, budowlach wyłączonych z eksploatacji na okres dłuższy niż 30 dni; 

7.27. w pojazdach podlegających rejestracji, chyba że stanowią one środki obrotowe lub mienie osób 
trzecich przyjęte do sprzedaży lub wykonania usługi;  

7.28. polegających na nie działaniu lub niezadziałaniu oprogramowania, a także utracie, niedostępności lub 
zniekształceniu informacji przechowywanej przez urządzenia podlegające ubezpieczeniu, chyba że 
w następstwie wystąpiło zdarzenie nie wyłączone z zakresu, wówczas Ubezpieczyciel ponosi 
odpowiedzialność za skutki takiego zdarzenia, z zastrzeżeniem postanowień i ponad limit przyjęty 
w Postanowieniach dotyczących pokrycia kosztów odtworzenia danych i oprogramowania pkt 6.5.; 

7.29. drugą szkodę w przedmiocie ubezpieczenia, powstałą wskutek eksploatacji przedmiotu 
ubezpieczenia po zaistnieniu szkody, bez dokonania napraw, jeżeli niewykonanie napraw miało 
wpływ na powstanie drugiej szkody; 

7.30. będące bezpośrednimi następstwami ciągłej eksploatacji, a w szczególności normalnego zużycia, 
kawitacji, erozji, korozji, kamienia kotłowego; 

7.31. takie jak defekty estetyczne, tj. zadrapania na powierzchniach malowanych, polerowanych lub 
emaliowanych, o ile nie powstały one wskutek zdarzenia powodującego uszkodzenie przedmiotu 
ubezpieczenia; 

7.32. w liniach energetycznych wraz ze stacjami transformatorowo-rozdzielczymi, chyba że znajdują się 
w odległości mniejszej niż 100 m poza miejscem ubezpieczenia; 

7.33. w mieniu będącym w transporcie, z zastrzeżeniem postanowień i ponad limit przyjęty 
w Postanowieniach dotyczących mienia w transporcie pkt 5.8., postanowieniach dotyczących 
kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji pkt 5.1. i postanowieniach dotyczących 
odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody powstałe podczas transportu gotówki pkt 5.2. 
Wyłączenie nie dotyczy transportu gotówki; 

7.34. pośrednie związane z opóźnieniami, utratą rynku, utratą zysku, zwiększonymi kosztami działalności z 
zastrzeżeniem zapisów Sekcji II C; 

7.35. w mieniu zajętym przez uprawnione władze. 
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7.36. powstałe na skutek działania wirusów komputerowych; 

7.37. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody w przypadku nieprzestrzegania przez Ubezpieczonego 
wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa, o ile miało to bezpośredni wpływ na 
powstanie szkody lub jej rozmiar. 

8. WARTOŚCI PRZYJĘTE DO UBEZPIECZENIA, SUMY UBEZPIECZENIA 

8.1. Sumy ubezpieczenia nie zawierają podatku VAT. 

8.2. Wzrost wartości odtworzenia przedmiotu ubezpieczenia wskutek zmiany stawki podatku VAT nie 
stanowi podstawy niedoubezpieczenia. 

8.3. Wszystkie sumy ubezpieczenia dla poszczególnych kategorii mienia są podawane łącznie, bez 
podziału na lokalizacje. 

8.4. Przyjęto następujące sumy ubezpieczenia dla poszczególnych kategorii mienia: 

8.4.1.     BUDYNKÓW - stanowi łączna wartość tych środków stanowiąca sumę wartości, z jaką dany 
budynek został wprowadzony do ewidencji księgowej Ubezpieczonego na zapisach 
początkowych bez względu na stopień amortyzacji i zużycia technicznego, dla celów 
ubezpieczeniowych rozumiana jako wartość księgowa brutto (wartość początkowa na zapisach 
księgowych),  

8.4.2. BUDYNKÓW I BUDOWLI – stanowi łączna wartość tych środków stanowiąca sumę wartości 
poszczególnych budynków ustalonych jako wartość odtworzenia poprzez zastosowanie m. in. 
Wskaźnika określonego w biuletynie cen ubezpieczeniowych za II półrocze 2013 r. wydanym 
przez Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa Promocja Sp. z o.o. 
„Sekocenbud”. Zapisy pkt 8.4.2 mają zastosowanie w odniesieniu do budynku: Hala Expo pod 
adresem: ul. Ks. Skorupki 17/19 oraz w odniesieniu do budowli pod adresem: ks. Skorupki 
17/19). 

8.4.3. POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH – STANOWI łączna wartość tych środków stanowiąca sumę 
wartości z jaką dany środek trwały został wprowadzony do ewidencji księgowej na zapisach 
początkowych, dla celów ubezpieczeniowych rozumiana jako wartość księgowa brutto, bez 
względu na stopień amortyzacji i zużycia technicznego. Z ogólnej wartości pozostałych 
środków trwałych wyłączona została wartość pojazdów. Dla przedmiotów podlegających 
jednorazowej amortyzacji i przedmiotów niskocennych sumę ubezpieczenia stanowi łączna 
wartość tych przedmiotów ustalona w oparciu o cenę ich zakupu. 

8.4.4. Sumę ubezpieczenia przyjętą dla GOTÓWKI I INNYCH WALORÓW PIENIĘŻNYCH stanowią przyjęte limity 
odpowiedzialności będące górną granicą odpowiedzialności na jedno zdarzenie i na wszystkie 
zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia. 

8.4.5. Sumę ubezpieczenia MIENIA OSÓB TRZECICH stanowi najwyższa przewidywana strata jaka 
może powstać na skutek jednego zdarzenia. 

 

9. SYSTEMY UBEZPIECZENIA 

9.1. Środki trwałe w postaci budynków, budowli, pozostałych środków trwałych, wyposażenie 
i przedmioty podlegające jednorazowej amortyzacji, gotówka (w zakresie innym niż od kradzieży) 
zbiory archiwalne w tym zapisane na elektronicznych nośnikach danych, sprzęt elektroniczny 
stacjonarny i przenośny, będą ubezpieczone w systemie na sumy stałe. 

9.2. Gotówka (od kradzieży z włamaniem, rabunku w lokalu i rabunku w transporcie), mienie pracownicze 
oraz mienie osób trzecich ubezpieczone będą w systemie na pierwsze ryzyko. 

9.3. Definicje systemów ubezpieczenia: 

9.3.1. Ubezpieczenie w systemie na sumy stałe – w systemie tym Ubezpieczający jako sumę 
ubezpieczenia deklaruje całkowitą wartość ubezpieczonego mienia zgłoszonego w oparciu 
o ewidencję księgową oraz wszelka inną dokumentację potwierdzającą stan posiadania. 

9.3.2. Ubezpieczenie w systemie na pierwsze ryzyko – W systemie tym Ubezpieczający deklaruje 
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sumę ubezpieczenia jako limit maksymalnej odpowiedzialności Ubezpieczyciela w odniesieniu 
do jednej i wszystkich szkód w każdym rocznym okresie ubezpieczenia. 

10.  WYPADEK UBEZPIECZENIOWY 

10.1. Zawiadomienie Ubezpieczyciela o wypadku ubezpieczeniowym nastąpi zgodnie z treścią pkt. 8., Dział 
II Sekcja I Postanowienia wspólne.  

10.2. Ubezpieczyciel wykona oględziny uszkodzonego mienia w terminie do 5 dni roboczych od daty 
zgłoszenia szkody.  

10.3. Po wykonaniu oględzin Ubezpieczyciel w terminie maksymalnie 5 dni roboczych przekaże 
Ubezpieczonemu protokół oględzin i wykaz dokumentów niezbędnych do zakończenia likwidacji 
szkody. 

10.4. W przypadku, kiedy Ubezpieczyciel nie wykona oględzin w terminie 5 dni roboczych od daty 
zgłoszenia szkody, Ubezpieczający  będzie miał prawo wykonać naprawę uszkodzonego mienia. 
Podstawą do wypłaty odszkodowania będą dokumenty przedłożone przez Ubezpieczającego. 

11. USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY 

11.1. W odniesieniu do budynków  

 Jako wysokość szkody przyjmuje się wartość kosztów odbudowy uszkodzonego lub zniszczonego 
obiektu, z zachowaniem dotychczasowych wymiarów, konstrukcji, rodzaju zastosowanych 
materiałów wraz z nakładami na roboty wykończeniowe, bez względu na stopień amortyzacji 
i zużycia technicznego przedmiotu ubezpieczenia, potwierdzonych rachunkiem wykonawcy lub 
kalkulacją Ubezpieczonych tj. do pełnej wysokości tych kosztów. 

W przypadku szkody całkowitej Ubezpieczający może odtworzyć zniszczone mienie w innej lokalizacji 
lub z zastosowaniem innych wymiarów, konstrukcji, rodzaju zastosowanych materiałów jeżeli 
zachowanie dotychczasowych rozwiązań jest niemożliwe z uwagi na uwarunkowania 
administracyjno-prawne albo jest technologicznie lub ekonomicznie nieuzasadnione. 

Odszkodowanie za szkodę całkowitą lub częściową wyznaczone zostanie w oparciu o koszt 
odtworzenia nowego mienia, jednak nie więcej niż wartość początkowa na zapisach księgowych 
w odniesieniu do poszczególnego przedmiotu ubezpieczenia. 

11.2. W odniesieniu do budowli  

 Jako wysokość szkody przyjmuje się wartość kosztów odbudowy uszkodzonego lub zniszczonego 
obiektu, z zachowaniem dotychczasowych wymiarów, konstrukcji, rodzaju zastosowanych 
materiałów wraz z nakładami na roboty wykończeniowe, bez względu na stopień amortyzacji 
i zużycia technicznego przedmiotu ubezpieczenia, potwierdzonych rachunkiem wykonawcy lub 
kalkulacją Ubezpieczonych tj. do pełnej wysokości tych kosztów. 

 Odszkodowanie za szkodę całkowitą lub częściową wyznaczone zostanie w oparciu o koszt 
odtworzenia nowego mienia, jednak nie więcej niż wartość początkowa na zapisach księgowych 
w odniesieniu do poszczególnego przedmiotu ubezpieczenia. 

11.3. W odniesieniu do pozostałych środków trwałych, środków podlegających jednorazowej 
amortyzacji oraz sprzętu elektronicznego do siódmego roku eksploatacji 

11.3.1. Jako wysokość szkody przyjmuje się koszt naprawy lub cenę nabycia nowego środka 
trwałego tego samego rodzaju, typu, modelu i o tych samych lub zbliżonych parametrach, 
zwiększony o koszt transportu i montażu, bez względu na stopień amortyzacji i zużycia 
technicznego przedmiotu ubezpieczenia.  

11.3.2. Odszkodowanie za szkodę całkowita lub częściową wyznaczone zostanie w oparciu o koszt 
odtworzenia nowego mienia. Górną granicą odszkodowania jest wartość przedmiotu 
przyjęta do ubezpieczenia. 

11.4. W odniesieniu do sprzętu elektronicznego powyżej siódmego roku eksploatacji 

11.4.1. W przypadku szkody całkowitej: 

11.4.1.1. dla sprzętu starszego niż 7 lat – jako wysokość szkody przyjmuje się wartość 



© BBU Maxima Fides 2013 

 

 

44 

rzeczywistą uszkodzonego przedmiotu ubezpieczenia na dzień jej powstania 
(potrącenie zużycia technicznego nie może przekroczyć 50% wartości przedmiotu), 

11.4.1.2. koszty demontażu zniszczonego przedmiotu ubezpieczenia będą pokrywane 
bez względu na okres eksploatacji. 

11.4.2. W przypadku szkody częściowej: 

11.4.2.1. koszty w celu przywrócenia uszkodzonego przedmiotu ubezpieczenia do 
poprzedniego stanu, 

11.4.2.2. koszty demontażu i ponownego montażu poniesione w celu dokonania napraw, 

11.4.2.3. koszty transportu uszkodzonego przedmiotu ubezpieczenia do warsztatu 
naprawczego i z powrotem, z wyłączeniem frachtu lotniczego. 

11.5. W odniesieniu do gotówki i innych walorów pieniężnych  

 Ubezpieczyciel będzie odpowiadał do wartości nominalnej gotówki, przy czym w odniesieniu do 
obcych środków płatniczych jest to równowartość w złotych przeliczona wg średniego kursu NBP 
z dnia powstania szkody. 

 Górną granicą odpowiedzialności stanowi przyjęty do ubezpieczenia limit na jedno i wszystkie 
zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia. 

11.6. W odniesieniu do mienia pracowniczego 

W przypadku wystąpienia szkody dla mienia zakupionego w okresie ostatnich 6 miesięcy przed 
szkodą (pod warunkiem udokumentowania zakupu), przyjmuje się że Ubezpieczyciel będzie 
odpowiadał do 100% jej wysokości jednak nie więcej niż wynosi przyjęty limit na mienie należące do 
jednego pracownika w odniesieniu do rocznego okresu ubezpieczenia. W pozostałych przypadkach 
Ubezpieczyciel będzie odpowiadał do 70% wartości nowego przedmiotu, jednak nie więcej niż 
wynosi przyjęty limit na mienie należące do jednego pracownika.  

11.7. W odniesieniu do ryzyka stłuczenia przedmiotów szklanych 

11.7.1. Jako wysokość szkody przyjmuje się koszty zakupu lub naprawy zniszczonego przedmiotu 
ubezpieczenia, udokumentowane rachunkami (lub kopiami rachunków) według cen 
obowiązujących w dniu powstania szkody lub kosztorysem wykonawcy. Powyższe będzie 
uwzględniało poniesione przez Ubezpieczonych koszty: 

1) demontażu i montażu, 

2) transportu, 

3) odtworzenia znaków reklamowych i informacyjnych, 

4) montażu i demontażu rusztowań włącznie z kosztem wynajęcia rusztowań. 

12. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE WYSOKOŚCI WYPŁATY ODSZKODOWANIA  

12.1. Szkoda całkowita ma miejsce, kiedy przedmiot ubezpieczenia nie nadaje się do użytkowania, 
a naprawa przedmiotu nie jest możliwa i/lub ekonomicznie uzasadniona lub kiedy przedmiot 
ubezpieczenia nadaje się do użytkowania, ale jego naprawa jest ekonomicznie nieuzasadniona tzn. 
koszt naprawy przewyższa przyjętą wartość przedmiotu ubezpieczenia. 

12.2. Szkoda częściowa ma miejsce, kiedy stan techniczny przedmiotu po szkodzie pozwala na dokonanie 
odbudowy/naprawy poszczególnych uszkodzonych elementów i odbudowa ta jest ekonomicznie 
uzasadniona. 

12.3. Górną granicę odszkodowania za poszczególny przedmiot stanowi jego wartość przyjęta do 
ubezpieczenia z zastrzeżeniem postanowień pkt 2.1.3 i pkt 6. 

12.4. Jeżeli odpowiedzialność za zgłoszoną szkodę nie jest kwestionowana przez Ubezpieczyciela, to na 
wniosek Ubezpieczonych, w terminie 14 dni od daty zgłoszenia szkody Ubezpieczyciel wypłaci 
zaliczkę w wysokości co najmniej 50% bezspornej kwoty odszkodowania. Pozostała część należnego 
odszkodowania będzie wypłacona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.  
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12.5. Ubezpieczyciel nie będzie uzależniał wypłaty odszkodowania od otrzymania decyzji o umorzeniu 
postępowania przez prokuraturę o ile postępowanie nie dotyczy ustalenia odpowiedzialności 
Ubezpieczyciela lub nie toczy się przeciwko Ubezpieczającemu lub jego reprezentantowi. 

12.6. Jakiekolwiek straty lub szkody powstałe w wyniku działania sił przyrody lub o charakterze naturalnym 
w jednej lokalizacji i z jednej przyczyny w ciągu następujących po sobie 72 godzin, uważane będą za 
jedno zdarzenie szkodowe w odniesieniu do sumy ubezpieczenia, udziału własnego i franszyz 
określonych w Umowie Generalnej ubezpieczenia. 

12.7. W przypadku szkody całkowitej w przedmiocie ubezpieczenia opisanym w Sekcji II pkt. 1.1., 
Ubezpieczony może zastąpić zniszczone mienie bez obowiązku zachowania wymiarów, konstrukcji, 
rodzaju zastosowanych materiałów, lokalizacji, jeżeli zachowanie dotychczasowych rozwiązań jest 
technologicznie i ekonomicznie nieuzasadnione lub kiedy odtworzenie mienia w dotychczasowej 
konstrukcji, lokalizacji itp. nie jest możliwe ze względu na decyzje administracyjna lub temu podobną. 
Odszkodowanie nie może przekroczyć wartości odtworzenia przedmiotu w ramach sum przyjętych 
do ubezpieczenia. 

12.8. Postanowienia dotyczące odstąpienia od naprawy/odbudowy mienia  

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

12.8.2. Postanowienie pkt. 12.8.1. nie dotyczy poniżej wskazanych sytuacji: 

12.8.2.1. gdy Ubezpieczony podejmie decyzję o zmianie miejsca odbudowania /odtworzenia 
mienia po szkodzie, 

12.8.2.2. gdy ze względu na zmianę technologii, norm, standardów itp. nie jest możliwa 
odbudowa uszkodzonego mienia do stanu identycznego ze stanem sprzed szkody. 
Wartość odszkodowania zostanie ustalona w oparciu o zbliżone pod względem 
parametrów technicznych obecnie wytwarzane elementy użyte do odbudowy 
mienia z zastrzeżeniem, że górną granicę odszkodowania będzie stanowiła wartość 
odtworzenia w ramach sum przyjętych do ubezpieczenia, 

12.8.2.3. gdy ze względu na obowiązujące przepisy prawa nie ma możliwości odtworzenia 
zniszczonego lub uszkodzonego mienia, 

12.8.2.4. gdy Ubezpieczony w ciągu roku od dnia szkody podejmie decyzję o odtworzeniu 
mienia po szkodzie. Wypłacone odszkodowanie do wartości rzeczywistej będzie 
traktowane jako zaliczka. 

12.8.3. W przypadku braku naprawy/odbudowy/zakupu mienia odszkodowanie wypłacane jest do 
wartości rzeczywistej uszkodzonego mienia z uwzględnieniem zużycia technicznego. 

13. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI  

13.1. W odniesieniu do ryzyk nazwanych tj.: pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego, 
huragan, deszcz nawalny, powódź, lawina, śnieg, grad, trzęsienie ziemi, zapadnięcie lub osunięcie się 
ziemi, zalanie przez wydostanie się wody, innych cieczy lub pary z urządzeń wodno-kanalizacyjnych lub 
technologicznych, dym, uderzenie pojazdu, huk ponaddźwiękowy, stłuczenie w przedmiotach 
ubezpieczenia franszyza redukcyjna i franszyza integralna zniesione, brak udziału własnego. 

13.2. W odniesieniu do pozostałych ryzyk franszyza integralna wynosi 300,00 zł franszyza redukcyjna zniesiona, 
brak udziału własnego. 

13.3. Postanowienia pkt 13.1. i 13.2. nie mają zastosowania do zapisów, o których mowa w pkt 5 i 6 niniejszej 
Sekcji. 

14. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZEŃ MAJĄTKU 

14.1. Ubezpieczycielowi przysługuje prawo dokonania lustracji lokalizacji podlegających ubezpieczeniu. 
Ubezpieczyciel w terminie nie krótszym niż 14 dni zobowiązany jest powiadomić Ubezpieczonego 
i brokera o zamiarze przeprowadzenia lustracji zabezpieczeń majątku w danej lokalizacji. 

14.2. Ubezpieczony, po dokonanej przez Ubezpieczyciela lustracji istniejących zabezpieczeń majątku, 
zobowiązany jest do zastosowania się do wskazań w protokole oględzin. Wskazania dotyczące 
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przeciwpożarowego zabezpieczenia mienia nie będą większe niż wymagane przepisami prawa. 
Wskazania dotyczące przeciwkradzieżowego zabezpieczenia mienia nie będą wyższe niż 
standardowo wymagane przez Ubezpieczyciela we właściwych ogólnych warunkach ubezpieczenia. 

14.3. Jeżeli Ubezpieczyciel nie dokona lustracji w lokalizacjach podlegających ubezpieczeniu, 
bezwarunkowo przyjmuje aktualnie istniejące zabezpieczenia przeciwpożarowe 
i przeciwkradzieżowe za wystarczające. W przypadku powstania szkody istniejące zabezpieczenia 
będą uznane za wystarczające i nie będą istotne dla oceny ryzyka.  
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SEKCJA II A 

 
 

UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD AWARII I USZKODZEŃ 
 

1. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA 

1.1. Przedmiotem ubezpieczenia jest elektroniczny sprzęt stacjonarny i przenośny wraz z 
oprogramowaniem, elektroniczne części maszyn, urządzeń i aparatów stanowiące integralną część 
tych maszyn, urządzeń i aparatów, sieci komputerowe oraz sprzęt elektroniczny stanowiący stałe 
elementy budynku, ujęty w wartości budynku. 

1.2. Przedmiotem ubezpieczenia w Sekcji II A może być wyłącznie sprzęt elektroniczny, który w chwili 
podpisywania umowy lub włączenia go do umowy został włączony do eksploatacji, pozytywnie 
przeszedł wszelkie próby i testy, jest sprawny oraz spełnia wszelkie wymogi formalno-prawne, tj. 
atesty, aprobaty, pozwolenia, certyfikaty, badania techniczne jeżeli takie są wymagane przepisami 
prawa lub przez producenta, 

1.3. Pozostałe postanowienia dotyczące przedmiotu ubezpieczenia zostały sformułowane w Sekcji II pkt 
1 ppkt 1.2.-1.4. 

2. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE MIEJSCA UBEZPIECZENIA 

2.1. W odniesieniu do przedmiotu ubezpieczenia określonego w Sekcji II A pkt 1 zachowane zostają 
postanowienia określone w Sekcji II pkt 3. 

3. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ZAKRESU UBEZPIECZENIA 

3.1. W uzupełnieniu zakresu ubezpieczenia określonego w Sekcji II punkty 4, 5 i 6, rozszerzony zostaje 
zakres ubezpieczenia: 

3.1.1. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za nagle, nieprzewidziane i niezależne od woli 
ubezpieczonego zdarzenie, które spowodowało awarię elektroniczna i uszkodzenie 
wewnętrzne przedmiotu ubezpieczenia podczas użytkowania, przechowywania, 
przewożenia i przenoszenia, a w szczególności szkody powstałe na skutek działania 
człowieka, w wyniku niewłaściwej obsługi sprzętu, nieostrożności, zaniedbania, 
niewłaściwego użytkowania, braku kwalifikacji, błędu operatora. 

3.1.2. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za awarie elektroniczne i uszkodzenia 
wewnętrzne przedmiotu ubezpieczenia spowodowane działaniem prądu elektrycznego, w 
szczególności niezadziałaniem lub wadliwym funkcjonowaniem zabezpieczeń 
przeciwprzepięciowych, zmianą napięcia zasilania poniżej lub powyżej napięcia 
znamionowego, zmianą wartości częstotliwości prądu elektrycznego, zwarcia, przepięcia, 
uszkodzenia instalacji bez względu na ich przyczynę pierwotną. 

3.1.3. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność również w odniesieniu do sprzętu, który ze 
względu na swoją specyfikę wymaga stosowania odpowiednio regulowanych 
zewnętrznych warunków klimatyzacyjnych (zgodnie z instrukcją producenta) 
spowodowane przez uszkodzony system klimatyzacyjny. 

3.1.4. W odniesieniu do kosztów związanych z reinstalacją i rekonfiguracją sieci komputerowej 
Ubezpieczyciel odpowiada wyłącznie za koszty, których przyczyną była szkoda objęta 
zakresem ubezpieczenia określonym w Sekcji II pkt 4 oraz Sekcji II A pkt 3. 

4. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE WYŁĄCZEŃ ODPOWIEDZIALNOŚCI UBEZPIECZYCIELA 

4.1. Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie Sekcji IIA z uwzględnieniem zapisów Sekcji II pkt 7 nie obejmuje 
szkód, których wyłączną przyczyną jest: 

4.1.1. Działanie wirusów komputerowych jeżeli nie był zainstalowany i aktualizowany program 
antywirusowy, 
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4.1.2. Zaniechanie obowiązkowych, okresowych przeglądów konserwacyjnych i remontów, 
jeżeli są wymagane przepisami prawa lub wymaganiami producenta, 

4.1.3. Wady lub uszkodzenia istniejące w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia, o których 
Ubezpieczony wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł wiedzieć. 

4.2. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody, za które na mocy przepisów prawa lub postanowień 
umowy odpowiedzialny jest producent, sprzedawca lub warsztat naprawczy, o ile istnieje podmiot, 
do którego można zgłosić roszczenie. 

4.3. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody w częściach sprzętu elektronicznego ulegających 
szybkiemu zużyciu lub podlegających okresowej wymianie w ramach konserwacji zgodnie z 
instrukcją i zaleceniami producenta, chyba, że stracie lub uszkodzeniu ulegnie przedmiot 
ubezpieczenia, którego takie elementy stanowią część. 

4.4. Ubezpieczyciel nie odpowiada za koszty modernizacji, konserwacji i remontów. 

4.5. Ubezpieczyciel nie odpowiada za elektroniczne części maszyn urządzeń i aparatów od awarii jeżeli 
na dzień szkody były starsze niż 7 lat. 

5. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE WARTOŚCI PRZYJĘTYCH DO UBEZPIECZENIA, SUM UBEZPIECZENIA I LIMITÓW ODPOWIEDZIALNOŚCI 

5.1. Sumy ubezpieczenia elektronicznego sprzętu stacjonarnego i przenośnego są podane bez podziału 
na lokalizacje. Jako wartość elektronicznego sprzętu stacjonarnego i przenośnego przyjęta została 
analogicznie jak w Sekcji  II ppkt 8.4.2. wartość z jaką dany środek trwały został wprowadzony do 
ewidencji księgowej na zapisach początkowych, dla celów ubezpieczeniowych rozumiana jako 
wartość księgowa brutto, bez względu na stopień amortyzacji i zużycia technicznego. 

5.1.1. Sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny ubezpieczony w zakresie określonym w 
Sekcji II A ubezpieczony jest systemie sum stałych zgodnie z definicją systemów sum 
stałych zawartą  w Sekcji II pkt 9.3.1. 

5.2. Limity odpowiedzialności w odniesieniu do ubezpieczenia elektronicznych części maszyn, urządzeń 
i aparatów stanowiących integralną część tych maszyn, urządzeń i aparatów oraz koszty związane z  
reinstalacją i rekonfiguracją sieci komputerowej są przyjęte solidarnie w systemie pierwszego 
ryzyka zgodnie z definicją systemów ubezpieczenia zawartą w Sekcji II pkt 9.3.2. 

5.3. Sumy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego: 

5.3.1. Suma ubezpieczenia sprzętu elektronicznego stacjonarnego wynosi: 1 683 714,30 zł 

5.3.2. Suma ubezpieczenia sprzęt elektronicznego przenośnego wynosi: 560 386,36 zł 

5.4. Limity odpowiedzialności: 

5.4.1. W odniesieniu do elektronicznych części maszyn, urządzeń i aparatów stanowiących 
integralną część tych maszyn, urządzeń i aparatów limit odpowiedzialności wynosi 
200 000,00 zł w każdym rocznym okresie ubezpieczenia. 

5.4.2. W odniesieniu do oprogramowania limit odpowiedzialności wynosi 500 000,00 zł w każdym 
rocznym okresie ubezpieczenia. 

6. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE USTALENIA WYSOKOŚCI SZKODY I WYPŁATY ODSZKODOWANIA 

6.1. W odniesieniu do sprzętu komputerowego stacjonarnego i przenośnego do siódmego roku 
eksploatacji oraz pozostałego sprzętu elektronicznego, a także elektronicznych części maszyn, 
urządzeń i aparatów stanowiących ich integralną część jako wysokość szkody przyjmuje się koszt 
naprawy lub cenę nabycia nowego przedmiotu tego samego rodzaju, typu, modelu i o tych 
samych lub zbliżonych parametrach zwiększony o koszt transportu i montażu bez względu na 
stopień amortyzacji i zużycia technicznego przedmiotu ubezpieczenia. Odszkodowanie za szkodę 
częściową lub całkowitą wyznaczone zostanie w oparciu o koszt odtworzenia nowego mienia 
jednak górną granicą odszkodowania jest wartość przedmiotu przyjęta do ubezpieczenia. 

6.2. W odniesieniu do sprzętu komputerowego stacjonarnego i przenośnego powyżej siódmego roku 
eksploatacji: 
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6.2.1. W przypadku szkody całkowitej jako wysokość szkody przyjmuje się wartość rzeczywistą 
uszkodzonego sprzętu na dzień jej powstania. Wartość rzeczywistą stanowi wartość 
odtworzenia nowego sprzętu, od której potrąca się zużycie techniczne, jednak nie więcej niż 
70%. Koszty demontażu przedmiotu ubezpieczenia będą pokrywane bez względu na okres 
eksploatacji. 

6.2.2. W przypadku szkody częściowej koszty poniesione w celu przywrócenia uszkodzonego 
przedmiotu do stanu sprzed szkody, koszty demontażu i ponownego montażu poniesione w 
celu dokonania naprawy, koszty transportu do warsztatu naprawczego i z powrotem z 
wyłączeniem frachtu lotniczego.  

6.3. Górną granicą odszkodowani jest suma ubezpieczenia poszczególnego przedmiotu przyjęta do 
ubezpieczenia. 

6.4. Przy szkodzie częściowej naprawa następuje w oparciu o zaakceptowany przez strony kosztorys 
naprawy. 

6.5. Jeżeli naprawa jest wykonywana we własnym zakresie przez Ubezpieczonego, Ubezpieczyciel 
zwraca koszt materiałów i prac poniesionych w celu naprawy oraz uzasadniona kwotę na 
pokrycie kosztów ogólnych. Koszt takiej naprawy nie powinien być wyższy od zaakceptowanego 
kosztorysu o którym mowa w pkt 6.4. 

6.6. Jeżeli naprawa jest wykonywana przez zewnętrzny zakład naprawczy przedłożona faktura za 
naprawę albo wymianę podlega weryfikacji przez Ubezpieczyciela w oparciu o zaakceptowany 
wcześniej przez strony kosztorys naprawy o którym mowa w pkt 6.4. 

6.7. Nie uwzględnia się kosztów pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych, w dni wolne od pracy 
oraz frachtu ekspresowego. 

6.8. Nie uwzględnia się kosztów modernizacji lub ulepszeń uszkodzonych przedmiotów ubezpieczenia. 

6.9. Koszt prowizorycznych napraw zwracany jest tylko wtedy, gdy naprawy te stanowią część napraw 
końcowych i nie podwyższają całkowitego kosztu naprawy. 

7. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI UBEZPIECZYCIELA 

7.1. Ograniczenia odpowiedzialności: 

7.1.1. sprzęt elektroniczny stacjonarny – franszyza integralna i franszyza redukcyjna nie ma 
zastosowania, udział własny w wysokości 5% wartości odszkodowania, min. 300,00 zł 

7.1.2. sprzęt elektroniczny przenośny – franszyza integralna i franszyza redukcyjna nie ma 
zastosowania, udział własny w wysokości 10% wartości odszkodowania, min. 500,00 zł. 

7.1.3. w odniesieniu do ryzyka upuszczenia sprzętu elektronicznego franszyza integralna i udział 
własny nie mają zastosowania. Franszyza redukcyjna 20% wartości odszkodowania. 

7.1.4. W odniesieniu do ryzyka szkody w postaci awarii elektronicznej powstałe w elektronicznych 
częściach maszyn, urządzeń i aparatów innych niż urządzenia zgłoszone do ubezpieczenia 
jako sprzęt elektroniczny stanowiących integralną część tych maszyn, urządzeń i aparatów – 
franszyza integralna i franszyza redukcyjna nie ma zastosowania, udział własny w wysokości 
5% wartości odszkodowania, min. 300,00 zł,  

 

8. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE STAWKI I SKŁADKI UBEZPIECZENIOWEJ 

8.1. Ubezpieczyciel określi stawkę i na jej podstawie składkę ubezpieczeniową łącznie za zakres 
określony w Sekcji II pkt 4,5,6 oraz Sekcji II A  pkt 3. 

9. POSTANOWIENIA DODATKOWE 

W odniesieniu do pozostałych nie określonych w Sekcji II A  postanowień, wyłączeń, zakresów odpowiedzialności 
oraz definicji obowiązują postanowienia zawarte w Umowie Generalnej Ubezpieczenia w Sekcji I  Postanowienia 
Wspólne, oraz w Sekcji II -  Ubezpieczenie Mienia od Wszystkich Ryzyk. 
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SEKCJA II B 

UBEZPIECZENIE MASZYN, APARATÓW I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH OD 
SZKÓD ELEKTRYCZNYCH 

 

1. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA 

1.1. Przedmiotem ubezpieczenia są maszyny, aparaty i urządzenia elektryczne, elektryczne części 
maszyn, urządzeń i aparatów stanowiących ich integralną część. 

1.2. Przedmiotem ubezpieczenia w Sekcji II B mogą być wyłącznie maszyny, aparaty i urządzenia, które 
w chwili podpisywania umowy lub włączenia do umowy zostały włączone do eksploatacji, 
pozytywnie przeszły wszelkie próby i testy, są sprawne oraz spełniają wszelkie wymogi formalno-
prawne, tj. atesty, aprobaty, pozwolenia, certyfikaty, badania techniczne jeżeli takie są 
wymagane przepisami prawa lub przez producenta.  

1.3. Pozostałe postanowienia dotyczące przedmiotu ubezpieczenia zostały sformułowane w Sekcji II 
 pkt 1. 

2. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE MIEJSCA UBEZPIECZENIA 

2.1. W odniesieniu do przedmiotu ubezpieczenia określonego w Sekcji II B pkt 1 zachowane zostają 
postanowienia określone w Sekcji II pkt 3. 

3. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ZAKRESU UBEZPIECZENIA 

3.1. W uzupełnieniu zakresu ubezpieczenia określonego w Sekcji II punkty 4,5 i 6, rozszerzony zostaje 
zakres ubezpieczenia: 

3.1.1. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku nagłych, 
nieprzewidzianych i niezależnych od woli zdarzeń spowodowanych: 

(1) działaniem człowieka przez co rozumie się nieumyślny błąd operatora, użytkownika oraz 
umyślne zniszczenie przez osoby trzecie, 

(2) nie zadziałaniem zabezpieczeń zwarciowych, przeciążeniowych lub zamkowych ; 

(3) zmianą napięcia zasilania, zmianami powstałymi w wyniku awarii wartości częstotliwości 
prądu elektrycznego; 

(4) uszkodzeniem instalacji, zwarciem, zanikiem napięcia jednej lub więcej faz; 

 

4. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE WYŁĄCZEŃ ODPOWIEDZIALNOŚCI UBEZPIECZYCIELA 

4.1. Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie Sekcji II B z uwzględnieniem zapisów Sekcji II pkt 7 nie 
obejmuje szkód: 

4.1.1. W maszynach, aparatach i urządzeniach elektrycznych, których moc znamionowa nie 
przekracza 1kw. 

4.1.2. w odgromnikach, miernikach, licznikach, grzejnych urządzeniach elektrycznych, 
wkładach topikowych, bezpiecznikach, czujnikach, żarówkach, lub innych materiałach 
eksploatacyjnych i częściach szybko zużywających się lub podległych okresowej 
wielokrotnej wymianie w toku normalnego użytkowania. 

4.1.3. Za które z mocy prawa lub postanowień umowy odpowiedzialny jest producent, 
sprzedawca lub warsztat naprawczy o ile nie uchyla się od odpowiedzialności. 

4.1.4. w urządzeniach i maszynach elektrycznych nie posiadających aktualnych protokołów 
badań eksploatacyjnych wymaganych obowiązującymi przepisami o eksploatacji maszyn 
elektrycznych o ile nie dopełnienie obowiązków badań było bezpośrednią przyczyną 
szkody. 
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4.1.5. Wynikające z wszelkich pośrednich i utraconych korzyści. 

4.1.6. Spowodowanych wadami lub usterkami istniejącymi przed zawarciem ubezpieczenia, o 
których ubezpieczający wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się 
dowiedzieć. 

4.1.7. W maszynach i aparatach technicznych zamontowanych pod ziemią lub związanych z 
produkcją wydobywczą. 

4.1.8. Powstałych podczas eksploatacji wcześniej uszkodzonej i nienaprawionej maszyny. 

4.1.9. Podczas przeprowadzania testów i prób z wyjątkiem testów i prób dokonywanych z 
wcześniejszymi badaniami technicznymi, a także powstałych w wyniku zamierzonych 
przeciążeń, doświadczeń i eksperymentów. 

5. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE WARTOŚCI PRZYJĘTYCH DO UBEZPIECZENIA SUM UBEZPIECZENIA  

5.1. Sumy ubezpieczenia maszyn, urządzeń i aparatów są podane łącznie dla wszystkich lokalizacji. 
Jako wartość maszyn, aparatów i urządzeń przyjęta została analogicznie jak w Sekcji II pkt 8 ppkt 
8.4.3. wartość z jaką dany środek trwały został wprowadzony do ewidencji księgowej na zapisach 
początkowych, dla celów ubezpieczeniowych rozumiana jako wartość księgowa brutto, bez 
względu na stopień amortyzacji i zużycia technicznego. 

5.2. Maszyny, aparaty i urządzenia ubezpieczone w zakresie określonym w Sekcji II B, ubezpieczone są 
w systemie sum stałych zgodnie z definicją systemów sum stałych zawartą  w Sekcji II pkt 9.3.1. 

5.2.1. Suma ubezpieczenia maszyn, aparatów i urządzeń wynosi: 1 535 844,89 zł 

5.3. Limit odpowiedzialności w odniesieniu do ubezpieczenia elektrycznych części maszyn, urządzeń i 
aparatów stanowiących integralną część tych maszyn, urządzeń i aparatów jest przyjęta 
solidarnie w systemie pierwszego ryzyka zgodnie z definicją systemów ubezpieczenia zawartą w 
Sekcji II pkt 9.3.2. 

 

5.3.1. Limit odpowiedzialności w odniesieniu do elektrycznych części maszyn, urządzeń i 
aparatów stanowiących integralną część tych maszyn, urządzeń i aparatów wynosi 
200 000,00 zł w każdym rocznym okresie ubezpieczenia. 

6. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE USTALENIA WYSOKOŚCI SZKODY I WYPŁATY ODSZKODOWANIA 

6.1. W odniesieniu do przedmiotu ubezpieczenia Sekcji II B do piątego roku eksploatacji jako 
wysokość szkody przyjmuje się koszt naprawy lub cenę nabycia nowego przedmiotu tego samego 
rodzaju, typu, modelu i o tych samych lub zbliżonych parametrach zwiększony o koszt transportu 
i montażu bez względu na stopień amortyzacji i zużycia technicznego przedmiotu ubezpieczenia. 
Odszkodowanie za szkodę częściową lub całkowitą wyznaczone zostanie w oparciu o koszt 
odtworzenia nowego mienia jednak górną granicą odszkodowania jest wartość przedmiotu 
przyjęta do ubezpieczenia. 

6.2. W odniesieniu do przedmiotu ubezpieczenia Sekcji II B powyżej piątego roku eksploatacji: 

6.2.1. W przypadku szkody całkowitej jako wysokość szkody przyjmuje się wartość rzeczywistą 
uszkodzonego przedmiotu ubezpieczenia na dzień jej powstania z zastrzeżeniem, że 
potrącenie zużycia technicznego nie będzie większe niż 50%. Koszty demontażu 
przedmiotu ubezpieczenia będą pokrywane bez względu na okres eksploatacji. 

6.2.2. W przypadku szkody częściowej koszty poniesione w celu przywrócenia uszkodzonego 
przedmiotu do stanu sprzed szkody, koszty demontażu i ponownego montażu 
poniesione w celu dokonania naprawy, koszty transportu do warsztatu naprawczego i z 
powrotem z wyłączeniem frachtu lotniczego.  

6.3. Górną granicą odszkodowania jest suma ubezpieczenia poszczególnego przedmiotu przyjęta do 
ubezpieczenia. 

6.4. Przy szkodzie częściowej naprawa następuje w oparciu o zaakceptowany przez strony kosztorys 
naprawy. 
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6.5. Jeżeli naprawa jest wykonywana we własnym zakresie przez Ubezpieczonego, Ubezpieczyciel 
zwraca koszt materiałów i prac poniesionych w ceku naprawy oraz uzasadniona kwotę na 
pokrycie kosztów ogólnych. Koszt takiej naprawy nie powinien być wyższy od zaakceptowanego 
kosztorysu o którym mowa w pkt 6.4. 

6.6. Jeżeli naprawa jest wykonywana przez  zewnętrzny zakład naprawczy przedłożona faktura za 
naprawę albo wymianę podlega weryfikacji przez ubezpieczyciela w oparciu o zaakceptowany 
wcześniej przez strony kosztorys naprawy o którym mowa w pkt 6.4. 

6.7. Przy ustaleniu wysokości szkody nie uwzględnia się kosztów wynikających z braku części 
zamiennych lub materiałów potrzebnych do przywrócenia stanu istniejącego przed szkodą. 

6.8. W przypadku szkody całkowitej wysokość szkody zmniejszy się o wartość pozostałość, które mogą 
być przeznaczone do dalszego użytku, przeróbki odbudowy lub sprzedaży. 

6.9. Nie uwzględnia się kosztów pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych, w dni wolne od pracy 
oraz frachtu ekspresowego lub lotniczego. 

6.10. Nie uwzględnia się kosztów modernizacji lub ulepszeń uszkodzonych przedmiotów ubezpieczenia. 

6.11. Koszt prowizorycznych napraw zwracany jest tylko wtedy, gdy naprawy te stanowią część napraw 
końcowych i nie podwyższają całkowitego kosztu naprawy. 

7. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI UBEZPIECZYCIELA 

7.1. Ograniczenia odpowiedzialności: 

7.1.1. franszyza redukcyjna 5% wartości odszkodowania, min. 500,00 zł 

7.1.2. franszyza integralna i udział własny nie mają zastosowania. 

8. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE STAWKI I SKŁADKI UBEZPIECZENIOWEJ 

Ubezpieczyciel określi stawkę i na jej podstawie składkę ubezpieczeniową łącznie za zakres określony w Sekcji 
II pkt 4,5,6 oraz Sekcji II A pkt 3 i Sekcji II B pkt 3. 

9. POSTANOWIENIA DODATKOWE 

W odniesieniu do pozostałych nie określonych w Sekcji II B postanowień, wyłączeń, zakresów 
odpowiedzialności oraz definicji obowiązują postanowienia zawarte w Umowie Generalnej w Sekcji I - 
Postanowienia Wspólne, oraz Sekcji II -  Ubezpieczenie Mienia Od Wszystkich Ryzyk. 
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SEKCJA II C 
 
 

UBEZPIECZENIE UTRATY ZYSKU 
 

1. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU  I ZAKRESU UBEZPIECZENIA 

1.1. Przedmiotem ubezpieczenia są koszty stałe bez amortyzacji, które Ubezpieczający będzie ponosił z 
tytułu prowadzonej przez niego działalności, jeżeli prowadzona przez niego działalność zostanie 
przerwana lub zakłócona na skutek szkody w mieniu objętym ochroną ubezpieczeniową zgodnie z 
zakresem ubezpieczenia określonym w pkt 4, 5, 6 Sekcji II oraz pkt 3 Sekcji IIA i Sekcji IIB. 

2. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE MIEJSCA UBEZPIECZENIA 

2.1. W odniesieniu do przedmiotu ubezpieczenia określonego w pkt 1 Sekcji IIC zachowane zostają 
postanowienia określone w Sekcji II pkt 3.1. 

3. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE WYŁĄCZEŃ ODPOWIEDZIALNOŚCI UBEZPIECZYCIELA 

3.1. Ubezpieczyciel w zakresie Sekcji IIC z uwzględnieniem zapisów Sekcji II pkt 7 nie odpowiada za utratę 
zysku powstałą w wyniku szkody w mieniu, za którą nie ponosi on odpowiedzialności na podstawie 
ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. 

3.2. Zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód powstałych lub zwiększonych wskutek:  

3.2.1. nieuzasadnionej zwłoki Ubezpieczającego w podjęciu działalności gospodarczej, 

3.2.2. decyzji organów administracji rządowej lub samorządowej, która uniemożliwi bądź 
opóźnia odtworzenie zniszczonego mienia; 

3.2.3. braku kapitału niezbędnego do odtworzenia lub zastąpienia zniszczonego mienia; 

3.2.4. bezskutecznej windykacji należności w rezultacie utraty dokumentów księgowych; 

3.2.5. deprecjacji nieuszkodzonych towarów; 

3.2.6. powstania szkody w ubezpieczonym mieniu poza miejscem prowadzenia działalności; 

3.3. Ponadto ochrona ubezpieczeniową nie są objęte: 

3.3.1. podatek VAT, podatek akcyzowy, opłaty celne i opłaty skarbowe; 

3.3.2. koszty, straty i zyski, które pochodzą z operacji giełdowych i innych inwestycji kapitałowych; 

3.3.3. wszelkiego rodzaju należności, w tym karty pieniężne, grzywny lub odszkodowania, do których 
wypłaty Ubezpieczający będzie obowiązany w przypadku niewykonania lub nienależytego 
wykonania zobowiązania wskutek zaistniałej szkody w mieniu; 

3.3.4. honoraria autorskie i wynagrodzenia zależne od obrotu; 

 

4. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE SUMY UBEZPIECZENIA I OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI 

4.1. Suma ubezpieczenia powiększona o ustaloną wartość wzrostu stanowi górną granicę 
odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkodę. 

4.1.1. Sumę ubezpieczenia stanowi określona w umowie ubezpieczenia kwota, ustalona na 
podstawie planowanych rocznych kosztów stałych bez amortyzacji. 

4.1.2. zostaje ustanowiona wartość wzrostu sumy ubezpieczenia na poziomie 25% sumy 
ubezpieczenia. 

4.1.3. Wszelkie koszty związane z ustaleniem sumy ubezpieczenia ponosi Ubezpieczony. 

4.2. Ograniczenia odpowiedzialności w odniesieniu do ubezpieczenia utraty zysku: 

4.2.1.  franszyza redukcyjna wynosi 3 dni 
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4.2.2. Franszyza integralna i udział własny nie mają zastosowania. 

5. Suma ubezpieczenia utraty zysku wynosi: 3 300 000,00 zł 

6. OKRES ODSZKODOWAWCZY 

6.1. Okres odszkodowawczy wynosi 12 miesięcy w odniesieniu do każdego rocznego okresu ubezpieczenia i 
stanowi maksymalny przewidywany okres zakłóceń lub przerwy w działalności rozpoczynający się w dniu 
powstania szkody w ubezpieczonym mieniu i trwający tak długo, jak długo szkoda będzie wywierać 
ujemny wpływ na wyniki finansowe prowadzonej działalności. 

7. POSTANOWIENIA DODATKOWE 

7.1. Składka zapłacona za ubezpieczenie utraty zysku stanowi składkę depozytową i podlega rozliczeniu.  

7.2. Rozliczenie składki nastąpi najpóźniej do 30.04 w każdym rocznym okresie ubezpieczenia na podstawie 
ostatecznych kosztów stałych poniesionych przez Ubezpieczonego. 

7.2.1. Ubezpieczający będzie zobowiązany do zapłacenia dodatkowej składki za ubezpieczeni utraty zysku 
tylko w przypadku jeżeli poniesione przez niego koszty stałe będą większe od przyjętej sumy 
ubezpieczenia o 5%. 

7.2.2. Dodatkowa składka o której mowa  w pkt 6.2.1. będzie wyliczona w oparciu o określoną w Umowie 
generalnej stawkę. 

7.2.3. Ubezpieczyciel będzie zobowiązany do zwrotu nadpłaconej składki jeżeli  poniesione przez 
Ubezpieczonego koszty stałe będą niższe niż suma ubezpieczenia. 

7.3. W odniesieniu do pozostałych nie określonych w Sekcji II C  postanowień, wyłączeń, zakresów 
odpowiedzialności oraz definicji obowiązują postanowienia zawarte w Umowie Generalnej 
Ubezpieczenia w Sekcji I  Postanowienia Wspólne, oraz w Sekcji II -  Ubezpieczenie Mienia od Wszystkich 
Ryzyk. 

 

 
Tabela nr 1.  Sumy ubezpieczenia przyjęte w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk. 

 

lp. przedmiot ubezpieczenia suma ubezpieczenia  
system 

ubezpieczenia* 

1. Budynki, budowle 64 522 390,42 SS 

2. Pozostałe środki trwałe, wyposażenie 3 084 535,27 SS 

3. Sprzęt elektroniczny stacjonarny 1 683 714,30 SS 

4. Sprzęt elektroniczny przenośny 560 386,36 SS 

5. Oprogramowanie  500 000,00 PR 

6. 
Elektroniczne części maszyn, urządzeń i aparatów 
stanowiące integralną część tych maszyn, urządzeń i 
aparatów, sieci komputerowe 

200 000,00 PR 

7. Maszyny, aparaty i urządzenia elektryczne. 1 535 844,89 SS 

8. 
Elektryczne części maszyn, aparatów i urządzeń 
stanowiące integralną część tych maszyn, aparatów i 
urządzeń. 

200 000,00 PR 

9. Mienie pracownicze  10 500,00 PR 

10. Mienie osób trzecich 50 000,00 PR 

11. Gotówka  10 000,00 PR 
* systemy ubezpieczenia: 
SS – ubezpieczenie w systemie na sumy stałe 
PR – ubezpieczenie w systemie na pierwsze ryzyko 
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TABELA NR 2.  Postanowienia dotyczące kosztów dodatkowych ponad sumę ubezpieczenia 
w ubezpieczeniu od wszystkich ryzyk 

lp. 
postanowienia dotyczące  

kosztów dodatkowych  
ponad sumę ubezpieczenia 

przedmiot ubezpieczenia 
suma ubezpieczenia  

(w zł) 

1. 

Postanowienia dotyczące pokrycia kosztów 
uprzątnięcia pozostałości po szkodzie oraz 
kosztów zabezpieczenia mienia przed 
szkodą i kosztów ratownictwa (pkt 6.1.) 

koszty dodatkowe 1 000 000,00 

2. 
Postanowienia dotyczące pokrycia kosztów 
rzeczoznawców (pkt 6.2.)  

koszty dodatkowe 50 000,00 

3. 
Postanowienia dotyczące pokrycia kosztów 
identyfikacji miejsc awarii (pkt 6.3.) 

koszty dodatkowe 50 000,00 

4. 
Postanowienia dotyczące pokrycia kosztów 
restytucji dokumentów (pkt 6.4.) 

koszty dodatkowe 50 000,00 

5. 
Postanowienia dotyczące pokrycia kosztów 
odtworzenia danych i oprogramowania (pkt 
6.5.) 

koszty dodatkowe 50 000,00 

 

TABELA NR 3.  Postanowienia limitujące odpowiedzialność Ubezpieczyciela w ubezpieczeniu od wszystkich 
ryzyk 

 

lp. 

postanowienia 
limitujące 

odpowiedzialność 
Ubezpieczyciela 

przedmiot 
ubezpieczenia 

limit  
(w zł) 

Franszyza 
integralna 

Franszyza 
redukcyjna 

Udział 
własny 

1. 

Postanowienia dotyczące 
kradzieży z włamaniem, 
rabunku i dewastacji (pkt 
5.1.)  

Zgodnie z pkt 1 z 
wyłączeniem gotówki 

300 000,00 x 

W wysokości 2%  
odszkodowania, 

nie mniej niż 
300,00 zł 

x 

gotówka: 
kradzież z włamaniem i 
rabunek w lokalu: 
rabunek w transporcie: 

10 000,00 
10 000,00 
10 000,00 

x 
x 
x 

W wysokości 2%  
odszkodowania, 

nie mniej niż 
300,00 zł 

x 
x 
x 

koszt zniszczonych 
zabezpieczeń 
przeciwkradzieżowych 

50 000,00 x 

W wysokości 2%  
odszkodowania, 

nie mniej niż 
300,00 zł 

x 

Szkody w lokalizacjach 
nienazwanych 

100 000,00 x 

2% wartości 
odszkodowania, 

nie mniej niż 
300,00 zł 

x 

2. 

Postanowienia dotyczące 
odpowiedzialności 
ubezpieczyciela za szkody 
powstałe podczas transportu 
gotówki (pkt 5.2.) 

gotówka 10 000,00 x x x 

3. 

Postanowienia dotyczące 
ryzyka dewastacji 
niezwiązanej z kradzieżą (pkt 
5.3.) 

Mienie zgodnie z pkt 1 100 000,00 x 

5% wartości 
odszkodowania, 

nie mniej niż 
300,00 zł 

x 

szkody polegające na 
uszkodzeniach w wyniku 
pomalowania (graffiti itp.) 

50 000,00 x 

5% wartości 
odszkodowania, 

nie mniej niż 
300,00 zł 

x 

4. 
Postanowienia dotyczące 
szkód przepięciowych (pkt 
5.4.) 

Mienie zgodnie z pkt 1 2 000 000,00 x 

5% wartości 
odszkodowania, 

nie mniej niż 
300,00 zł 

x 
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5. 
Postanowienia dotyczące 
prac remontowo 
budowlanych (pkt 5.5.) 

Mienie zgodnie z pkt 1 1 000 000,00 x x x 

6. 
Postanowienia dotyczące 
katastrofy budowlanej (pkt 
5.6.) 

Mienie zgodnie z pkt 1 1 000 000,00 x x x 

7. 
Postanowienia dotyczące 
budynków wyłączonych z 
użytkowania (pkt 5.7.) 

Mienie zgodnie z pkt 1 3 000 000,00 x x x 

8. 
Postanowienia dotyczące 
mienia w transporcie (pkt 
5.8.) 

Mienie zgodnie z pkt 1 50 000,00 x 500,00 zł x 

9. 
Postanowienia dotyczące 
oszklenia w ubezpieczonym 
mieniu (pkt 5.9.) 

Szyby i inne szklane elementy 1 000 000,00 100,00 zł X x 

10. 

Postanowienia dotyczące 
szkód powstałych wskutek 
zalania mienia 
przechowywanego poniżej 
poziomu gruntu (pkt 5.10.) 

Mienie zgodnie z pkt 1 100 000,00 x 

5% wartości 
odszkodowania, 

nie mniej niż 
300,00 zł 

x 

11. 

Postanowienia dotyczące 
ryzyka strajków, rozruchów i 
zamieszek społecznych (pkt 
5.11.) 

Mienie zgodnie z pkt 1 1 000 000,00 x x 

10% 
wysokości 
szkody nie 
mniej niż 

2 000,00 zł 

12. 
Postanowienia dotyczące 
ryzyka terroryzmu pkt 5.12. 

Mienie zgodnie z pkt 1 1 000 000,00 x x 

10% 
wysokości 
szkody nie 
mniej niż 

2 000,00 zł 

13. 
Postanowienia dotyczące 
kradzieży zwykłej pkt 5.13. 

Mienie zgodnie z pkt 1 10 000,00 x 
20% wartości 

odszkodowania 
x 
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SEKCJA III 

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ 
 

1. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA I ZAKRES UBEZPIECZENIA 

1.1. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna deliktowa i kontraktowa, w tym zbieg tych 
roszczeń, wynikająca z przepisów prawa jako zobowiązanie Ubezpieczonego oraz osób za których 
działania lub zaniechania Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność do naprawienia szkody wyrządzonej 
osobie trzeciej lub pracownikowi. 

1.2. Zakresem ubezpieczenia objęte są szkody, których powstanie pozostaje w bezpośrednim związku z 
działalnością prowadzoną przez Ubezpieczonego oraz posiadaniem, zarządzaniem i administrowaniem 
mieniem i infrastrukturą z zastrzeżeniem wyłączeń oraz z uwzględnieniem dodatkowych postanowień, w 
tym związane z wprowadzeniem produktu do obrotu przez Ubezpieczonego. 

1.3. Zakresem ubezpieczenia objęte są także szkody: 

1.3.1. wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa, 

1.3.2. osobowe wynikające ze zgodnego z prawem działania, jeżeli przemawiają za tym względy słuszności,  

1.3.3. wyrządzone przez pracowników w czasie pobytu w delegacjach służbowych na całym świecie z 
wyłączeniem odpowiedzialności na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Kanady oraz 
Australii. 

1.3.4. powstałe na skutek zaniechania działania, do którego zobowiązany był Ubezpieczony, 

1.3.5. będące przedmiotem postępowania i orzeczeń sądów zagranicznych oraz postępowań i orzeczeń w 
oparciu o zagraniczne prawo, pod warunkiem, że obowiązek zastosowania prawa zagranicznego 
wynika z przepisów prawa polskiego lub prawa międzynarodowego,  

1.3.6. związane z przeniesienia ognia oraz szkodami wodociągowymi. 

1.4. Ochroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za powstałe szkody oraz 
ich następstwa: 

1.4.1. na osobie – szkoda będąca następstwem śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, w tym 
także koszty leczenia i rehabilitacji, utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby 
nie doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia. Szkoda na osobie obejmuje obowiązek zapłaty 
zadośćuczynienia będący następstwem śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, 

1.4.2. rzeczowe – straty rzeczywiste powstałe wskutek zniszczenia, uszkodzenia, lub utraty rzeczy, a także 
utracone korzyści, które poszkodowany mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono, 

1.4.3. majątkowe, nie wynikające ze szkody na osobie lub szkody rzeczowej. 

2. CZASOWY ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ 

2.1. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność za szkody będące następstwem wypadku 
ubezpieczeniowego, który miał miejsce w okresie ubezpieczenia bez względu na fakt kiedy zostało 
popełnione uchybienie będące przyczyną wypadku ubezpieczeniowego, o ile wynikające z niego 
roszczenie zostało zgłoszone przed upływem przewidzianego przepisami prawa terminu przedawnienia. 

2.2. Za wypadek uważa się śmierć, doznanie rozstroju zdrowia, uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenie lub 
zniszczenie mienia lub powstanie szkody majątkowej nie wynikającej ze szkody na osobie lub szkody 
rzeczowej.  

2.3. Wszystkie szkody, które powstały wskutek tej samej przyczyny, traktuje się jak jeden wypadek 
ubezpieczeniowy, a za datę jego wystąpienia przyjmuje się datę powstania pierwszej z nich. Ochroną 
ubezpieczeniową objęte są wszystkie szkody z takiej serii, pod warunkiem że pierwsza szkoda powstała w 
okresie ubezpieczenia. W takim przypadku ochroną ubezpieczeniową objęte są wszystkie szkody należące 
do danej serii, nawet jeżeli miały miejsce po zakończeniu okresu ubezpieczenia. Jeżeli jednak pierwsza 
szkoda z serii powstała przed początkiem okresu ubezpieczenia, a Ubezpieczony nie wiedział o niej ani 
przy zachowaniu należytej staranności nie mógł się o niej dowiedzieć, ani nie był ubezpieczony u tego 
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samego ubezpieczyciela uznaje się, że seria rozpoczęła się od pierwszej szkody, która powstała już w 
okresie ubezpieczenia i począwszy od niej jest objęta ubezpieczeniem na zasadach opisanych powyżej.  

 

3. UBEZPIECZYCIEL ODPOWIADA W SZCZEGÓLNOŚCI ZA SZKODY: 

3.1. Poniesione przez pracowników Ubezpieczonego 

3.1.1. Ustanawia się odpowiedzialność Ubezpieczyciela ograniczoną do ustalonego limitu za szkody 
poniesione przez pracowników Ubezpieczonego także w zakresie zobowiązań przewyższających lub 
nie objętych kwotami świadczeń wypłaconych poszkodowanym pracownikom na podstawie ustawy z 
dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób 
zawodowych (Dz. U. 2009 r. nr 167 poz. 1322 ze zm.). 

3.1.2. Ochroną ubezpieczeniową objęta będzie odpowiedzialność cywilna pracodawcy wobec pracowników 
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jak i poza jej granicami. Ochrona zostaje udzielona dla sytuacji, w 
których pracownik wykonuje umówioną pracę /lub czynności nałożone na niego przez pracodawcę. 
Ubezpieczeniem objęte będą także szkody rzeczowe powstałe w mieniu pracowniczym w tym również 
w samochodach pracowników Ubezpieczającego. 

3.1.3. Wyłączenia odpowiedzialności za szkody wynikające z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
pracodawcy: 

1) Ubezpieczyciel nie będzie odpowiadał za szkody będące następstwem choroby zawodowej. 

3.1.4. Limit odpowiedzialności w odniesieniu do szkód rzeczowych wynosi 4 000 000,00 zł na jeden 
wypadek i wszystkie wypadki w każdym rocznym okresie ubezpieczenia.  

3.1.4.1. W odniesieniu do szkód na osobie Ubezpieczyciel odpowiada do wysokości podstawowej sumy 
gwarancyjnej w każdym rocznym okresie ubezpieczenia.  

3.1.5. Ograniczenia odpowiedzialności: 

3.1.5.1. W szkodach rzeczowych – udział własny w wysokości 10% wartości odszkodowania 

3.1.5.2. W szkodach osobowych – franszyza redukcyjna jest równa wysokości świadczenia wypłacanego 
przez ZUS. 

3.2. Powstałe w mieniu najmowanym 

3.2.1. Ustanawia się odpowiedzialność Ubezpieczyciela do ustalonego limitu za szkody rzeczowe powstałe w 
nieruchomościach oraz rzeczach ruchomych, z których Ubezpieczony korzystał na podstawie umowy 
najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze.  

3.2.2. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z normalnego zużycia rzeczy oraz 
związane z utratą rzeczy lub jej części składowej niewynikającą z jej uszkodzenia lub zniszczenia. 

3.2.3. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych w pojazdach oraz ich wyposażeniu i 
rzeczach pozostawionych w tych pojazdach. 

3.2.4. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych w następstwie prac naprawczych lub 
remontowych za wyjątkiem napraw koniecznych do których zobowiązany jest Ubezpieczony na 
podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

3.2.5. Limit odpowiedzialności wynosi 5 000 000,00 zł na jeden wypadek i wszystkie wypadki w 
każdym rocznym okresie ubezpieczenia w odniesieniu do szkód rzeczowych.  

3.2.6. franszyza integralna w szkodach rzeczowych wynosi 500,00 zł. 

3.3. Wyrządzone przez wykonawców, ich podwykonawców i ich współpracowników; 

3.3.1. ustanawia się odpowiedzialność Ubezpieczyciela  do ustalonego limitu za szkody powstałe w związku 
z wykonywaniem czynności, prac lub usług przez wykonawców i ich podwykonawców i  
współpracowników jeżeli roszczenie zostało skierowane bezpośrednio do Ubezpieczonego. 

3.3.2. W odniesieniu do szkód powstałych w związku z wykonywaniem czynności przez wykonawców 
Ubezpieczyciel zachowuje prawo regresu wypłaconego odszkodowania do sprawcy szkody.  
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3.3.3. Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody rzeczowe wynosi 400 000,00 zł na jeden wypadek i 
wszystkie wypadki w każdym rocznym okresie ubezpieczenia. W odniesieniu do szkód na osobie 
Ubezpieczyciel odpowiada do wysokości sumy gwarancyjnej. 

3.3.4. Franszyza integralna, franszyza redukcyjna i udział własny nie mają zastosowania 

 

3.4. Polegające na zniszczeniu lub utracie mienia pozostawionego na przechowanie, kontrolowanego lub 
chronionego przez Ubezpieczającego. 

3.4.1. Ustanawia się odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody polegające na zniszczeniu lub utracie 
mienia przechowywanego, kontrolowanego lub chronionego przez Ubezpieczającego, przyjętego w 
celu wykonania usługi w ramach działalności prowadzonej przez Ubezpieczającego.  

3.4.2. W przypadku szkody polegającej na kradzieży rzeczy oddanej na przechowanie Ubezpieczony winien 
niezwłocznie powiadomić policję. 

3.4.3. W szkodach rzeczowych franszyza integralna, redukcyjna i udział własny nie mają zastosowania. 

3.5. Włączenie do ochrony pracowników Ubezpieczonego jako osób trzecich 

3.5.1. Ustanawia się,  że w przypadku  gdy Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność  za  szkodę poniesioną  
przez pracownika lub osobę wykonującą  pracę na podstawie innych umów cywilnoprawnych, osoba 
ta jest  osobą trzecią względem Ubezpieczonego, pod warunkiem, że  szkoda, którą poniosła nie 
wynika ze stosunku pracy (zatrudnienia).  

3.6. spowodowane przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC posiadacza pojazdu 

3.6.1. Ustanawia się  ograniczoną odpowiedzialność Ubezpieczyciela do ustalonego limitu za szkody 
rzeczowe spowodowane przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu 
odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z 
ruchem tych pojazdów. W przypadku, gdy szkody spowodowane zostały przez osoby, które 
prowadziły pojazd bez posiadania określonych uprawnień lub/i pod wpływem alkoholu lub środków 
odurzających  Ubezpieczycielowi przysługuje prawo regresu. 

3.6.2. Limit odpowiedzialności wynosi 1.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym 
okresie ubezpieczenia w odniesieniu do szkód rzeczowych. W odniesieniu do szkód na osobie 
Ubezpieczyciel odpowiada do wysokości podstawowej sumy gwarancyjnej. 

3.6.3. franszyza integralna w szkodach rzeczowych wynosi 500,00 zł. 

 

4. WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI 

Z zachowaniem wyłączeń w poszczególnych postanowieniach, Ubezpieczyciel nie będzie udzielał ochrony 
ubezpieczeniowej jedynie dla szkód: 

4.1. Wyłączenia ogólne: 

4.1.1. wyrządzonych umyślnie przez  reprezentantów Ubezpieczającego; 

4.1.2. wyrządzonych przez osoby znajdujące się w stanie nietrzeźwości w rozumieniu przepisów prawa lub 
po użyciu substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów 
o przeciwdziałaniu narkomanii, 

4.1.3. których naprawa wynika z przepisów o rękojmi i gwarancji: ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje 
ponadto kosztów i nakładów jakie poniósł lub jest zobowiązany ponieść ubezpieczony w razie 
skorzystania przez poszkodowanego z uprawnień wynikających z rękojmi, gwarancji lub uprawnień 
wynikających z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową, 

4.1.4. polegające na zaginięciu lub kradzieży gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, wszelkiego 
rodzaju dokumentów oraz zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych i innych; polegające na 
zniszczeniu, uszkodzeniu, zaginięciu lub kradzieży bonów towarowych oraz innych substytutów 
pieniądza, dzieł sztuki, przedmiotów z metali lub kamieni szlachetnych, oraz zbiorów o charakterze 
kolekcjonerskim lub archiwalnym, a także przedmiotów o charakterze zabytkowym lub unikatowym, 
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4.1.5. powstałe wskutek oddziaływania energii jądrowej i zanieczyszczenia radioaktywnego, 

4.1.6. wynikłe z działania środków i materiałów wybuchowych, fajerwerków i kafarów, 

4.1.7. wyrządzone w związku z imprezami masowymi  podlegającymi ubezpieczeniu obowiązkowemu 
określonemu w rozporządzeniu ministra finansów z dnia 17 grudnia 2003 roku w sprawie 
obowiązkowego Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatorów imprez masowych  (Dz. U. 
nr 220, poz. 2179 ze zm.),  

4.1.8. powstałe wskutek powolnego i długotrwałego działania czynnika termicznego, chemicznego, 
biologicznego, w tym oddziaływania temperatury, gazów, oparów, wilgoci, dymu, sadzy, ścieków, 
zagrzybienia oraz działania hałasu;  

4.1.9. powstałe bezpośrednio lub pośrednio w związku z wydobywaniem, przetwarzaniem, produkcją, 
dystrybucją, przechowywaniem, transportem azbestu (w tym w związku z użyciem produktów 
zawierających azbest), formaldehydu lub dioksan powstałe wskutek bezpośredniego lub pośredniego 
oddziaływania / używania wyrobów tytoniowych oraz przez produkty lub substancje mogące 
powodować raka oraz pylicę, 

4.1.10. powstałe w następstwie stanu wojennego, stanu wyjątkowego, rewolucji, konfiskat, aktów 
terroryzmu, niepokojów społecznych, strajków, zamieszek lub rozruchów;  

4.1.11. powstałe wskutek oddziaływania promieni laserowych, maserowych, promieniowania jonizującego, 
pola magnetycznego i elektromagnetycznego;  

4.1.12. związane z naruszeniem dóbr osobistych innych, niż objęte zakresem szkody na osobie; 

4.1.13. objęte systemem ubezpieczeń obowiązkowych; 

4.1.14. za które przysługuje odszkodowanie na podstawie prawa górniczego lub geologicznego; 

4.1.15. związane z naruszeniem praw własności intelektualnej; 

4.1.16. w związku z tworzeniem, dostarczaniem, wdrażaniem oprogramowania informatycznego; 

4.1.17. powstałych w związku z prowadzeniem działalności leczniczej przez samodzielne publiczne zakłady 
opieki zdrowotnej (szpitale, przychodnie). 

4.1.18. jeżeli ubezpieczony lub osoby, którymi się posługuje, nie posiadały wymaganych przepisami prawa 
odpowiednich uprawnień do wykonywania określonego rodzaju działalności (czynności), 

4.1.19. powstałe wskutek działania wibracji, 

4.1.20. wynikłe z umownego rozszerzenia odpowiedzialności cywilnej w stosunku do zakresu wynikającego z 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności wprowadzającego zobowiązanie do 
osiągnięcia rezultatu w miejsce zobowiązania do starannego działania. 

4.1.21. regulowanych ustawą o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, 

4.1.22. wynikłe z braku określonych w umowie właściwości estetycznych przedmiotu umowy, w tym również 
z zastosowania elementów o właściwościach niezgodnych z umową takich jak kształt lub kolor, 

4.1.23. powstałe w związku z zastosowaniem nanotechnologii, 

4.1.24. powstałe w związku z przedostaniem się niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu, a 
także wszelkie koszty związane z usunięciem, oczyszczeniem i utylizacją jakichkolwiek zanieczyszczeń; 

4.1.25. powstałe w mieniu, z którego ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, 
użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy z 
zastrzeżeniem postanowień dotyczących szkód powstałych w mieniu najmowanym, pkt 3.2., 

4.1.26. powstałe w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez ubezpieczonego z 
zastrzeżeniem postanowień dotyczących szkód polegających na zniszczeniu lub utracie mienia 
pozostawionego na przechowanie, kontrolowanego lub chronionego przez Ubezpieczającego, pkt 
3.5. 

4.1.27. wyrządzone w rzeczach będących przedmiotem czynności spedycyjnych oraz powstałe w związku z 
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy spedycji lub przewozu, 
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4.1.28. wyrządzone w rzeczach wniesionych przez gości hotelowych w związku z prowadzeniem hotelu lub 
innego podobnego zakładu  

4.1.29. powstałe w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego, 

4.1.30. wynikające z normalnego zużycia rzeczy w czasie trwania umowy, 

4.1.31. w programach komputerowych i danych informatycznych oraz związane z tworzeniem, 
dostarczaniem lub wdrażaniem oprogramowania komputerowego, a także wyrządzone przez 
wszelkiego rodzaju wirusy komputerowe zakłócające prace systemu komputerowego lub sieci 
teleinformatycznej, 

4.1.32. wynikające z posiadania, obsługi, korzystania z kolei, tramwajów i kolejek linowych oraz wyciągów 
krzesełkowych, a także polegające na uszkodzeniu wagonów w przedsiębiorstwach przeładunkowych, 
spedycyjnych lub sztauerskich, 

4.1.33. wywołane przez genetycznie zmodyfikowany składnik GMO (organizmu zmodyfikowanego 
genetycznie) lub jakiekolwiek białko pochodzące z tego składnika oraz powstałe w wyniku 
uszkodzenia kodu genetycznego, spowodowane lub wynikające bezpośrednio lub pośrednio z 
zakaźnej encefalopatii gąbczastej (TSE), w tym m.in. encefalopatii gąbczastej bydła (BSE) czy choroby 
Creutzfeldta-Jakoba (vCJD) albo wirusa HIV, 

4.1.34. powstałe wskutek reklamy wprowadzającej w błąd. 

 

4.2. Wyłączenia odpowiedzialności za szkody majątkowej nie wynikające ze szkody na osobie lub szkody 
rzeczowej: 

4.2.1. spowodowane przez przedmioty dostarczone przez Ubezpieczonego (lub też na jego zlecenie czy jego 
rachunek); 

4.2.2. spowodowane świadomym naruszeniem wskazówek bądź zaleceń zleceniodawcy; 

4.2.3. wynikające z nadużycia zaufania oraz przywłaszczenia; 

4.2.4. wynikające z naruszenia gospodarczych praw ochronnych i praw autorskich (np. naruszenia prawa 
patentowego, uchybienia dotyczącego działań konkurencyjnych i reklamowych); a także z naruszenia 
przepisów zawartych w ustawach o ochronie danych osobowych; 

4.2.5. roszczenia o wykonanie lub prawidłowe wykonanie zobowiązania oraz o zwrot kosztów poniesionych 
na poczet ich wykonania; 

4.2.6. roszczenia z zakresu stosunku pracy; 

4.2.7. powstałe w wyniku zgubienia pieniędzy, dokumentów, papierów i przedmiotów wartościowych; 

4.2.8. powstałe w związku z naruszeniem praw licencyjnych; 

4.2.9. powstałe w następstwie działalności nie objętej umową ubezpieczenia; 

4.2.10. wyrządzone przez wszelkiego rodzaju wirusy lub innego rodzaju programy zakłócające prace 
jakiegokolwiek programu, całego komputera, sieci, niezależnie od przyczyny ich pojawienia się, w tym 
związane z internetem lub korzystaniem z internetu; 

4.2.11. nałożone na Ubezpieczonego grzywny, kary administracyjne lub sądowe, w tym również 
odszkodowania o charakterze karnym (nawiązka odszkodowawcza) oraz kary umowne, zadatki, 
roszczenia z tytułu odstąpienia od umowy oraz zwrot kosztów poniesionych na poczet lub w celu 
wykonania umów, podatki, należności publicznoprawne i opłaty manipulacyjne oraz, odszkodowania 
o charakterze karnym (exemplary damages, punitive damages), do zapłacenia których ubezpieczony 
jest zobowiązany. 

4.2.12. ze stałej emisji (np. hałasów, dymów, zapachów, wstrząsów, ciepła, światła itp.), 

4.2.13. z przekroczenia kosztów i kredytów, 

4.2.14. ze strat będących następstwem błędów księgowych, błędów płatniczych, przeniewierzenia 
pracowniczego, 
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4.2.15. z nieprzestrzegania uzgodnionych warunków i terminów oraz gwarancji i rękojmi, 

4.2.16. z wycofania produktów z rynku. 

4.2.17. wynikające z naruszenia przepisów zawartych w ustawie o ochronie danych osobowych, prawa o 
nieuczciwej konkurencji, prawa antymonopolowego; 

4.2.18. wyrządzone podmiotom powiązanym kapitałowo z ubezpieczonym, jeżeli powstały w wyniku 
udzielonych porad, zaleceń lub instrukcji. 

 

5. SUMA GWARANCYJNA 

5.1. Suma gwarancyjna wynosi 10 000 000,00 zł na jeden wypadek i na wszystkie wypadki w każdym rocznym 
okresie ubezpieczenia.  

5.2. Limity odpowiedzialności Ubezpieczyciela wskazane w poszczególnych postanowieniach zostają 
ustanowione w graniach sumy gwarancyjnej. 

5.2.1. Limit odpowiedzialności za szkody majątkowe nie wynikające ze szkody na osobie lub szkody 
rzeczowej wynosi 500 000 zł na jeden wypadek i wszystkie wypadki w każdym rocznym okresie 
ubezpieczenia. 

5.3. Suma gwarancyjna stanowić będzie górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela. 

5.3.1. Suma gwarancyjna będzie się zmniejszać o wypłacone odszkodowanie. Po rocznym okresie 
ubezpieczenia suma gwarancyjna zostanie przywrócona do wysokości ustalonej w umowie. 

5.3.2. Wszystkie szkody będące następstwem tego samego wypadku, albo wynikające z tej samej przyczyny, 
niezależnie od liczby osób poszkodowanych, uważa się za jeden wypadek i przyjmuje się, że miały 
miejsce w chwili powstania pierwszej szkody.  

6. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI UBEZPIECZYCIELA 

6.1. W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności  
i posiadanego mienia franszyza redukcyjna i udział własny nie mają zastosowania, z zastrzeżeniem 
następujących postanowień odmiennych: 

6.1.1. w odniesieniu do szkód majątkowych nie wynikających ze szkody na osobie lub szkody rzeczowej 
franszyza redukcyjna wynosi 10 % wartości odszkodowania, nie więcej niż 5 000,00 zł, 

6.1.2. w odniesieniu do szkód rzeczowych powstałych w czasie podróży służbowych franszyza redukcyjna 
wynosi 300,00 zł każdej szkodzie rzeczowej, 

6.2. Franszyza redukcyjna jest to kwota, o którą ubezpieczyciel pomniejsza wypłacane odszkodowanie. 

6.3. Franszyza redukcyjna jest potrącana z łącznego odszkodowania obliczonego dla wszystkich szkód 
rzeczowych poniesionych przez poszkodowanego z tytułu jednego wypadku. 

7. ZAKRES TERYTORIALNY 

7.1. Rzeczpospolita Polska;  

7.2. W odniesieniu do szkód wyrządzonych przez pracowników w czasie pobytu w delegacjach służbowych 
zakres  terytorialny obejmuje cały świat z wyłączeniem odpowiedzialności na terenie Stanów 
Zjednoczonych Ameryki Północnej, Kanady oraz Australii. 

8. OBOWIĄZKI UBEZPIECZONEGO 

8.1. W razie zajścia wypadku Ubezpieczony obowiązany jest użyć dostępnych mu środków w celu ratowania 
przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów. 

8.2. W razie zgłoszenia wypadku lub roszczenia przez poszkodowanego Ubezpieczonemu, będzie on 
obowiązany niezwłocznie powiadomić Ubezpieczyciela, dostarczając wszelkie posiadane dokumenty 
dotyczące okoliczności zdarzenia i rozmiarów szkody. 
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8.3. Na żądanie Ubezpieczyciela, Ubezpieczony będzie obowiązany udzielić wyjaśnień, dostarczyć dostępne 
mu dowody potrzebne do ustalenia okoliczności wypadku i rozmiarów szkody oraz umożliwić 
przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego. 

8.4. W razie zgłoszenia roszczenia o naprawienie szkody, Ubezpieczony będzie miał obowiązek powstrzymania 
się od dobrowolnego zaspokojenia roszczeń poszkodowanego, bądź zawarcia z nim ugody do czasu 
uzyskania pisemnej zgody Ubezpieczyciela wydanej bez zbędnej zwłoki.  

8.5. Jeżeli przeciwko Ubezpieczonemu lub sprawcy szkody, poszkodowany wystąpi na drogę sądową z 
roszczeniem o odszkodowanie, obowiązany on będzie niezwłocznie zawiadomić o tym Ubezpieczyciela. 

8.6. Na żądanie Ubezpieczyciela, Ubezpieczony będzie obowiązany udzielić pełnomocnictwa procesowego 
wskazanej przez Ubezpieczyciela osobie. 

8.7. Ubezpieczony będzie obowiązany dostarczyć Ubezpieczycielowi orzeczenie sądu w terminie 
umożliwiającym zajęcie stanowiska, co do wniesienia środków odwoławczych. 

9. OBOWIĄZKI UBEZPIECZYCIELA DOTYCZĄCE ZASAD I KOSZTÓW POSTĘPOWAŃ 

9.1. W granicach sumy gwarancyjnej Ubezpieczyciel zobowiązany będzie do: 

9.1.1. niezwłocznego dokonania oceny sytuacji faktycznej i prawnej, zbadania zasadności wysuwanych 
przeciwko Ubezpieczonemu roszczeń oraz podjęcia decyzji o wypłacie odszkodowania albo 
prowadzenia obrony Ubezpieczonego przed nieuzasadnionym roszczeniem. Jeżeli odszkodowanie nie 
przysługuje poszkodowanemu lub przysługuje w innej wysokości niż zgłoszone roszczenie, 
Ubezpieczyciel informuje o tym na piśmie osobę zgłaszającą roszczenie oraz Ubezpieczonego 
w terminie określonym w Ustawie o działalności ubezpieczeniowej wskazując na okoliczność 
i podstawę prawną uzasadniające odmowę lub zmniejszenie wypłaty odszkodowania. Wypłata 
odszkodowania, które Ubezpieczony zobowiązany jest zapłacić osobie poszkodowanej następuje na 
podstawie uznania dokonanego lub zaakceptowanego przez Ubezpieczyciela, zawartej lub 
zaakceptowanej przez Ubezpieczyciela ugody albo prawomocnego orzeczenia sądu. 

9.1.2. udzielenia Ubezpieczonemu wszelkiej niezbędnej obrony prawnej w przypadku niezasadności 
roszczeń, a także związanej z zaspokojeniem roszczeń zasadnych. 

9.1.3. pokrycia udokumentowanych, niezbędnych kosztów, poniesionych przez Ubezpieczonego w celu 
zmniejszenia rozmiarów szkody, nawet jeśli działania przez niego podjęte okazały się nieskuteczne; 

9.1.4. pokrycia udokumentowanych kosztów wynagrodzenia rzeczoznawcy powołanego przez 
Ubezpieczonego w porozumieniu z Ubezpieczycielem w celu ustalenia rozmiaru szkody oraz jej 
przyczyny; 

9.1.5. pokrycia kosztów obrony prawnej. Koszty obrony prawnej nie obejmują pensji ani innego 
wynagrodzenia Ubezpieczonego i jego pracowników. Za koszty obrony prawnej uważa się 
wynagrodzenie adwokatów i radców prawnych, należności biegłych i świadków, koszty sądowe, 
koszty podróży inne koszty  poniesione w celu obrony przez roszczeniem. Koszty obrony prawnej 
obejmują również wymienione koszty powstałe w postępowaniu administracyjnym i karnym lub 
dyscyplinarnym, jeżeli mają one związek z ustaleniem odpowiedzialności Ubezpieczonego za szkodę 
objętą ubezpieczeniem i obrony przez roszczeniem. 

9.1.6. Zwrot kosztów zastosowania przez Ubezpieczonego po zajściu wypadku ubezpieczeniowego środków 
w celu zmniejszenia rozmiarów objętej ubezpieczeniem szkody, jeżeli były one celowe chociażby 
okazały się bezskuteczne. 

9.2. Powyższe  postanowienia mają zastosowanie na każdym etapie likwidacji szkody, kiedy wymagane jest 
zajęcia stanowiska przez Ubezpieczyciela. 

9.3. Brak pisemnego stanowiska Ubezpieczyciela w zakresie pokrycia kosztów obrony sądowej, kosztów 
postępowań przygotowawczych, wyjaśniających i pojednawczych, kosztów wynagrodzenia 
rzeczoznawców, w ciągu 30 dni roboczych od dnia powzięcia przez Ubezpieczyciela informacji o 
konieczności poniesienia ww. kosztów przez Ubezpieczonego, będzie traktowane jako wyrażenie zgody 
przez Ubezpieczyciela na ponoszenie ww. kosztów, jako objętych ochroną ubezpieczeniową. 

9.4. Pokrycie kosztów postępowań sądowych nastąpi w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się 
orzeczenia sądowego (ugody sądowej), stwierdzającego obowiązek ich poniesienia. 
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9.5. Ustala się, że w przypadku dochodzenia roszczeń w odniesieniu do szkód na osobie Ubezpieczyciel będzie 
pokrywał koszty obrony prawnej  także przez innymi sądami niż sądy Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Tabela nr 4. Suma gwarancyjna i limity odpowiedzialności w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej 

 

Lp. zakres odpowiedzialności Suma gwarancyjna  
(w zł) 

1.  Ubezpieczenie 
odpowiedzialności cywilnej 

10 000 000,00 

Lp. zakres odpowiedzialności  

za szkody rzeczowe i szkody 
majątkowe 

Limity 
odpowiedzialnoś

ci w ramach 
sumy 

gwarancyjnej  
(w zł) 

Franszyza 
integralna  

(w zł) 

Franszyza 
redukcyjna 

Udział 
własny 

2.  poniesione przez pracowników 
Ubezpieczającego (pkt 3.1.) 

4 000 000,00  

(w odniesieniu do 
szkód rzeczowych) 

x 

równa wysokości 
świadczenia 
wypłacanego 
przez ZUS (w 
odniesieniu do 
szkód 
osobowych) 

10 % wartości 
odszkodowania 
(w odniesieniu 
do szkód 
rzeczowych) 

 

3.  powstałe w mieniu najmowanym 
(pkt 3.2) 

5 000 000,00 

(w odniesieniu do 
szkód rzeczowych) 

500,00 (w 
szkodach 
rzeczowych) 

x x 

4.  Wyrządzone przez wykonawców, 
ich podwykonawców i ich 
współpracowników (pkt 3.3.) 

400 000,00 

(w odniesieniu do 
szkód 
rzeczowych) 

x x x 

5.  Spowodowane przez pojazdy nie 
podlegające obowiązkowemu 
ubezpieczeniu OC posiadacza 
pojazdu (pkt 3.6.) 

 

1 000 000,00 (w 
odniesieniu do 
szkód 
rzeczowych) 

 

500,00 (w 
szkodach 
rzeczowych) 

x x 
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SEKCJA IV 

OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH ZA SZKODY POWSTAŁE 

W ZWIĄZKU Z RUCHEM TYCH POJAZDÓW 

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE OBOWIĄZKOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY 

POJAZDÓW MECHANICZNYCH - ZWANEGO DALEJ OC POSIADACZY POJAZDÓW 

1.1. Ubezpieczyciel obejmie ochroną ubezpieczeniową Obowiązkowym Ubezpieczeniem odpowiedzialności 
cywilnej Ubezpieczonego jako posiadacza pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z 
ruchem tych pojazdów w odniesieniu do wszystkich pojazdów, będących w posiadaniu Ubezpieczonego 
od dnia zgłoszenia ich do ubezpieczenia oraz pojazdów zakupionych lub przejętych w trakcie roku 
kalendarzowego od momentu ich rejestracji.  

1.2. Ubezpieczeniem zostaną objęte pojazdy zgłoszone na podstawie wniosku o ubezpieczenie.  

1.3. Ubezpieczyciel naliczy składkę za ubezpieczenie OC określone w kategorii: 

1.3.1. Samochody ciężarowe, 

1.4. Ubezpieczenie zawarte będzie na podstawie Ustawy z dnia 22 maja 2003 r.  
o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze 
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124 poz. 1152 z późn. zm.).  

1.5. Dla nowych pojazdów zakupionych w czasie obowiązywania niniejszej umowy, w przypadku, jeżeli 
warunki ubezpieczenia oferowane przez dealera będą korzystniejsze niż określone w niniejszej umowie 
generalnej, Ubezpieczony ma prawo zawrzeć umowę ubezpieczenia na warunkach dla niego 
korzystniejszych i nie będzie naruszać to warunków Umowy generalnej. 

2. SUMA GWARANCYJNA 

2.1. Suma gwarancyjna wynika z art. 36. ust. 1. ustawy z dnia 22 maja 2003 r.  
o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze 
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124 poz. 1152 z późn. zm.).  

2.2. W każdym przypadku Ubezpieczyciel przyjmie minimalną sumę gwarancyjną aktualną na dzień składania 
wniosku o ubezpieczenie. 

2.3. W przypadku zwiększenia przez ustawodawcę minimalnej ustawowej sumy gwarancyjnej składka za 
ubezpieczenia pozostanie bez zmian. 

3. POSTANOWIENIA DODATKOWE 

3.1. Na wniosek Ubezpieczonego Ubezpieczyciel wystawi bez pobierania dodatkowej składki potwierdzenie 
udzielania ochrony ubezpieczeniowej o OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym 
(ZK) do krajów niebędących członkami systemu Zielonej Karty.  

3.2. W odniesieniu do pojazdów, których posiadaczem stanie się Ubezpieczony w trakcie roku 
kalendarzowego oraz pojazdów, których umowa obowiązkowego ubezpieczenia kończy się w trakcie 
pierwszego roku trwania umowy strony wyrażają zgodę na rozwiązanie umowy ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu przed upływem 12 miesięcy pod warunkiem kontynuacji 
wszystkich rozwiązanych umów u tego samego Ubezpieczyciela. Warunkiem rozwiązania umowy jest 
otrzymanie przez Ubezpieczyciela wniosku o rozwiązanie umowy ubezpieczenia za porozumieniem stron. 
Za dzień wyrównania okresu ubezpieczenia rozumie się 31 grudnia danego roku kalendarzowego. 

3.3. Należna składka będzie naliczona zgodnie z zasadą pro rata temporis. Ubezpieczający opłaci należną 
składkę jednorazowo w terminie płatności najbliższej raty składki z tytułu ubezpieczeń zawartych na 
roczny okres ubezpieczenia. 

3.4. Pojazdy zakupione w drugim roku trwania umowy będą ubezpieczone na roczny okres ubezpieczenia. 
Ubezpieczający opłaci należną składkę jednorazowo w terminie płatności najbliższe raty składki, a w 
przypadku zakupu pojazd w ostatnim kwartale trwania umowy, składka zostanie opłacona w ciągu 14 dni 
od otrzymania dokumentu potwierdzającego włączenie pojazdu do ubezpieczenia. 
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SEKCJA V  

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCÓW I PASAŻERÓW (NNW) 

 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 

1.1. Umową ubezpieczenia objęte są trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków polegających na 
uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujących trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć 
ubezpieczonego kierowcy i pasażerów w odniesieniu do wszystkich osób znajdujących się w pojazdach 
zgłoszonych do ubezpieczenia a powstałych w związku z ruchem pojazdów na terenie Rzeczypospolitej 
Polskiej i poza jej granicami.  

1.2. Ubezpieczeniem są objęte również szkody powstałe podczas załadunku i rozładunku pojazdu, podczas 
postoju i naprawy w czasie wykorzystywania go do wykonywania zadań służbowych, podczas 
garażowania oraz wskutek upadku, pożaru lub wybuchu pojazdu. 

2. SUMA UBEZPIECZENIA 

2.1. Suma ubezpieczenia wynosi 10 000,00 zł na osobę na wypadek 100% utraty zdrowia lub śmierci w wyniku 
nieszczęśliwego wypadku. W pozostałych przypadkach wysokość świadczenia odpowiada orzeczonemu 
procentowi stałego uszczerbku na zdrowiu w odniesieniu do sumy ubezpieczenia. 

3. SKŁADKA 

3.1. Składka roczna z tytułu ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów 
(NNW) jest naliczona w odniesieniu do każdego pojazdu. 

4. WYRÓWNANIE OKRESU UBEZPIECZENIA  

4.1. Dla ubezpieczenia NNW kierowcy i pasażerów w odniesieniu do pojazdów zakupionych lub przejętych w 
trakcie każdego rocznego okresu ubezpieczenia, zostanie zastosowany okres odpowiedzialności do końca 
danego rocznego okresu ubezpieczenia.  

4.2. Należna składka będzie naliczona zgodnie z zasadą pro rata temporis.  

4.3. Ubezpieczający opłaci należną składkę jednorazowo w terminie płatności najbliższej raty składki z tytułu 
ubezpieczeń zawartych na roczny okres ubezpieczenia. 
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SEKCJA VI 

UBEZPIECZENIE POJAZDÓW LĄDOWYCH OD USZKODZEŃ I KRADZIEŻY  
ORAZ ASSISTANCE (AUTOCASCO) 

1. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 

1.1. Ubezpieczyciel udzieli ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczonemu w odniesieniu do wszystkich 
zgłoszonych pojazdów wraz z ich wyposażeniem standardowym i dodatkowym.  

1.2. Przez pojazdy rozumie się zarówno pojazdy podlegające rejestracji na terenie Rzeczypospolitej Polskiej 
stosownie do przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. 
Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) oraz pojazdy nie podlegające obowiązkowi rejestracji, a zgłoszone do 
ubezpieczenia. 

1.3. Przez wyposażenie standardowe pojazdu rozumie się wyposażenie, które znajduje się w specyfikacji 
producenta pojazdu lub zostało wymienione na fakturze zakupu pojazdu. 

1.4. Przez wyposażenie dodatkowe rozumie się wyposażenie inne niż standardowe, między innymi: 
radioodbiorniki, bagażniki zewnętrzne, napisy i naklejki reklamowe, radiotelefony i przetwornice, 
specjalistyczne nadbudowy na pojazdach, specjalistyczne wyposażenie niebędące elementem 
nadbudowy, zamontowane na stałe (tj. w taki sposób, aby do jego demontażu konieczne było użycie 
narzędzi).  

1.5. W odniesieniu do pojazdów zakupionych lub przejętych w czasie obowiązywania  Umowy Generalnej 
Ubezpieczenia ochrona ubezpieczeniowa rozpoczynać się będzie od momentu przejścia na 
Ubezpieczonego ryzyka z tytułu ich posiadania pod warunkiem zgłoszenia ich do ubezpieczenia nie 
później niż 3 dni  roboczego od daty ich zakupu/przejęcia. 

1.6. Dla nowych pojazdów zakupionych w czasie obowiązywania niniejszej umowy, w przypadku, jeżeli 
warunki ubezpieczenia oferowane przez dealera będą korzystniejsze niż określone w niniejszej umowie 
generalnej, Ubezpieczony ma prawo zawrzeć umowę ubezpieczenia na warunkach dla niego 
korzystniejszych i nie będzie naruszać to warunków Umowy generalnej. 

 

1.7. Ubezpieczyciel naliczy składkę za ubezpieczenie AC określone w kategorii: 

1.7.1. Samochody ciężarowe, 

2. ZAKRES TERYTORIALNY 

2.1. Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie Autocasco w ruchu i postoju obejmuje szkody powstałe na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz krajów europejskich, Rosji i Turcji w europejskich częściach ich 
terytoriów. 

2.2. Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie kradzież pojazdu jego części lub wyposażenia oraz uszkodzenie 
pojazdu lub jego wyposażenia w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego użycia obejmuje 
terytorium RP oraz pozostałych krajów europejskich z wyłączeniem: Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii. 

2.3. Na wniosek Ubezpieczonego Ubezpieczyciel rozszerzy zakres ubezpieczenia o ryzyko kradzieży pojazdu na 
terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii. W każdym przypadku Ubezpieczyciel naliczy składkę 
wynikającą ze stosowanej taryfy zgodnie z zasadą pro rata temporis. Składka minimalna nie będzie miała 
zastosowania. 

 

2.4. ZAKRES UBEZPIECZENIA 

2.5. Ochroną ubezpieczeniową zostaną objęte szkody powstałe w pojeździe, jego wyposażeniu, polegające na 
uszkodzeniu lub utracie pojazdu wskutek wszelkich zdarzeń niezależnych od woli Ubezpieczonego lub 
osoby upoważnionej do korzystania z pojazdu z zastrzeżeniem wyłączeń oraz z uwzględnieniem 
dodatkowych postanowień zawartych w niniejszej Umowie Generalnej Ubezpieczenia, polegające w 
szczególności na: 
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2.5.1. nagłym działaniu siły mechanicznej w chwili zetknięcia pojazdu z innym pojazdem, osobami, zwierzętami 
lub przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu; 

2.5.2. działaniu osób trzecich, w tym również usiłowaniu włamania; 

2.5.3. wystąpieniu zdarzeń losowych, w szczególności takich jak: powódź, zatopienie, uderzenie pioruna, pożar, 
wybuch, opad atmosferyczny, huragan, osuwanie lub zapadanie się ziemi; 

2.5.4. wystąpieniu szkody podczas naprawy, konserwacji itp. lub po przekazaniu pojazdu osobom trzecim w 
celu wykonania wyżej wymienionych prac. W przypadku odpowiedzialności osoby trzeciej za powstałą 
szkodę ubezpieczyciel zachowuje prawo regresu. 

2.5.5. nagłym działaniu czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącym z zewnątrz pojazdu; 

2.5.6. uszkodzeniu wnętrza pojazdu przez osoby, których przewóz wymagany był potrzebą udzielenia pomocy 
medycznej; 

2.5.7. uszkodzeniu pojazdu w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego użycia, kradzieży pojazdu, jego 
części lub wyposażenia.  

2.5.8. kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia. 

2.5.8.1 Przez „kradzież” rozumie się działanie sprawcy o znamionach określonych w art. 278 kk, 279 kk i 280 kk, 
które doprowadziło do zaboru pojazdu lub jego części, zabezpieczonego w sposób określony w pkt. 
10. 

2.6. Przekroczenie lub złamanie przepisów ruchu drogowego przez kierującego pojazdem nie ma wpływu na 
wypłatę odszkodowania z wyłączeniem szkody spowodowanej umyślnie lub wskutek rażącego 
niedbalstwa. 

2.7. Ubezpieczyciel podejmie działania w zakresie likwidacji szkody i wypłaty odszkodowania także wtedy, gdy 
dochodzenie roszczenia będzie możliwe z ubezpieczenia lub bezpośrednio od sprawcy zdarzenia lub 
osoby trzeciej. 

3. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE USŁUGI ASSISTANCE  

3.1. W odniesieniu do pojazdów ubezpieczonych w zakresie AC/KR Ubezpieczyciel zagwarantuje usługi 
assistance obejmujące co najmniej: pomoc techniczną (w szczególności holowanie, medyczną i 
organizacyjną w przypadku awarii pojazdu lub zaistnienia zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia 
uniemożliwiającego kontynuowanie podróży lub powrót do miejsca zamieszkania lub siedziby firmy 
Ubezpieczonego. 

3.2. Awarią pojazdu jest również unieruchomienie pojazdu na skutek rozładowania akumulatora, utraty lub 
uszkodzenia kluczy lub innych urządzeń służących do otwarcia i uruchomienia pojazdu, przebicia opony 
oraz braku lub niewłaściwego paliwa w zbiorniku pojazdu. 

4. Wyłączenia odpowiedzialności 

4.1. Ubezpieczeniem nie są objęte jedynie szkody: 

4.1.1. Powstałe na skutek winy umyślnej Ubezpieczającego lub wskutek rażącego niedbalstwa, 

4.1.2. Spowodowane przez Ubezpieczonego, jego pracowników lub inne osoby upoważnione do 
korzystania z pojazdu, w stanie po użyciu alkoholu, narkotyków, środków odurzających, 
substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów 
o przeciwdziałaniu narkomanii albo podobnie działających leków, 

4.1.3. Powstałe podczas kierowania pojazdem przez Ubezpieczonego, jego pracowników lub inne 
osoby upoważnione do korzystania z pojazdu,  nieposiadającego wymaganych prawem 
uprawnień do kierowania ubezpieczonym pojazdem. 

4.1.4. Powstałe w trakcie ruchu pojazdu niedopuszczonego do ruchu lub w pojeździe podlegającym 
rejestracji nieposiadającym ważnego badania technicznego przez okres dłuższy niż 30 dni o ile 
brak ważnego badania technicznego miał wpływ na powstanie szkody. 

4.1.5. Powstałe wskutek przywłaszczenia pojazdu w rozumieniu art. 284 kk., 
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4.1.6. Powstałe na skutek wadliwego wykonania pojazdu, chyba że w następstwie wystąpiło 
zdarzenie nie wyłączone z zakresu, wówczas Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za 
skutki takiego zdarzenia, 

4.1.7. Powstałe na skutek wadliwego wykonania usługi serwisowej lub naprawy pojazdu, chyba że w 
następstwie wystąpiło zdarzenie nie wyłączone z zakresu, wówczas Ubezpieczyciel ponosi 
odpowiedzialność za skutki takiego zdarzenia, 

4.1.8. Wynikłe z zużycia, korozji, utleniania, zawilgocenia, pleśni oraz pogorszenia stanu 
technicznego na skutek długotrwałego postoju, chyba że w następstwie wystąpiło zdarzenie 
nie wyłączone z zakresu, wówczas Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za skutki takiego 
zdarzenia, 

4.1.9. Eksploatacyjne wynikające z naturalnego zużycia, chyba że w następstwie wystąpiło zdarzenie 
nie wyłączone z zakresu, wówczas Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za skutki takiego 
zdarzenia, 

4.1.10. Spowodowane działaniami wojennymi, a także powstałe w czasie używania pojazdu w 
związku z obowiązkowymi świadczeniami na rzecz wojska  

4.1.11. Powstałe przed terminem rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej, 

4.1.12. Powstałe na skutek kradzieży, gdy w chwili dokonania kradzieży pojazd nie był zabezpieczony 
w sposób przewidziany w jego konstrukcji lub nie uruchomiono urządzeń zabezpieczających 
przed kradzieżą,  

4.1.13. Powstałe na skutek kradzieży albo zaboru pojazdu w celu krótkotrwałego użycia, gdy kluczyki, 
pilot pozostawiono w skradzionym pojeździe, chyba że uprawniony do korzystania z pojazdu 
wysiadł z niego w celu wykonania czynności związanych z działaniami ratowniczymi 
dotyczącymi życia lub zdrowia ludzkiego. 

4.1.14. W pojeździe nielegalnie wprowadzonym na polski obszar celny, 

4.1.15. Podczas użycia pojazdu do transportu towarów niebezpiecznych takich jak: paliwa, toksyczne 
substancje chemiczne lub gazy, 

4.1.16. Podczas jazd próbnych, rajdów, wyścigów, treningów albo użycia pojazdu jako rekwizytu,  

4.1.17. Powstałe wskutek niewłaściwego załadowania i przewożenia ładunku, bagażu, 

4.1.18. Powstałe w wyniku niewłaściwego doboru paliwa, płynów i materiałów eksploatacyjnych, 

5. SUMA UBEZPIECZENIA 

5.1. Dla pojazdów fabrycznie nowych suma ubezpieczenia ustalana jest na podstawie wartości fakturowej 
brutto lub netto (w przypadku, jeśli Ubezpieczony dokonał odliczenia podatku VAT), jednak w przypadku, 
kiedy wartość rynkowa (katalogowa) będzie różna od wartości fakturowej, to suma ubezpieczenia będzie 
ustalona na podstawie wartości rynkowej (katalogowej). 

5.2. Dla pojazdów używanych suma ubezpieczenia ustalana jest na podstawie wyceny wartości rynkowej na 
dzień zgłoszenia pojazdu do ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia zostanie określona na podstawie 
katalogów INFO-EXPERT lub EUROTAX z uwzględnieniem podatku VAT, jeśli nie podlega on odliczeniu. W 
odniesieniu do pojazdów, których wartości nie można ustalić na podstawie wymienionych katalogów, 
suma ubezpieczenia będzie określana w oparciu o inne dostępne dane rynkowe, na podstawie wyceny 
rzeczoznawcy lub deklaracji Ubezpieczającego. 

5.3. Przez dane rynkowe należy rozumieć w szczególności: notowania giełdowe, ceny serwisów 
specjalizujących się w naprawie bądź renowacji danego typu pojazdów. 

5.4. W przypadku pojazdów specjalistycznych używanych suma ubezpieczenia zostanie zadeklarowana przez 
Ubezpieczonego. 

5.5. Przyjmuje się zasadę, że pojazdy fabrycznie nowe wraz z wyposażeniem będą ubezpieczone w zakresie 
przewidującym gwarantowaną sumę ubezpieczenia przez 12 miesięczny okres ochrony 
ubezpieczeniowej.  
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5.5.1. Gwarantowana suma ubezpieczenia - przyjmuje się, zasadę, że przez cały okres pierwszych 12 miesięcy 
umowy ubezpieczenia wartość rynkowa pojazdu jest równa przyjętej sumie ubezpieczenia 

5.6. W odniesieniu do szkód częściowych suma ubezpieczenia nie będzie ulegała redukcji po wypłacie 
odszkodowania.  

5.7. W każdym przypadku suma ubezpieczenia poszczególnego pojazdu uwzględnia jego wyposażenie 
dodatkowe pod warunkiem zgłoszenie go do ubezpieczenia. 

6. WYSOKOŚĆ SZKODY I WYPŁATA ODSZKODOWANIA 

6.1. W przypadku szkód kradzieżowych i całkowitych: 

6.1.1. Za szkodę całkowitą przedmiotu ubezpieczenia uważa się szkodę, w której koszt naprawy przekracza 70% 
wartości pojazdu w stanie nieuszkodzonym w dniu szkody. 

6.1.2. w pojazdach fabrycznie nowych przez okres 12 miesięcy eksploatacji przyjmuje się, że wartość pojazdu na 
dzień szkody będzie równa sumie ubezpieczenia pojazdu wraz z wyposażeniem z dnia przyjęcia do 
ubezpieczenia – zasada gwarantowanej sumy ubezpieczenia,  

6.1.3. Odszkodowanie za szkodę całkowitą będzie wypłacane w kwocie odpowiadającej wartości rynkowej 
pojazdu w dniu szkody pomniejszonej o wartość pozostałości, przy czym wartość potrącenia nie może 
przekroczyć 35% wartości rynkowej pojazdu z dnia szkody, jednak suma odszkodowania i wartość 
sprzedanych pozostałości nie może przekroczyć wartości pojazdu z dnia szkody. 

6.1.4. Na wniosek Ubezpieczonego Ubezpieczyciel pomoże zorganizować sprzedaż pozostałości pojazdu. 

6.2. W przypadku szkód częściowych: 

6.2.1. Przez szkodę częściową należy rozumieć uszkodzenie pojazdu w stopniu nie kwalifikującym szkody jako 
szkodę całkowitą.  

6.2.2. odszkodowanie będzie wypłacone w kwocie wynikającej z faktury za naprawę uszkodzonego pojazdu we 
wskazanym przez Ubezpieczonego warsztacie, po wcześniejszej weryfikacji przez Ubezpieczyciela pod 
względem zgodności faktury z zakresem zgłoszonych uszkodzeń pojazdu. 

6.2.3. Na wniosek Ubezpieczonego Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie na podstawie przygotowanego i 
zaakceptowanego przez strony kosztorysu. 

6.3. W przypadku powstania szkody Ubezpieczyciel nie będzie potrącał amortyzacji części (nie dotyczy 
ogumienia, akumulatorów, elementów ciernych układu hamulcowego, elementów ciernych sprzęgła, 
elementów układu wydechowego).  

6.4. Ubezpieczyciel nie będzie stosował franszyzy integralnej, redukcyjnej ani udziału własnego w szkodzie. 

6.5. Odszkodowanie będzie wypłacane w wartości brutto (z VAT) lub netto (jeśli Ubezpieczony odliczył 
podatek VAT) – w części w jakiej podatek VAT nie został odliczony. 

6.6. W przypadku, gdy odszkodowanie będzie wypłacane na podstawie faktur to w przypadku braku 
możliwości złożenia oryginałów faktur Ubezpieczony przedstawi kopie faktur poświadczone za zgodność z 
oryginałem oraz oświadczenie podpisane przez uprawnioną osobę w imieniu Ubezpieczonego, że nie 
dokona on w związku z zaistniałą szkodą odliczenia podatku VAT.  

6.7. Ubezpieczyciel nie będzie pomniejszał kwoty wypłacanego odszkodowania o wartość składki należnej. 

7. WYMAGANE ZABEZPIECZENIA 

7.1. W odniesieniu do pojazdów fabrycznie nowych ustala się wymóg stosowania zabezpieczeń 
przeciwkradzieżowych: 

7.1.1. w samochodach osobowych i ciężarowych w karoserii pojazdów osobowych o wartości do 10 000 zł nie 
będą wymagane zabezpieczenia przeciwkradzieżowe. 

7.1.2.     w samochodach osobowych i ciężarowych w karoserii pojazdów osobowych o wartości od 10 001 zł do 
50 000 zł będzie wymagane jedno zabezpieczenie przeciwkradzieżowe mechaniczne lub elektroniczne, 

7.1.3. w pojazdach o wartości powyżej 50 001 zł będą wymagane dwa niezależne zabezpieczenia 
przeciwkradzieżowe. 
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7.2. W odniesieniu do pojazdów posiadanych przez Ubezpieczonego w dniu podpisania umowy o wykonanie 
zamówienia ubezpieczanych dotychczas w zakresie AC/KR/Ass Ubezpieczyciel przyjmuje istniejące 
zabezpieczenia jako wystarczające. 

8. OBOWIĄZKI UBEZPIECZYCIELA 

8.1. Ubezpieczyciel uzna za wystarczające do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej i przyjęcia 
odpowiedzialności za szkodę w zakresie nie mniejszym niż wynika to z Umowy Generalnej Ubezpieczenia 
następujące informacje:  

8.1.1. marka, 

8.1.2. model, 

8.1.3. rodzaj, 

8.1.4. pojemność silnika lub ładowność, 

8.1.5. rok produkcji, 

8.1.6. numer rejestracyjny a przypadku pojazdów nie podlegających rejestracji numer identyfikacyjny 
pojazdu 

8.1.7. wyposażenie dodatkowe 

8.1.8. numer identyfikacyjny pojazdu - VIN 

8.2. W przypadku uznania przez Ubezpieczyciela konieczności dokonania oględzin pojazdu przed zawarciem 
umowy ubezpieczenia zobowiązany jest on do dokonania ich na własny koszt w terminie 3 dni roboczych 
od daty złożenia wniosku. Termin i miejsce oględzin muszą być uzgodnione i zaakceptowane przez 
Ubezpieczonego. Jeżeli Ubezpieczyciel nie dokona oględzin we wskazanym terminie, tym samym uzna, 
że oględziny nie były konieczne dla oceny ryzyka. W przypadku pojazdów fabrycznie nowych 
Ubezpieczyciel odstąpi od wymogu wykonania oględzin. 

8.3. W przypadku powstania szkody na wniosek Ubezpieczonego oględziny uszkodzonego pojazdu będą się 
odbywać w warsztacie naprawczym wskazanym w zgłoszeniu szkody. Ubezpieczyciel dokona oględzin 
uszkodzonego pojazdu nie później niż w terminie 4 dni roboczych od daty zgłoszenia szkody. 

8.4. Po dokonaniu oględzin Ubezpieczyciel będzie zobowiązany do dostarczenia kosztorysu naprawy w ciągu 3 
dni roboczych licząc od dnia oględzin. 

8.5. W przypadku, gdy Ubezpieczyciel nie skontaktuje się z Ubezpieczonym w terminie określonym w pkt 8.3. 
lub nie dostarczy kosztorysu w terminie określonym w pkt 8.4. Ubezpieczony zleci dokonanie naprawy, a 
Ubezpieczyciel pokryje jej koszty, zgodnie z przedstawionymi fakturami lub kosztorysem naprawy. 

8.6. O zleceniu naprawy w trybie określonym w pkt 8.5. Ubezpieczony powiadomi Ubezpieczyciela. 

9. Obowiązki Ubezpieczonego  

9.1. Przed udzieleniem ochrony ubezpieczeniowej oraz po powstałej szkodzie na żądanie Ubezpieczyciela 
Ubezpieczony udostępni pojazd przedstawicielowi Ubezpieczyciela w celu dokonania oględzin pojazdu w 
ustalonym miejscu i  terminie. 

9.2. W przypadku nabycia fabrycznie nowego pojazdu Ubezpieczonego zobowiązany najpóźniej w ciągu 3  dni 
roboczych od daty zakupu, jednak nie później niż w dniu odbioru pojazdu dostarczyć Ubezpieczycielowi: 

9.2.1. kserokopię faktury zakupu  

9.2.2. w odniesieniu do pojazdów rejestrowanych kserokopię dowodu rejestracyjnego pojazdu z widocznym 
numerem rejestracyjnym marką, modelem, pojemnością silnika  

9.3. W przypadku nabycia/przejęcia używanego pojazdu Ubezpieczony zobowiązany jest dostarczyć 
Ubezpieczycielowi dokumenty wymagane do zawarcia ubezpieczenia najpóźniej następnego dnia 
roboczego od daty zakupu/przejęcia. 

 

Tabela nr 6.  Pojazdy ubezpieczane w ramach: 
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-  obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody 
powstałe w związku z ruchem tych pojazdów  

- ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków 

- ubezpieczenia od uszkodzeń i kradzieży (AC) oraz ASSISTANCE 

 

L.p. Rodzaj pojazdu Ilość Łączna wartość 

1 ciężarowe 1 16 300,00 zł 
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DZIAŁ III 
 

 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY O WYKONANIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

 

Umowa nr  …………………… 
o wykonanie zamówienia publicznego  

na ubezpieczenie EXPO – ŁÓDŹ Sp. z o.o. 
w okresie od 22.02.2014 r. do 21.02.2016 r. 

 

W dniu ………………… 2014 r. w Łodzi w wyniku przeprowadzonego postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 
2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), zwaną dalej „Ustawą”, została 
zawarta Umowa pomiędzy:  

 

EXPO – ŁÓDŹ Sp. z o.o. 

z siedzibą w Łodzi, al. POLITECHNIKI 4 , 93-590 ŁÓDŹ, NIP: 725-000-55-16, REGON: 001412609 

reprezentowaną przez: 

1)  

 

zwaną dalej Zamawiającym 

a 

…………………………………………………………………………………………………… z siedzibą  
w …………………., ul. ………………………………………….., kod pocztowy: …………………, zarejestrowanym w Sądzie 
…………………………………………………………………………………………………, Nr KRS: ……………….., posiadającym NIP: 
……………………, REGON: ……………………….                 z kapitałem zakładowym …………………………………… PLN wpłaconym 
w całości 

reprezentowanym przez: 

1) ............................................................................... 

2) ............................................................................... 

zwanym dalej Wykonawcą 

o następującej treści: 

§ 1.  

Przedmiot zamówienia 

1. Zamawiający zleca Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi ubezpieczenia 
Zamawiającego w następującym zakresie:  

1.1 ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, 

1.2 ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, 

1.3 ubezpieczenia komunikacyjne 

1.4 oraz zmian sum ubezpieczenia i doubezpieczeń określonych w § 6. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania doubezpieczeń na warunkach określonych w § 6. niniejszej 
Umowy  
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§ 2. 

1. Integralnymi składnikami Umowy o wykonanie zamówienia są następujące dokumenty: 

1.1. Umowa Generalna Ubezpieczenia (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) - załącznik nr 1 do 
Umowy o wykonanie zamówienia,  

1.2. Kopia oferty - załącznik nr 2 do Umowy o wykonanie zamówienia 
1.3. kopia formularza cenowego - załącznik nr 3 do Umowy o wykonanie zamówienia. 

2. Szczególne warunki Umowy Generalnej Ubezpieczenia będą zawsze miały pierwszeństwo przed Ogólnymi 
Warunkami Ubezpieczenia Wykonawcy. 

§ 3. 

Okres realizacji umowy 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres od 22.02.2014 r. do 21.02.2016 r., z zastrzeżeniem, że 
w jednostkowych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie możliwość zawarcia ubezpieczenia 
krótkoterminowego. Wykonawca udzieli ochronę ubezpieczeniową zgodnie z terminami określonymi 
w złożonych wnioskach przez Zamawiającego. Na potwierdzenie udzielenia ochrony ubezpieczeniowej 
Wykonawca wystawi w terminie 7 dni od otrzymania wniosku dokumenty potwierdzające zawarcie Umowy 
Ubezpieczenia zgodnej z zapisami określonymi w załączniku nr 1 do umowy. 

2. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu zawartej umowy rozpoczyna się 22.02.2014 r.  

§ 4. 

Wykonywanie Umowy Ubezpieczenia 

1. Umowa ubezpieczenia będzie realizowana przy współudziale brokera ubezpieczeniowego wskazanego przez 
Zamawiającego. 

2. Wykonawca wyznaczy: 

2.1. osobę odpowiedzialną za realizację całej Umowy, 

2.2. osoby odpowiedzialne za realizację Umowy w zakresie poszczególnych ubezpieczeń opisanych 
w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy, 

2.3. osobę(y) odpowiedzialną(e) za koordynację procesu likwidacji szkód, 

2.4. osoby odpowiedzialne za techniczną obsługę ubezpieczeń i wstępną likwidację szkód. 

3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu i brokerowi wskazanemu przez Zamawiającego, w ciągu 14 dni od 
podpisania niniejszej Umowy, dane teleadresowe osób, o których mowa w ust. 2. Wykonawca każdorazowo 
będzie powiadamiać Zamawiającego i brokera o zmianach w tym zakresie. 

4. Zamawiający wyznaczy osobę/y odpowiedzialną/e za realizację Umowy oraz przekaże Wykonawcy 
i brokerowi wskazanemu przez Zamawiającego dane teleadresowe tej/ych osoby/ób w ciągu 14 dni od 
podpisania niniejszej Umowy.  

5. Wykonawca w ciągu 14 dni od podpisania niniejszej Umowy wyznaczy następujące jednostki: 

5.1. jednostkę do technicznej obsługi ubezpieczeń (przyjmowania wniosków ubezpieczeniowych 
i wystawiania dokumentów potwierdzających ochronę ubezpieczeniową),  

5.2. jednostkę do wstępnej likwidacji szkód,  

5.3. jednostkę wyodrębnioną organizacyjnie, upoważnioną do telefonicznego przyjmowania, we 
wskazanych godzinach, zgłoszeń szkód, 

5.4. jednostkę odpowiedzialną za sprawozdawczość w zakresie likwidacji szkód. 

6. W przypadku braku jednostki/ek wskazanych w ust. 4 Wykonawca zobowiązuje się w ciągu 14 dni od dnia 
podpisania niniejszej Umowy utworzyć taką/ie jednostkę/i i podać Zamawiającemu dane teleadresowe.  

7. Zmiana danych teleadresowych, o których mowa w ust. 1 - 5 następuje poprzez pisemne zawiadomienie 
drugiej strony, przekazane w terminie nie krótszym niż 7 dni przed dokonaniem zmiany.  

8. Strony ustalają, że likwidacja szkód będzie przebiegała zgodnie z następującymi zasadami: 
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8.1. Strony w terminie 30 dni od daty podpisania umowy ustalą szczegółowe procedury likwidacji szkód 
i będą zobowiązane do ich przestrzegania. 

8.2. Odszkodowania z ubezpieczeń mienia Zamawiającego będą wypłacane w kwocie uwzględniającej 
podatek VAT, który nie podlega odliczeniu. Podstawą do wypłaty odszkodowania będą 
w szczególności: 

8.2.1. oryginał faktury lub rachunku, 

8.2.2. refaktura,  

8.2.3. kserokopia faktury poświadczona za zgodność z oryginałem, 

8.2.4. kosztorys naprawy. 

8.3. Odszkodowania będą wypłacane przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. 

8.4. Wykonawca nie będzie pomniejszał kwoty wypłacanego odszkodowania o wartość składki należnej z 
tytułu opłaty kolejnych rat. 

§ 5. 

Cena oferty i wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Cena oferty wynosi ………………………zł brutto (słownie: ………………………………………………..). Cena oferty 
odpowiada wynagrodzeniu Wykonawcy należnemu z tytułu składek za ubezpieczenie Zamawiającego. 

2. W przypadku zmiany sum ubezpieczenia mienia Zamawiającego wynagrodzenie Wykonawcy będzie 
naliczane na podstawie podanej wartości, zaproponowanych w ofercie stóp składek oraz okresu udzielania 
ochrony ubezpieczeniowej. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy wypłacone zostanie na podstawie prawidłowo wystawionego dokumentu 
ubezpieczenia.  

4. Płatność wynagrodzenia odbędzie się przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany 
w dokumencie ubezpieczenia. 

5. Za datę realizacji płatności uważa się datę obciążenia rachunku ubezpieczonego.  

6. Wynagrodzenie z tytułu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od awarii i 
uszkodzeń, ubezpieczenia maszyn, aparatów i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych od szkód 
elektrycznych, ubezpieczenia utraty zysku, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń 
komunikacyjnych będzie płatne w dwóch ratach w każdym rocznym okresie ubezpieczenia w następujących 
terminach: 

6.1. I rata płatana do 08.03.  

6.2. II rata płatna do 21.08. 

7. Wynagrodzenie z tytułu należnej składki za ubezpieczenia w odniesieniu do wzrostu sumy ubezpieczenia 
w czasie trwania okresu ubezpieczenia płatne będzie zgodnie z zapisami określonymi w załączniku nr 1 do 
umowy. 

8. Wykonawca gwarantuje niezmienność stóp składek określonych w załączniku nr 3 do Umowy o wykonanie 
zamówienia. 

§ 6. 

Postanowienia dotyczące dopłaty składki oraz maksymalnej wartości umowy  

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania ubezpieczeń związanych ze zwiększeniem posiadanego 
mienia lub doubezpieczenia po szkodzie.  

2. Składka za ubezpieczenia określone w ust. 1 będzie wyliczana na zasadach określonych w załączniku nr 1 do 
umowy oraz na podstawie stawek określonych w załączniku nr 2. 

3. Składka, o której mowa w ust. 2. nie może przekroczyć 50% kwoty zamówienia podstawowego,  tj. 
.............zł.  
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4. Maksymalna kwota zobowiązań Zamawiającego wynikających z niniejszej Umowy wynosi ………………………. zł 
co stanowi cenę oferty powiększoną o 50%. Po wyczerpaniu tej kwoty Zamawiający przewiduje udzielenie 
zamówienia uzupełniającego – z wolnej ręki - udzielonego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy p.z.p.  

§ 7. 

Postanowienia dotyczące zmian w umowie 

1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy p.z.p. Zamawiający przewiduje, że strony mogą wprowadzić zmiany do 
umowy aneksem w formie pisemnej. Zamawiający przewiduje, że wprowadzenie zmian zawartej umowy 
możliwe będzie w sytuacjach, gdy Zamawiający uzna, że zmiany te są niezbędne w celu zapewnienia 
prawidłowego wykonania umowy przez strony. W szczególności zmiany mogą dotyczyć: 

1.1. zmian korzystnych dla Zamawiającego, w szczególności polegających na obniżeniu stawek 
ubezpieczeniowych obowiązujących w Umowie, 

1.2. konsekwencji regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, 
wywołujących potrzebę zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, 

1.3. oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego lub Wykonawcy, 

1.4. zmian sumy ubezpieczenia poszczególnych kategorii mienia wskazanego do ubezpieczenia 
i wynikająca z tego zmiana wysokości składki, 

1.5. zmian terminów płatności i wysokości rat składki, 

1.6. włączenia do ubezpieczenia nowo utworzonych, powstałych w wyniku przekształcenia lub zmian 
organizacyjnych i administracyjnych lub dotychczas nie uwzględnionych  jednostek organizacyjnych 
Zamawiającego, wyłączenia z ubezpieczenia jednostek zlikwidowanych, 

1.7. włączenia do ubezpieczenia ryzyk określonych w toku postępowania o udzielenie zamówienia jako 
opcja. 

2. Wprowadzenie zmian postanowień Umowy, o których mowa w pkt. 1.1. – 1.7. wymaga aneksu 
sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Zmiany postanowień Umowy, o których mowa w pkt. 1.4. realizowane będą zgodnie z zapisami załącznika 
nr 1 do niniejszej Umowy. 

 

 

§ 8. 

Broker ubezpieczeniowy 

1. W zarządzaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia uczestniczy Biuro Brokerów Ubezpieczeniowych 
„MAXIMA FIDES” Sp. z o.o. w charakterze brokera ubezpieczeniowego. 

2. Broker ubezpieczeniowy w ramach obsługi ZAMAWIAJĄCEGO będzie upoważniony do wykonywania min. 
następujących czynności: 

2.1. reprezentowania, organizacji i planowania ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczeń 
majątkowych i osobowych, zgodnie z aktami prawnymi regulującymi działalność brokerską, 

2.2. zgłaszania do Wykonawcy wniosków o zawarcie ubezpieczeń, 

2.3. nadzorowania polisowania w zakresie udzielonego zamówienia, 

2.4. monitorowania prawidłowości wykonania umowy przez Wykonawcy, 

2.5. występowanie w imieniu Zamawiającego o zwrot nadpłaconych składek, 

2.6. reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z Wykonawcą w sprawach o odszkodowanie. 

3. Wykonawca przez cały okres obowiązywania Generalnej Umowy Ubezpieczenia będzie wypłacał  brokerowi 
ubezpieczeniowemu określonemu w ust. 1 kurtaż brokerski w wysokości zwyczajowo przyjętych stawek 
obowiązujących dla firm brokerskich za wykonywanie pośrednictwa ubezpieczeniowego w zakresie 
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ubezpieczeń objętych zamówieniem, z zastrzeżeniem że na wysokość kurtażu nie będzie miała wpływu 
szkodowość Zamawiającego. 

§ 9. 

Postanowienia dotyczące odstąpienia od Umowy 

. 

1. Zgodnie z art. 145 ustawy p.z.p. w razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy Zamawiający może 
odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. Wykonawca może wypowiedzieć umowę wyłącznie z ważnych powodów. Za ważne powody uważa się 
wyłącznie: 

2.1 wycofanie się Wykonawcy z danej grupy ryzyk ubezpieczeniowych. 

 

§ 10. 

Postanowienia końcowe 

1. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej zmianie adresu 
siedziby i o każdej innej zmianie w działalności Wykonawcy mogącej mieć wpływ na realizację umowy.  
W przypadku niedopełnienia tego obowiązku Wykonawca będzie obciążony wszystkimi kosztami, jakie 
poniósł Zamawiający w wyniku niniejszego zaniechania z uwzględnieniem kwot utraconego odszkodowania.  

2. Jeżeli okaże się, że do sprawnej realizacji umowy niezbędne jest dokonanie wzajemnych dodatkowych 
uzgodnień, strony poczynią te uzgodnienia niezwłocznie. 

3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie: 

3.1. przepisy kodeksu cywilnego,  

3.2. przepisy ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2013 r, poz. 950 z 
późn. zm.)  

3.3. przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z 
późn. zm.) 

4. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy wszelkich danych o Zamawiającym oraz innych 
informacji, jakie uzyskał w związku z realizacją niniejszej umowy bez względu na sposób i formę ich 
utrwalenia i przekazania, chyba że udostępnienie danych będzie niezbędne dla należytej realizacji umowy, 
np. likwidacji szkody.  

§ 11. 

Rozstrzyganie sporów 

1. Wszelkie spory, jakie mogą wynikać pomiędzy stronami w związku z realizacją postanowień niniejszej 
umowy, będą rozwiązywane polubownie. 

2. W razie braku możliwości porozumienia się stron w terminie dłuższym niż 30 dni, spór poddany zostanie 
rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

§ 12. 

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Zamawiającego 
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

 

Wykonawca      Zamawiający 
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DZIAŁ IV. DANE DO OCENY RYZYKA 

  
 
1. Dane do oceny ryzyka związanego z odpowiedzialnością cywilną EXPO – ŁÓDŹ SP. Z  O.O. 
 

1.1.  Expo - Łódź Sp. z o.o.  zarządza obiektami oraz oferuje wynajem powierzchni konferencyjno - 
wystawienniczych w obiektach: 

 Nowej Hali Expo przy al. Politechniki 4, 93-590 Łódź 
 Hali Expo przy ul. Ks. Skorupki 17/19, 93-590 Łódź 

Adres strony internetowej: www.expo-lodz.pl. 

 

1.2. Informacja na temat liczby pracowników Expo – Łódź Sp. z o.o. 

Liczba zatrudnionych:  21 osób (w tym 12 pracowników administracyjnych) 
 

2. Dane dotyczące budynków i budowli: 

 

2.1. Adres lokalizacji: 93-590 Łódź, al. Politechniki 4 

1) Rok budowy: 2012 

2) Powierzchnia użytkowa:  13 117,82 m
2
 

3) Przeznaczenie budynku:  wynajem powierzchni wystawienniczo - konferencyjnych 

4) Budynek wolnostojący na terenie ogrodzonym i oświetlonym. 

5) Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej: 2 km 

6) Budynek jest użytkowany. 

7) W budynku znajdują się lokale wynajmowane podmiotom zewnętrznym: gastronomia, usługi. 

8) Budynek posiada pomieszczenia poniżej poziomu gruntu 

9) Materiał budowy ścian: szkło, blacha, żelbeton 

10) Materiał budowy piwnic: żelbeton. 

11) Materiał budowy stropu: legary stalowe, blacha. 

12) Materiał budowy konstrukcji dachu: stal. 

13) Materiał budowy pokrycia dachu: szkło, poliwinil. 

14) Materiał budowy elewacji: szkło, blacha, wełna. 

15) Budynek w swojej konstrukcji nie posiada elementów drewnianych ani elementów wypełnionych substancją 

palną (styropian, pianka PE) 

16) Instalacja wodna, kanalizacyjna i elektryczna z sieci miejskiej.  

17) Brak instalacji gazowej. 

18) Instalacja grzewcza: sieć miejska/pompy ciepła/solary. 

19) Budynek posiada sprawną instalację odgromową i centralny wyłącznik prądu. 

20) Zabezpieczenia ppoż.: hydranty wewnętrzne, hydranty zewnętrzne na terenie posesji, sygnalizacja 

alarmowa, czujki dymu, gaśnice proszkowe, teren jest łatwo dostępny. 

21) Zabezpieczenia kradzieżowe: ochrona całodobowa w lokalizacji – firma zewnętrzna oraz monitoring przy 

pomocy kamer. 

22) Gotówka w kasecie stalowej. Pokój  kasowy znajduje się na piętrze, brak okien 

 

 

2.2.  Adres lokalizacji: 93-590 Łódź, ul. Ks. Skorupki 17/19 (ul. Stefanowskiego 30) 

 

1) Rok budowy: 1995 

2) Powierzchnia użytkowa:  4 440 m
2
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3) Przeznaczenie budynku:  wynajem powierzchni wystawienniczo - konferencyjnych 

4) Budynek wolnostojący na terenie ogrodzonym i oświetlonym. 

5) Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej: 1,5 km 

6) Budynek jest użytkowany. 

7) W budynku znajdują się lokale wynajmowane podmiotom zewnętrznym: gastronomia. 

8) Budynek nie posiada pomieszczenia poniżej poziomu gruntu. 

9) Materiał budowy ścian: wełna, stal, styropian, nidogips. 

10) Materiał budowy piwnic: nie dotyczy. 

11) Materiał budowy stropu: stal. 

12) Materiał budowy konstrukcji dachu: stal. 

13) Materiał budowy pokrycia dachu: kermazyt, papa. 

14) Materiał budowy elewacji: szkło, styropian, tynki mineralne. 

15) Budynek w swojej konstrukcji nie posiada elementów drewnianych, posiada elementy wypełnione 

styropianem. 

16) Instalacja wodna, kanalizacyjna, elektryczna i gazowa z sieci miejskiej.  

17) Instalacja grzewcza: gazowa. 

18) Budynek posiada sprawną instalację odgromową. 

19) Zabezpieczenia ppoż.: hydranty wewnętrzne, hydranty zewnętrzne na terenie posesji, sygnalizacja alarmowa, 

czujki dymu, gaśnice proszkowe, teren jest łatwo dostępny. 

20) Zabezpieczenia kradzieżowe: ochrona całodobowa w lokalizacji – firma zewnętrzna. 

21) Gotówka nie jest przechowywana w budynku. 

 

2.3. Adres lokalizacji: 93-590 Łódź, ul. Ks. Skorupki 17/19 (ul. Stefanowskiego 30) 

 

1) Rok budowy: 1996 

2) Powierzchnia użytkowa:  10 240 m
2
 

3) Przeznaczenie budowli:  parking wielopoziomowy – przeznaczony na wynajem 

4) Budowla wolnostojąca na terenie ogrodzonym i oświetlonym. 

5) Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej: 1,5 km 

6) Budowla jest wyłączona z użytkowania. 

7) Budowla posiada pomieszczenia poniżej poziomu gruntu. 

8) Mienie poniżej poziomu gruntu składowane jest na podstawie co najmniej 10 cm od poziomu podłogi. 

9) Materiał budowy ścian: konstrukcja stal i żelbeton. 

10) Materiał budowy piwnic: konstrukcja stal i żelbeton. 

11) Materiał budowy stropu: konstrukcja stal i żelbeton. 

12) Materiał budowy konstrukcji dachu: brak dachu. 

13) Materiał budowy pokrycia dachu: nie dotyczy. 

14) Materiał budowy elewacji: konstrukcja stal i żelbeton. 

15) Budowla w swojej konstrukcji nie posiada elementów drewnianych ani elementów wypełnionych substancją 

palną (styropian, pianka PE). 

16) Instalacja wodna, kanalizacyjna, elektryczna z sieci miejskiej.  

17) Instalacja grzewcza: brak. 

18) Instalacja gazowa: brak. 

19) Cała budowla stanowi instalację odgromową, posiada centralny wyłącznik prądu. 

20) Zabezpieczenia ppoż.: suche piony, gaśnice proszkowe, teren jest łatwo dostępny. 
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 Adres lokalizacji: Wartość Podstawa wyliczenia wartości 

1. 93-590 Łódź, al. Politechniki 4 47 387 196,34  zł Zgodnie z zapisami pkt 8.4.1 Działu II SIWZ 

2. 93-590 Łódź, ul. Ks. Skorupki 17/19 (ul. 

Stefanowskiego 30) 

8 888 880,00 zł Wskaźnik określony w 
biuletynie cen 
ubezpieczeniowych za II 
półrocze 2013 r. wydanym 
przez Ośrodek Wdrożeń 
Ekonomiczno-
Organizacyjnych 
Budownictwa Promocja Sp. z 
o.o. „Sekocenbud” 

nr BCU   
4.1230.158 

3. 93-590 Łódź, ul. Ks. Skorupki 17/19 (ul. 

Stefanowskiego 30) - parking 

8 140 800,00 zł nr BCU   

4.1242.266 

 

 

 

 

 

3. Informacja na temat szkodowości na dzień: 23.12.2013 r. 

 

Data szkody Data zgłoszenia 
Kwota 

wypłaty 
Rezerwa 

Rodzaj 

ubezpieczenia 
Opis 

2011-01-17 2011-01-21 1 470,82 - Mienie od 

zdarzeń losowych 

Stłuczenie szyb 

2013-03-15 2013-03-21 631,71 - Mienie od 

zdarzeń losowych 

Stłuczenie szyb 

 
 
 
 
4. Wykaz pojazdów EXPO – ŁÓDŹ Sp. z o.o. 

 

  
Marka i 
model 

Typ 
Rok 

produ
kcji 

Pojem
ność 

silnika 
Ład. 

Liczba 
miejsc 

Rodzaj 
pojazdu 

Zakres 
ubezpieczenia 
(OC/AC/NNW/

ASS) 

Suma 
ubezpieczenia 

1 KIA SDK2500  2004 2476 1400  03 
Ciężarowy 

inny 
OC/AC/KR/NN

W 
16 300,00 zł 
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Umowa Generalna Ubezpieczeń oraz inne materiały i treści dotyczące ubezpieczeń,  
w zakresie i sposobie formułowania wykraczającym poza bezwzględnie obowiązujące uregulowania 
prawa i Ogólne Warunki Ubezpieczenia funkcjonujące w Towarzystwach Ubezpieczeniowych, 
stanowią wyłączną własność intelektualną Biura Brokerów Ubezpieczeniowych Maxima Fides Sp. z o. 
o. i podlegają ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 nr. 90 poz. 631 ze zm.)  

 
Naruszenie praw autorskich Biura Brokerów Ubezpieczeniowych Maxima Fides sp. z o. o. w postaci 
kopiowania, powielania, udostępniania bez zgody autorów w celu innym niż wynikający z niniejszej 
SIWZ będzie skutkowało sankcjami karnymi oraz wystąpieniem na drodze cywilnoprawnej 
(wystąpienie z roszczeniem cywilnoprawnym przeciwko podmiotowi, który naruszył prawo). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


