
 

                                                
 ZAŁĄCZNIK NR 1 

 
PROGRAM KOMPLEKSOWEJ OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ MAJĄTKU  I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DLA 

MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z O.O. W SKIERNIEWICACH  
NA LATA 2015 - 2016. 

 
I. INFORMACJE OGÓLNE 
 
1. UBEZPIECZAJĄCY/UBEZPIECZONY: 
 

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
UL. CZERWONA 7 
96-100 SKIERNIEWICE  
REGON  750051347  
NIP 8361331389  
PKD 4931Z - TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI  

 
RODZAJ PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI /zakres działalności/:  

1. Świadczenie usług przewozowych w zakresie komunikacji miejskiej.  
2. Świadczenie usług przewozowych na terenie kraju i za granicą.  
3. Sprzedaż detaliczna paliw /paliwa płynne + gaz/.  
4. Obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych /montaż instalacji gazowych w pojazdach mechanicznych/.  
5. Reklama na rzecz zleceniodawców na pojazdach /autobusach/. 
6. Usługi wulkanizacyjne 

 
2. OKRES UBEZPIECZENIA OBEJMUJĄCY REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA - 24 MIESIĄCE 
 
3. POCZATEK I KONIEC OKRESU UBEZPIECZENIA: od 01.01.2015 r. do 31.12.2016r.  
 
4. ROCZNE OKRESY UBEZPIECZENIA PRZYPADAJĄ :  od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.   
       od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.   

 

5. PROGRAM OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ SKŁADA SIĘ Z  2-CH CZĘŚCI 
    W tym: 

CZĘŚĆ 01 - Ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej 
CZĘŚĆ 02 - Ubezpieczenia komunikacyjne 
 

6. WARUNKI I ZASADY POLISOWANIA 
 
CZĘŚĆ 01  
 
1. Dla umów ubezpieczenia nowo nabytego w okresie zamówienia przedmiotu ubezpieczenia lub wprowadzenia nowych ryzyk 

ubezpieczeniowych - ochrona ubezpieczenia z wyrównaniem okresu ubezpieczenia tj. do dnia 31.12.2015r., 31.12.2016r. Składka 
za okres ochrony - naliczana pro rata temporis. 

2. Umowy ubezpieczenia – polisy wystawiane na roczny okres ubezpieczenia wskazany powyżej. 
 
CZĘŚĆ 02  
 
1. Dla ubezpieczeń komunikacyjnych polisy będą wystawiane na roczny okres ubezpieczenia indywidualnie dla każdego pojazdu z 

zachowaniem terminu ekspiracji umów dla poszczególnych pojazdów określonych w Wykazie pojazdów załącznik nr 11 i cenowym 
formularzu komunikacyjnym załącznik nr 7do  SIWZ. 

2. Ubezpieczenia pojazdów nowo nabywanych w trakcie trwania realizacji zamówienia będą zawierane na okresy  roczne zgodnie ze 
zleceniem dokonanym przez Zamawiającego lub Jego Pełnomocnika 

3. Ostatnim dniem umożliwiającym ubezpieczenie nowo nabytego pojazdu na warunkach umowy o udzielenie zamówienia publicznego 
jest ostatni dzień obowiązywania umowy, to jest  31.12.2016r. 

4. Dla tych pojazdów wówczas termin zakończenia okresu ubezpieczenia przypada na dzień 30.12.2017r. 
 

 
7. PŁATNOŚĆ SKŁADKI:  
 

1. Dla umów ubezpieczenia Część 01 - składka płatna w 4-rch ratach  za roczny okres ubezpieczenia z zastrzeżeniem, iż 
termin płatności I-szej  raty składki  w danym roku ubezpieczeniowym do dnia 31 stycznia danego roku. 

2. Dla umów ubezpieczenia Części 02 -  składka płatna w  4-rch ratach  za roczny okres ubezpieczenia 
 
8. STAWKI TARYFOWE DLA CZĘŚCI  01, 02: obowiązują na tym samym poziomie w okresie realizacji zamówienia i trwania ochrony 
ubezpieczeniowej dla wszystkich ryzyk i przedmiotu ubezpieczenia również nowo nabytego w okresie ubezpieczenia. Dla pojazdów 
nowo nabywanych w okresie ubezpieczenia składka naliczana za cały roczny okres ubezpieczenia do czasu jego ekspiracji.  
 
9. Przedstawiony poniżej zakres ubezpieczenia jest zakresem minimalnym, który muszą spełnić wszyscy Wykonawcy w odniesieniu do 
danego zadania. W przypadku, gdy zapisy znajdujące się w stosowanych ogólnych warunkach ubezpieczenia zawężają zakres ochrony 
w stosunku do niżej opisanego, to takie zapisy nie maja zastosowania. 



 

 W sytuacji gdy poszczególne zapisy ogólnych warunków ubezpieczania rozszerzają zakres ubezpieczenia na korzyść Zamawiającego w 
stosunku do zakresu niżej opisanego, to takie zapisy ogólnych warunków ubezpieczenia mają zastosowanie  do niniejszego  programu  
ochrony ubezpieczeniowej. 
W trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej w przypadku zwiększenia się wartości mienia w wyniku ich nabycia, przeszacowania 
wartości, remontu, modernizacji itp., zwiększenia sumy gwarancyjnej lub odtworzenia limitów zastosowanie będą miały takie same stawki 
i warunki jak zaproponowane przez wykonawcę w złożonej ofercie i podpisanej umowie.  
Jeżeli wzrost wartości mienia lub sum gwarancyjnych będzie się wiązał z zapłatą dodatkowej składki przez Zamawiającego, to będzie 
ona wyliczona w oparciu o zasadę pro rata temporis. W przypadku zmniejszenia wartości mienia np. w wyniku jego sprzedaży, likwidacji 
w okresie ubezpieczenia Wykonawca zwróci Zamawiającemu część składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia. 

 
 

CZĘŚĆ 01 
UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ  

 
 
I. MIEJSCA/LOKALIZACJE PROWADZNEJ DZIAŁANOŚCI 
 
1) Skierniewice, ul. Czerwona 7 
2) Skierniewice, ul. Armii Krajowej  
3) teren miasta Skierniewice i miejscowości przyległe miastu Skierniewice 
 
II.  ZAKRES OCHRONY I PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 
 
1.1 UBEZPIECZENIE OD WSZYSTKICH SZKÓD MATERIALNYCH /ALL RISK/ a w szczególności  obejmującym następujące 

zdarzenia losowe: pożar, uderzenie pioruna /uderzenie bezpośrednie i pośrednie/, wybuch, huk ponaddźwiękowy, implozja, upadek 
bądź uderzenie statku powietrznego /w tym jego części, ładunku lub na skutek awaryjnego zrzutu paliwa/, uderzenia pojazdu 
lądowego /w tym własnego lub użytkowanego przez Ubezpieczonego/Ubezpieczającego w ubezpieczony przedmiot (w tym w 
ogrodzenia, bramy), huragan wraz z następstwem szkód powstałych wskutek uderzenia przedmiotu przenoszonego przez huragan w 
ubezpieczone mienie, deszcz nawalny, powódź, zalania skutek nadmiernych bądź ulewnych opadów atmosferycznych lub 
podniesienia się poziomu wód gruntowych na skutek deszczu ulewnego/nawalnego, zalania spowodowane wybiciem wody i ścieków 
z systemów wodno-kanalizacyjnych na skutek nawalnego deszczu, lawinę, napór, zaleganie i działanie ciężaru śniegu bądź lodu/ w 
tym następstwa zalań na skutek topnienia śniegu lub lodu, uszkodzenia dachu wskutek naporu i ciężaru śniegu oraz uszkodzenia  
elementów elewacyjnych na budynkach i rur spustowych, szkody będące następstwem  zamarzania śniegu lub lodu, szkody będące 
skutkiem działania trąby powietrznej, gradu, trzęsienie ziemi, zapadanie lub usuwanie się ziemi/w tym spowodowanego pracami 
ziemnymi/, działania dymu i lub sadzy /bez względu na źródło ich powstania/, zalanie przez wydostawanie się wody, bądź innych 
cieczy lub pary z urządzeń wodno – kanalizacyjnych lub technologicznych, cofania ścieków, działania fali uderzeniowej, pękania rur w 
wyniku zamarznięcia wody, nadmiernego ciśnienia, bądź nadmiernego ich nagrzania, wady ukrytej/, dewastację, upadek drzew, 
słupów, nadajników, masztów, żurawi budowlanych, budynków, budowli lub ich części /bez względu na przyczynę oraz rodzaj 
przedmiotu dotkniętego szkodą, a także szkody będące następstwem akcji ratowniczej  i innego rodzaju interwencji prowadzonej w 
związku z wystąpieniem w/w zdarzeń. 

1.2 Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy każdej lokalizacji, w której Ubezpieczający/Ubezpieczony prowadzi działalność lub składuje 
mienie na terenie RP 

1.3 Przedmiot ubezpieczenia w systemie sum stałych. 
 
Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia Wartość 

Budynki i budowle własne  1.000.000 zł 
według wartości 

odtworzeniowej (wg 
wyceny 1.000 zł/m2) 

Nakłady inwestycyjne budynki dzierżawione (stacja paliw przy ul Armii 
Krajowej w Skierniewicach)  

250.000 zł 
według wartości 

odtworzeniowej (wg 
wyceny 1.700 zł/m2) 

Maszyny, urządzenia, wyposażenie, w tym sprzęt elektroniczny powyżej 5 
lat – ankieta nr 3 

299.732 zł  według wartości księgowej 
początkowej brutto 

Urządzenia i wyposażenie zewnętrzne w tym m.in. zewnętrzne elementy 
stałe i ruchome budynków i budowli oraz ich wyposażenia, anteny, bramki, 
znaki, elementy ogrodzenia, rynny, słupy i latarnie oświetleniowe, bramy 
wjazdowe, szlabany, tablice informacyjne, hydranty, siłowniki bram, kosze 
itp. Ubezpieczenie w systemie na I ryzyko - Limit wspólny dla 
wszystkich lokalizacji 

50.000 zł według wartości 
odtworzeniowej 

Urządzenia (dystrybutory) wraz z oprzyrządowaniem  103.333 zł według wartości księgowej 
początkowej brutto 

Mienie i wyposażenie niskocenne  50.000 zł według cen zakupu 

Środki obrotowe własne i powierzone  
(paliwo, opony, części zamienne i inne)  

350.000 zł według cen zakupu 

Gotówka i bilety w kasie i lokalu, stacji paliw  100.000 zł według wartości 
nominalnej 

Mienie pracownicze (70 osób x 500 zł)  35.000 zł według wartości 
rzeczywistej 

Prewencyjna suma ubezpieczenia 200.000 zł  

 

1.4. FRANSZYZY I UDZIAŁY WŁASNE: 
Franszyza integralna: 300 zł  



 

Franszyza redukcyjna - zniesiona 
Dla mienia pracowniczego, gotówki i biletów – brak franszyzy integralnej i redukcyjnej 
 
2. UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU Z ROZSZERZENIEM O RYZYKO WANDALIZMU.  
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe w wyniku: 
kradzieży z włamaniem - dokonanej lub usiłowanej  
rabunku - dokonanego lub usiłowanego. 
2.1 Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy każdej lokalizacji, w której Ubezpieczający/Ubezpieczony prowadzi działalność lub składuje 
mienie na terenie RP 
2.2. Ubezpieczenie mienia do wysokości wskazanych limitów w systemie na I ryzyko. Limit wspólny dla wszystkich lokalizacji 
 

Przedmiot ubezpieczenia Suma Ubezpieczenia/ 
Limit odpowiedzialności 

Maszyny, urządzenia, wyposażenie, w tym sprzęt elektroniczny powyżej 5 lat, urządzenia 
(dystrybutory) wraz z oprzyrządowaniem   

100.000 zł  

Urządzenia i wyposażenie zewnętrzne w tym m.in. zewnętrzne elementy stałe i ruchome 
budynków i budowli oraz ich wyposażenia, anteny, bramki, znaki, elementy ogrodzenia, rynny, 
słupy i latarnie oświetleniowe, bramy wjazdowe, szlabany, tablice informacyjne, hydranty, 
siłowniki bram, kosze itp. Ubezpieczenie w systemie na I ryzyko - Limit wspólny dla 
wszystkich lokalizacji 

20.000 zł 

Mienie i wyposażenie niskocenne  30.000 zł 

Środki obrotowe własne i powierzone  
(paliwo, opony, części zamienne i inne)  

50.000 zł 

Gotówka i bilety w kasie i lokalu, stacji paliw od ryzyka kradzieży z włamaniem 100.000 zł 

Gotówka i bilety w kasie i lokalu, stacji paliw od ryzyka rabunku 100.000 zł 

Mienie pracownicze (70 osób x 500 zł)  35.000 zł 

Koszt naprawy zabezpieczeń   20 000 zł 

Kradzież zuchwała/zwykła (nie nosząca znamion włamania) 10 000 zł 

 

2.3. FRANSZYZY I UDZIAŁY WŁASNE:   
Franszyza integralna: 300 zł  
Franszyza redukcyjna - zniesiona 
Dla mienia pracowniczego, gotówki i biletów – brak franszyzy integralnej i redukcyjnej 
 
3 .UBEZPIECZENIE GOTÓWKI i BILETÓW W TRANSPORCIE w zakresie pełnym. 
3.1. Zakres ochrony obejmuje wszelkiego rodzaju szkody poniesione z przyczyn niezależnych od Ubezpieczonego, polegające na nagłej 
i nieprzewidzianej utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu przedmiotu ubezpieczenia na skutek zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem, 
kradzieży wraz ze środkiem transportu, rabunku, wandalizmu oraz szkód powstałych na skutek kolizji bądź wypadku środka transportu 
lub osoby przenoszącej gotówkę i bilety. 
3.2. Transport gotówki i biletów:  samochodowy, autobusy, busy i pieszy. 
3.3. Transport gotówki na terenie: Gminy Skierniewice, w tym gotówka i bilety w środkach komunikacji miejskiej – autobusy, busy itp. 
3.4. Ubezpieczenie w systemie na I ryzyko 
 

Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia / Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia 

Gotówka i bilety w transporcie 100 000 zł 

 

3.5. FRANSZYZA I UDZIAŁY WŁASNE:  
Franszyza integralna: 200 zł  
Franszyza redukcyjna - zniesiona 
 
4.UBEZPIECZENIE SZYB I INNYCH PRZEDMIOTÓW SZKLANYCH OD STŁUCZENIA I USZKODZENIA 
4.1.Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje uszkodzenie bądź stłuczenie szyb zewnętrznych i wewnętrznych, szyb w otworach 
okiennych i drzwiowych, reklam, pylonów, szyb zwykłych i zespolonych, szyb zbrojonych, antywłamaniowych, gablot reklamowych, itp. 
porysowania szyb i innych przedmiotów szklanych. 
4.2. Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy każdej lokalizacji, w której Ubezpieczający/Ubezpieczony prowadzi działalność lub składuje 
mienie na terenie RP 
4.3. Ubezpieczenie mienia do wysokości wskazanych limitów w systemie na I ryzyko. Limit wspólny dla wszystkich lokalizacji 

 

Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia / Limit odpowiedzialności 

Szyby i inne przedmioty szklane od stłuczenia, porysowania  10.000 zł 

Pylon reklamowy 28.000 zł 

 

4.4. FRANSZYZY I UDZIAŁY WŁASNE:   



 

Franszyza integralna: 100 zł  
Franszyza redukcyjna - zniesiona 
 
5. UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO od wszystkich ryzyk /all risk/  
 
5.1. Zakres ubezpieczenia obejmuje wszystkie szkody rzeczowe /materialne/ powodujące  zniszczenie, uszkodzenie lub utratę objętego 
ochroną przedmiotu ubezpieczenia, powstałe w miejscu i w trakcie okresu ubezpieczenia, w wyniku nagłych, przypadkowych i 
nieprzewidzianych zdarzeń a w szczególności:  

a) niewłaściwą obsługę sprzętu elektronicznego tj. nieostrożność, zaniedbanie, niewłaściwe użytkowanie, nieumyślne uszkodzenie, 
brak kwalifikacji, błąd operatora, nieumyślne lub celowe uszkodzenie lub zniszczenie przez osoby trzecie 
b) kradzież z włamaniem i rabunek, kradzież zwykłą 
c) działanie ognia / w tym dymu i sadzy/ oraz polegające na osmaleniu i przypaleniu, a także powstałe w następstwie wszelkiego 
rodzaju eksplozji, implozji, uderzenia pioruna, uderzenia pojazdu, upadku statku powietrznego, upadek, huragan, grad ,lawina, 
działanie wiatru, trzęsienie ziemi, przepięcia, niewłaściwych parametrów prądu itp.  
d) zalanie, w tym m.in. zalanie cieczą z urządzeń wodno-kanalizacyjnych, gaśniczych lub technologicznych, powódź, sztorm, wylew 
lub podniesienie się poziomu wód podziemnych, a także działanie czynników atmosferycznych w postaci mrozu, śniegu, deszczu, 
wilgoci, pary wodnej, upału itp. 
e) szkody powstałe podczas transportu sprzętu, szkody wyrządzone przez zwierzęta 
f) szkody spowodowane przez uszkodzony lub źle funkcjonujący system klimatyzacyjny 
g) ubezpieczenie lamp elektronowych i bębnów selenowych, lamp rentgenowskich itp. 
h) szkody powstałe wskutek akcji ratowniczej lub innego rodzaju interwencji, w tym także działań przeprowadzonych przez 
upoważnione służby w sytuacji, gdy zdarzenie objęte ubezpieczeniem  nie wystąpiło, ale niebezpieczeństwo jego wystąpienia 
wydawało się realne.  
i) szkody będące wynikiem skażenia lub zanieczyszczenia ubezpieczonego mienia spowodowane zdarzeniami objętymi umową 
ubezpieczenia.  

5.2. Ochrona ubezpieczeniowa dla sprzętu elektronicznego przenośnego rozszerzona na teren RP 
5.3. Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy każdej lokalizacji, w której Ubezpieczający/Ubezpieczony prowadzi działalność lub składuje 
mienie na terenie RP 
5.4. Przedmiotem ubezpieczenia jest sprzęt elektroniczny posiadany, użytkowany przez Zamawiającego w tym sprzęt użytkowany przez 
osoby, za które Zamawiający jest odpowiedzialny na podstawie odrębnych przepisów i/lub umów, a którego obowiązek ubezpieczenia 
spoczywa na Zamawiającym; dane i nośniki danych m.in. dyskietki, dyski optyczne i magnetyczne, CD-ROMy, DVD taśmy magnetyczne 
oraz koszty odtworzenia danych i oprogramowania t.j m.in. informacji zawartych w zbiorach danych, licencjonowanych systemów 
operacyjnej, licencjonowanych programów standardowych produkcji seryjnej oraz programów aplikacyjnych produkcji jednostkowej, 
stworzonych na zamówienie użytkowania, bez względu na stopień użycia technicznego czy stopień umorzenia.  
5.5. Przedmiot ubezpieczenia w systemie sum stałych,  wg wartości odtworzeniowej /sprzęt do 5-ciu  lat/ 
 

Przedmiot ubezpieczenia Suma Ubezpieczenia 

Stacjonarny sprzęt elektroniczny 
Sprzęt monitorowania obiektu 4.947 zł 

Stacjonarny sprzęt elektroniczny/komputerowy 14.782 zł 

Sprzęt przenośny elektroniczny Laptopy,  Tel .komórkowe, aparaty fotograficzne 10.500 zł 

Koszty odtworzenia danych, nośniki danych i oprogramowanie * 
Ubezpieczenie w systemie na I ryzyko - Limit wspólny dla wszystkich lokalizacji 

10.000 zł 

 

* W odniesieniu do kosztów odtworzenia danych Ubezpieczyciel znosi wymóg konieczności przechowywania kopii zapasowych, 
archiwum, dysków itp. poza miejscem ubezpieczenia, w zależności od warunków Ubezpieczający może nośniki danych przechowywać w 
miejscu ubezpieczenia. 
 
5.6 FRANSZYZE I UDZIAŁY WŁASNE:  
Franszyza integralna: 300 zł  
Franszyza redukcyjna - zniesiona 
Franszyza redukcyjna 2% wartości szkody, nie więcej niż 300 zł  - dla szkód będących skutkiem kradzieży z włamaniem lub rozboju 
poza miejscem ubezpieczenia oraz powstałych w wynik upuszczenia, dotyczy sprzętu przenośnego 
 
6. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ  ZAMAWIAJĄCEGO 
 
6.1. Odpowiedzialność cywilna deliktowo - kontraktowa z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, w tym działalności 
związanej z przewozem osób na terenie kraju, napraw pojazdów, usług wulkanizacyjnych, sprzedaży paliw, olejów posiadania, 
zarządzania bądź administrowania mieniem w tym min. nieruchomościami, maszynami i urządzeniami wraz z użytkowaniem 
mienia, instalacji wszelkiego typu wodno – kanalizacyjnych, instalacji grzewczych, przyłączy energetycznych itp. dotyczy  
każdej lokalizacji na terenie RP. 
 
6.1.1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczającego, Ubezpieczonego za szkody 
będące następstwem wypadków ubezpieczeniowych, szkody wynikające z rażącego niedbalstwa, zdarzenia powodujące uszkodzenie 
ciała, rozstrój zdrowia, śmierć, uszkodzenie lub zniszczenie mienia, powstałych w okresie ubezpieczenia, z których roszczenia zostaną 
zgłoszone przed upływem ustawowego terminu przedawnienia,  
6.1.2. Dotyczy wypadków powstałych na terytorium RP w związku z prowadzoną działalnością, posiadaniem i użytkowaniem mienia 
ruchomego i nieruchomości, szkód powstałych na skutek przeniesienia ognia, wichury, zalania a także szkód powstałych w następstwie 
użytkowania, awarii bądź uszkodzenia urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania oraz na skutek cofnięcia się 
cieczy w systemach wodno-kanalizacyjnych, szkód powstałych na skutek niewykonania, zaniechania lub nienależytego wykonania 
zobowiązania. 



 

6.1.3.  Dodatkowo odpowiedzialność rozszerza się o koszty obrony sądowej przed roszczeniami poszkodowanych, w sporze cywilnym 
prowadzonym zgodnie z zaleceniami Ubezpieczyciela. 
 
 

ZAKRE UBEZPIECZENIA SUMA GWARANCYJNA  
limit na jedno i wszystkie zdarzenia 

OC deliktowo - kontraktowa  300.000 zł 
z rozszerzeniem o n/w ryzyka w ramach sublimitów  podstawowej sumy gwarancyjnej: 

OC za produkt (w tym sprzedaż paliwa, olejów i innych akcesoriów 
samochodowych) 

300.000 zł 

OC za szkody powstałe z tytułu wadliwego wykonania robót i usług /szkody 
powstałe po przekazaniu odbiorcy przedmiotu naprawy lub wykonanej usługi 

300.000 zł 

OC za szkody w mieniu przekazanym w celu wykonania obróbki, naprawy lub 
innych podobnych czynności, w tym montażu i wykonawstwa instalacji gazowych 
w pojazdach mechanicznych 

300.000 zł 

OC pracodawcy za wypadki przy pracy. Szkody osobowe i rzeczowe 
wyrządzone pracownikom ubezpieczonego oraz wyrządzone innym osobom 
niezależnie od formy zatrudnienia, w tym wolontariuszy, praktykantów, stażystów, 
osobom skierowanym do wykonywania prac społeczne użytecznych, osobom 
skierowanym do wykonywania prac wyrokiem sądu oraz osobom skierowanych 
do prac interwencyjnych z Urzędu Pracy 

300.000  zł 

OC za szkody wyrządzone przez podwykonawców z prawem do regresu 300.000 zł 

OC za szkody powstałe na skutek uszkodzenia, eksploatacji bądź zniszczenia 
materiałowego lub awarii urządzeń wodno- kanalizacyjnych, gaśniczych i 
centralnego ogrzewania, szkody wyrządzone w instalacjach i urządzeniach 
podziemnych/ m.in. gazowych, elektrycznych, wodnych, kanalizacyjnych, 
światłowodowych/ 

300.000 zł 

OC za szkody wyrządzone przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu 
ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej min. odpowiedzialność za szkody 
spowodowane przez maszyny budowlane oraz pojazdy wolnobieżne (w tym 
wózki widłowe) w rozumieniu ustawy prawo o ruchu drogowym, w związku z 
wykonywaniem prac i usług kontraktowych itp. (OC pojazdów wolnobieżnych) 

300.000 zł 

OC za mienie osób trzecich znajdujących się w pieczy, pod dozorem 
ubezpieczonego (zakres ochrony obejmuję uszkodzenie lub utratę mienia osób 
trzecich również w przypadku kradzieży z włamaniem, rabunku) dotyczy także 
pojazdów mechanicznych 

300.000 zł 

OC za szkody w środowisku wynikające z emisji, wycieku, uwolnienia się lub 
innej formy przedostania się do powietrza, wody lub gruntu jakichkolwiek 
substancji niebezpiecznych, a także wszelkie koszty związane z usunięciem, 
oczyszczeniem i utylizacją jakichkolwiek zanieczyszczeń; (OC środowiskowe) 

300.000 zł 

 

Liczba zatrudnionych : 70 osób 
Planowane roczne obroty : 15.550.000 zł 
 
6.2 FRANSZYZY I UDZIAŁY WŁASNE:  
Franszyza integralna: 200 zł  
Franszyza redukcyjna – zniesiona 
Dla klauzuli OC za szkody w środowisku naturalnym - franszyza redukcyjna – 2 %wartości szkody, maksymalnie 1.000ZŁ 
Dla klauzuli OC pracodawcy - franszyza redukcyjna/udział własny - kwota świadczenia przysługującego poszkodowanemu z 
tytułu wypadku przy pracy na podstawie odpowiednich przepisów o ubezpieczeniu społecznym (ZUS). 
 
III. KLAUZULE OBLIGATORYJNE DO W/W ZAKRESU OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ I PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA 
 

A. KLAZULE ROZSZERZAJĄCE ZAKRES UBEZPIECZEŃ MAJATKOWYCH 

 

Klauzula reprezentantów – Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa 
osób nie będących reprezentantami Ubezpieczającego /reprezentanci Ubezpieczającego: zarząd spółki, prokurentów, pełnomocników  i 
głównego księgowego/.  
Dotyczy wszystkich ryzyk. 
 
Klauzula przepięć – Ochroną ubezpieczeniową objęte zostają szkody elektryczne spowodowane działaniem prądu elektrycznego, w 
tym również powstałe bezpośrednio lub pośrednio w wyniku wyładowania atmosferycznego (w szczególności spowodowane 
bezpośrednim lub pośrednim uderzeniem pioruna w instalacjach elektrycznych i sieciach energetycznych) oraz wynikłe z niewłaściwych 
parametrów prądu elektrycznego, w tym chwilowych przerw w dopływie prądu. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe w 
wyniku nagłego wzrostu napięcia w sieci elektrycznej spowodowanego wyładowaniami atmosferycznymi. Ubezpieczeniem objęte są 
szkody spowodowane wzburzeniem się niszczących sił elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych odbiorników bądź zniszczenie 
przedmiotu ubezpieczenia wskutek indukcji prądu elektrycznego wywołanej wyładowaniem atmosferycznym w bezpośredniej bliskości 
ubezpieczonego mienia. Limit odpowiedzialności 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.                           
Dotyczy ryzyk: ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, 
 



 

Klauzula dewastacji – ubezpieczyciel obejmuje ochroną mienie (ruchome i nieruchomości, mienie powierzone) a w szczególności  
zewnętrzne elementy budynków, budowli, elementy i przedmioty zamocowanych na zewnątrz budynków i budowli (kamery, czujki, 
klimatyzatory), anteny, markizy, szyldy, transparenty, zadaszenia, napędy bram, ogrodzenia, oświetlenie itp.) od zniszczenia lub 
uszkodzenia wskutek dewastacji. Przez dewastację rozumie się rozmyśle zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez 
osoby trzecie w tym także częściowe rozkradzenie pozostawiające ślady użycia siły lub narzędzi. Ochrona dotyczy również mienia 
zarządzanego lub dzierżawionego przez ubezpieczającego/ubezpieczonego. Odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku dewastacji 
ograniczona jest do limitu na jedno i na wszystkie zdarzenia w wysokości 20.000 zł w ramach limitu pokrywane są również szkody 
polegające na pomalowaniu graffiti z limitem 4.000 zł.  
Dotyczy ryzyk: ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia 
szyb. 
 
Klauzula automatycznego pokrycia - Ubezpieczyciel  zastosuje automatyczną ochronę dla wszystkich nowo nabytych środków 
trwałych i wyposażenia, mieniu niskocennym, sprzęcie elektronicznym i nowo utworzonych lokalizacji z limitem do 20% sumy 
ubezpieczenia liczonej od ogólnej sumy ubezpieczenia majątku zgłaszanego do ubezpieczenia w chwili zawierania polisy. 
Ubezpieczający zobowiązany jest do zgłoszenia zakupu lub zwiększenie sumy ubezpieczenia w terminie 90 dni od daty zakupu. Dotyczy 
ryzyk: ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, 

 

Klauzula skutków opadów lub naporu śniegu - Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody wynikłe z wystąpienia i następstw obfitych 
opadów śniegu, bądź jego zlodowacenia lub topnienia, które powodują uszkodzenia konstrukcji budynku, dachu, gzymsów, orynnowania 
dachu oraz innych elementów dekoracyjnych budynku na skutek ciężaru śniegu lub lodu, zalania wynikłego z szybkiego topnienia mas 
śniegu lub szkody powstałe w wyniku rozszczelnień dachu spowodowanych na skutek zamarzania wody powstałej z topniejącego śniegu 
lub lodu. Limit  odpowiedzialności 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.   
Dotyczy ryzyk: ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 
 
Klauzula ubezpieczenia szkód powstałych w wyniku pękania mrozowego - Ubezpieczyciel pokrywa szkody w mieniu powstałe na 
skutek pęknięć, uszkodzeń oraz ich następstw spowodowanym mrozem w instalacjach wod-kan, centralnego ogrzewania, w rynnach 
spustowych i innych zbiornikach gromadzących wodę. Znajdujących się wewnątrz budynku/lokalu urządzeń kąpielowych, umywalek, 
spłuczek, syfonów, wodomierzy, kotłów, bojlerów, pomp cieplnych, rur dopływowych (wodociągowych) lub odpływowych 
(kanalizacyjnych), instalacji grzewczych, klimatyzacyjnych, tryskaczowych lub gaśniczych oraz wycieku pary, wody lub innej cieczy. Limit 
odpowiedzialności wynosi 100.000 zł na jeden i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
Dotyczy ryzyk: ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. 

 

Klauzula zalaniowa – Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe na skutek zalania przez nieszczelny dach, bądź 
spoiny na dachu i ścianach, nieszczelne złącza zewnętrzne budynków, nieszczelną stolarkę okienną i drzwiową. Limit odpowiedzialności 
100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.  
Dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i sprzętu elektronicznego all risk. 
 
Klauzula ubezpieczenia sprzętu/mienia przenośnego/ruchomego - ubezpieczyciel rozszerza odpowiedzialność w sprzęcie/mieniu 
przenośnym, gdy sprzęt przenośny jest używany poza miejscem ubezpieczenia na terytorium RP niezależnie od tego, czy jest w ruchu, 
czy w spoczynku, podczas przemieszczania się, czy ponownego montażu. Ubezpieczyciel rozszerza swoją odpowiedzialność także o 
szkody spowodowane upadkiem lub kradzieżą z włamaniem, również wówczas jeżeli ubezpieczona rzecz zostanie skradziona z pojazdu 
lądowego. Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody w przenośnym sprzęcie/mieniu powstałe podczas lub w związku z 
wykonywaniem prac służbowych przez ubezpieczającego lub jego pracowników poza miejscem ubezpieczenia  
Dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, kradzieży z włamaniem i rabunku oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. 
 
Klauzula dodatkowych sum ubezpieczenia dla kosztów naprawy uszkodzonych systemów i elementów zabezpieczających - 
Ubezpieczyciel ustala limit dodatkowych sum ubezpieczenia na poziomie 20.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia dla kosztów 
naprawy systemów i urządzeń zabezpieczających: drzwi i okna, zamki, ściany, systemy alarmowe, telewizji przemysłowej, centrali 
telefonicznej itp. Dotyczy wszystkich ryzyk. 
 
Klauzula kradzieży zwykłej – zakres ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku rozszerza się o szkody w mieniu 
powstałe na skutek kradzieży zwykłej, przez co rozumie się kradzież bez śladów włamania i nie będącą efektem rabunku. Ubezpieczyciel 
w ramach klauzuli obejmuje ochroną mienie ruchome, mienie powierzone zlokalizowane wewnątrz i na zewnątrz budynków i budowli, 
zewnętrzne elementy budynków, budowli, elementy i przedmioty zamocowanych na zewnątrz budynków i budowli (kamery, czujki,  
anteny, napędy bram, elementy ogrodzenia, oświetlenie, kosze na śmieci itp.) Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody: 

1)1)1)1) spowodowane przez niewytłumaczalne niedobory lub niedobory inwentarzowe i braki spowodowane błędami urzędowymi lub 
księgowymi, 

2)2)2)2) wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego działania umyślnego ubezpieczającego. 
Warunkiem przyjęcia odpowiedzialności przez Ubezpieczyciela jest niezwłocznie – nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili powzięcia 
informacji o szkodzie – powiadomienie o zdarzeniu organów dochodzeniowo – śledczych, w szczególności Policji, z podaniem 
okoliczności zdarzenia oraz danych przedmiotu i wysokości szkody. Limit na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia – 
10.000 zł Franszyza redukcyjna 300 zł na każde zdarzenie. 
 
klauzula uderzenia pojazdu w tym pojazdu należącego do ubezpieczającego lub jego pracowników - Ubezpieczyciel ponosi 
odpowiedzialność za szkody (uszkodzenie lub zniszczenie) spowodowane uderzeniem pojazdu w ubezpieczone mienie z włączeniem 
szkód spowodowanych przez pojazdy eksploatowane przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego lub osoby, za które ponosi on 
odpowiedzialność. Zakresem ochrony ubezpieczeniowej objęte są również szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w miejscu 
ubezpieczenia na skutek: uderzenia pojazdu w tym pojazdów wolnobieżnych, uderzenia pojazdu drogowego należącego do 
Ubezpieczającego lub jego pracowników. 
 



 

Klauzula warunków i taryf - W przypadku doubezpieczenia, uzupełniania lub podwyższania sumy ubezpieczenia w okresie 
ubezpieczenia, zastosowanie mieć będą warunki umowy oraz taryfa składek obowiązujące w stosunku do polisy zasadniczej. Dotyczy 
wszystkich ryzyk z wyłączeniem OC. 

 

Klauzula pro rata temporis - Wszelkie rozliczenia wynikające z niniejszej umowy, a w szczególności związane z dopłatą oraz zwrotem 
składek dokonywane będą w systemie pro rata za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej, o ile nie zostaną rozliczone na mocy klauzuli 
automatycznego pokrycia. Przy wszelkich rozliczeniach wynikających z umowy, kosztów manipulacyjnych nie stosuje się. Dotyczy 
wszystkich ryzyk. 
 
Klauzula przewłaszczenia mienia - przedmiotowa umowa ubezpieczenia, w zakresie w jakim dotyczy ruchomości, nie wygasa w 
wyniku przejścia własności ubezpieczonego mienia na bank lub zakład ubezpieczeń, wskutek przewłaszczenia na zabezpieczenie 
wierzytelności względem ubezpieczającego. Umowa ubezpieczenia nie wygasa również wskutek powrotnego przejścia na 
ubezpieczającego własności mienia przewłaszczonego w wyniku spłaty długu.  Umowa ubezpieczenia nie wygasa niezależnie od tego, 
ile razy dokonywane będą czynności powyżej określone. Dotyczy wszystkich ryzyk. 

 

Klauzula kosztów poszukiwania miejsca powstania awarii - Ubezpieczyciel w ramach sum ubezpieczenia pokrywa koszty 
poszukiwania miejsc powstania awarii oraz koszty związane z naprawą   uszkodzonych  instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego 
ogrzewania, instalacji elektrycznej, których  uszkodzenie nastąpiło na skutek awarii bądź wystąpienia zdarzeń losowych. Limit 
odpowiedzialności – 50.000 zł na jeden i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
Dotyczy ryzyk: ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. 
 
Klauzula odstąpienia od zasady proporcji przy likwidacji szkody - w przypadku szkody w ubezpieczonym mieniu ubezpieczyciel nie 
będzie stosował zasady proporcji przy wyliczeniu odszkodowania jeżeli: 
- niedoubezpieczenie nie przekracza 20% (różnica pomiędzy deklarowaną sumą ubezpieczenia i wartością ubezpieczonego mienia na 
dzień powstania szkody), 
- wysokość szkody nie przekracza 20% deklarowanej sumy ubezpieczenia mienia ubezpieczonego w systemie sum stałych. 
W przypadku gdy, na mocy umowy ubezpieczenia, ochroną ubezpieczeniową objętych jest więcej lokalizacji niż jedna, postanowienia 
niniejszej klauzuli odnoszą się do sum ubezpieczenia na każdą lokalizację. 
 
Klauzula likwidacyjna dotycząca środków trwałych – dla środków ubezpieczonych wg wartości księgowej brutto lub wartości 
odtworzeniowej bez względu na stopień faktycznego zużycia, umorzenia księgowego, amortyzacji czy też wieku przedmiotu 
ubezpieczenia  oraz jego wartości, odszkodowanie wypłacane jest w pełnej wysokości do deklarowanej wartości księgowej brutto lub 
odtworzeniowej utraconego środka trwałego, bez potrącenia umorzenia księgowego i zużycia technicznego, amortyzacji oraz bez 
stosowania proporcjonalnej redukcji odszkodowania. W przypadku nie odtwarzania środka trwałego wypłata odszkodowania nastąpi na 
podstawie protokołu szkody do wartości księgowej brutto danego środka trwałego. 
Dotyczy ryzyk: ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, kradzieży z włamaniem, rabunku, dewastacji. 
 
Klauzula likwidacyjna w sprzęcie elektronicznym - jeżeli przedmiot ubezpieczenia został utracony, całkowicie zniszczony lub tak 
uszkodzony, że nie jest do naprawienia, podstawą obliczenia kwoty płatnej w ramach niniejszej polisy jest pełna wartość odtworzenia 
utraconej, zniszczonej lub uszkodzonej pozycji. Przez „wartość odtworzenia” rozumie się koszty, które musiałyby być poniesione 
bezpośrednio przed utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem ubezpieczonej pozycji na wymianę tej pozycji na nową podobnego rodzaju, 
wydajności, wielkości i jakości, z uwzględnieniem kosztów transportu, demontażu i montażu. Klauzula dotyczy sprzętu elektronicznego 
nie starszego niż 5 lat.  
Dotyczy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. 
 
Klauzula odstąpienia od regresu – Ubezpieczyciel znosi prawo do regresu wobec osób fizycznych zatrudnionych przez 
Ubezpieczającego / Ubezpieczonego na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub innej umowy o świadczenie 
usług. Nie przechodzą na ubezpieczyciela również roszczenia przeciwko osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą 
wyłącznie na rzecz Ubezpieczającego / Ubezpieczonego (samozatrudnienie).Ubezpieczyciel zachowuje  prawa do regresu , gdy 
sprawca wyrządził szkodę umyślnie.  
Dotyczy wszystkich ryzyk. 
 
Klauzula zgłaszania szkód - W przypadku wystąpienia szkód objętych ochroną w ramach niniejszej umowy ubezpieczenia, 
Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany jest dokonać zgłoszenia szkody do Ubezpieczyciela niezwłocznie, nie później jednak niż w 
ciągu 7 dni roboczych od daty powstania szkody lub podjęcia o niej wiadomości chyba, że ogólne warunki przewidują dłuższy termin na 
zgłoszenie szkody. Niedopełnienie tego obowiązku nie może być przyczyną odmowy lub zmniejszenia wypłaty odszkodowania, jeśli nie 
miało wpływu na ustalenie okoliczności powstania szkody oraz jej wysokości. Dotyczy wszystkich ryzyk 
 
Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie – zapisy w ogólnych warunkach ubezpieczenia skutków nie zawiadomienia 
Ubezpieczyciela o szkodzie we wskazanym terminie, mają zastosowanie tylko w sytuacji, kiedy nie zawiadomienie w terminie przyczyniło 
się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło Ubezpieczycielowi ustalenie okoliczności zaistniałego zdarzenia oraz jego  skutków bądź 
rozmiaru szkody. Dotyczy wszystkich w/w  ryzyk. 
 
Klauzula czasu reakcji Ubezpieczyciela w przypadku szkody – Ubezpieczyciel zobowiązuje się do podjęcia czynności likwidacyjnych 
w ciągu 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia szkody. Dotyczy wszystkich ryzyk z wyłączeniem OC . 
 
Klauzula płatności rat - W przypadku wypłaty odszkodowania, Ubezpieczyciel nie jest uprawniony do potrącenia z kwoty 
odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych; jeżeli zapłata należnej Ubezpieczycielowi składki dokonywana jest w formie przelewu 
bankowego lub przekazu pocztowego, za datę opłacenia składki uważa się dzień złożenia w banku lub urzędzie pocztowym zlecenia 
płatniczego na rachunek Ubezpieczyciela, pod warunkiem posiadania na rachunku wystarczających środków. 
 



 

Dodatkowe ubezpieczenie kosztów zabezpieczenia mienia przed szkodą oraz kosztów ratownictwa – Ubezpieczyciel pokrywa 
wszelkie dodatkowe, powyżej sumy ubezpieczenia, uzasadnione i udokumentowane koszty poniesione przez Ubezpieczającego w celu 
zabezpieczenia mienia przed szkodą oraz koszty ratownictwa mające na celu zmniejszenie szkody, powstałe w związku ze 
zrealizowaniem się zdarzenia szkodowego objętego pokryciem w ramach umowy ubezpieczenia, choćby działania te okazały się 
nieskuteczne. Limit odpowiedzialności 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Dotyczy ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, 
ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, 

 

Klauzula ubezpieczenia elementów i przedmiotów zamocowanych na zewnątrz budynków, budowli -  w ramach sumy 
ubezpieczenia rzeczy ruchomych oraz w zakresie zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, przedmiotem ubezpieczenia są 
zainstalowane na stałe na zewnątrz budynku/lokalu, w miejscu ubezpieczenia, anteny, oświetlenie, neony, markizy, szyldy, transparenty, 
zadaszenia, urządzenia stanowiące osprzęt do instalacji (kamery, czujki, klimatyzatory). Ubezpieczenie obejmuje także szkody powstałe 
w wyniku kradzieży. Limit odpowiedzialności 20.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
Dotyczy ryzyk: ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, kradzieży z włamaniem, dewastacji, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego 
od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia szyb. 

 

Klauzula przeniesienia mienia - Zadeklarowane przez Ubezpieczającego mienie zostaje objęte ochroną ubezpieczeniową również w 
przypadku tymczasowego lub stałego przeniesienia pomiędzy należącymi do Ubezpieczającego lokalizacjami. Zmiana lokalizacji danego 
środka musi być potwierdzona odpowiednią notą księgową lub innym dokumentem wewnętrznym. Mienie podczas transportu pomiędzy 
lokalizacjami jest wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej 
Dotyczy ryzyk: ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, kradzieży z włamaniem, dewastacji, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego 
od wszystkich ryzyk 
 
Klauzula wypłaty kwoty bezspornej odszkodowania - ubezpieczyciel w przypadku potwierdzenia swojej odpowiedzialności za 
powstałą szkodę wypłaca bezsporną kwotę w formie zaliczki w ciągu 14 dni roboczych od zawiadomienia o szkodzie. 
Dotyczy wszystkich ryzyk. 
 
Klauzula składowania - ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową również mienie składowane bezpośrednio na podłodze. 
Odpowiedzialność w powyższym zakresie dotyczy również mienia znajdującego się w pomieszczeniach położonych na poziomie lub 
poniżej poziomu gruntu. Dotyczy ryzyk: ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich 
ryzyk 

 

Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych – Ubezpieczyciel oświadcza, że stan zabezpieczeń 
przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych uznaje za wystarczający do czasu przeprowadzenia inspekcji w ubezpieczonych 
lokalizacjach. Jeżeli w wyniku przeprowadzenia inspekcji zostaną stwierdzone braki w zabezpieczeniach, Ubezpieczyciel wyznaczy 
Ubezpieczającemu termin na ich uzupełnienie nie krótszy niż 30 dni. Jeżeli w terminie 30 dni nie zostaną wprowadzone konieczne 
zabezpieczenia, Ubezpieczyciel może uchylić się od odpowiedzialności pod warunkiem powiadomienia Ubezpieczającego na piśmie o 
nie wykonaniu zaleceń. Jeżeli nie zostanie przeprowadzona inspekcja i nie zostaną wydane zalecenia, Ubezpieczyciel uznaje system 
zabezpieczeń p.poż i przeciwkradzieżowych za wystarczający. Dotyczy wszystkich ryzyk  

 

Klauzula włączająca akty terroryzmu, strajki, rozruchy i zamieszki - Ubezpieczyciel obejmuje ochroną szkody powstałe w 
ubezpieczonym mieniu, będące następstwem aktów terroryzmu, strajków i zamieszek. Dla celów niniejszej klauzuli za akt terroryzmu 
uważa się akt polegający na użyciu siły lub przemocy pojedynczej osoby lub grupy osób działających samodzielnie, bądź w imieniu 
jakiejkolwiek organizacji, bądź w porozumieniu z taką organizacją, popełniony z pobudek politycznych, religijnych, ideologicznych lub 
podobnych, w tym z zamiarem wywarcia wpływu na rząd lub zastraszenia społeczeństwa albo jego części. Limit odpowiedzialności 
300.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. 
Dotyczy ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, kradzieży z włamaniem i rabunku, szyb,  oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich 
ryzyk 
 
Klauzula automatycznego odtworzenia limitów - za opłatą dodatkowej składki, zgodnej ze stawką określoną w ofercie ubezpieczenia 
Ubezpieczyciel w przypadku ubezpieczenia mienia na pierwsze ryzyko lub wprowadzenia limitów podlegających wyczerpaniu, 
automatyczne je odtworzy po wypłacie odszkodowania. Płatność  dodatkowej składki z tytułu odtworzenia sumy ubezpieczenia lub limitu 
nastąpi na podstawie otrzymanego dokumentu ubezpieczenia.  
 

B. KLAZULE ROZSZERZAJĄCE ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ  

 

 

Klauzula skutków opadów lub naporu śniegu - ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody wyrządzone osobom trzecim na skutek 
osuwania się, upadku śniegu lub lodu jego zlodowacenia lub topnienia Limit odpowiedzialności 300.000 zł na jedno i wszystkie 
zdarzenia. 

 

Klauzula przeniesienia ognia, wichury i zalania – ubezpieczyciel rozszerza ustawową odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe i 
osobowe i ich następstwa, wyrządzone w mieniu otaczającym na skutek działania żywiołów (przeniesienia się ognia, skutków działania 
wichury lub zalania). Limit odpowiedzialności 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.  
 

Klauzula odstąpienia od regresu Ubezpieczyciel znosi prawo do regresu wobec osób fizycznych zatrudnionych przez 
Ubezpieczającego / Ubezpieczonego na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub innej umowy o świadczenie 
usług. Nie przechodzą na ubezpieczyciela również roszczenia przeciwko osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą 
wyłącznie na rzecz Ubezpieczającego / Ubezpieczonego (samozatrudnienie). Ubezpieczyciel zachowuje  prawo do regresu, gdy 
sprawca wyrządził szkodę umyślnie.  
   



 

IV. KLAUZULE FAKULTATYWNE 
 

1. Klauzula Funduszu Prewencyjnego - Ubezpieczyciel stawia do dyspozycji Ubezpieczającego fundusz prewencyjny w 
wysokości  10% zainkasowanej składki od  całości ubezpieczeń wskazanych w CZĘŚCI 01 zawartych na podstawie 
niniejszego zmówienia SIWZ. 

 

2. Klauzula ubezpieczenia robót budowlano-montażowych - Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje drobne prace budowlano-
montażowe prowadzone przez lub na zlecenie Ubezpieczającego w obrębie ubezpieczonych lokalizacji. Ubezpieczenie 
drobnych prac budowlano-montażowych na warunkach niniejszej klauzuli obejmuje wartość wykonanych prac i materiałów 
będących własnością lub znajdujących się na ryzyku Ubezpieczającego oraz wartość mienia istniejącego stanowiącego 
własność ubezpieczającego, które zostało zniszczone lub uszkodzone bezpośrednio w wyniku prowadzenia prac budowlano-
montażowych i które jest ubezpieczone ww. polisą. Ochrona na warunkach niniejszej klauzuli nie obejmuje prac wykonywanych 
w ramach kontraktów wiążących się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku lub konstrukcji albo pokrycia dachu. Limit  
odpowiedzialności 300.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. 
Dotyczy ryzyk: ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. 

 
3. Klauzula samolikwidacji - ubezpieczyciel akceptuje, że w przypadku szkody, której szacowana wartość nie przekracza 5.000 

zł na dzień jej powstania, ubezpieczony lub ubezpieczający ma prawo po zgłoszeniu szkody do ubezpieczyciela do 
samodzielnej likwidacji takiej szkody, sporządzając uprzednio pisemny protokół zawierający: 

• datę sporządzenia protokołu, 

• skład komisji oraz dane osoby sporządzającej protokół, 

• datę wystąpienia szkody, 

• przyczynę powstania szkody (najbardziej prawdopodobny powód jej powstania), 

• wykaz uszkodzonego mienia, 

• krótki opis zdarzenia ze szczególnym uwzględnieniem okoliczności powstania szkody, 

• szacunkową wartość szkody, 

• dokumentację fotograficzną min. 3 zdjęcia, 
Ubezpieczony lub ubezpieczający dostarczy do ubezpieczyciela w/w protokół oraz inne dokumenty niezbędne do podjęcia 
decyzji o wypłacie odszkodowania. 
Dotyczy ryzyk: ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, dewastacji, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich 
ryzyk, ubezpieczenia szyb. 

 
4. Klauzula gruntowa - ubezpieczyciel pokrywa szkody spowodowane podsiąkaniem fundamentów lub murów wskutek działania 

wód gruntowych, opadowych bądź powodzi. Limit odpowiedzialności do 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.   
Dotyczy ryzyk: ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk 

 
5. Klauzula katastrofy budowlanej – ubezpieczyciel  ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku katastrofy 

budowlanej rozumianej jako zawalenie się budynku/lokalu, tj. niezamierzone, gwałtowne zniszczenie budynku/lokalu lub jego 
części. Ubezpieczyciel odpowiada zarówno za szkody powstałe w następstwie zawalenia się budynku stanowiącego miejsce 
ubezpieczenia, jak również za te, które powstały w przedmiocie ubezpieczenia na skutek katastrofy budowlanej budynków 
sąsiadujących;  Limit odpowiedzialności 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
Dotyczy ryzyk: ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 

 
6. Klauzula prewencyjnej sumy ubezpieczenia - Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje tzw. dodatkową sumę ubezpieczenia, 

którą rozdziela się na sumy ubezpieczenia tych kategorii ubezpieczanego mienia lub nakładów adaptacyjnych, dla których 
wystąpiło niedoubezpieczenie, lub w odniesieniu do których suma ubezpieczenia jest niewystarczająca ze względu na 
poniesione koszty związane z uniknięciem lub ograniczeniem rozmiaru szkody. Dodatkowa suma ubezpieczenia nie ma 
zastosowania do przedmiotów ubezpieczenia obejmowanych ochroną w systemie na pierwsze ryzyko. Limit 
odpowiedzialności: 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.   
Dotyczy ryzyk: ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,                        

 
7. Klauzula reprezentantów – Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe z winy umyślnej lub rażącego 

niedbalstwa osób nie będących reprezentantami Ubezpieczającego /reprezentanci Ubezpieczającego: zarząd spółki, 
prokurentów, pełnomocników  i głównego księgowego/.  
Dotyczy ryzyk OC 

 
8. Klauzula ochrony mienia wyłączonego z eksploatacji – ustala się, że ochrona ubezpieczeniowa nie wygasa, ani nie ulega 

żadnym ograniczeniom, jeśli budynki, urządzenia lub instalacje zgłoszone do ubezpieczenia są wyłączone z eksploatacji nie 
dłużej niż 6 miesięcy. Dotyczy ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk oraz sprzętu elektronicznego. 

 
9. Klauzula kosztów wynagrodzenia ekspertów/rzeczoznawców – Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej 

o niezbędne i uzasadnione dodatkowe, poniesione przez Ubezpieczającego, pozostające w bezpośrednim związku z zaistniałą 
szkodą objętą ochroną, koszty wynagrodzenia dla inspektorów, inżynierów konsultantów oraz pozostałe koszty ekspertów, które 
Ubezpieczający jest zobowiązany ponieść w celu odtworzenia lub zastąpienia przedmiotów uszkodzonych bądź utraconych w 
wyniku zdarzenia losowego objętego umową ubezpieczenia, z następującymi zastrzeżeniami: 

1) koszty poniesione na wyliczenie i przygotowanie roszczenia przez Ubezpieczającego są wyłączone z ochrony; 
2) koszty ekspertów nie mogą przekraczać obowiązujących średnich stawek rynkowych; 

Limit odpowiedzialności 10.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.  
Dotyczy ryzyk: ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. 

 



 

10. Klauzula powiadomienia o szkodzie Brokera – Ubezpieczyciel zobowiązuje się na wniosek Brokera lub Ubezpieczonego do 
udzielenia informacji o przebiegu czynności likwidacyjnych zgłoszonych przez Ubezpieczającego szkód oraz o terminach 
wypłaty odszkodowań. Dotyczy wszystkich ryzyk 

 
 
V. SZKODOWOŚĆ DLA CZĘŚCI 01 
 

ROK GRUPA UBEZPIECZENIOWA LICZBA 
SZKÓD WYPŁATY / REZERWY 

2014 
Brak szkód majątkowych 
OC działalności: 
1. szkoda 405,00zł 

1 W OC działalności: 
405,00zł 

2013 

Mienie: 
1. 5 szkód na łączna kwotę wypłat 7.781,74zł  
OC działalności: 
1. szkoda 901,50zł + rezerwa 1.500,00zł 

6 

W mieniu: 
7.781,74zł 
OC działalności: 
901,50zł + rezerwa 1.500,00zł 

2012 

Mienie: 
1. Stłuczenie szyb 8.908,28zł + rezerwa 748,00zł 
2. Kradzież – rezerwa 2.198,00zł  
Brak szkód w OC działalności 

2 W mieniu: 
8.908,28zł + rezerwy 2.946,00zł 

 

 
CZĘŚĆ 02 

 
UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE/OC, AC+KR, NNW/ 

 
a) UBEZPIECZAJĄCY/UBEZPIECZONY 
 

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
UL. CZERWONA 7 
96-100 SKIERNIEWICE  
REGON  750051347  
NIP 8361331389  
PKD 4931Z - TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI  

 
b) INFORMACJE OGÓLNE 

 
Ubezpieczeniem zostają objęte pojazdy wraz z wyposażeniem wskazane w załączniku nr 11 wykaz pojazdów do niniejszego SIWZ oraz 
pojazdy włączane do ubezpieczenia przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy, będące własnością Zamawiającego lub w Jego 
posiadaniu/użytkowaniu na podstawie umowy najmu, leasingu, dzierżawy, użyczenia lub innej umowy uprawniającej do korzystania  z 
cudzej rzeczy. 
 
2.1 OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH.  
 
1. Zakres ubezpieczenia: zgodny z Ustawą 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. Suma  gwarancyjna: ustawowa (w przypadku zwiększenia przez Ustawodawcę minimalnej ustawowej sumy gwarancyjnej w okresie 

rocznego okresu ubezpieczenia, Ubezpieczyciel zobowiązany jest do podwyższenia sumy gwarancyjnej w formie aneksu bez  
naliczania dodatkowej składki/ składka  pozostaje bez zmian/. 

3. Dla pojazdów nowo nabytych /zakupionych/ przez Zamawiającego początek ochrony ubezpieczeniowej rozpoczyna się od dnia 
rejestracji pojazdu przy zachowaniu stawek taryfowych określonych niniejszym postępowaniem  

4. Umowy ubezpieczenia - polisy wystawiane oddzielnie na każdy pojazd na okres dwunastomiesięczny. 
5. Sumy gwarancyjne oraz zakres terytorialny – zgodny z Ustawą z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych 

Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych /Dz.U.z 2003r nr 124 poz.1152 z 
późn. zm./ 

6. Zwrot składki za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej zgodnie z zapisami art.41 i 42 Ustawy o ubezpieczeniach  
obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych  

7. Brak udziałów własnych i franszyz /integralnych i redukcyjnych/. 
8. Wykaz pojazdów do ubezpieczenia – załącznik numer 11 

 
 
2.22.22.22.2  UBEZPIECZENIE AUTO CASCO WRAZ Z KRADZIEŻĄ POJAZDU 

 
1. Przedmiotem ubezpieczenia są pojazdy wraz z wyposażeniem w tym z wyposażeniem dodatkowym bądź specjalistycznym 

podlegające rejestracji na terytorium RP oraz inne pojazdy stanowiące własność, będące w posiadaniu lub użytkowaniu  
Ubezpieczającego na podstawie umowy najmu, leasingu, dzierżawy, użyczenia lub innej umowy uprawniającej do korzystania z 
cudzej rzeczy; 

2. Zakres terytorialny ubezpieczenia autocasco – RP i EUROPA 
3. Szczegółowe informacje o pojazdach, sumach ubezpieczenia oraz terminach ubezpieczenia zawiera załącznik numer 11  
4. Suma ubezpieczenia pojazdu uwzględnia wyposażenie dodatkowe/specjalistyczne. W przypadku niedoubezpieczenia nie ma 

zastosowania proporcji w przypadku wypłaty odszkodowania. 



 

5. Zakres ochrony ubezpieczeniowej w zakresie pełnym, obejmującym szkody powstałe w pojeździe bądź w jego wyposażeniu wskutek 
uszkodzenia pojazdu w związku z ruchem i postojem pojazdu, uszkodzeniem lub utratą wskutek zdarzeń losowych, a także 
kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia. 

6. Oględziny pojazdu po szkodzie nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych od daty zgłoszenia szkody wraz ze sporządzeniem 
protokołu szkody. 

7. Rozliczanie kosztów naprawy pojazdów wg wariantu warsztat/serwis na podstawie przedstawionego przez 
Zamawiającego/Ubezpieczającego rachunku/faktury naprawy szkody lub wg wyceny za obopólnym porozumieniem stron umowy. 

8. Dodatkowa  kwota  pokrycie kosztów holowania lub transportu uszkodzonego pojazdu do zakładu naprawczego do wysokości 10% 
sumy ubezpieczenia, kwota ta dodatkowo jest ustalana  powyżej sumy ubezpieczenia i nie obciąża sumy ubezpieczenia dla danego 
pojazdu. 

9. W przypadku szkody całkowitej wypłata odszkodowania w kwocie odpowiadającej wartości rynkowej pojazdu, max. do przyjętej 
sumy ubezpieczenia 

10. Zniesienie udziałów własnych i franszyz /redukcyjnej i integralnej/. 
11. Zniesienie amortyzacji i zużycia technicznego części zamiennych 
12. Zniesienie konsumpcji sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania przy szkodzie częściowej. 
13. Gwarancja zachowania stałej sumy ubezpieczenia na okres roczny dla pojazdów nie starszych niż 5 lat 
14. W przypadku naprawy pojazdu we własnym zakresie wg kosztorysu po akceptacji Zamawiającego/ Ubezpieczającego pod 

warunkiem zniesienia amortyzacji na części zamienne. 
15. Odszkodowania wypłacane w wartości brutto na podstawie faktur łącznie z podatkiem VAT 
16. Ubezpieczyciel/Wykonawca akceptuje jako wystarczających do ubezpieczenia fabryczne systemy zabezpieczeń przeciw 

kradzieżowych w pojazdach, które zostały wskazane w załączniku nr 11  
17. Ubezpieczyciel/Wykonawca  rezygnuje  z  otrzymania  dokumentacji fotograficznej w odniesieniu do pojazdów nowo nabytych oraz 

w sytuacji zachowania ciągłości ubezpieczenia Autocasco bez jednego dnia przerwy. 
18. W przypadku, gdy szkoda powstała w związku z popełnieniem przez kierującego pojazdem wykroczenia drogowego lub kierowania 

pojazdem przez osobę w wieku poniżej 30 lat, nie mają zastosowania ograniczenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela oraz  
zniesione zostają udziały własne i redukcje odszkodowania. 

 
 

2.32.32.32.3 UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASAŻERÓW. 
 
1. Przedmiotem ubezpieczenia są trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z ruchem pojazdów  
oraz : 

• Podczas wsiadania do pojazdu i wysiadania z pojazdu wraz z przewozem osób. 
• Podczas przebywania w pojeździe w przypadku zatrzymania pojazdu lub jego  postoju . 
• Podczas naprawy pojazdu na trasie jazdy. 

 
2. Suma ubezpieczenia NW kierowców i pasażerów wynosi  10.000,00 PLN\ 
3. Szczegółowe informacje o pojazdach oraz terminach ubezpieczenia zawiera załącznik numer 11  
 
4. Zakres świadczeń w przypadku wystąpienia zdarzenia: 
Ubezpieczenie obejmuje następujące świadczenia: 
1) świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku, w wysokości 1% sumy 
ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków za każdy procent trwałego uszczerbku na zdrowiu 
2) świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego zaistniałej w wyniku nieszczęśliwego wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową, w 
wysokości 100% sumy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków; 
3) świadczenie na wypadek całkowitego trwałego uszczerbku na zdrowiu wynosi 100% sumy ubezpieczenia 
 
 
c) KLAUZULE ROZSZERZAJĄCE ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 

 
1.1.1.1. Klauzula zgłaszania szkód - zawiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie winno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w 

ciągu siedmiu dni od daty powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości. Zapisy wynikające z OWU o skutkach 
niezawiadomienia Ubezpieczyciela o szkodzie w w/w terminie mają zastosowanie tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy 
niezawiadomienie w terminie miało wpływ na ustalenie okoliczności i rozmiar szkody. Dotyczy ubezpieczenia AC. 

2.2.2.2. Klauzula zniesienia regresu - nie przechodzą na Ubezpieczyciela roszczenia przeciwko osobom fizycznym zatrudnionym przez 
Ubezpieczającego / Ubezpieczonego na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub innej umowy o 
świadczenie usług. Nie przechodzą na ubezpieczyciela również roszczenia przeciwko osobom fizycznym prowadzącym 
działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz Ubezpieczającego / Ubezpieczonego (samozatrudnienie). Wyłączenie prawa do 
regresu nie ma zastosowania w sytuacji, gdy sprawca wyrządził szkodę umyślnie.  

3.3.3.3. Klauzula przewłaszczenia mienia -  przedmiotowa umowa ubezpieczenia nie wygasa w wyniku przejścia własności 
ubezpieczonego mienia na bank lub zakład ubezpieczeń, wskutek przewłaszczenia na zabezpieczenie wierzytelności względem 
ubezpieczającego. Umowa ubezpieczenia nie wygasa również wskutek powrotnego przejścia na ubezpieczającego własności 
mienia przewłaszczonego w wyniku spłaty długu. Umowa ubezpieczenia nie wygasa niezależnie od tego, ile razy dokonywane 
będą czynności powyżej określone.  

4.4.4.4. Klauzula samolikwidacji - ubezpieczyciel akceptuje, że w przypadku szkody, której szacowana wartość nie przekracza 3.000 zł na 
dzień jej powstania, ubezpieczony lub ubezpieczający ma prawo po zgłoszeniu szkody do ubezpieczyciela do samodzielnej 
likwidacji takiej szkody, sporządzając uprzednio pisemny protokół zawierający: 

1. datę sporządzenia protokołu, 
2. skład komisji oraz dane osoby sporządzającej protokół, 
3. datę wystąpienia szkody, 
4. przyczynę powstania szkody (najbardziej prawdopodobny powód jej powstania), 
5. wykaz uszkodzeń, 
6. krótki opis zdarzenia ze szczególnym uwzględnieniem okoliczności powstania szkody, 



 

7. szacunkową wartość szkody, 
8. dokumentację fotograficzną min. 3 zdjęcia, 

Ubezpieczony lub ubezpieczający dostarczy do ubezpieczyciela w/w protokół oraz inne dokumenty niezbędne do podjęcia decyzji o 
wypłacie odszkodowania. 
 
d) SZKODOWOŚĆ Z W UBEZPIECZENIACH KOMUNIKACYJNYCH - Załącznik nr 12 
 
 

 
 
   
 
 

 


