
 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 
 
 

 
KOMPLEKSOWY PROGRAM OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ  

 
DLA  

 
MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACJI Sp. z o. o.  w  SKIERNIEWICACH 

 
 

NA OKRES OD 01.01.2013 DO 31.12.2014 ROKU 
 

 

Ubezpieczający/Ubezpieczony: 
 

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.       
Ul. Czerwona 7                        
96-100 Skierniewice           
NIP  836-133-13-89           

                                       REGON 750051347          
 
Zakres terytorialny : RP 

 

Rodzaj prowadzonej działalności : 

 Kod i nazwa przeważającego rodzaju działalności wg PKD 2007: 

  4931 Z - TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI 

Przedmiotem działalności Spółki jest: 

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 

 

Okres ubezpieczenia : od 01.01.2013  do 31.12.2014 roku  w układzie rocznych polis 
ubezpieczeniowych wystawianych na okresy :                                                                                                                                          

1.  Od 01.01.2013  do 31.12.2013 roku 

2.  Od 01.01.2014  do 31.12.2014 roku 

Dla ubezpieczeń komunikacyjnych na roczny okres ubezpieczenia z zachowaniem  terminu 
ekspiracji umów dla poszczególnych pojazdów określonych w Ankiecie do celów 
ubezpieczeniowych nr3 i 4.   

  

Lokalizacje : 

a/ Skierniewice ul Czerwona 7 

b/ Skierniewice ul. Armii Krajowej 

c/ teren miasta Skierniewice i miejscowości przyległe 

 

Składna płatna: składka w skali roku płatna w czterech  ratach wg 

harmonogramu płatności: 

1. Za okres ubezpieczenia od 01.01.2013  do 31.12.2013 r. 



 

 

Nr raty Termin płatności Wysokość raty 

             I Styczeń   2013  25 % składki rocznej 

             II Kwiecień   2013  25% 

             III  Lipiec    2013  25% 

            IV   Październik 2013   25% 

 

2. Za okres ubezpieczenia od 01.01.2014  do 31.12.2014 r. 

Nr raty Termin płatności Wysokość raty 

                 I Styczeń   2014  25 % składki rocznej 

                 II  Kwiecień   2014  25 %  

                 III   Lipiec 2014   25% 

                 IV   Październik 2014   25% 

 

CZĘŚĆ I – UBEZPIECZENIA MAJATKOWE I  ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ 

Zakres i przedmiot ubezpieczenia: 

1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich szkód materialnych nazwanych i nienazwanych /all risk/ /, a  
w szczególności ryzyka: pożar, uderzenie pioruna, wybuch, implozja, upadek statku powietrznego, 
uderzenia pojazdu lądowego w ubezpieczony przedmiot (w tym w ogrodzenie), huragan, deszcz nawalny, 
powódź, lawinę,  napór bądź zaleganie śniegu lub  lodu, grad, trzęsienie ziemi, zapadanie lub usuwanie 
się ziemi, zalanie przez wydostawanie się wody i innych cieczy lub pary z urządzeń wodno – 
kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania  lub technologicznych, dym, sadzę, falę uderzeniową, pękanie 
rur w wyniku zamarznięcia wody, upadku drzew, masztów, słupów, nadajnika, anten lub ich części, 
celowe uszkodzenia/dewastacja i wandalizm/, akty terroryzmu, strajki i zamieszki społeczne, stłuczenia i 
uszkodzenia  przedmiotów szklanych, szyb itp. kradzież z włamaniem, rabunek   oraz szkody będące 
następstwem  akcji ratowniczej prowadzonej  w związku  z wystąpieniem w/w zdarzeń. 
 
Przedmiot ubezpieczenia: 

Przedmiot ubezpieczenia w systemie sum stałych  wg wartości odtworzeniowej lub księgowej 
początkowej brutto określonej w poniższej tabeli: 

Przedmiot Suma ubezpieczenia 

Budynki i budowle własne według wartości odtworzeniowej 
(wg wyceny 1.000 zł/m2) 

1.000.000,00 zł 

Budynki dzierżawione (stacja paliw przy ul Armii Krajowej w 
Skierniewicach) – nakłady inwestycyjne według wartości 
odtworzeniowej (wg wyceny 1.700 zł/m2) 

250.000,00 zł 

Budowle (przystanki autobusowe na terenie miasta) według 
wartości księgowej brutto 

79.998 ,00 zł 

Maszyny, urządzenia, wyposażenie (w tym sprzęt 
elektroniczny powyżej 5 lat- SU50%) według wartości 
księgowej brutto 

252.443,00 zł 

Urządzenia (dystrybutory) wraz z oprzyrządowaniem 
według wartości księgowej brutto 

103.333,00 zł 

Mienie i wyposażenie niskocenne według cen zakupu 30.000,00 zł 

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

350.000,00 zł 

Gotówka i bilety w kasie i lokalu, stacji paliw według 50.000,00 zł 



 

 

wartości nominalnej 

Mienie pracownicze/76 x 500 zł) w/g wartości rzeczywistej 38.000 zł 

Franszyzy i udziały własne:  

franszyza integralna maksymalnie do 300 zł z wyłączeniem mienia pracowniczego i gotówki,  

franszyza redukcyjna – zniesiona 

2. Limity na ryzyko ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku z rozszerzeniem o 

dewastację    i  wandalizm, ubezpieczenie na pierwsze ryzyko – wg poszczególnych składników 

mienia ruchomego n/w: 

Przedmiot ubezpieczenia: 

Przedmiot Limit 

Maszyny, urządzenia, wyposażenie oraz sprzęt 
elektroniczny powyżej 5 lat  

100.000,00 zł 

Mienie i wyposażenie niskocenne 20.000,00 zł 

Środki obrotowe własne i powierzone 50.000,00 zł 

Gotówka w kasie od kradzieży 50.000,00 zł        

Gotówka i bilety od rabunku w lokalu ( w tym od 
rabunku ze stacji paliw) 

50.000,00 zł        

Gotówka i bilety od rabunku w transporcie 50.000,00 zł        

Kradzież zwykła 10.000 zł 

Franszyzy i udziały własne:  

franszyza integralna maksymalnie do 300 zł z wyłączeniem gotówki i biletów, 

 franszyza redukcyjna – zniesiona 

                     
3. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk /all risk/ wg wartości odtworzeniowej. 
Sprzęt poniżej 5 lat. 
 

Przedmiot ubezpieczenia: 

Przedmiot Suma ubezpieczenia 

Stacjonarny sprzęt elektroniczny               11.633,00zł 

Sprzęt elektroniczny przenośny (laptopy) 7.500,00 zł 

 

Franszyzy i udziały własne:  

Dla sprzętu elektronicznego stacjonarnego oraz kosztów odtworzenia danych i wymiennych nośników 
danych franszyza integralna – 300zł; 

 franszyza redukcyjna zniesiona 

Dla sprzętu elektronicznego przenośnego franszyza integralna – zniesiona; 

 franszyza redukcyjna maksymalnie do 2%  wartości szkody i nie więcej niż 300zł 
 

4. Ubezpieczenie szyb w budynkach oraz  na przystankach  i innych przedmiotów szklanych od 

stłuczenia i uszkodzeń   (dla wszystkich lokalizacji)               

W systemie ubezpieczenia na I-sze ryzyko 

Przedmiot ubezpieczenia: 

Przedmiot Suma ubezpieczenia 

Zewnętrzne i wewnętrzne: szyby, plexy, reklamy  świetlne we wszystkich 
lokalizacjach oraz  na przystankach autobusowych              
   

20.000,00zł 

 



 

 

Franszyzy i udział własny: integralna maksymalnie 100 zł, 

 franszyza redukcyjna – zniesiona 

 

5. Odpowiedzialność Cywilna deliktowo - kontraktowa  z tytułu prowadzenia działalności 
gospodarczej, .świadczenia usług przewozowych osób, naprawy pojazdów ,usług wulkanizacyjnych 
,sprzedaży paliw i olejów, posiadania  nieruchomości i instalacji wszelkiego typu, posiadania i 
użytkowania mienia ruchomego , maszyn, urządzeń i  pojazdów samobieżnych. 

- Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczającego, 
Ubezpieczonego za szkody będące następstwem wypadków ubezpieczeniowych /zdarzenie powodujące 
uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, śmierć, uszkodzenie lub zniszczenie mienia/ powstałych w okresie 
ubezpieczenia, z których roszczenia zostaną zgłoszone przed upływem ustawowego terminu 
przedawnienia. 

- Dodatkowo odpowiedzialność rozszerza się o koszty obrony sądowej przed roszczeniami 
poszkodowanych, w sporze cywilnym prowadzonym zgodnie z zaleceniami Ubezpieczyciela. 
 
Sumy gwarancyjne i  sublimaty do poszczególnych ryzyk w zakresie OC 

OC deliktowo - kontraktowa  z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, 
świadczenia i wykonywania  usług, posiadania nieruchomości, posiadania i 
użytkowania mienia, maszyn, urządzeń i pojazdów samobieżnych oraz  
instalacji wszelkiego typu. 

SG  - 300.000,00zł 

na jedno i wszystkie 
zdarzenia 

Odpowiedzialność cywilna pracodawcy za wypadki przy pracy 

SG  - 300.000,00zł 

na jedno i wszystkie 
zdarzenia 

Odpowiedzialność cywilna za produkt  (sprzedaż paliwa, gazu , olejów i 
innych akcesoriów samochodowych) 

SG  - 300.000,00zł 

na jedno i wszystkie 
zdarzenia 

Odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe z tytułu wadliwego 
wykonania robót i usług oraz  za szkody  powstałe po przekazaniu odbiorcy 
przedmiotu naprawy lub wykonanej usługi 

SG  - 300.000,00zł 

na jedno i wszystkie 
zdarzenia 

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

 

SG  - 300.000,00zł 

na jedno i wszystkie 
zdarzenia 

Odpowiedzialność  cywilna  za szkody wyrządzone  w środowisku 
naturalnym w związku z wykonywaniem działalności  gospodarczej i 
wykonywaniem usług naprawy pojazdów, wulkanizacji i instalacji gazowych 

                                       

 SG- 300.000,00zł  na 
jedno i  wszystkie 

zdarzenia 

 

- Franszyzy i udziały własne: 

franszyza  integralna zniesiona,  

franszyza redukcyjna zniesiona z wyłączeniem ZUS w OC pracodawcy za wypadki przy pracy 

Liczba zatrudnionych –  76 osoby 

Planowane przychody – 13.300.000 zł 
 

CZĘŚĆ II- UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 

Przedmiot ubezpieczenia – ankieta do celów ubezpieczeniowych nr 3 i  4. 
 

 



 

 

1. Ubezpieczenie OC komunikacyjne/OC ,ZK/ : okres ubezpieczenia wynosi 12 miesięcy od 

końca okresu ubezpieczenia obowiązujących polis zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 Kodeks cywilny ( Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), Ustawy z dnia 22 maja 2003 

r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim 

Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ( Dz.U. z 2003 r. Nr 124, Poz 1152 z późn. zm.). Dla 

pojazdów nowych (zakupionych) okres ubezpieczenia rozpoczyna się od dnia rejestracji 

pojazdów. 

2.  Ubezpieczenie AUTO CASCO wraz z kradzieżą pojazdu                                                                               

1 )  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 z rozszerzeniem o ryzyka: 

- uszkodzenia pojazdu przez osoby trzecie lub zwierzęta, 
- pożaru, wybuchu, zatopienia oraz nagłego działania innych sił przyrody, niezależnie  od   miejsca ich 
powstania, 
- nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego z zewnątrz pojazdu, 
- uszkodzenia lub zanieczyszczenie wnętrza pojazdu na skutek usiłowania włamania bądź włamania się 
do pojazdu oraz przez osobę, której przewóz do najbliższego szpitala w celu udzielenia jej 
natychmiastowej pomocy był niezbędny. 

 
2)  Oględziny pojazdu po szkodzie nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych od daty zgłoszenia 

szkody  wraz ze sporządzeniem protokołu szkody. 

3) Ubezpieczyciel zobowiązuje się do likwidacji szkód komunikacyjnych w systemie 
serwisowym/warsztatowym/   oznaczającym pokrycie kosztów naprawy i przywrócenia  do stanu  
pierwotnego uszkodzonym pojazdom do pełnej  wysokości poniesionych kosztów określonych w 
fakturze. Rozliczanie kosztów naprawy pojazdów następuje wg wariantu warsztat/serwis  na 
podstawie przedstawionego przez Zamawiającego rachunku/faktury naprawy szkody lub wg wyceny 
za  porozumieniem stron umowy. 

4) Pokrycie kosztów   holowania lub transportu  uszkodzonego pojazdu do zakładu naprawczego  do 
wysokości 10% j  sumy ubezpieczenia. Koszty holowania i transportu nie są wliczane w ciężar sumy 
ubezpieczenia 

5) W przypadku szkody całkowitej wypłata odszkodowania w kwocie odpowiadającej  wartości 
rynkowej  pojazdu z odliczeniem pozostałości po szkodzie.. 

6) Zniesienie udziałów własnych i franszyz /redukcyjnej i integralnej/. 

7) Zniesienie amortyzacji części zamiennych 

8) Zniesienie konsumpcji  sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania przy szkodzie częściowej. 

9) W przypadku naprawy pojazdu we własnym zakresie  wg  kosztorysu Wykonawcy  po uprzedniej 
akceptacji przez Ubezpieczyciela  pod warunkiem  zniesienia amortyzacji na części zamienne. 

10) Zakres ochrony ubezpieczeniowej  w zakresie dodatkowym, przedmiotem ubezpieczenia są szyby 
pojazdów: czołowa, boczne i tylne pojazdów. Ochroną ubezpieczeniową objęte są szyby w 
pojazdach nie starszych niż 20 lat i zaopatrzonych w polskie tablice rejestracyjne. 

11) Klauzula samolikwidacji - Ubezpieczyciel akceptuje, że w przypadku stłuczenia lub uszkodzenia 
szyb w pojazdach, uszkodzenia lusterek  , uszkodzenia pojazdów bądź awarii, których przywrócenie 
do pracy jest konieczne w ciągu 24 godzin dla normalnego funkcjonowania zakładu, 
Ubezpieczający po zawiadomieniu o szkodzie Ubezpieczyciela, może przystąpić natychmiast do 
usuwania skutków szkody i likwidacji szkody sporządzając we własnym zakresie protokół szkody i 
pozostawiając pozostałości po szkodzie, celem udostępnienia ich do oględzin Ubezpieczycielowi w 
późniejszym terminie. Ubezpieczający wykona dokumentację fotograficzną /minimum 3 zdjęcia/  

        Klauzula dotyczy szkód do wysokości 7. 000 zł. 
12) Klauzula reprezentantów – Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe z winy 

umyślnej lub rażącego niedbalstwa osób nie będących reprezentantami Ubezpieczającego 
/reprezentanci Ubezpieczającego: Zarząd Spółki  i Główny Księgowy/. Dotyczy  ubezpieczenia 
szyb, autocasco i odpowiedzialności cywilnej. 

 
4. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków komunikacyjnych (kierowcy i pasażerów)  



 

 

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. 
- Suma ubezpieczenia NW kierowców i pasażerów wynosi  10.000,00 zł . 

 

KLAUZULE DODATKOWE ROZSZERZAJĄCE ZAKRES KOMPLEKSOWEJ OCHRONY 
UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH i ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DOTYCZĄCE WSZYSTKICH  
WYŻEJ WYMIENIONYCH RYZYK 
 

 KLAUZULE OBLIGATORYJNE 

1. Klauzula reprezentantów – Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe z winy 
umyślnej lub rażącego niedbalstwa osób nie będących reprezentantami Ubezpieczającego 
/reprezentanci Ubezpieczającego: Zarząd Spółki  i Główny Księgowy/. 

Dotyczy ryzyk: ubezpieczenie mienia - od wszystkich szkód materialnych w tym kradzieży z włamaniem, 
dewastacji, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego- all risk, ubezpieczenia szyb, odpowiedzialności 
cywilnej. 

2. Klauzula szkód powstałych w wyniku przepięcia spowodowanego wyładowaniami 
atmosferycznymi i pośrednim  uderzeniem pioruna – Ubezpieczyciel odpowiada za szkody powstałe 
w wyniku przepięcia spowodowanego wyładowaniem atmosferycznym oraz pokrywa szkody w 
przedmiocie ubezpieczenia powstałe w wyniku pośredniego uderzenia pioruna. Za pośrednie uderzenie 
pioruna uważa się pośrednie działanie wyładowania atmosferycznego na przedmiot ubezpieczenia, 
powodujące uszkodzenie bądź zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia wskutek indukcji prądu 
elektrycznego wywołanej wyładowaniem atmosferycznym w bezpośredniej bliskości ubezpieczonego 
mienia.  Limit odpowiedzialności -300.000,00zł .Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe 
w wyniku nagłego wzrostu napięcia w sieci elektrycznej spowodowanej wyładowaniami atmosferycznymi.  

Dotyczy ryzyk: ubezpieczenia od wszystkich szkód materialnych, sprzętu elektronicznego. 

3.  Klauzula dewastacji/wandalizmu - Ubezpieczyciel  obejmuje ochroną ubezpieczeniową  zdarzenia   
wandalizmu, za które uważa się również  niezwiązane z kradzieżą z włamaniem i/lub rabunkiem celowe  
zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie, w tym również  częściowe 
rozkradzenie pozostawiające ślady użycia siły lub narzędzi /dotyczy min.: stałych elementów  
wyposażenia budynków, w tym zewnętrznych urządzeń zainstalowanych na budynkach, mienia 
znajdującego się w budynkach, uszkodzenia urządzeń znajdujących się na zewnątrz, z włączeniem 
graffiti . Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela -30.000,00zł w tym graffiti- 5.000,00zł.  
Dotyczy całości mienia posiadanego i dzierżawionego przez Spółkę 
 

4. 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. Dotyczy wszystkich wymienionych ryzyk. 

5. Klauzula ochrony mienia wyłączonego z eksploatacji – ustala się, że ochrona ubezpieczeniowa nie 
wygasa, ani nie ulega żadnym ograniczeniom, jeśli budynki, maszyny, urządzenia lub instalacje 
zgłoszone do ubezpieczenia są wyłączone z eksploatacji nie dłużej niż 6 miesięcy. Dotyczy 
ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk oraz sprzętu elektronicznego. 

6. Klauzula likwidacyjna w sprzęcie elektronicznym – odszkodowanie wypłacane jest w wartości 
odtworzenia (maksymalnie do wysokości przyjętej sumy ubezpieczenia danego środka), rozumianej jako 
wartość zastąpienia ubezpieczonego sprzętu przez fabrycznie nowy, dostępny na rynku, możliwie jak 
najbardziej zbliżony parametrami jakości i wydajności do sprzętu zniszczonego, z uwzględnieniem 
kosztów transportu, demontażu  i montażu, niezależnie od wieku i stopnia umorzenia sprzętu. Klauzula 
dotyczy sprzętu nie starszego niż 5 lat od daty produkcji. 

7. Klauzula ubezpieczenia sprzętu ruchomego i przenośnego poza miejscem ubezpieczenia – 
rozszerza się zakres pokrycia ubezpieczeniowego o szkody powstałe w sprzęcie ruchomym i/lub 
przenośnym w czasie, kiedy znajduje się on poza miejscem ubezpieczenia określonym w polisie na 
terenie całego kraju.   



 

 

8. Klauzula likwidacyjna dotycząca środków trwałych – dla środków ubezpieczonych wg wartości 
księgowej brutto lub wartości odtworzeniowej bez względu na stopień umorzenia księgowego lub zużycia 
technicznego danego środka trwałego, odszkodowanie wypłacane jest w pełnej wysokości, do wartości 
księgowej brutto lub odtworzeniowej  utraconego środka trwałego, bez potrącenia umorzenia księgowego 
i zużycia technicznego. W przypadku nie odtwarzania środka trwałego wypłata odszkodowania nastąpi na 
podstawie protokołu szkody do wartości księgowej brutto danego środka trwałego. Klauzula ma 
zastosowanie w ubezpieczeniu mienia od wszystkich szkód materialnych w tym kradzieży z włamaniem i 
rabunku, dewastacji  oraz ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego. 

9. Klauzula odstąpienia od zasady proporcji przy likwidacji szkody - Do ubezpieczonego mienia w 
systemie sum stałych wg wartości księgowej brutto lub wartości odtworzeniowej nie będzie miała 
zastosowanie zasada proporcji przy wypłacie odszkodowania  na skutek  wzrostu  majątku w momencie 
powstania szkody  do 120% sumy ubezpieczenia określonej w polisie. Klauzula ma zastosowanie w 
ubezpieczeniu mienia i sprzętu elektronicznego od wszystkich szkód materialnych, ubezpieczeniu szyb 
od stłuczenia oraz  w ubezpieczeniu od kradzieży z włamaniem, dewastacji. 

10. Klauzula automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposażeniu - Ubezpieczyciel 
zastosuje automatyczną ochronę dla wszystkich nowo nabytych środków trwałych i wyposażenia 
i nowo utworzonych lokalizacji z limitem do 20% sumy ubezpieczenia danego przedmiotu ubezpieczenia. 
Ubezpieczający zobowiązany jest do zgłoszenia zakupu lub zwiększenie sumy ubezpieczenia w terminie 
90 dni od daty zakupu. Klauzula ma zastosowanie w ubezpieczeniu  od wszystkich szkód materialnych w 
tym kradzieży z włamaniem, dewastacji, ubezpieczeniu szyb od stłuczenia oraz ubezpieczeniu sprzętu 
elektronicznego. 

11. Klauzula  skutków  opadów lub naporu śniegu - ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody 
wynikłe z 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 Ubezpieczyciela na jedno i wszystkie 
zdarzenia do wysokości  100.000,00 zł. Dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich szkód 

materialnych.  

12. Klauzula przeniesienia ognia, wichury i zalania – Ubezpieczyciel obejmuje ochroną 
ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone   
w mieniu otaczającym na skutek  przeniesienia się  ognia, skutków działania  wichury   lub  zalania bądź  
powstałe na skutek osuwania , upadku  śniegu lub lodu na  mienie otaczające osób trzecich  również  
pracowników .Dotyczy odpowiedzialności z tytułu prowadzonej działalności i posiadania i użytkowania  
mienia.  

13. Klauzula odstąpienia od prawa do regresu - Ubezpieczyciel zrzeka się prawa do regresu  
w stosunku do osób, za które Ubezpieczający/Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność za szkody 
wyrządzone przez te osoby. Zrzeczenie się prawa do regresu nie ma zastosowania, gdy osoby te 
wyrządziły szkodę umyślnie. Dotyczy wszystkich wyżej wymienionych ryzyk. 

14. Klauzula samolikwidacji - Ubezpieczyciel akceptuje, że w przypadku stłuczenia lub uszkodzenia 
szyb w pomieszczeniach biurowo-technicznych, szyb w pojazdach , uszkodzenia pojazdów , awarii 
maszyn i urządzeń, awarii sprzętu elektronicznego i systemu zabezpieczeń, również centrali 
telefonicznej, których przywrócenie do pracy jest konieczne w ciągu 24 godzin dla normalnego 
funkcjonowania zakładu, Ubezpieczający po zawiadomieniu o szkodzie Ubezpieczyciela, może przystąpić 
natychmiast do usuwania skutków szkody i likwidacji szkody sporządzając we własnym zakresie protokół 
szkody i pozostawiając pozostałości po szkodzie, celem udostępnienia ich do oględzin Ubezpieczycielowi 
w późniejszym terminie. Ubezpieczający wykona dokumentację fotograficzną /minimum 3 zdjęcia/  
Klauzula dotyczy szkód do wysokości 7. 000 zł. 
Dotyczy ryzyk: ubezpieczenia mienia  od wszystkich szkód materialnych tym kradzieży z włamaniem, 
dewastacji, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego /all risk/, szyb . 

15. Klauzula uderzenia pojazdu – Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody (uszkodzenie lub 
zniszczenie) spowodowane uderzeniem pojazdu (w tym pojazdy wolnobieżne) w ubezpieczone mienie z 
włączeniem szkód spowodowanych przez pojazdy eksploatowane przez reprezentantów 
Ubezpieczającego. Dotyczy ryzyk: ubezpieczenia mienia od wszystkich szkód materialnych i 
odpowiedzialności cywilnej. 

16. Klauzula rozliczeniowa pro rata temporis - Wszelkie rozliczenia wynikające z umów ubezpieczenia, 
a w szczególności związane z dopłatą składek  oraz zwrotem składek dokonywane będą w systemie pro 



 

 

rata za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej, o ile nie zostaną rozliczone na mocy klauzuli 
automatycznego pokrycia. Dotyczy wszystkich wyżej wymienionych ryzyk 

17. Klauzula warunków i taryf - Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że  w przypadku doubezpieczenia, 
uzupełniania lub podwyższania sumy ubezpieczenia lub limitu odpowiedzialności w okresie 
ubezpieczenia, zastosowanie mieć będą warunki umowy oraz stawki ubezpieczeniowe obowiązujące w 
umowie ubezpieczenia w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia. Dotyczy wszystkich wyżej wymienionych 
ryzyk 

17. 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 wyżej wymienionych ryzyk 

 
UWAGA: Brak zgody na włączenie do zakresu ubezpieczenia którejkolwiek z klauzul obligatoryjnych 
oznaczonych numerami 1 do 17 spowoduje odrzucenie oferty. 
 

KLAUZULE FAKULTATYWNE 

1. Klauzula włączająca akty terroryzmu, strajki, rozruchy i zamieszki - Ubezpieczyciel obejmuje 
ochroną szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu, będące następstwem aktów terroryzmu, 
strajków i zamieszek. Limit odpowiedzialności do poziomu 500.000 PLN. Dotyczy ryzyk: 
ubezpieczenie mienia od wszystkich szkód materialnych, kradzieży z włamaniem, dewastacji. 

2. Klauzula czasu reakcji Ubezpieczyciela w przypadku szkody – Ubezpieczyciel zobowiązuje się do 
podjęcia czynności likwidacyjnych w ciągu 2-dni roboczych licząc od momentu zgłoszenia szkody. 
Dotyczy szkód ze wszystkich ryzyk wymienionych w niniejszym programie kompleksowej ochrony 
ubezpieczeniowej. 

3. Klauzula powiadamiania o szkodzie i przebiegu czynności likwidacyjnych i wypłacie 
odszkodowania - Ubezpieczyciel zobowiązuje się do informowania brokera oraz wskazanego w 
umowie generalnej pracownika Ubezpieczającego o przebiegu czynności likwidacyjnych i 
terminach wypłaty odszkodowań zgłoszonych przez Ubezpieczającego lub jego pełnomocnika. 
Dotyczy wszystkich ryzyk. 

4. Klauzula nie zawiadomienia 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. 

5. Klauzula ubezpieczenia drobnych robót budowlanych. Zakres ubezpieczenia zostaje 
rozszerzony o szkody powstałe w związku z prowadzeniem w miejscu ubezpieczenia drobnych 
robót budowlanych: 

            a/- prac ziemnych 

b/- robót budowlanych, na które zgodnie z prawem budowlanym nie jest wymagane pozwolenie na 
budowę oraz z zastrzeżeniem, że ich realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej 
budynku/budowli lub konstrukcji dachu.  
Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela do 400.000 PLN. Dotyczy ubezpieczenie mienia - od 
wszystkich szkód materialnych. 

6. Klauzula przezornej sumy ubezpieczenia – Ubezpieczyciel uznaje ,że do sumy ubezpieczenia 
zostaje włączona kwota przezornej sumy ubezpieczenia z limitem 500.000 PLN, która w przypadku 
szkody zostanie przeznaczona do wyrównania ewentualnego niedoubezpieczenia wynikającego z 
niedoszacowania sum ubezpieczenia dla wskazanych wyżej składników majątku ubezpieczonych w 



 

 

systemie na sumy stałe z uwzględnieniem również wartości odtworzeniowej danego składnika 
majątkowego. Dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich szkód materialnych. 

7. Klauzula sum ubezpieczenia dla kosztów naprawy uszkodzonych systemów i elementów 
zabezpieczających - Ubezpieczyciel ustala limit dodatkowych sum ubezpieczenia na poziomie 
50.000 PLN dla kosztów naprawy systemów i urządzeń zabezpieczających : drzwi i okna, zamki, ściany, 
systemy alarmowe, telewizji przemysłowej, centrali telefonicznej itp. Klauzula ma zastosowanie w 
ubezpieczeniu mienia od wszystkich szkód materialnych, ubezpieczeniu szyb od stłuczenia oraz 
ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego, kradzieży mienia z włamaniem, wandalizmu i dewastacji. 

8. Klauzula ubezpieczenia kosztów ekspertyz rzeczoznawczych – Ubezpieczyciel zobowiązuje 
się pokryć koszty związane z wykonaniem zewnętrznych ekspertyz w celu ustalenia wysokości 
szkody, koszty poniesione na wyliczenie i przygotowanie roszczenia do wysokości 10% wartości 
poniesionych z tego tytułu kosztów nie więcej niż 20 000 PLN. Limit – dotyczy wszystkich w/w 
ryzyk i jest ustanowiony powyżej sumy ubezpieczenia mienia. 

9. Klauzula ubezpieczenia mienia w nienazwanych lokalizacjach – Ochrona ubezpieczeniowa 
rozszerzona zostaje na wszystkie lokalizacje na terytorium kraju, gdzie znajduje się 
ubezpieczone mienie należące do Ubezpieczającego lub znajdujące się na podstawie umowy 
pod jego kontrolą, tj. w miejscach, w których Ubezpieczający prowadzi swoją działalność 
gospodarczą i naukowo-badawczą. Dotyczy wszystkich wyżej wymienionych ryzyk 

 

10. Klauzula niepotrącania rat składek – Ubezpieczyciel jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania 
w należnej wysokości Ubezpieczającemu/Ubezpieczonemu , pomimo że nie została uiszczona 
składka za ubezpieczenie z uwagi na jej płatność w ratach, a szkoda zaistniała przed zapłaceniem 
raty składki. Raty składek ubezpieczeniowych będą opłacane zgodnie z terminami określonymi w 
umowie ubezpieczenia. 

 

 CZĘŚĆ III- UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ CZŁONKÓW ZARZĄDU 
 
1. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Członków Zarządu Ubezpieczającego 
za szkody wyrządzone Spółce lub osobom trzecim w skutek uchybień w sprawowaniu i pełnieniu funkcji 
członków Zarządu. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną następujących osób 
działających w imieniu Ubezpieczającego: 

- Prezesa Zarządu i Rady Nadzorczej 

 
2.Nadzór i kontrolę nad funkcjonowaniem Spółki sprawuje Rada Nadzorcza i Walne Zgromadzenie 
Wspólników /Udziałowiec Spółki – Urząd Miasta w Skierniewicach/. Osoby pełniące funkcje członków 
Zarządu zatrudnione na umowę o pracę. 
 
3. SUMA GWARANCYJNA -  300.000 na jedno i wszystkie zdarzenia . 

4.   Zakres ubezpieczenia: 

   -  odpowiedzialność Członka Kierownictwa  

Ubezpieczyciel wypłaci w imieniu Członka Kierownictwa  odszkodowanie, będące następstwem  

roszczenia skierowanego przeciwko niemu po raz pierwszy w okresie ubezpieczenia albo w dodatkowym 

okresie zgłaszania roszczeń (o ile ma on zastosowanie) i zgłoszonego Ubezpieczycielowi w tym samym 

okresie, z tytułu czynu bezprawnego popełnionego lub rzekomo popełnionego przez niego w związku z 

wykonywaniem funkcji Członka Kierownictwa.  

 

- odszkodowanie dla Spółki  

Ubezpieczyciel wypłaci w imieniu lub na rzecz Spółki odszkodowanie, będące następstwem 

roszczenia skierowanego przeciwko Członkowi Kierownictwa po raz pierwszy w okresie 

ubezpieczenia albo w dodatkowym okresie zgłaszania roszczeń (o ile ma on zastosowanie) i 



 

 

zgłoszonego Ubezpieczycielowi w tym samym okresie, z tytułu czynu bezprawnego 

popełnionego lub rzekomo popełnionego przez Członka Kierownictwa w związku z 

wykonywaniem przez niego tej funkcji, które to odszkodowanie Spółka ma obowiązek lub 

prawo zapłacić zgodnie z treścią obowiązujących w Spółce regulaminów lub umów 

dotyczących zwolnienia z odpowiedzialności.  

- odpowiedzialność Spółki z tytułu czynu bezprawnego pracodawcy  

Ubezpieczyciel wypłaci w imieniu Spółki  odszkodowanie, będące następstwem roszczenia  

skierowanego przeciwko Spółce po raz pierwszy w okresie ubezpieczenia i zgłoszonego 

Ubezpieczycielowi w tym samym okresie, z tytułu czynu bezprawnego pracodawcy 

popełnionego lub rzekomo popełnionego przez Spółkę.  

  

– ubezpieczenie kosztów obrony Spółki  

Ubezpieczyciel pokryje w imieniu Spółki koszty obrony, które Spółka jest zmuszona 

ponieść w następstwie roszczenia  skierowanego przeciwko Spółce po raz pierwszy w 

okresie ubezpieczenia i zgłoszonego Ubezpieczycielowi w tym samym okresie, z tytułu 

czynu bezprawnego popełnionego lub rzekomo popełnionego przez Spółkę  

 

 

 
INFORMACJE DODATKOWE- Opis ryzyka ubezpieczeniowego 

Opis budynków i systemu zabezpieczeń do oceny ryzyka ubezpieczeniowego zawiera Ankieta nr 2 w 

załączniku nr 1 do  SIWZ. 

 

SZKODOWOŚĆ  za okres 2010-2012.  

 

Zestawienie wypłaconych odszkodowań – ubezpieczenia komunikacyjne 

 OC AC NNW 

Rok Liczba 
szkód 

Wysokość 
odszkodowania 

Liczba 
szkód 

Wysokość 
odszkodowania 

Liczba 
szkód 

Wysokość 
odszkodowania 

2010 3 5544 zł 7 45917 zł 0 0 

2011 3 8025 zł 6 80719 zł 0 0 

2012 7 10388 zł 6 18037, zł 0 0 

Zestawienie wypłaconych odszkodowań – ubezpieczenia majątkowe 

Rok Rodzaj ubezpieczenie Liczba szkód Kwota wypłaconych 
odszkodowań 

Rezerwy szkodowe  

2010 Szyby od stłuczenie 27 9584,27 zł - 

2011 

Szyby od stłuczenie 23 7786,35 zł - 

Sprzęt elektroniczny 
od wszystkich ryzyk 

1 7106,96 zł - 

2012 Szyby od stłuczenie 22 8908,28 zł  1 kradzież 2198,00zł  
1 szyby od stłuczenia 

– 748,00 zł 

    

 


