
 

 

STR 1. 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR  1 do OPZ    

KLAUZULE BROKERSKIE 

 

 

Klauzule bezwzględnie obowiązujące ( ilekroć w klauzulach mowa jest o mieniu należy przez to 
rozumieć zarówno mienie ruchome i nieruchome, w tym obiekty małej architektury, sprzęt 
elektroniczny, mienie niskocenne, czyli wszystkie składniki majątku)   – bez możliwości wprowadzenia 
zmian w treści: 

 
Klauzula nr 1 

Klauzula reprezentantów  
strony uzgodniły:  

1. Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności, jeżeli Ubezpieczający/ Ubezpieczony wyrządził 

szkodę umyślnie. W przypadku wyrządzenia szkody wskutek rażącego niedbalstwa 

Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego odszkodowanie należy się, a Ubezpieczyciel nie może 

powoływać tej okoliczności jako podstawy całkowitej lub częściowej odmowy wypłaty odszkodowania. 

2. Zmniejszenie wypłaty odszkodowania może nastąpić tylko w takim zakresie, w jakim umyślne 

zachowanie przyczyniło się do powstania szkody lub zwiększenia rozmiaru szkody. 

3. Za zachowanie umyślne Ubezpieczonego/Ubezpieczającego uznaje się działanie lub zaniechanie 

Dyrektora Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy. 

 

Klauzula nr 2 
Klauzula definicji pracownika  

Strony uzgodniły: przez pracownika należy rozumieć osobę fizyczną zatrudnioną na umowę o pracę, 
powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, a także osobę fizyczną zatrudnioną 
na podstawie kontraktu menedżerskiego, na podstawie umowy cywilnoprawnej, rezydenci oraz osoby 
za które Szpital ponosi odpowiedzialność w szczególności praktykanci, stażyści, wolontariusze lub 
inne osoby wykonujące prace zlecone  (samozatrudnienie) .  
 

Klauzula nr 3 
Klauzula zniesienia regresu 

Strony uzgodniły: nie przechodzą na Ubezpieczyciela roszczenia przeciwko pracownikom, którego 
definicja znajduje się w Klauzurze definicji pracownika. Wyłączenie prawa regresu nie ma 
zastosowania w sytuacji gdy sprawca wyrządził szkodę umyślnie.  
 

Klauzula nr 4 
Klauzula automatycznego pokrycia 

Strony uzgodniły:  
1. z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych / szczególnych 

warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że: 

a) nowo nabyte mienie lub przekazane  

b) wzrost wartości mienia wskutek dokonanych inwestycji, modernizacji, przeszacowań 

c) inne zmiany wartości ubezpieczonego mienia  

zostają objęte automatyczną ochroną ubezpieczeniową od chwili przejścia ryzyka ich posiadania na 
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego bądź ukończenia modernizacji, dokonania przeszacowań czy 
innych zmian wartości ubezpieczonego mienia. Przejście ryzyka związanego z posiadaniem nowego 
mienia na Ubezpieczającego powinno być potwierdzone dokumentem np. fakturą zakupu lub 
protokołem zdawczo – odbiorczym. Zmiana wartości ubezpieczonego mienia powinna być 
potwierdzona stosownymi dokumentami. 

2. Odpowiedzialność ubezpieczyciela w stosunku do automatycznie ubezpieczonego na mocy niniejszej 

klauzuli mienia ograniczona jest do wysokości 10% wartości Umowy ubezpieczenia mienia od 

wszystkich ryzyk na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia. W przypadku gdy niniejszy limit zostanie 

wyczerpany, nadwyżka wartości majątku może być ubezpieczona na zasadach określonych w polisie 
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oraz ogólnych /szczególnych  warunkach ubezpieczenia za zgodą Ubezpieczającego i 

Ubezpieczyciela.  

3. W przypadku, gdy wartość mienia w okresie ubezpieczenia ulegnie zmniejszeniu m.in. wskutek 

likwidacji, zbycia, zezłomowania  bądź obniżenia wartości składnika mienia, Ubezpieczyciel dokona 

rozliczenia składki na zasadzie pro rata temporis bez potrącenia kosztów manipulacyjnych. 

4. Rozliczenie składki wynikającej z udzielanej ochrony ubezpieczeniowej następuje w terminie 30 dni po 

zakończeniu okresu ubezpieczenia w oparciu o zasadę pro rata temporis za każdy dzień udzielonej 

ochrony. 

5. Niniejsza klauzula dotyczy również mieni a użytkowanego przez Ubezpieczającego na podstawie 

umowy najmu, dzierżawy, leasingu, użyczenia lub innej podobnej.  

 
Klauzula nr 5 

Klauzula odbudowy / odkupienia  mienia 
Strony uzgodniły: z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień 
ogólnych/szczególnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala 
się, że w przypadku szkody całkowitej lub częściowej obejmującej mienie (m.in. obiekty budowlane, 
maszyny, urządzenia lub wyposażenie), którego nie można odbudować / odkupić ze względu na 
zakończenie jego produkcji / zmiany technologii lub które można odbudować / odkupić ale  z uwagi na 
konieczność dostosowania mienia do przepisów wynikających z norm obowiązujących na dzień 
dokonywania odbudowy /naprawy będzie ono odbudowane/odkupione/itp. zgodnie ze stosowanymi 
technologiami / materiałami, z obowiązującymi normami/przepisami prawa.  W każdym przypadku 
odszkodowanie ustalone będzie do wysokości sumy ubezpieczenia mienia (m.in. obiekty budowlane, 
maszyny, urządzenia, wyposażenie). Odszkodowanie takie nie będzie traktowane jako modernizacja 
czy ulepszenie. 
 

Klauzula nr 6 
Klauzula odstąpienia od odtworzenia mienia po szkodzie 

Strony uzgodniły: z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień 
ogólnych / szczególnych warunków ubezpieczenia oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia, 
ustala się że w przypadku gdy Ubezpieczający / Ubezpieczony  zrezygnuje z zakupu, naprawy czy 
odtworzenia mienia po szkodzie, Zakład Ubezpieczeń wypłaci odszkodowanie na takich zasadach 
jakby odtworzenie mienia nastąpiło tzn. mienie zostało naprawione, odbudowane lub zakupione. 
 

Klauzula nr 7 
Klauzula mienia wyłączonego z eksploatacji  

Strony uzgodniły: ochrona ubezpieczeniowa mienia nie wygasa w czasie wyłączenia z eksploatacji w 
okresie do 6 miesięcy od momentu przejścia odpowiedzialności na 
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego. 
 

Klauzula nr 8 
Klauzula mienia od daty  dostawy do daty włączenia do eksploatacji 

Strony uzgodniły: ochroną jest objęte mienie od daty dostawy do daty włączenia  do eksploatacji od 
zniszczenia , uszkodzenia , utraty , wandalizmu/dewastacji w zakresie szkody całkowitej / częściowej 
w okresie 6 miesięcy od momentu przejścia odpowiedzialności na 
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego.  
 

Klauzula nr 9 
Klauzula ubezpieczenia mienia poza ewidencję 

Strony uzgodniły: ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona o szkody w mieniu będącym poza 
ewidencją księgową.  
 
 

Klauzula nr 10 
Klauzula wartości przedmiotu ubezpieczenia 

Strony uzgodniły: z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień 
umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych /szczególnych warunkach 
ubezpieczenia strony uzgodniły, że: środki trwałe, mienie niskocenne  są ubezpieczone i objęte 
ochroną ubezpieczeniową według wartości zadeklarowanej do ubezpieczenia i na zasadach (w tym 
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dotyczących ustalenia wysokości szkody i wypłaty odszkodowania) obowiązujących dla danego 
rodzaju wartości zadeklarowanej do ubezpieczenia, bez względu na wiek, stopień umorzenia, 
amortyzacji i zużycia technicznego. Odszkodowania będą wypłacane bez potrąceń wynikających z 
umorzenia, amortyzacji bądź wieku czy stopnia zużycia.  

 
Klauzula nr 11 

Klauzula ograniczenia zasady proporcji przy likwidacji szkody 
Strony uzgodniły: w przypadku ubezpieczenia mienia w systemie sum stałych nie będzie miała 
zastosowania zasada proporcji i z tym związane niedoubezpieczenie. Ma ona zastosowanie wyłącznie 
wtedy, gdy suma ubezpieczenia określona  w umowie ubezpieczenia według wartości księgowej brutto 
w odniesieniu do środków trwałych jest niższa od wartości przedmiotu ubezpieczenia wynikającej z 
faktycznych zapisów w księgach rachunkowych ubezpieczającego na dzień szkody 
(niedoubezpieczenie), wysokość ustalonego odszkodowania ulega zmniejszeniu w takiej proporcji, w 
jakiej suma ubezpieczenia przedmiotu ubezpieczenia pozostaje do jego wartości określonej w 
księgach rachunkowych na dzień szkody.  
 

Klauzula nr 12 
Klauzula niezachowania parametrów prądu elektrycznego 

Strony uzgodniły: Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo mienie (m.in. maszyny, 
urządzenia, aparaty, instalacje elektryczne i elektroniczne,  sieci energetyczne (elektroenergetyczne) 
lub elektroniczne, linie przesyłowe, itp.) od szkód spowodowanych niewłaściwym działaniem prądu 
elektrycznego, w szczególności powstałych w wyniku zwarcia uszkodzenia izolacji, nadmiernego 
wzrostu lub obniżenia napięcia, zaniku, przegrzania, okopcenia, itp. do pełnej sumy ubezpieczenia 
danego środka trwałego w tym mienia niskocennego.   
 

Klauzula nr 13 
Klauzula szkód wodociągowych 

Strony uzgodniły: ryzyko szkód wodociągowych obejmuje także szkody w przewodach, instalacjach 
rurach dopływowych i odpływowych lub/i urządzeniach (wewnętrznych i zewnętrznych, naziemnych i 
podziemnych): wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub innych urządzeniach 
technologicznych, w tym szkody wynikające z zamarznięcia lub pęknięcia, pozostawienia otwartych 
kranów lub innych zaworów, cofnięcia się ścieków z kanalizacji, niezamierzonego i niekontrolowanego 
wydobywania się wody, innych cieczy, gazów lub pary  do pełnej sumy ubezpieczenia danego mienia.  
 

Klauzula nr 14 
Klauzula opadów śniegu 

Strony uzgodniły: ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody wynikłe z opadów śniegu. Za szkody, 
o których mowa w zdaniu poprzednim uważa się również zniszczenia lub uszkodzenia budowli, 
budynku lub elementów opierzenia, orynnowania dachu na skutek ciężaru śniegu, lodu, zalania, 
topnienia mas śniegu lub szkody powstałe w wyniku rozszczelnienia dachu powstałego podczas 
zamarzania/ rozmarzania wody. Zakresem ochrony objęte jest również zawalenie się pod wpływem 
ciężaru śniegu lub lodu mienia sąsiedniego na mienie ubezpieczone, do wysokości sumy 
ubezpieczenia danego składnika majątku. 
 

Klauzula nr 15 
Klauzula dewastacji/wandalizmu 

Strony uzgodniły: z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień 
ogólnych / szczególnych  warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, 
ustala się, że Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe wskutek 
dewastacji/wandalizmu, za które uważa się rozmyślne / nierozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie 
ubezpieczonego mienia, oraz szkody estetyczne (pomalowanie, zadrapania, itp.) spowodowane przez 
osoby trzecie (sprawcy znani lub nieznani).  
Klauzula dewastacji ma zastosowanie niezależnie czy zdarzenie ma związek z ryzykiem kradzieży, 
kradzieży z włamaniem czy rabunku.  
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 20 000,00 zł 
(słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) z podlimitem: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 
00/100)  dla szkód powstałych wskutek pomalowania (w tym graffiti).  
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Klauzula nr 16 
Klauzula przepięciowa 

Strony uzgodniły: ubezpieczyciel pokrywa, do pełnej sumy ubezpieczenia danego mienia szkody w 
przedmiocie ubezpieczenia powstałe w wyniku pośredniego / bezpośredniego wyładowania 
atmosferycznego, zjawisk pochodnych, działania pola elektromagnetycznego, indukcji, działania prądu 
elektrycznego. Szkody powstałe wskutek m.in. indukcji prądu elektrycznego wywołanej wyładowaniem 
atmosferycznym, wszelkie przepięcia, przetężenia, zaniki napięcia,  zwarcia, itp.  
1. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także szkody powstałe w wyniku nagłego wzrostu napięcia w 

sieci elektrycznej spowodowanego wyładowaniami atmosferycznymi. 

2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach 

topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, 

czujnikach, żarówkach, lampach. 

 
Klauzula nr 17 

Klauzula szkód mechanicznych 
Strony uzgodniły: z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień 
umowy ubezpieczenia oraz ogólnych /szczególnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się co 
następuje: 
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo maszyny, urządzenia, aparaty, sprzęt elektroniczny  
od szkód mechanicznych spowodowanych : 
a) działaniem człowieka, 

b) wadami produkcyjnymi, 

c) przyczynami eksploatacyjnymi. 

Za szkody spowodowane: 

a) działaniem człowieka - uważa się szkody powstałe wskutek nieumyślnego lub/i 

umyślnego błędu w obsłudze, zaniedbania, niewłaściwego użytkowania przez osoby uprawnione do 

obsługi, oraz nieumyślnego uszkodzenia (zniszczenia) przez osoby trzecie, 

b) wadami produkcyjnymi - uważa się szkody powstałe w wyniku błędów w 

projektowaniu lub konstrukcji, wadliwego materiału oraz wad i usterek fabrycznych nie wykrytych 

podczas wykonania maszyny lub zamontowania jej na stanowisku pracy, 

c) przyczynami eksploatacyjnymi - uważa się niezawinione przez obsługę szkody 

eksploatacyjne polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu elementów maszyny przez zjawiska 

fizyczne, np. siły odśrodkowe, wzrost ciśnienia, eksplozję lub implozję, przegrzanie oraz wadliwe 

działanie urządzeń: sterujących, zabezpieczających, sygnalizacyjno-pomiarowych, itp. 

Ubezpieczeniem nie są objęte szkody : 

a) w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub z uwagi na swoje specyficzne 

funkcje podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji, 

b) w czasie naprawy dokonywanej przez zewnętrzne służby techniczne, 

c) będące następstwem naturalnego zużycia wskutek eksploatacji maszyny, 

d) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat 

naprawczy, 

e) spowodowane wadami bądź usterkami ujawnionymi przed zawarciem ubezpieczenia, 

f) wynikające z wszelkich pośrednich i utraconych korzyści 

g) w postaci utraty zysku  

h) będących bezpośrednim następstwem ciągłej eksploatacji, a w szczególności normalnego 

zużycia, kawitacji, erozji, korozji, kamienia kotłowego,  

i) szkód spowodowanych zaniechaniem obowiązkowych okresowych przeglądów 

konserwacyjnych i remontów,  

j) Ustanowiony limit odpowiedzialności nie dotyczy szkód, które zgodnie z OWU nie są 

limitowane. 

Limit odpowiedzialności na jedno zdarzenie w okresie ubezpieczenia 100 000 zł (słownie: sto tysięcy 
złotych 00/100) i na wszystkie zdarzenia 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100).  
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Klauzula nr 18 
Klauzula uszkodzenie elementu maszyny 

Strony uzgodniły: jeżeli zakup lub wytworzenie uszkodzonego elementu ubezpieczonej maszyny lub 
urządzenia jest niemożliwe, albo jego koszt przewyższałby 75 % sumy ubezpieczenia maszyny lub 
urządzenia, Ubezpieczyciel pokryje koszty zakupu lub wytworzenia całego podzespołu lub maszyny. 
 

Klauzula nr 19 
Klauzula czasu naprawy 

Strony uzgodniły: Ubezpieczający / ubezpieczony będzie likwidował szkodę w czasie przez siebie 
ustalonym, który nie będzie miał wpływu na wypłatę odszkodowania.  
 

Klauzula nr 20 
Klauzula ubezpieczenia kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie 

Strony uzgodniły:  Ubezpieczyciel pokrywa uzasadnione i udokumentowane koszty poniesione przez 
Ubezpieczającego wynikłe z zaistnienia szkody objętej umową ubezpieczenia, powstałe w związku z 
uprzątnięciem pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki/ demontażu części niezdatnych 
do użytku, ich wywozem, składowaniem lub utylizacją. Ochrona obejmuje również koszty demontażu i 
ponownego montażu nieuszkodzonych części ubezpieczonego mienia, jeżeli czynności takie są 
niezbędne w celu przeprowadzenia naprawy mienia dotkniętego szkodą. Limit odpowiedzialności na 
jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 
00/100). 
 

Klauzula nr 21 
Klauzula ubezpieczenia kosztów odtworzenia dokumentacji 

Strony uzgodniły: Ubezpieczyciel pokrywa uzasadnione i udokumentowane koszty odtworzenia, 
osuszenia, odgrzybienia, itp.  dokumentacji produkcyjnej lub zakładowej, medycznej, finansowej, itp.  
(aktów, planów, dokumentów, danych) uszkodzonej, zniszczonej lub utraconej; ochrona obejmuje 
wyłącznie koszty robocizny poniesione na takie odtworzenie dokumentacji z włączeniem 
przeprowadzenia niezbędnych badań i analiz oraz koszty odtworzenia nośników, na których 
dokumentacja była zawarta. Powyższe koszty objęte są ochroną ubezpieczeniową do 100.000,00 zł 
(słownie: sto tysięcy złotych 00/100)  w okresie ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana 
na podstawie niniejszej klauzuli stanowi nadwyżkę w stosunku do ochrony gwarantowanej w 
granicach sumy ubezpieczenia w podstawowym zakresie ubezpieczenia mienia.  
 

Klauzula nr 22 
Klauzula wartości przezornych / kwot niepokrytych 

Strony uzgodniły: w sytuacji, kiedy wystąpi niedoubezpieczenie w jakimkolwiek ubezpieczonym 
składniku majątku lub/i limit ustalony dla kosztów zabezpieczenia przed szkodą będzie 
niewystarczający  ustalony w ramach niniejszej klauzuli  roczny limit podwyższy sumę ubezpieczenia 
danego składnika/ składników majątku do ich prawidłowej wartości, zwiększy limit w klauzuli kosztów 
zabezpieczenia przed szkodą. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenie w okresie 
ubezpieczenia 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100). 
 

Klauzula nr 23 
Klauzula kosztów zabezpieczenia przed szkodą/ograniczenia rozmiarów szkody 

Strony uzgodniły: w razie nieuchronności zajścia zdarzenia losowego objętego ochrona 
ubezpieczeniową, ubezpieczyciel pokrywa uzasadnione i udokumentowane koszty zabezpieczenia 
przed szkodą bezpośrednio zagrożonego mienia lub/i koszty ograniczenia rozmiaru szkody. Ochrona 
ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej klauzuli stanowi nadwyżkę w stosunku do ochrony 
gwarantowanej w granicach sumy ubezpieczenia w podstawowym zakresie ubezpieczenia mienia.  
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenie w okresie ubezpieczenia 1 000 000 zł 
(słownie: jeden milion złotych 00/100). 
 

Klauzula nr 24 
Klauzula ubezpieczenia dodatkowych kosztów pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych, 

w dni wolne od pracy oraz frachtu ekspresowego 
Strony uzgodniły: ustala się, że zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o dodatkowe koszty 
pracy w godzinach nadliczbowych, w godzinach nocnych, w dni wolne od pracy oraz koszty frachtu 
ekspresowego (z wyłączeniem jednak frachtu lotniczego), w tym koszty przejazdu techników, 
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ekspertów, itp.  poniesione w związku ze szkodą w ubezpieczonym mieniu, za którą ubezpieczyciel 
przyjął odpowiedzialność na podstawie zawartej umowy ubezpieczenia. Limit odpowiedzialności na 
jedno i wszystkie zdarzenie w okresie ubezpieczenia 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100). 
 

Klauzula nr 25 
Klauzula kosztów dodatkowych 

 Strony uzgodniły: ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo wymienione poniżej koszty: 

1. akcji gaśniczej, wyburzania, odgruzowania oraz inne koszty związane z akcją ratowniczą 

ubezpieczonego mienia, w tym także wynagrodzenie straży pożarnej, na podstawie otrzymanych i 

opłaconych przez Ubezpieczającego rachunków, koszty ewakuacji oraz koszty zużycia materiałów 

gaśniczych, przeciwpożarowych, stanowiących własność Ubezpieczonego, wynagrodzenie służb 

specjalnych, podmiotów zajmujących się restytucją mienia oraz koszty zabezpieczenia miejsca 

zdarzenia szkodowego poniesione przez Ubezpieczonego, 

2. ochroną ubezpieczeniową objęte będą również szkody spowodowane interwencją 

upoważnionych służb w sytuacji, gdy zdarzenie objęte ubezpieczeniem nie wystąpiło,  

a interwencja była uzasadniona, 

3. koszty wynikające ze zniszczenia i utraty mienia, powstałe na skutek akcji ratowniczej, 

4. koszty poszukiwania miejsca wycieku wody i innych mediów, 

5. koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie w ubezpieczonym mieniu łącznie z kosztami 

usunięcia zanieczyszczeń z powietrza, wody i gruntu (w tym koszty wymiany  

i rekultywacji), kosztami rozbiórki i demontażu (w tym koszty usunięcia fundamentów, poza tymi, które 

muszą być usunięte w celu odbudowy lub naprawy dotkniętych szkodą ubezpieczonych obiektów), 

6. koszty środków użytych w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia, zapobieżenia szkodzie lub 

zmniejszenia jej rozmiarów, chociażby środki te okazały się bezskuteczne, bez względu na to, czy 

szkoda w ubezpieczonym mieniu zaistniała, 

7. koszty związane ze złomowaniem, usunięciem rumowiska, usunięciem, rozmontowaniem, 

rozłożeniem, rozebraniem, składowaniem lub utylizacją ubezpieczonego mienia, oszalowaniem lub 

umocnieniem ubezpieczonego mienia, demontażem i montażem, 

8. koszty transportu, cła i innych tego typu opłat, 

9. zwiększone koszty odtworzenia maszyn, wykonanych na specjalne zamówienie, powstałe w 

wyniku trudności z ich ponownym zakupem, odbudową, naprawą lub montażem a także koszty 

poniesione w związku z uzyskaniem wymaganych prawem zezwoleń, zaświadczeń itp., które są 

niezbędne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do przywrócenia danego składnika mienia do 

pracy (np. legalizacja wag i innych urządzeń) oraz wszelkie tego typu inne wydatki, 

10. koszty wynagrodzenia należnego ekspertom zewnętrznym: np. architektom, inspektorom, 

inżynierom, konsultantom, które Ubezpieczający zobowiązany jest zapłacić, a których zatrudnienie jest 

konieczne w celu odtworzenia mienia dotkniętego szkodą, za którą Ubezpieczyciel zobowiązał się 

wypłacić odszkodowanie na mocy powyższych warunków;  

z zakresu ubezpieczenia na warunkach niniejszej klauzuli wyłączone są koszty poniesione na 

wyliczenie i przygotowanie roszczenia przez Ubezpieczającego; z tytułu ubezpieczenia powyższych 

kosztów Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność do wysokości średnich stawek rynkowych, 

11. koszty konfiguracji oprogramowania, w tym internetowych, odtworzenie sieci, itp.  

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia:  500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych)  
 

Klauzula nr 26 
Klauzula kosztów ewakuacji 

Strony uzgodniły: Ustala się, że pod warunkiem rozszerzenia zakresu ochrony o ryzyko stanów 
nadzwyczajnych na podstawie Klauzuli stanów nadzwyczajnych, Ubezpieczyciel obejmuje ochroną 
ubezpieczeniową koszty ewakuacji pacjentów oraz sprzętu medycznego, poniesione w wyniku 
zagrożenia stanem nadzwyczajnym w rozumieniu ww. Klauzuli. 
Za koszty ewakuacji uważa się poniesione i udokumentowane koszty związane z :  
- transportem pacjentów,  
 - transportem sprzętu medycznego,  
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 - magazynowaniem/przechowywaniem sprzętu medycznego w czasie koniecznym dla 
 czynności ewakuacyjnych,  
 - dozorem sprzętu medycznego przez wyspecjalizowane podmioty,  
 - pobytem ewakuowanych pacjentów w zastępczych placówkach w okresie do jednej doby 
licząc od momentu zakwaterowania, z zastrzeżeniem iż koszty pobytu jednego pacjenta nie mogą 
przekroczyć 200 zł (słownie: dwieście złotych 00/100) za dobę.  
Ubezpieczyciel pokrywa powyższe koszty wyłącznie w sytuacji gdy ewakuacja przeprowadzona 
została na polecenie Policji lub/i  Straży Pożarnej lub/i Straży Miejskiej lub/i Dyrektora Szpitala oraz 
odbywała się pod kierunkiem lub w obecności ww. służb. 
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenie w okresie ubezpieczenia 100 000 zł (słownie: 
sto tysięcy złotych 00/100).  
 

Klauzula nr 27 
Klauzula wysokości kosztów 

Strony uzgodniły: wysokość kosztów naprawy/odbudowy/remontów/wymiany/itp. szkody wynikająca 
z oferty pozyskanej w drodze postępowania prowadzonego na podstawie ustawy prawo zamówień 
publicznych lub wynikająca z oferty wykonawcy, który wykonał/dostarczył uszkodzone  mienie lub 
wynikająca z oferty wykonawcy z którym Ubezpieczający jest związany umową 
gwarancyjną/serwisową/itp. będzie respektowana przez Ubezpieczyciela. Ubezpieczyciel nie będzie 
kwestionował wysokości kosztów naprawy/odbudowy/remontów/wymiany/itp. popartych dowodami 
księgowymi lub kosztorysem bądź zestawieniem kosztów, o których mowa w Klauzuli wysokości 
kosztów-robocizna własna nawet w przypadku gdy średnia cen osiągalnych na danym rynku jest 
niższa. 
 

Klauzula nr 28 
Klauzula wysokości kosztów – robocizna własna 

Strony uzgodniły: w przypadku usunięcia/naprawy szkody we własnym zakresie przez 
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, odszkodowanie zostanie wypłacone na podstawie kosztorysu lub 
zestawienia kosztów przygotowanego przez Ubezpieczającego / Ubezpieczonego  (w tym koszty 
robocizny, koszty transportu, koszty poszukiwania miejsca szkody, koszty naprawy mienia 
uszkodzonego w związku z poszukiwaniem przyczyny szkody).  
 

Klauzula nr 29 
Klauzula stanów nadzwyczajnych 

Strony uzgodniły: z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień 
ogólnych / szczególnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala 
się, że do zakresu ochrony ubezpieczeniowej włącza się szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w 
wyniku zdarzeń losowych objętych ochroną ubezpieczeniową oraz akcji ratowniczej prowadzonej w 
związku z tymi zdarzeniami, będącymi bezpośrednim następstwem aktów terroryzmu, zamieszek, 
strajków, sabotażu, lokautu, zwolnień grupowych, manifestacji, itp. .Przez stany nadzwyczajne 
rozumie się wszelkiego rodzaju działanie mające na celu wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności 
lub dezorganizację życia publicznego, funkcjonowania Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy 
dla osiągnięcia określonych skutków ekonomicznych, politycznych, religijnych, ideologicznych, 
socjalnych, pracowniczych lub społecznych. 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. Limit odpowiedzialności 
na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 
00/100).  
 

Klauzula nr 30 
Klauzula ubezpieczenia robót budowlanych, montażowych i instalacyjnych 

Strony uzgodniły: z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień 
umowy ubezpieczenia, ustala się, że zakres ubezpieczenia obejmuje szkody (bezpośrednie i 
pośrednie) powstałe w związku z prowadzeniem w miejscu ubezpieczenia: 

1. robót ziemnych, 

2. prac remontowo-konserwacyjnych, montażowych, naprawczych, modernizacyjnych oraz robót 

budowlanych, ze szczególnym uwzględnieniem tych, na które zgodnie z prawem budowlanym 

wymagane jest pozwolenie na budowę. Pod warunkiem, że nie wiążą się  z naruszeniem konstrukcji 
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nośnej obiektu lub konstrukcji dachu oraz roboty budowlano–montażowe prowadzone są przez lub na 

zlecenie Ubezpieczającego Ubezpieczonego  w obiektach oddanych do użytkowania/ eksploatacji.  

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: ochrona dla mienia 
stanowiącego przedmiot ubezpieczenia do pełnej sumy oraz mienia będącego przedmiotem robót  do 
500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100) 
 

Klauzula nr 31 
Klauzula przewłaszczenia mienia 

Strony uzgodniły: w przypadku przewłaszczenia na zabezpieczenie składników majątkowych 
Ubezpieczonego „na bank lub inną instytucję finansową”, ochroną ubezpieczeniowa nie wygasa, lecz 
jest kontynuowana na dotychczasowych warunkach, chyba, że strony umówią się inaczej.  
 

Klauzula nr 32 
Klauzula rozliczenia składki 

Strony uzgodniły: wszelkie rozliczenia płatności wynikające z niniejszej umowy, a w szczególności 
związane z dopłatą oraz zwrotem składek, dokonywane będą proporcjonalnie tj. za każdy dzień 
ochrony ubezpieczeniowej. 

Klauzula nr 33 
Klauzula warunków i taryf 

Strony uzgodniły: ustala 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 
dokonywania zmiany.  
 

Klauzula nr 34 
Klauzula czasu ochrony 

Strony uzgodniły: okres ochrony jest tożsamy z okresem ubezpieczenia mimo opłacenia składki lub 
jej raty w terminie późniejszym, z zastrzeżeniem postanowień klauzuli prolongacyjnej.  
 

Klauzula nr 35 
Klauzula prolongaty zapłaty składki 

Strony uzgodniły: ustala się, że brak wpłaty przez Ubezpieczającego składki lub którejkolwiek z rat w 
terminie przewidzianym w umowie ubezpieczenia, nie powoduje wygaśnięcia (rozwiązania) umowy, 
ani zawieszenia udzielanej ochrony ubezpieczeniowej i nie może być podstawą do odstąpienia od 
umowy ze skutkiem natychmiastowym. W sytuacji braku opłaty składki lub raty składki ubezpieczyciel 
zobowiązany jest wyznaczyć Ubezpieczającemu na piśmie dodatkowy, co najmniej 20 dniowy, termin 
do zapłaty składki (raty). W przypadku nie dokonania wpłaty w wyznaczonym terminie, ubezpieczyciel 
może odstąpić od umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym.  
 

Klauzula nr 36 
Klauzula przelewu bankowego 

Strony uzgodniły: za datę prawidłowego opłacenia składki ubezpieczeniowej uznaje się datę 
złożenia dyspozycji realizacji polecenia przelewu bankowego bez względu na formę (pisemna lub 
elektroniczna), o ile w terminie jej realizacji na rachunku Ubezpieczającego była dostępna 
wystarczająca do wykonania operacji ilość środków płatniczych.  
 

Klauzula nr 37 
Klauzula płatności rat 

Strony uzgodniły: w przypadku wypłaty odszkodowania, Ubezpieczyciel nie jest uprawniony do 
potrącenia z kwoty odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych na dzień wypłaty odszkodowania lub 
żądania zapłaty pozostałych rat. 
 

Klauzula nr 38 
Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie 

Strony uzgodniły: Ustala się, że w razie niedotrzymania przez Ubezpieczającego lub 
Ubezpieczonego z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązku powiadomienia zakładu 
ubezpieczeń o zajściu zdarzenia losowego w wyznaczonym terminie, zapisane w umowie 
ubezpieczenia lub OWU skutki nie zawiadomienia, mają zastosowania tylko i wyłącznie w sytuacji, 
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kiedy nie zawiadomienie w terminie miało wpływ na ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń 
lub ustalenie wysokości odszkodowania.  
 

Klauzula nr 39 
Klauzula terminu zgłaszania szkody 

Strony uzgodniły: termin zgłoszenia wypadku wynosi 7 dni roboczych, licząc od dnia następującego 
po dniu w którym Ubezpieczający/Ubezpieczony dowiedział się o wystąpieniu szkody objętej 
ubezpieczeniem, tj. od dnia wpłynięcia pisma informującego o szkodzie do sekretariatu 
Ubezpieczającego  lub zgłoszeniu roszczenia objętego ubezpieczeniem, chyba że ogólne/szczególne 
warunki ubezpieczenia lub umowa ubezpieczenia przewidują dłuższy termin.  
Ubezpieczający ma obowiązek pozostawić bez zmian miejsce szkody do czasu przybycia 
przedstawiciela Ubezpieczyciela, chyba że zmiana jest konieczna celem zabezpieczenia mienia, 
zmniejszenia rozmiaru szkody lub przywrócenia normalnego funkcjonowania Szpitala / oddziału.  
W przypadku gdy Ubezpieczyciel  nie dokona oględzin w terminie do 3 dni roboczych od daty 
zawiadomienia go o szkodzie, Ubezpieczający może wcześniej przystąpić do usunięcia szkody.  
 

Klauzula nr 40 
Klauzula samolikwidacji 

Strony uzgodniły: z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień 
ogólnych /szczególnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala 
się, że Ubezpieczający w przypadku szkód, których szacunkowa wartość nie przekracza 5 000 PLN 
ma prawo zlecić lub dokonać wykonanie napraw oraz zmian w miejscu i przedmiocie szkody bez 
przeprowadzania oględzin miejsca lub przedmiotu szkody przez przedstawiciela Ubezpieczyciela, a 
okoliczność ta nie może mieć wpływu na zakres odpowiedzialności Ubezpieczyciela i wysokość 
odszkodowania.  
 

Klauzula nr 41 
Klauzula okoliczności 

Strony uzgodniły: ubezpieczyciel zobowiązany jest samodzielnie prowadzić postępowanie 
zmierzające do wyjaśnienia okoliczności związanych ze szkodą (np. ustalenie przebiegu zdarzenia, 
ustalenie osoby sprawcy)  i wypłacić należne odszkodowanie zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami, 
bez konieczności oczekiwania na prawomocne postanowienie kończące postępowanie w sprawie 
dotyczącej szkody czy z uwagi na toczące się postępowanie przygotowawcze.  
 

Klauzula nr 42 
Klauzula sądu polubownego 

Strony uzgodniły: spory wynikłe z istnienia i stosowania niniejszej umowy ubezpieczenia strony 
mogą poddać pod rozstrzygnięcie sądu polubownego. W braku zapisu na sąd polubowny, właściwym 
będzie sąd powszechny siedziby Ubezpieczającego.   

 
Klauzula nr 43 

Klauzula ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych 
Strony uzgodniły: z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień 
ogólnych / szczególnych  warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, 
ustala się, że  zakład ubezpieczeń obejmuje ochroną ubezpieczeniową od ryzyka stłuczenia (rozbicia) 
/ pęknięcia szyby i inne przedmioty szklane należące do Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego lub 
będące w  ich posiadaniu i stanowiące wyposażenie budynków, lokali, w tym szklane drzwi 
wewnętrzne i zewnętrzne oraz innych pomieszczeń użytkowych.  
Ubezpieczenie nie obejmuje: 
- szklanych, ceramicznych i kamiennych wykładzin podłogowych, 
- szkła stanowiącego osprzęt urządzeń technicznych (maszyn, aparatów, narzędzi itp.) oraz osprzęt 
wszelkiego rodzaju instalacji, 
- szyb, przedmiotów szklanych i płyt kamiennych w stanie uszkodzonym, 
- szyb, przedmiotów szklanych i płyt kamiennych przed ich ostatecznym zamontowaniem bądź 
zainstalowaniem w miejscu przeznaczenia, 
- szyb w pojazdach i środkach transportowych. 
Ponadto ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody: 
- powstałe przy wymianie lub wymontowaniu ubezpieczonego przedmiotu, 
- powstałe wskutek zadrapania, porysowania, poplamienia bądź zmiany barwy. 
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Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 5 000 zł (słownie: 
pięć tysięcy złotych 00/100) 

 
Klauzula nr 44 

Klauzula uznania 
Strony uzgodniły: Zakład ubezpieczeń uznaje, że przy zawieraniu umowy ubezpieczenia znane mu 
były wszelkie okoliczności, które są istotne z punktu widzenia oceny ryzyka.  

 
Klauzula nr 45 

Klauzula ekspertów 
Strony uzgodniły: jeżeli w wyniku badania zasadności roszczenia 
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego/Poszkodowanego Ubezpieczyciel wydał decyzję odmowną, 
natomiast Ubezpieczający/Ubezpieczony/Poszkodowany podtrzymuje zasadność roszczenia, 
wówczas Ubezpieczający/Ubezpieczony /Poszkodowany i  Ubezpieczyciel podejmują następujące 
działania: 
-  Ubezpieczyciel na wniosek Ubezpieczającego/Ubezpieczonego/Poszkodowanego powoła na swój 
koszt eksperta (lub ekspertów) w zakresie w jakim Ubezpieczający/Ubezpieczony/Poszkodowany 
kwestionuje stanowisko Ubezpieczyciela. Ekspert zostanie wskazany przez 
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego/Poszkodowanego spośród osób niezwiązanych ze stronami 
stosunku ubezpieczenia lub z poszkodowanym, dających rękojmię sporządzenia bezstronnej i 
rzetelnej ekspertyzy. Limit odpowiedzialności  na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia: 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści  tysięcy złotych 00/100).  

 
Klauzula nr 46 

Klauzula rzeczoznawców 
Strony uzgodniły: Ubezpieczyciel pokryje koszty rzeczoznawcy/ów poniesione przez 
Ubezpieczającego w celu ustalenia przyczyny, zakresu i rozmiaru szkody gdy będą one konieczne i 
uzasadnione. Powołanie rzeczoznawcy/ów wymaga zgody Ubezpieczyciela. Brak zgody musi być 
podyktowanymi ważnymi względami. Brak odpowiedzi na wniosek Ubezpieczającego o powołaniu 
rzeczoznawcy/ów w terminie 3 dni roboczych uznaje się za milczącą akceptację ze strony 
Ubezpieczyciela. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 
40 000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych). 
 

Klauzula nr 47 
Klauzula kosztów dostosowania się do zaleceń organów państwowych 

Strony uzgodniły: Jeśli po powstaniu szkody jakakolwiek instytucja państwowa zabroni odtworzenia 

mienia, zezwoli na jego odtworzenie w formie mniej korzystnej dla Ubezpieczającego/ 

Ubezpieczonego lub zażąda pewnych honorariów, czy składek jako wstępny warunek odtworzenia 

mienia, wówczas Ubezpieczyciel zobowiązuje się ponadto zapłacić Ubezpieczonemu/ 

Ubezpieczającemu: 

 - różnicę między kosztem odtworzenia mienia, takim jaki Ubezpieczający/ Ubezpieczony poniósłby, 
gdyby odtwarzał mienie według stanu sprzed szkody, a kosztem faktycznie poniesionym na 
odbudowę,  

 - kosztów i strat związanych z dodatkowym przestojem lub zwiększeniem szkody, którego przyczyną 
jest decyzja organów państwowych lub przepis, do stosowania którego Ubezpieczający/ 
Ubezpieczony będzie zobowiązany, a który uniemożliwi lub utrudni odtwarzanie mienia bez zbędnej 
zwłoki, 

 -wszelkie honoraria i inne opłaty niezbędne do uzyskania zgody na odbudowę ubezpieczonego 
mienia, 

 - inne koszty poniesione przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego na dokonanie zmian  
w specyfikacji lub poniesione w związku ze zmianą planów. 
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 50 0000 zł (słownie: 
pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) ponad sumę ubezpieczenia. 
 

Klauzula nr 48 
Klauzula odtworzenia limitów sumy ubezpieczenia podlegających wyczerpaniu 
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Strony uzgodniły: w przypadku konsumpcji sum ubezpieczenia (ubezpieczenie w systemie na 
pierwsze ryzyko) lub limitów podlegających wyczerpaniu w wyniku wypłaty odszkodowań następuje 
automatyczne ich odtworzenie.  
1. Po każdorazowej wypłacie odszkodowania powodującej zmniejszenie sumy ubezpieczenia 
(ubezpieczenie w systemie na pierwsze ryzyko) lub limitu, Ubezpieczyciel nie ma prawa odmowy 
uzupełnienia pierwotnej sumy ubezpieczenia.  
2. Ubezpieczający zobowiązany będzie do dopłaty stosownej uzupełniającej składki, zgodnie ze 
stawką określoną w łączącej strony umowie ubezpieczenia. Składka zostanie naliczona systemem pro 
rata temporis za okres od momentu uzupełnienia sumy ubezpieczenia do końca okresu 
ubezpieczenia. 
3. Zamawiający ma prawo nie skorzystania z niniejszej klauzuli. 

 
Klauzula nr 49 

Klauzula Leeway`a 
Strony uzgodniły: w przypadku wystąpienia szkody wyłączona zostaje zasada gdy wartość 
ubezpieczonego mienia zgłoszonego do ustalenia sumy ubezpieczenia w dniu szkody nie przekracza 
130% sumy ubezpieczenia tego mienia z zastrzeżeniem Klauzuli nr 11 oraz Klauzuli nr 22 i Klauzuli nr 
51.  

Klauzula nr 50 
Klauzula pokrycia kosztów procesu 

Strony uzgodniły: Ubezpieczyciel jest zobowiązany do poniesienia kosztów, ponad uzgodnioną w 
umowie ubezpieczenia sumę gwarancyjną, związanych ze zbadaniem zasadności wysuwanych 
przeciwko Ubezpieczającemu/ Ubezpieczonemu roszczeń. Koszty te obejmują: 
• koszty pomocy prawnej poniesione przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego do wysokości 
dwukrotności minimalnych stawek wynagrodzenia jednego radcy prawnego lub adwokata 
wynikających z obowiązujących przepisów;  
• koszty procesu, w tym koszty sądowe, zasądzone od Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego 
prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu uprawnionego do rozstrzygnięcia sprawy. 
 

Klauzula nr 51 
Klauzula ważnych powodów wypowiedzenia  

Strony uzgodniły:  

1. Za ważne powody uzasadniające wypowiedzenie umowy ubezpieczenia przez 
Ubezpieczyciela uznaje się wyłącznie poniżej określone sytuacje: 

a) jeżeli Ubezpieczający/ Ubezpieczony wyłudził lub usiłował wyłudzić świadczenie  
z umowy ubezpieczenia, przy czym wyłudzenie lub usiłowanie wyłudzenia odszkodowania 
musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym,  

b) jeżeli w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy ubezpieczenia Ubezpieczający/ 
Ubezpieczony popełnił lub usiłował popełnić przestępstwo, przy czym popełnienie lub 
usiłowanie popełnienia przestępstwa musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem 
sądowym. 

2. Ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę z ważnych powodów, o których mowa w ust. 1, z 
zachowaniem 30 dniowego terminu wypowiedzenia. 

3. W innych przypadkach Zakład Ubezpieczeń nie może wypowiedzieć umowy.  

 

 
KLAUZULE FAKULTATYWNE DLA UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH 

RYZYK 
 

 
Klauzula nr 52 

Klauzula kosztów ewakuacji 
Strony uzgodniły: Ustala się, że pod warunkiem rozszerzenia zakresu ochrony o ryzyko 
stanów nadzwyczajnych na podstawie „Klauzuli ubezpieczenia stanów nadzwyczajnych”, 
Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową koszty ewakuacji pacjentów oraz sprzętu 
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medycznego, poniesione w wyniku zagrożenia stanem nadzwyczajnym w rozumieniu ww. 
Klauzuli. 
Za koszty ewakuacji uważa się poniesione i udokumentowane koszty związane z :  
-transportem pacjentów,  
-transportem sprzętu medycznego, 
-magazynowaniem/przechowywaniem sprzętu medycznego w czasie koniecznym dla 
czynności ewakuacyjnych, 
-dozorem sprzętu medycznego przez wyspecjalizowane podmioty, 
-pobytem ewakuowanych pacjentów w zastępczych placówkach w okresie do jednej doby 
licząc od momentu zakwaterowania, z zastrzeżeniem iż koszty pobytu jednego pacjenta nie 
mogą przekroczyć 200 zł (słownie: dwieście złotych 00/100) za dobę. Ubezpieczyciel pokrywa 
powyższe koszty wyłącznie w sytuacji gdy ewakuacja przeprowadzona została na polecenie 
Policji lub/i Straży Pożarnej lub/i Straży Miejskiej lub /i Dyrektora Szpitala  oraz odbywała się 
pod kierunkiem lub w obecności ww. służb. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie 
zdarzenia w okresie ubezpieczenia zostaje podwyższony o 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt 
tysięcy  złotych 00/100). Jest to podwyższenie limitu w klauzuli  nr 26. 

 
Klauzula nr 53 

Klauzula wartości przezornych / kwot niepokrytych 
Strony uzgodniły: w sytuacji, kiedy wystąpi niedoubezpieczenie w jakimkolwiek 
ubezpieczonym składniku majątku i  ustalony w ramach Klauzuli  nr 22 roczny limit 500 000 zł 
(słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100) będzie niewystarczający, to zostanie on 
podwyższony o kolejne 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100) i tym samym 
podwyższy sumę ubezpieczenia danego składnika/ składników majątku do ich prawidłowej 
wartości.  

 
 
 
 
 
 
 

 


