
1 

 

 

    Załącznik nr 1 do załącznika nr 4 do SIWZ – wzór Umowy 

Sygnatura sprawy: ZP/21/2016 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

 

Przez użyte terminy i wyrażenia, zarówno w liczbie pojedynczej, jak i mnogiej będą miały następujące 

znaczenie, chyba że zastrzeżono inaczej: 

1. KC - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 380 z 

późn. zm.); 

2. Postępowanie - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone przez 

Zamawiającego na podstawie Ustawy Pzp z uwzględnieniem niniejszej SIWZ, w celu dokonania 

wyboru oferty Wykonawcy, z którym zostanie zawarta Umowa (umowa ubezpieczenia);  

3. Ustawa Pzp - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. 

U. z 2015 r., poz. 2164); 

4. SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w niniejszym Postępowaniu i zatwierdzona 

przez kierownika Zamawiającego; 

5. Umowa (umowa ubezpieczenia) – zamówienie publiczne, przez które należy rozumieć Umowę 

(umowę ubezpieczenia) odpłatną, zawartą na piśmie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, po 

zakończeniu niniejszego Postępowania; 

6. Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca 

osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie Zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła Umowę 

w sprawie Zamówienia; 

7. Zamawiający – Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy; 

8. Zamówienie - zamówienie publiczne, przez które należy rozumieć Umowę odpłatną zawieraną 

pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą, której przedmiotem jest usługa szczegółowo opisana w 

niniejszej SIWZ; 

9. Ubezpieczyciel – Wykonawca, który zawarł z Zamawiającym Umowę; 

10. Ubezpieczający – Zamawiający, który zawarł z Ubezpieczycielem Umowę; 

11. Ubezpieczony – Zamawiający, z zastrzeżeniem, że w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk 

oraz w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk także wszystkie podmioty 

posiadające interes prawny do przedmiotu ubezpieczenia objętego ochroną ubezpieczeniową. 

12. Cesja – z tytułu praw ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk będzie ustanowiona cesja 

dotycząca Przedmiotu ubezpieczenia GR. 1 KŚT.  

 

 

I. INFORMACJE OGÓLNE 

1. UBEZPIECZAJĄCY / UBEZPIECZONY 

Pełna nazwa: SZPITAL IM. ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ W TRZEBNICY 

Dokładny adres siedziby: ul. PRUSICKA 53-55 

REGON: 000308761 

NIP: 915-15-23-806 

Numer Księgi rejestrowej: 00000000 1084 

Reprezentacja: DYREKTOR SZPITALA 

Email: przetargi@szpital-trzebnica.pl  

Adres : ul. Prusicka 53-55, 55-100 Trzebnica 

Telefon: + 48 71 312 09 20 

Faks: + 48 71 312 14 98 

mailto:przetargi@szpital-trzebnica.pl
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Godziny urzędowania: 7.30 – 15.05.  

 

 

 

2. PRZEBIEG UBEZPIECZENIA  

Przebieg ubezpieczenia znajduje się w Załączniku nr  9 do SIWZ_POUFNE. 

3. OKRES OCHRONY 

Okres ubezpieczenia wynosi 12 miesięcy:  

od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017.r. 

 

4. TERMIN I WARUNKI PŁATNOŚCI SKŁADKI  

4.1. Składka ubezpieczeniowa za Umowy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk,   

ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk będzie płatna w 

czterech równych ratach dla 12 miesięcznego okresu ochrony. Termin płatności 

składki za Umowy ubezpieczenia, o których mowa w zdaniu poprzednim, przypada 

zgodnie z harmonogramem: 

 

I   rata – płatna do dnia 30 stycznia 2017 r. 
   II  rata – płatna do dnia 25 kwietnia 2017 r. 
   III rata – płatna do dnia 25 lipca 2017 r 

IV rata – płatna do dnia 25 października  2017 r. 
 

 
4.2. Warunki płatności składki ubezpieczeniowej za Umowy ubezpieczenia mienia od 

wszystkich ryzyk, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk: 

przelew na rachunek bankowy Ubezpieczyciela wskazany w Umowie.  

 

5. ZAŁOŻENIA WSPÓLNE  DLA UMOWY 

 

5.1. Wszelkie postanowienia Umowy (umowy ubezpieczenia), będą interpretowane z 

uwzględnieniem specyfiki działalności Ubezpieczającego / Ubezpieczonego. 

5.2. Ubezpieczyciel wystawi odrębne dokumenty ubezpieczenia (polisy lub certyfikaty) dla 

ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od 

wszystkich ryzyk. 

5.3. Strony ustaliły, że w ubezpieczeniach, o których mowa w pkt. 5.2. sumy ubezpieczenia 

i limity dotyczą 12 miesięcznego okresu ochrony. 

5.4. Suma ubezpieczenia w ryzykach majątkowych podana jest wraz z podatkiem VAT 

dlatego też wartość odszkodowań z umów ubezpieczeń majątkowych obejmie 

również podatek VAT. W przypadku gdyby Ubezpieczony odzyskał  podatek VAT, 

wartość odszkodowań z umów ubezpieczenia majątkowych nie będzie obejmowała 

podatku VAT. 

5.5. O ile w treści SIWZ ani w żadnym załączniku do SIWZ, Ubezpieczający nie wskazał 

limitów odpowiedzialności Ubezpieczyciela, oznacza to, iż ustanowienie jakichkolwiek 

limitów przez Ubezpieczyciela jest niedopuszczalne.  

5.6. Wprowadzenie okresów karencji przez Ubezpieczyciela jest niedopuszczalne. 

5.7. Jeżeli Ubezpieczyciel działa w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, w 

przypadku udzielenia mu Zamówienia, Ubezpieczający/ Ubezpieczony nie będzie 

zobowiązany do dopłaty ewentualnej składki w celu zrównoważenia ujemnego wyniku 

towarzystwa.  
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6. DODATKOWE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCÓW (UBEZPIECZYCIELI) 

UBIEGAJĄCYCH SIĘ WSPÓLNIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

(konsorcjum, pool koasekuracyjny): 

 

6.1. Lider konsorcjum zwany dalej „Koasekuratorem Prowadzącym” reprezentuje interesy 

Ubezpieczycieli zwanych Koasekuratorami wobec Ubezpieczającego lub 

Ubezpieczonego w przedmiocie zawarcia i obsługi Umowy, w tym likwidacji szkód, 

cesji bankowych itp. 

6.2. Koasekurator Prowadzący przedstawia wszystkie decyzje Ubezpieczycieli, w tym w 

szczególności o uznaniu lub odmowie uznania roszczenia, ze skutkiem dla 

pozostałych Koasekuratorów. 

6.3. Uznanie lub odmowa uznania roszczenia przez Koasekuratora Prowadzącego w 

całości lub w części w stosunku do Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego jest 

równoznaczna z decyzją pozostałych Koasekuratorów. 

6.4. Płatność składki ubezpieczeniowej będzie dokonywana Koasekuratorowi 

Prowadzącemu ze skutkiem wobec pozostałych Koasekuratorów. 

6.5. Dla celów Umowy, gdziekolwiek w Umowie lub powołanych Ogólnych (Szczególnych) 

Warunkach Ubezpieczenia użyty jest zwrot „Ubezpieczyciel” lub przywołana firma 

Zakładu Ubezpieczeń (Koasekuratora Prowadzącego), zapis taki będzie rozumiany 

jako odnoszący się do wszystkich Koasekuratorów. 

6.6. Koasekuratorzy, zgodnie z art. 141 Ustawy Pzp, ponoszą odpowiedzialność solidarną. 

 

7. WARUNKI DOTYCZĄCE REALIZACJI OBOWIĄZKÓW Z UMOWY: 

7.1. Wszystkie zawiadomienia i oświadczenia dokonane drogą faksową kierowane do 

drugiej strony uznaje się za skuteczne i dopuszczalne. Niniejsze nie dotyczy 

oświadczenia woli o wypowiedzeniu lub odstąpieniu od Umowy, zmianie lub 

uzupełnieniu Umowy, które winno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

7.2. Umowa ubezpieczenia może zostać wypowiedziana w przypadkach opisanych w KC 

oraz gdy: 

7.3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

Umowy lub dalsze wykonanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu Ubezpieczający może 

odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach, 

7.4. Ubezpieczający może rozwiązać Umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z 

następujących okoliczności:  

1) zmiana Umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e; 

2) Ubezpieczyciel w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu z postępowania 

na podstawie art. 24 ust. 1; 

3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 

przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo 

polskie uchyliło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 

2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że Ubezpieczający udzielił 

zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej. 

7.5. Zostanie ogłoszona upadłość, połączenie, przekształcenie lub likwidacja 

Ubezpieczonego; wypowiedzenie Umowy w tym wypadku może nastąpić od dnia, w 

którym została ogłoszona upadłość, połączenie, przekształcenie lub likwidacja, 

7.6. Ubezpieczyciel nie rozpoczął realizacji zamówienia bez uzasadnionych przyczyn oraz 

nie kontynuuje ich pomimo wezwania Ubezpieczającego na piśmie, odstąpienie od 

Umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od dnia wezwania 

Ubezpieczyciela przez Ubezpieczającego na piśmie, 
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7.7. Odstąpienie bądź wypowiedzenie Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

7.8. Do Umowy będą miały zastosowanie ogólne/ szczególne warunki ubezpieczenia 

wskazane w ofercie Ubezpieczyciela.  

7.9. Postanowienia Umowy i SIWZ mają pierwszeństwo przed postanowieniami zawartymi 

w Ogólnych/ Szczególnych Warunkach Ubezpieczenia.  

7.10. Ustala się, że w razie rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi 

z powyższych postanowień zastosowanie znajdą te, które są korzystniejsze dla 

Ubezpieczającego/Ubezpieczonego.   

7.11. W przypadku, w którym niemożliwa lub utrudniona jest ocena, które postanowienia są 

korzystniejsze dla Ubezpieczającego/Ubezpieczonego,  Ubezpieczający/ 

Ubezpieczony jest uprawniony do dokonania wyboru pomiędzy treścią Ogólnych/ 

Szczególnych Warunków Ubezpieczenia,  mających zastosowanie do Umowy lub 

postanowieniami Umowy. 

7.12. W przypadku, gdy jedynie część treści danego postanowienia jest korzystniejsza dla 

Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, część ta stanowi treść Umowy (umowy 

ubezpieczenia), a w pozostałym zakresie obowiązują zapisy Ogólnych/ Szczególnych 

Warunków Ubezpieczenia mających zastosowanie do Umowy  oraz postanowienia 

Umowy  w pozostałej części, które nie są z nimi sprzeczne. 

 

II. CZĘŚĆ II 
 

II/2 UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK 
1. Zakres ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk  obejmuje  szkody polegające na utracie, 

uszkodzeniu lub zniszczeniu jak również zalaniu, zanieczyszczeniu lub skażeniu ubezpieczonego 

mienia   będące następstwem zdarzenia o charakterze losowym i niepewnym, które wystąpiło 

nagle i nieprzewidzianie i niezależnie od woli Ubezpieczającego / Ubezpieczonego wskutek 

działania jednego lub kilku ryzyk / zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową. Ubezpieczyciel 

nie może zwolnić się od odpowiedzialności w przypadku wystąpienia kilku ryzyk/zdarzeń i gdy 

jedno ryzyko/zdarzenie jest objęte ochroną a drugie nie zostało objęte ochroną. Ochrona 

ubezpieczeniowa obejmuje szkody wyrządzone w szczególności przez: 

  

1.1. pożar, w tym bez widocznego płomienia dymu, sadza, przypalenie, osmolenie, woda 

bieżąca, zalanie, rozszczelnienie, podniesienie się poziomu wód gruntowych/wody, 

podtopienia, spływ wód po zboczach, deszcz nawalny, silny wiatr, huragan (prędkość 

wiatru nie mniej niż 11 m/s,), śnieg, mróz, grad, krupa śnieżna, eksplozje wszystkich 

rodzajów, implozje, upadek pojazdu powietrznego, huk ponaddźwiękowy, trzęsienie 

ziemi, wibracje, osunięcie się / zapadanie się ziemi również w związku / wskutek, 

podczas  działalności człowieka czy prowadzenia robót ziemnych, 

1.2. uderzenie pojazdu (w tym wolnobieżnego, itp.) za które uważa się każde uszkodzenie lub 

zniszczenie ubezpieczonego  mienia, również przez pojazdy kierowane / będące pod 

kontrolą przez Ubezpieczającego, jego pracowników  lub osoby za które ponosi 

odpowiedzialność, niezależnie kto jest posiadaczem, 

1.3. mróz, pękanie mrozowe - szkody spowodowane mrozem, polegające na pęknięciu, 

zamarznięciu wewnętrznych i/lub zewnętrznych rur, klimatyzacji, instalacji, urządzeń 

technologicznych, zbiorników, spłuczek, syfonów, wodomierzy, kotłów, bojlerów bądź 

innych przedmiotów, 

1.4. szkody wodociągowe na warunkach Klauzuli szkód wodociągowych, 

1.5. opady śniegu na warunkach Klauzuli opadów śniegu,  

1.6. szkody wskutek szadzi katastrofalnej (zwiększone obciążenie przewodów linii 

napowietrznych ciężarem osadzonego na nich szronu, śniegu lub lodu przekraczającego 
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wielkość obciążeń określonych dla przewodów w warunkach występowania szadzi 

katastrofalnej), 

1.7. zalanie w wyniku topnienia mas śniegu, topnienia lodu, opadów deszczu, itp.   

1.8. zalanie w wyniku topnienia mas śniegu, topnienia lodu,  opadów deszczu, itp. wskutek 

złego stanu dachu, spowodowane niezamknięciem lub niezabezpieczeniem otworów 

dachowych, okiennych, drzwiowych lub innych elementów budynku, nienależytego stanu 

rynien   - limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenie w okresie ubezpieczenia 

100 000 PLN (słownie: sto tysięcy złotych 00/100), chyba że niedopełnienie obowiązków 

w/w nie miało wpływu na zajście  wypadku ubezpieczeniowego wówczas ochrona 

obowiązuje do pełnej sumy ubezpieczenia uszkodzonego, zniszczonego, utraconego 

mienia, 

1.9. zalanie przez wydostawanie się wody i innych cieczy, gazów, lub pary z urządzeń i 

instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych lub innych technologicznych w 

szczególności szkody powstałe wskutek niezamierzonego, niekontrolowanego 

wydobywania się wody i innych cieczy, gazów, lub pary z urządzeń i instalacji 

wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych lub innych technologicznych, wskutek 

cofnięcia się ścieków z sieci kanalizacji, wskutek pozostawienia otwartych kranów lub 

innych zaworów, wskutek zalania przez osoby trzecie, wskutek zamarznięcia i/lub 

pęknięcia wewnętrznych i/lub zewnętrznych rur, klimatyzacji, instalacji, urządzeń 

technologicznych, zbiorników, spłuczek, syfonów, wodomierzy, kotłów, bojlerów bądź 

innych przedmiotów, 

1.10. szkody powstałe wskutek zakłócenia lub przerwy w dostawie energii elektrycznej, 

cieplnej, gazu, wody lub innych mediów, 

1.11. mechaniczne lub elektryczne awarie sprzętu, maszyn, maszyn/urządzeń/instalacji 

technologicznych, chłodniczych, 

1.12. rozmrożenie  

1.13. upadek, przewrócenie się, opadnięcie, oderwanie się drzew, obiektów budowlanych, 

masztów, słupów, linii napowietrznych, itp. własnych i obcych na ubezpieczone mienie, 

również wskutek zalegania śniegu, 

1.14. przepięcia, przetężenia, 

1.15. przepięcia spowodowanego wyładowaniem atmosferycznym (pośrednie uderzenie 

pioruna),  

1.16. bezpośrednie uderzenie pioruna, 

1.17. koszty poszukiwania przyczyny zdarzenia, w tym awarii wraz z kosztami przywrócenia 

miejsca poszukiwania zdarzenia do stanu sprzed rozpoczęcia poszukiwania przyczyny 

zdarzenia nawet jeśli okaże się bezskuteczne, limit odpowiedzialności na jedno i 

wszystkie zdarzenie w okresie ubezpieczenia 100 000 PLN (słownie: sto tysięcy złotych 

00/100), 

1.18. szkody powstałe w wyniku akcji ratowniczej, wyburzenia, odgruzowania  prowadzone w 

związku ze zdarzeniem ubezpieczeniowym, 

1.19.  wtargnięcie drobnych zwierząt, owadów, robaków, 

1.20. graffiti, limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenie w okresie ubezpieczenia  

5 000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), 

1.21. wandalizmu / (dewastacja) bez względu czy działanie ma związek z ryzykiem kradzieży / 

kradzieży z włamaniem / rabunkiem (usiłowanym bądź dokonanym)  czy takiego związku 

nie ma, limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenie w okresie ubezpieczenia 

30 000 PLN (słownie: trzydzieści  tysięcy złotych 00/100), 

1.22. pokrycie kosztów zabezpieczeń p/kradzieżowych (kradzież z włamaniem dokonana / 

usiłowana, rozbój dokonany / usiłowany) limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie 

zdarzenie w okresie ubezpieczenia 20 000 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 

00/100),  

1.23. kradzież zwykła z wyjątkiem gotówki i wartości pieniężnych, limit odpowiedzialności na 

jedno i wszystkie zdarzenie w okresie ubezpieczenia 10 000 PLN (słownie: dziesięć 
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tysięcy złotych 00/100). Ubezpieczyciel odpowiada za szkody majątkowe, przez które 

rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem, pod warunkiem, że 

Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję - bez zbędnej zwłoki po stwierdzeniu 

wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą zwykłą. 

Ubezpieczyciel nie odpowiada za: 

a) braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi, 

b) braki, straty lub szkody stwierdzone dopiero w toku inwentaryzacji. 

1.24. kradzież z włamaniem (usiłowana lub dokonana) przy użyciu siły lub/i narzędzi, 

1.25. rabunek (usiłowany lub dokonany), 

1.26. Pozostałe ryzyka opisane w klauzulach brokerskich.  

 

2. Ochroną ubezpieczeniową objęte pozostają również szkody powstałe wskutek:  

2.1. ryzyka katastrofy budowlanej na warunkach Klauzuli katastrofy budowlanej, 

2.2. zanieczyszczenie lub/i skażenie lub/i zalanie ubezpieczonego mienia spowodowane zdarzeniem/ 

ami objętymi zakresem ubezpieczenia, bez względu na fakt czy doszło do uszkodzenia, 

zniszczenia czy utraty mienia natomiast nie może ono pełnić swojej funkcji, być eksploatowane, 

2.3. uszkodzenia szyb i przedmiotów szklanych na warunkach Klauzuli ubezpieczenia szyb i innych 

przedmiotów szklanych, 

2.4. szkody powstałe podczas przewożenia, przenoszenia czy transportu wewnątrz zakładowego. 

Transport wewnątrzzakładowy obejmuje teren i budynki w miejscu ubezpieczenia, tj. ul.  Prusicka 

53-55, 55-100 Trzebnica. Ochroną objęte są szkody polegające na zniszczeniu, uszkodzeniu, 

utracie przewożonego mienia w wyniku np. awarii, upadku, uderzenia czy wypadku środka 

transportu oraz mienia uszkodzonego lub zniszczonego przez przewożone, przenoszone czy 

transportowane mienie. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 

ubezpieczenia: 100 000 PLN (słownie: sto tysięcy złotych 00/100), 

2.5. szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie aktywów obrotowych, a w 

szczególności materiałów medycznych, towarów w aptece/ na Oddziałach, materiałów biurowych,  

krwi, szczepionek, zapasów, itp. również w związku z awarią urządzeń chłodniczych oraz koszty 

ich utylizacji. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 

100 000 PLN (słownie: sto tysięcy złotych 00/100),  

„Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za: 

a) szkody w ubezpieczonym mieniu będące wyłącznym wynikiem ich 

skurczenia / wysuszenia bez związku z awarią urządzeń chłodniczych,  wad 

wewnętrznych lub ukrytych, chorób lub naturalnego zepsuci, 

b) wszelkiego rodzaju straty pośrednie powstałe w rezultacie zaistnienia 

szkody np. wynikające z opóźnienia w sprzedaży lub dostawie, 

c) szkody w aktywach obrotowych z przekroczonym terminem przydatności do 

spożycia. 

2.6. szkody wyrządzone po spożyciu, pod wpływem alkoholu, substancji psychotropowych lub środków 

zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii z prawem regresu do 

sprawcy, 

2.7. szkody powstałe w związku z uszkodzonym lub nieprawidłowo funkcjonującym systemem 

klimatyzacyjnym, grzewczym, chłodzącym bądź produkcyjnym   nawet jeśli system ten nie został 

wyposażony w oddzielny system alarmowy, który w sposób ciągły monitoruje temperaturę i 

wilgotność pomieszczeń, w których znajduje się ubezpieczone mienie, w tym aktywa obrotowe 

oraz jeśli nie może uruchomić niezależne alarmy optyczne lub akustyczne, 

2.8. szkody powstałe w związku z naprawą / konserwacją prowadzonych przez pracownika 

Ubezpieczającego, firmy zewnętrznej, 

2.9. inne ryzyka nie wyłączone przez ogólne/szczególne  warunki ubezpieczenia. 

 

3. Przedmiot ubezpieczenia: Ochroną ubezpieczeniową mienia od wszystkich ryzyk  zostaną 

objęte środki trwałe, nakłady adaptacyjne, mienie niskocenne, mienie użyczone/ dzierżawione/lub 
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inny tytuł prawny,  obiekty małej architektury, aktywa obrotowe, mienie pracowników / osób 

trzecich, gotówka i wartości pieniężne,  a w szczególności: 

3.1. sprzęt elektroniczny stacjonarny lub przenośny w tym sprzęt medyczny wraz z oprzyrządowaniem 

lub/i urządzeniami peryferyjnymi, urządzeniami zabezpieczającymi jak np. UPS, urządzenia 

klimatyzacyjne  (bez względu na wiek, stopień umorzenia/amortyzacji i technicznego/faktycznego 

zużycia) będące własnością lub użyczone / dzierżawione / użytkowane na podstawie innej umowy 

o podobnym charakterze przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego,  

3.2. pozostały przedmiot ubezpieczenia (w tym sprzęt medyczny)  inny niż wymieniony w pkt. 3.1. (bez 

względu na wiek, stopień umorzenia/amortyzacji i technicznego/faktycznego zużycia) będący 

własnością lub użyczony / dzierżawiony / użytkowany na podstawie innej umowy o podobnym 

charakterze przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, 

3.3. maszyny/ urządzenia elektryczne, 

3.4. części szklane urządzeń technicznych/osprzęt  (maszyny, aparaty, narzędzia, itp.) oraz części 

szklane osprzętu wszelkiego rodzaju instalacji, 

3.5. urządzenia, instalacje, sieci energetyczne, elektroenergetyczne, elektroniczne, elektryczne, 

znajdujące się na działce / działkach i w odległości do 100 m od granicy działki/łek na których 

posadowione są obiekty Ubezpieczającego, m.in. w naziemnej/podziemnej infrastrukturze 

zasilającej wraz z niezbędną aparaturą, bądź napowietrznej infrastrukturze wraz z niezbędną 

aparaturą bądź  zamontowane na / w obiektach budowlanych, 

3.6. linie przesyłowe energii elektrycznej, 

3.7.  linie światłowodowe, kablowe, telekomunikacyjne, teleinformatyczne (naziemne, podziemne, 

napowietrzne, na/w budynkach) oraz w ich wyposażeniu / osprzęcie, 

3.8. stacje transformatorowe, stacje transformatorowo-rozdzielcze, rozdzielnice, osprzęt, 

3.9. przewody/urządzenia/sieci wodociągowe/kanalizacyjne/centralnego ogrzewania/gazowe/inne 

technologiczne znajdujące się wewnątrz jak i na zewnątrz budynków, 

podziemne/naziemne/napowietrzne, 

3.10.  mienie ruchome znajdujące się na zewnątrz budynków oraz przedmioty zamocowane na 

budynków wraz z ich umocowaniem / osprzętem (łącznie z ryzykiem kradzieży bez śladów 

włamania), 

3.11. mienie pracownicze, 

3.12. mała architektura (m.in. plac zabaw), 

3.13. mienie przechowywane na zewnątrz zgodnie z obowiązującymi przepisami, zaleceniami 

producenta, 

3.14. mienie własne, użyczone, dzierżawione bądź użytkowane na podstawie innej umowy, 

3.15. mienie składowane bezpośrednio na podłodze również wskutek zalania, 

3.16. obiekty budowlane wraz z fundamentami, które na dzień oddania do użytkowania spełniały 

normy w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, mimo że ich konstrukcja nie odpowiada 

obowiązującym normom na dzień wystąpienia szkody, 

3.17. nakłady adaptacyjne w obiekty budowlane, których właścicielem jest Powiat Trzebnicki, 

3.18. pas drogowy, pobocze, chodniki, drogi place, miejsce przeznaczone do ruchu lub postoju 

pojazdów/rowerów, ruchu pieszych, ścieżki, bramy i ogrodzenia zewnętrzne, płyty drogowe, inne 

nawierzchnie, podjazdy, zbiorniki wodne, obiekty małej architektury, itp., 

3.19. szyby i przedmioty szklane, w tym oszklenia drzwi zewnętrznych (wejściowych) i 

wewnętrznych, 

3.20. endoskopy, 

3.21. lampy, w tym  elektronowe, rentgenowskie, operacyjne  limit odpowiedzialności na jedno i 

wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 100 000 PLN (słownie: sto tysięcy złotych 00/100), 

oraz  

3.22. Aktywa obrotowe,  a w szczególności materiały medyczne, towary w aptece/ na Oddziałach, 

materiały biurowe,  krew, szczepionki, zapasy, itp. 
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Tabela nr 1 Przedmiot ubezpieczenia  

Przedmiot ubezpieczenia 
System 

ubezpieczenia 

Typ wartości  Suma 

ubezpieczenia 

Grupa 1 KŚT* Sumy stałe  KB 39 125 246,75 

Grupa 2 KŚT* Sumy stałe KB 4 159 682,70 

Grupa 3 KŚT Sumy stałe KB 342 745,90 

Grupa 4 KŚT  Sumy stałe KB 110 991,64 

Grupa 5 KŚT Sumy stałe KB 105 405,94 

Grupa 6 KŚT  Sumy stałe  KB 2 112 460,79 

Grupa 7 KŚT Sumy stałe KB 3 890,00 

Grupa 8 KŚT  Sumy stałe KB 11 858 884 

Rzeczy ruchome (użyczone/dzierżawione /inne)  

środki trwałe użyczone** 
Sumy stałe  

KB 
749 064,74 

Mienie niskocenne (własne/dzierżawione, itp.)** Sumy stałe  KB 200 000 

Aktywa obrotowe  Pierwsze ryzyko 

wg cen 

zakupu / 

wytworzenia 

100 000 

 

Gotówka i wartości pieniężne  (w tym depozyty 

pacjentów przechowywane w sejfie Szpitala) 
Pierwsze ryzyko 

 
30 000 

Mienie pracownicze (bez limitu na jedną osobę) Pierwsze ryzyko 
RZ 20 000 

 

Szkło i przedmioty szklane od stłuczenia Pierwsze ryzyko 
O 5 000 

  

Razem 58 923 374,46 

KB – księgowa brutto, O – odtworzeniowa, RZ – rzeczywista, ** w przypadku mienia poza ewidencją, z którego 

Ubezpieczający / ubezpieczony korzysta na podstawie umowy dzierżawy, użyczenia, itp. obowiązuje wartość 

mienia z umowy  

*obiekty budowlane wraz z infrastrukturą są własnością Powiatu Trzebnickiego 

Dane wg zestawień z działu Inwentaryzacji na dzień 31 lipca 2016. 

„Suma ubezpieczenia obiektów budowlanych wraz z infrastrukturą (które są własnością Powiatu 

Trzebnickiego) obejmuje również nakłady adaptacyjne poczynione przez Szpital, w tym dobudowa i 

wyposażenie SOR.” 

UWAGA:  Szpital posiada trzy źródła zasilające: 

1. stacja transformatorów na terenie Szpitala– dwie linie  

2. akumulatory podtrzymujące napięcie do wszystkich UPS i wybranych urządzeń  

3. agregat prądotwórczy 

 

Tabela nr 2 limity dla ryzyk kradzieży z włamaniem i rabunku w systemie pierwszego ryzyka z 

konsumpcją sumy ubezpieczenia;  

Przedmiot ubezpieczenia Limit w PLN  

Maszyny, urządzenia i wyposażenie (środki trwałe, mienie niskocenne, obiekty małej 

architektury) – własne/dzierżawione, itp., / aktywa obrotowe  

400 000  

Gotówka i wartości pieniężne od kradzieży z włamaniem i rabunku w lokalu (w tym depozyty 

pacjentów przechowywane w sejfie Szpitala) 

30 000 

Gotówka i wartości pieniężne od rabunku w transporcie  16 000 

Mienie osób trzecich, w tym pacjentów (bez limitu na jedną osobę) 3 000 

Mienie pracowników (bez limitu na jedną osobę) 5 000 

Kradzież zwykła 10 000 
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4. Miejsce ubezpieczenia: 

Wszystkie lokalizacje na terenie Polski, w których znajduje się mienie stanowiące własność / oddane 

w użytkowanie przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, znajdujące się pod jego kontrolą lub w 

pieczy, a także wszystkie miejsca gdzie Ubezpieczający / Ubezpieczony prowadzi działalność. 

Dodatkowo, lokalizacje gdzie prowadzone są konserwacje, naprawy, remonty przez osoby trzecie. 

Ochrona nie obejmuje szkód w czasie transportu oraz prac ładunkowych.  

 

5. Udział Zamawiającego w odszkodowaniu: 

5.1. Franszyza redukcyjna – 500 PLN 

5.2. Franszyza integralna – 1 000 PLN  

5.3. Udział własny – brak 

 

6. Postanowienia dodatkowe: 

6.1. Wprowadza się brak konsumpcji sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu mienia od wszystkich 

ryzyk  dla mienia  zgłoszonego do ubezpieczenia w systemie sum stałych  oraz braku 

konieczności uzupełnienia sum ubezpieczenia. 

6.2. W przypadku braku limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka należy rozumieć, że 

odpowiedzialność Ubezpieczyciela jest do pełnej sumy ubezpieczenia.  

6.3. W przypadku gdy producent nie zastrzegł bezwzględnego nakazu stosowania zabezpieczeń 

p/przepięciowych, w przypadku szkody Ubezpieczyciel nie może zwolnić się od odpowiedzialności 

po stwierdzeniu braku zabezpieczeń p/przepięciowych.  

6.4. Jeżeli ogólne / szczególne warunki ubezpieczenia przewidują ograniczenie lub wyłączenie 

odpowiedzialności Ubezpieczyciela, to będą miały one zastosowanie jedynie w sytuacji, w której 

opisana przyczyna była pierwotną i wyłączną przyczyną powstania szkody. 

6.5. Mienie ruchome/nieruchome dzierżawione, użyczone, użytkowane itp. nie będzie traktowane jako 

mienie osób trzecich, czyli ochrona jest w takim samym zakresie  jak dla mienia własnego 

Ubezpieczającego/Ubezpieczonego.  

6.6. Wypłata odszkodowania będzie w pełnej wysokości poniesionych i udokumentowanych kosztów 

usunięcia szkody / przywrócenia do stanu sprzed szkody wraz z kosztami transportu, kosztów 

nadzoru, dokumentacji usług serwisowych oraz innych niezbędnych kosztów w związku z 

usunięciem szkody. 

6.7. Ustanowione limity w poszczególnych klauzulach brokerskich dołączonych do  ubezpieczenia 

mienia od wszystkich ryzyk i sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk są wspólne dla obu 

produktów. 

6.8. Okresy karencji nie mają zastosowania. 

6.9. Jakiekolwiek ograniczenia zakresu ochrony ubezpieczeniowej dla poszczególnych rodzajów 

przedmiotu ubezpieczenia, limitów odpowiedzialności wynikające ze ogólnych /szczególnych  

warunków ubezpieczenia nie mają zastosowania. 

 

7. Klauzule brokerskie: 

Następujące dodatkowe klauzule brokerskie mają zastosowanie do umowy  ubezpieczenia mienia od 

wszystkich ryzyk: 

Klauzula nr 1 Klauzula reprezentantów  

Klauzula nr 2 Klauzula definicji pracownika  

Klauzula nr 3 Klauzula zniesienia regresu  

Klauzula nr 4 Klauzula automatycznego pokrycia 

Klauzula nr 5 Klauzula pierwszej aktualizacji  

Klauzula nr 6 Klauzula automatycznej ochrony mienia ubezpieczonego w systemie na pierwsze 

ryzyko 

Klauzula nr 7 Klauzula mienia wyłączonego z eksploatacji powyżej 30 dni   

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

Klauzula nr 9 Klauzula ubezpieczenia mienia poza ewidencję 
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Klauzula nr 10 Klauzula odbudowy / odkupienia  mienia 

Klauzula nr 11 Klauzula odstąpienia od odtworzenia mienia po szkodzie 

Klauzula nr 12 Klauzula kosztów naprawy zabezpieczeń 

Klauzula nr 13 Klauzula przechowywania / składowania mienia  

Klauzula nr 14 Klauzula ograniczenia zasady proporcji przy likwidacji szkody  

Klauzula nr 15 klauzula likwidacyjna w środkach niskocennych 

Klauzula nr 16 Klauzula niezachowania parametrów prądu elektrycznego 

Klauzula nr 17 Klauzula szkód powstałych z powodu zakłóceń lub przerw w dostawie paliw, 

energii, itp. 

Klauzula nr 18 Klauzula szkód wodociągowych 

Klauzula nr 19 Klauzula opadów śniegu 

Klauzula nr 20 Klauzula dewastacji/wandalizmu 

Klauzula nr 21 Klauzula przepięciowa 

Klauzula nr 22  Klauzula rozmrożenia aktywów  obrotowych w urządzeniach chłodniczych  

Klauzula nr 23 Klauzula braku przydatności aktywów obrotowych po szkodzie  

Klauzula nr 24 Klauzula Definicja pioruna  

Klauzula nr 25 Klauzula szkód mechanicznych 

Klauzula nr 26 Klauzula katastrofy budowlanej  

Klauzula nr 27 Klauzula ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych  

Klauzula nr 28 Klauzula uszkodzenie elementu maszyny 

Klauzula nr 29 Klauzula czasu naprawy 

Klauzula nr 30 Klauzula wyrównania sum ubezpieczenia  

Klauzula nr 31 Klauzula wartości przezornych / kwot niepokrytych 

Klauzula nr 32 Klauzula ubezpieczenia kosztów odtworzenia dokumentacji 

Klauzula nr 33 Klauzula likwidacyjna  

Klauzula nr 34 Klauzula ubezpieczenia dodatkowych kosztów pracy w godzinach nadliczbowych, 

nocnych, w dni wolne od pracy oraz frachtu ekspresowego 

Klauzula nr 35 Klauzula kosztów dodatkowych 

Klauzula nr 36 Klauzula kosztów ewakuacji 

Klauzula nr 37 Klauzula wysokości kosztów 

Klauzula nr 38 Klauzula wysokości kosztów – robocizna własna 

Klauzula nr 39 Klauzula stanów nadzwyczajnych 

Klauzula nr 40 Klauzula ubezpieczenia robót budowlanych, montażowych i instalacyjnych 

Klauzula nr 41 Klauzula oględzin 

Klauzula nr 42 Klauzula 48 godzin 

Klauzula nr 43 Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie 

Klauzula nr 44 Klauzula terminu zgłaszania szkody 

Klauzula nr 45 Klauzula samolikwidacji 

Klauzula nr 46 Klauzula okoliczności 

Klauzula nr 47 Klauzula wewnętrznego trybu odwoławczego  

Klauzula nr 48 Klauzula przewłaszczenia mienia 

Klauzula nr 49 Klauzula zakazu potrącenia  

Klauzula nr 50 Klauzula rozliczenia składki  

Klauzula nr 51 Klauzula warunków i taryf 

Klauzula nr 52 Klauzula czasu ochrony 

Klauzula nr 53 Klauzula prolongaty zapłaty składki 

Klauzula nr 54 klauzula przelewu bankowego 

Klauzula nr 55 Klauzula ekspertów 

Klauzula nr 56 Klauzula rzeczoznawców 

Klauzula nr 57 Klauzula kosztów dostosowania się do zaleceń organów państwowych 

Klauzula nr 58 Klauzula odtworzenia limitów sumy ubezpieczenia podlegających wyczerpaniu 

Klauzula nr 59 Klauzula uznania 

Klauzula nr 60 Klauzula ubezpieczenia nośników obrazu   
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Klauzula nr 61 Klauzula wieku sprzętu elektronicznego 

 

 

 

III/3 UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO / DANYCH, NOŚNIKÓW DANYCH 

OD WSZYSTKICH RYZYK 

1. ZAKRES: UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTORNICZNEGO - wszelkie szkody materialne 

(fizyczne) polegające na utracie przedmiotu ubezpieczenia, jego uszkodzeniu lub zniszczeniu jak 

również zalaniu, zanieczyszczeniu lub skażeniu wskutek nieprzewidzianej i niezależnej od 

Ubezpieczającego przyczyny,  UBEZPIECZENIE DANYCH, NOŚNIKÓW DANYCH OD 

WSZYSTKICH RYZYK (również te dane i nośniki danych, zainstalowane/będące częścią 

sprzętu/urządzeń nie objętych ochroną w ramach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od 

wszystkich ryzyk a będące przedmiotem ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia mienia od 

wszystkich ryzyk) -  wszelkie szkody polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu jak również 

zalaniu, zanieczyszczeniu lub skażeniu przedmiotu ubezpieczenia, polegające na uszkodzeniu lub 

zniszczeniu danych i/lub nośników danych, w sposób uniemożliwiający odczyt bądź zapis 

zgromadzonych na nich danych, w sposób uniemożliwiający korzystanie z przedmiotu ubezpieczenia 

oraz koszty zakupu nowych licencji, wskutek nieprzewidzianej i niezależnej od Ubezpieczającego 

przyczyny. Przez dane należy rozumieć licencjonowane programy/aplikacje produkcji seryjnej, system 

operacyjny i programy wchodzące w jego skład,  rozbudowywane programy/aplikacje  seryjne,  

programy/aplikacje  tworzone na zamówienie, informacje zapisane w postaci cyfrowej na nośnikach 

danych/na dyskach twardych/macierzach dyskowych, informacje zawarte w zbiorach danych. 

Ubezpieczyciel nie może zwolnić się od odpowiedzialności w przypadku wystąpienia kilku 

ryzyk/zdarzeń i gdy jedno ryzyko/zdarzenie jest objęte ochroną a drugie nie zostało objęte ochroną. 

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody wyrządzone w szczególności przez:  

 

1.1 pożar, w tym bez widocznego płomienia dymu, sadza, przypalenie, osmolenie, woda bieżąca, 

zalanie, rozszczelnienie, podniesienie się poziomu wód gruntowych/wody, podtopienia, spływ wód 

po zboczach, deszcz nawalny, silny wiatr, huragan (prędkość wiatru nie mniej niż 11 m/s,), śnieg, 

mróz, grad, krupa śnieżna, eksplozje wszystkich rodzajów, implozje, upadek pojazdu 

powietrznego, huk ponaddźwiękowy, trzęsienie ziemi, wibracje,  osunięcie się / zapadanie się 

ziemi również w związku / wskutek, podczas  działalności człowieka czy prowadzenia robót 

ziemnych, 

1.2. uderzenie pojazdu (w tym wolnobieżnego, itp.) za które uważa się każde uszkodzenie lub 

zniszczenie ubezpieczonego  mienia, również przez pojazdy kierowane / będące pod kontrolą 

przez Ubezpieczającego, jego pracowników  lub osoby za które ponosi odpowiedzialność, 

niezależnie kto jest posiadaczem, 

1.3. wybuch, tj. gwałtowna zmiana stanu równowagi wywołana dążnością do rozprzestrzeniania się 

gazów, pyłów, pary lub cieczy z jednoczesnym ich wyzwoleniem, w tym wybuch bomby, 

1.4. mróz, pękanie mrozowe – uszkodzenia spowodowane mrozem, polegające na pęknięciu, 

zamarznięciu wewnętrznych i zewnętrznych urządzeń technologicznych, zbiorników, spłuczek, 

syfonów, wodomierzy, kotłów, bojlerów, 

1.5. opady śniegu na warunkach Klauzuli opadów śniegu,  

1.6. szkody wskutek szadzi katastrofalnej (zwiększone obciążenie przewodów linii napowietrznych 

ciężarem osadzonego na nich szronu, śniegu lub lodu przekraczającego wielkość obciążeń 

określonych dla przewodów w warunkach występowania szadzi katastrofalnej), 

1.7. zalanie w wyniku topnienia mas śniegu, topnienia lodu, opadów deszczu, itp.   

1.8. zalanie w wyniku topnienia mas śniegu, topnienia lodu,  opadów deszczu, itp. wskutek złego stanu 

dachu, spowodowane niezamknięciem lub niezabezpieczeniem otworów dachowych, okiennych, 

drzwiowych lub innych elementów budynku, nienależytego stanu rynien,  jeżeli obowiązek 

podjęcia określonych czynności spoczywał na Ubezpieczającym   - limit odpowiedzialności na 

jedno i wszystkie zdarzenie w okresie ubezpieczenia 100 000 PLN (słownie: sto tysięcy złotych 
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00/100), chyba że niedopełnienie obowiązków w/w nie miało wpływu na zajście  wypadku 

ubezpieczeniowego wówczas ochrona obowiązuje do pełnej sumy ubezpieczenia uszkodzonego, 

zniszczonego, utraconego mienia, 

1.9. zalanie przez wydostawanie się wody i innych cieczy, gazów, lub pary z urządzeń i instalacji 

wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych lub innych technologicznych w szczególności 

szkody powstałe wskutek niezamierzonego, niekontrolowanego wydobywania się wody i innych 

cieczy, gazów, lub pary z urządzeń i instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych lub 

innych technologicznych, wskutek cofnięcia się ścieków z sieci kanalizacji, wskutek pozostawienia 

otwartych kranów lub innych zaworów, wskutek zalania przez osoby trzecie, wskutek 

zamarznięcia i/lub pęknięcia wewnętrznych i/lub zewnętrznych rur, klimatyzacji, instalacji, 

urządzeń technologicznych, zbiorników, spłuczek, syfonów, wodomierzy, kotłów, bojlerów bądź 

innych przedmiotów, 

1.10. szkody powstałe wskutek zakłócenia lub przerwy w dostawie energii elektrycznej, cieplnej, 

gazu, wody lub innych mediów, 

1.11. mechaniczne lub elektryczne awarie sprzętu, maszyn, maszyn/urządzeń/instalacji  

technologicznych, chłodniczych, 

1.12. przepięcia, przetężenia, 

1.13. przepięcia spowodowanego wyładowaniem atmosferycznym (pośrednie uderzenie pioruna),  

1.14. bezpośrednie uderzenie pioruna, 

1.15. koszty poszukiwania przyczyny zdarzenia, w tym awarii wraz z kosztami przywrócenia miejsca 

poszukiwania zdarzenia do stanu sprzed rozpoczęcia poszukiwania przyczyny zdarzenia nawet 

jeśli okaże się bezskuteczne, limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenie w okresie 

ubezpieczenia 100 000 PLN (słownie: sto tysięcy złotych 00/100), 

1.16. szkody powstałe w wyniku akcji ratowniczej, wyburzenia, odgruzowania  prowadzone w 

związku ze zdarzeniem ubezpieczeniowym, 

1.17.  wtargnięcie drobnych zwierząt, owadów, robaków, 

1.18. graffiti, limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenie w okresie ubezpieczenia  

5 000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), 

1.19. wandalizmu / (dewastacja) bez względu czy działanie ma związek z ryzykiem kradzieży / 

kradzieży z włamaniem/rabunkiem (usiłowanym bądź dokonanym) czy takiego związku nie ma,  

1.20. pokrycie kosztów zabezpieczeń p/kradzieżowych (kradzież z włamaniem dokonana / 

usiłowana, rozbój dokonany / usiłowany) limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenie w 

okresie ubezpieczenia 20 000 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100),  

1.21. kradzież zwykła z wyjątkiem gotówki i wartości pieniężnych, limit odpowiedzialności na jedno i 

wszystkie zdarzenie w okresie ubezpieczenia 10 000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 

00/100). Ubezpieczyciel odpowiada za szkody majątkowe, przez które rozumie się fizyczne 

szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem, pod warunkiem, że Ubezpieczający zawiadomi o tym 

fakcie Policję - bez zbędnej zwłoki po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą 

zwykłą. 

Ubezpieczyciel nie odpowiada za: 

a. braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi, 

b. braki, straty lub szkody stwierdzone dopiero w toku inwentaryzacji. 

1.22. kradzież z włamaniem (usiłowana lub dokonana) przy użyciu siły lub/i narzędzi, 

1.23. rabunek (usiłowany lub dokonany). 

1.24. Ryzyka opisane w klauzulach brokerskich  

 

2. Ochroną ubezpieczeniową objęte pozostają również:  

2.2. szkody powstałe wskutek zanieczyszczenie lub/i skażenie lub/i zalanie ubezpieczonego mienia 

spowodowane zdarzeniem/ ami objętymi zakresem ubezpieczenia, bez względu na fakt czy 

doszło do uszkodzenia, zniszczenia czy utraty mienia natomiast nie może ono pełnić swojej 

funkcji, być eksploatowane, 

2.3. szkody powstałe podczas przewożenia, przenoszenia czy transportu wewnątrz zakładowego. 

Transport wewnątrzzakładowy obejmuje teren i budynki w miejscu ubezpieczenia, tj. ul.  Prusicka 
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53-55, 55-100 Trzebnica. Ochroną objęte są szkody polegające na zniszczeniu, uszkodzeniu, 

utracie przewożonego mienia w wyniku np. awarii, upadku, uderzenia czy wypadku środka 

transportu oraz mienia uszkodzonego lub zniszczonego przez przewożone, przenoszone czy 

transportowane mienie. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 

ubezpieczenia: 100 000 PLN (słownie: sto tysięcy złotych 00/100), 

2.4. szkody wyrządzone po spożyciu, pod wpływem alkoholu, substancji psychotropowych lub środków 

zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii z prawem regresu do 

sprawcy, 

2.5. szkody powstałe w związku z uszkodzonym lub nieprawidłowo funkcjonującym systemem 

klimatyzacyjnym, grzewczym, chłodzącym bądź produkcyjnym   nawet jeśli system ten nie został 

wyposażony w oddzielny system alarmowy, który w sposób ciągły monitoruje temperaturę i 

wilgotność pomieszczeń, w których znajduje się ubezpieczone mienie, w tym aktywa obrotowe 

oraz jeśli nie może uruchomić niezależne alarmy optyczne lub akustyczne, 

2.6. szkody powstałe w czasie napraw/konserwacji/ świadczenia pracy dokonywanych przez 

pracowników Ubezpieczającego/Ubezpieczonego,   

2.7. szkody w częściach szklanych urządzeń technicznych (maszyny, aparaty, narzędzia, itp.) oraz 

osprzętu wszelkiego rodzaju instalacji, 

2.8. szkody spowodowane przez upadek, uderzenie, rozlanie/zalanie cieczą, 

2.9.  szkody mechaniczne spowodowane: 

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, braku kwalifikacji, 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 : 

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

funkcje podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji, chyba że powstały one wskutek 

zdarzenia objętego ochroną na podstawie, 

e) w czasie naprawy dokonywanej przez zewnętrzne służby techniczne, 

f) będące następstwem naturalnego zużycia wskutek eksploatacji, 

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

naprawczy, 

h) spowodowane wadami bądź usterkami ujawnionymi przed zawarciem ubezpieczenia, 

i) wynikające z wszelkich pośrednich i utraconych korzyści, 

j) w postaci utraty zysku, 

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

Franszyza redukcyjna wynosi: 1 000 zł  

2.10. inne ryzyka nie wyłączone przez ogólne/szczególne  warunki ubezpieczenia. 

 

3. Przedmiot ubezpieczenia - ochroną ubezpieczeniową sprzętu elektronicznego  od wszystkich 

ryzyk  zostanie objęte mienie (przenośne i stacjonarne) wymienione w załączniku nr 8 do SIWZ 

Wykaz sprzętu elektronicznego wraz z postanowieniami dodatkowymi:  

3.2. sprzęt elektroniczny stacjonarny lub przenośny w tym sprzęt medyczny wraz z oprzyrządowaniem 

lub/i urządzeniami peryferyjnymi, urządzeniami zabezpieczającymi jak np. UPS, urządzenia 
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klimatyzacyjne  (bez względu na wiek, stopień umorzenia/amortyzacji i technicznego/faktycznego 

zużycia) będące własnością lub użyczone / dzierżawione / użytkowane na podstawie innej umowy 

o podobnym charakterze przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego,  

3.3. mienie składowane bezpośrednio na podłodze również wskutek zalania, 

3.4. endoskopy, 

3.5. lampy, w tym  elektronowe, rentgenowskie, operacyjne limit odpowiedzialności na jedno i 

wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 100 000 PLN (słownie: sto tysięcy złotych 00/100), 

  

 

 

 

Tabela nr 1 Przedmiot ubezpieczenia – sprzęt elektroniczny – stan na 31 lipca 2016 

Przedmiot ubezpieczenia 
System 

ubezpieczenia 

Typ wartości  Suma 

ubezpieczenia 

Sprzęt elektroniczny stacjonarny (biurowy) Sumy stałe  KB 12 537,99 

Sprzęt elektroniczny przenośny (biurowy) Sumy stałe KB 8 260  

Sprzęt elektroniczny (medyczny) Sumy stałe KB 1 031 134,28 

Dane, nośniki danych* Limit  O 100 000 

Razem 1 151 932,27 

Dane - licencjonowane programy/aplikacje produkcji seryjnej, system operacyjny i programy 

wchodzące w jego skład,  rozbudowywane programy/aplikacje  seryjne,  programy/aplikacje  tworzone 

na zamówienie, informacje zapisane w postaci cyfrowej na nośnikach danych/na dyskach 

twardych/macierzach dyskowych, informacje zawarte w zbiorach danych. 

 

4. Miejsce ubezpieczenia: 

Wszystkie lokalizacje na terenie Polski, w których znajduje się mienie stanowiące własność / oddane 

w użytkowanie przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, znajdujące się pod jego kontrolą lub w 

pieczy, a także wszystkie miejsca gdzie Ubezpieczający / Ubezpieczony prowadzi działalność. 

Dodatkowo, lokalizacje gdzie prowadzone są konserwacje, naprawy, remonty przez osoby trzecie. 

Ochrona nie obejmuje szkód w czasie transportu oraz prac ładunkowych.  

 

5. Udział Zamawiającego w odszkodowaniu: 

5.2. Franszyza redukcyjna – 500 PLN 

5.3. Franszyza integralna – 1 000 PLN  

5.4. Udział własny – brak 

 

6. Postanowienia dodatkowe: 

6.2. Wprowadza się brak konsumpcji sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego 

od wszystkich ryzyk  dla sprzętu elektronicznego zgłoszonego do ubezpieczenia w systemie sum 

stałych  oraz braku konieczności uzupełnienia sum ubezpieczenia. 

6.3. W przypadku braku limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka należy rozumieć, że 

odpowiedzialność Ubezpieczyciela jest do pełnej sumy ubezpieczenia.  

6.4. W przypadku gdy producent nie zastrzegł bezwzględnego nakazu stosowania zabezpieczeń 

p/przepięciowych, w przypadku szkody Ubezpieczyciel nie może zwolnić się od odpowiedzialności 

po stwierdzeniu braku zabezpieczeń p/przepięciowych. 

6.5. Jeżeli ogólne / szczególne warunki ubezpieczenia przewidują ograniczenie lub wyłączenie 

odpowiedzialności Ubezpieczyciela, to będą miały one zastosowanie jedynie w sytuacji, w której 

opisana przyczyna była pierwotną i wyłączną przyczyną powstania szkody. 

6.6. Mienie ruchome/nieruchome dzierżawione, użyczone, użytkowane itp. nie będzie traktowane jako 

mienie osób trzecich, czyli ochrona jest taka sama jak dla mienia własnego 

Ubezpieczającego/Ubezpieczonego.  
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6.7. Wypłata odszkodowania będzie w pełnej wysokości poniesionych i udokumentowanych kosztów 

usunięcia szkody / przywrócenia do stanu sprzed szkody wraz z kosztami transportu, kosztów 

nadzoru, dokumentacji usług serwisowych oraz innych niezbędnych kosztów w związku z 

usunięciem szkody.  

6.8. Ustanowione limity w poszczególnych  klauzulach brokerskich dołączonych do  ubezpieczenia 

mienia od wszystkich ryzyk i sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk są wspólne dla obu 

produktów. 

6.9. Okresy karencji nie mają zastosowania, 

6.10. Jakiekolwiek ograniczenia zakresu ochrony ubezpieczeniowej dla danego rodzaju przedmiotu 

ubezpieczenia, limitów odpowiedzialności wynikające z ogólnych /szczególnych  warunków 

ubezpieczenia nie mają zastosowania.  

 

7. Klauzule brokerskie: 

Następujące dodatkowe klauzule brokerskie mają zastosowanie do umowy  ubezpieczenia sprzętu 

elektronicznego od wszystkich ryzyk: 

 

Klauzula nr 1 Klauzula reprezentantów  

Klauzula nr 2 Klauzula definicji pracownika  

Klauzula nr 3 Klauzula zniesienia regresu  

Klauzula nr 4 Klauzula automatycznego pokrycia 

Klauzula nr 5 Klauzula pierwszej aktualizacji  

Klauzula nr 6 Klauzula automatycznej ochrony mienia ubezpieczonego w systemie na pierwsze 

ryzyko 

Klauzula nr 7 Klauzula mienia wyłączonego z eksploatacji powyżej 30 dni   

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

Klauzula nr 9 Klauzula ubezpieczenia mienia poza ewidencję 

Klauzula nr 10 Klauzula odbudowy / odkupienia  mienia 

Klauzula nr 11 Klauzula odstąpienia od odtworzenia mienia po szkodzie 

Klauzula nr 12 Klauzula kosztów naprawy zabezpieczeń 

Klauzula nr 13 Klauzula przechowywania / składowania mienia  

Klauzula nr 14 Klauzula ograniczenia zasady proporcji przy likwidacji szkody  

Klauzula nr 15 klauzula likwidacyjna w środkach niskocennych 

Klauzula nr 16 Klauzula niezachowania parametrów prądu elektrycznego 

Klauzula nr 17 Klauzula szkód powstałych z powodu zakłóceń lub przerw w dostawie paliw, 

energii, itp. 

Klauzula nr 19 Klauzula opadów śniegu 

Klauzula nr 21 Klauzula przepięciowa 

Klauzula nr 24 Klauzula Definicja pioruna  

Klauzula nr 28 Klauzula uszkodzenie elementu maszyny 

Klauzula nr 29 Klauzula czasu naprawy 

Klauzula nr 30 Klauzula wyrównania sum ubezpieczenia  

Klauzula nr 31 Klauzula wartości przezornych / kwot niepokrytych 

Klauzula nr 32 Klauzula ubezpieczenia kosztów odtworzenia dokumentacji 

Klauzula nr 33 Klauzula likwidacyjna  

Klauzula nr 34 Klauzula ubezpieczenia dodatkowych kosztów pracy w godzinach nadliczbowych, 

nocnych, w dni wolne od pracy oraz frachtu ekspresowego 

Klauzula nr 35 Klauzula kosztów dodatkowych 

Klauzula nr 36 Klauzula kosztów ewakuacji 

Klauzula nr 37 Klauzula wysokości kosztów 

Klauzula nr 38 Klauzula wysokości kosztów – robocizna własna 

Klauzula nr 39 Klauzula stanów nadzwyczajnych 

Klauzula nr 41 Klauzula oględzin 

Klauzula nr 42 Klauzula 48 godzin 
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Klauzula nr 43 Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie 

Klauzula nr 44 Klauzula terminu zgłaszania szkody 

Klauzula nr 45 Klauzula samolikwidacji 

Klauzula nr 46 Klauzula okoliczności 

Klauzula nr 47 Klauzula wewnętrznego trybu odwoławczego  

Klauzula nr 48 Klauzula przewłaszczenia mienia 

Klauzula nr 49 Klauzula zakazu potrącenia  

Klauzula nr 50 Klauzula rozliczenia składki  

Klauzula nr 51 Klauzula warunków i taryf 

Klauzula nr 52 Klauzula czasu ochrony 

Klauzula nr 53 Klauzula prolongaty zapłaty składki 

Klauzula nr 54 klauzula przelewu bankowego 

Klauzula nr 55 Klauzula ekspertów 

Klauzula nr 56 Klauzula rzeczoznawców 

Klauzula nr 57 Klauzula kosztów dostosowania się do zaleceń organów państwowych 

Klauzula nr 58 Klauzula odtworzenia limitów sumy ubezpieczenia podlegających wyczerpaniu 

Klauzula nr 59 Klauzula uznania 

Klauzula nr 60 Klauzula ubezpieczenia nośników obrazu   

Klauzula nr 61 Klauzula wieku sprzętu elektronicznego 

 

 

 

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
Klauzule brokerskie fakultatywne dla Części II  Zamówienia: 

Klauzula nr 63 Klauzula wypowiedzenia Umowy przez Ubezpieczającego   
Klauzula nr 64 Klauzula terminu zapłaty składki  
Klauzula nr 65 Klauzula kosztów ewakuacji  
Klauzula nr 66 Klauzula wartości przezornych / kwot niepokrytych 

 
Klauzula nr 63 

Klauzula wypowiedzenia Umowy przez Ubezpieczającego  
Strony uzgodniły: Ubezpieczający może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem 
miesięcznego okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy określony przepisami wskaźnik pokrycia 
marginesu wypłacalności Ubezpieczyciela będzie niższy niż 100% lub gdy określony przepisami 
wskaźnik pokrycia aktywami rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w ujęciu brutto będzie niższy niż 
100%. 

Klauzula nr 64 
Klauzula terminu zapłaty składki  

Strony uzgodniły: Ubezpieczyciel przedłuży termin zapłaty składki ubezpieczeniowej lub raty składki  
do sześćdziesięciu dni, bez obciążania Ubezpieczającego ustawowymi odsetkami za zwłokę, pod 
warunkiem złożenia pisemnego wniosku przez Ubezpieczającego do Ubezpieczyciela, przed upływem 
terminu płatności składki ubezpieczeniowej lub raty składki. 
 

Klauzula nr 65 
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 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, 
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-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 lub/i Organu 
Założycielskiego  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 35. 

Klauzula nr 66 
Klauzula wartości przezornych / kwot niepokrytych 

Strony uzgodniły: w sytuacji, kiedy wystąpi niedoubezpieczenie w jakimkolwiek ubezpieczonym 
składniku majątku i  ustalony w ramach Klauzuli  nr 31 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.  
 

 

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
Klauzule brokerskie obligatoryjne dla Części II  Zamówienia: 
 

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 w ramach prowadzonej działalności gospodarczej 

(samozatrudnienie). 

 

Klauzula nr 3 

Klauzula zniesienia regresu 
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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:  zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień 

umowy ubezpieczenia, ustala się, że w związku:  

a) z nabyciem mienia (na własność bądź przekazanym do użytkowania/korzystania)  
b) ze wzrostem wartości mienia wskutek dokonanych inwestycji, modernizacji, remontu lub 

przeszacowań 
c) z innymi zmianami wartości ubezpieczonego mienia  
d) z likwidacją, ze złomowaniem, obniżeniem wartości majątku 
e) z ujawnieniem braków inwentarzowych 
f) ze zniszczeniem, uszkodzeniem  
g) z utratą 
h) nie odtworzeniem mienia po szkodzie  

będą miały zastosowanie niniejsze warunki: 

1. Ubezpieczyciel obejmuje w okresie ubezpieczenia automatyczną  ochroną wzrost wartości 
w/w mienia związanego z prowadzoną działalnością Ubezpieczającego/Ubezpieczonego.  

2. Rozliczeniu podlegać będzie wartość stanowiąca różnicę pomiędzy stanem na początku 
każdego okresu ubezpieczenia (okres rozliczenia), a faktyczną wartością środków w ostatnim 
dniu okresu ubezpieczenia (okresu rozliczenia). Dodatkowa składka lub zwrot składki zostanie 
naliczony od zmiany wartości, tzn. wzrostu lub obniżenia wartości środków, która zostanie 
przemnożona przez stawkę dla danego rodzaju mienia (np. Grupy KŚT) podaną w ofercie 
Ubezpieczyciela na zasadach pro rata temporis.  

3. Ochrona ubezpieczeniowa zaczyna się z chwilą przejścia ryzyka ich posiadania na 
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego lub ukończenia remontu, modernizacji, dokonania 
przeszacowań lub innych zmian wartości ubezpieczonego mienia na warunkach i w zakresie 
zawartej Umowy.  

4. Przejście ryzyka związanego z posiadaniem nowego mienia na 
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego powinno być potwierdzone dokumentem np. 
fakturą/rachunkiem zakupu lub protokołem zdawczo – odbiorczym. Zmiana wartości 
ubezpieczonego mienia powinna być potwierdzona stosownymi dokumentami. 

5. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w stosunku do automatycznie ubezpieczonego na mocy 
niniejszej klauzuli mienia ograniczona jest do wysokości 50% łącznej sumy ubezpieczenia 
środków zgłoszonych do ubezpieczenia na dzień zawarcia Umowy. W przypadku gdy 
niniejszy limit zostanie wyczerpany, nadwyżka wartości majątku może być ubezpieczona na 
zasadach określonych w Ustawie Pzp i zawartej Umowy.   

6. W przypadku, gdy wartość mienia w okresie ubezpieczenia ulegnie zmniejszeniu m.in. 
wskutek likwidacji, zbycia, ze złomowania, stwierdzenia braków inwentarzowych  bądź 
obniżenia wartości składnika mienia, Ubezpieczyciel dokona rozliczenia składki na zasadzie 
pro rata temporis bez potrącenia kosztów manipulacyjnych. 

7. Rozliczenie składki wynikającej z udzielanej ochrony ubezpieczeniowej w relacji do wzrostu 
lub zmniejszenia wartości środków następuje w terminie 30 dni po zakończeniu każdego  
okresu rozliczeniowego w oparciu o zasadę pro rata temporis za każdy dzień udzielonej 
ochrony bez potrącania kosztów manipulacyjnych bądź innych. 

8. Niniejsza klauzula dotyczy również mienia użytkowanego przez 
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu, 
użyczenia lub innej podobnej. 

 

Klauzula nr 5 

Klauzula pierwszej aktualizacji 

Strony uzgodniły:  

1. Jeżeli Ubezpieczający/ Ubezpieczony zgłasza do umowy ubezpieczenia mienie według stanu z 

daty innej niż data rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej, Ubezpieczyciel obejmuje ochroną 
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ubezpieczeniową wartość mienia według stanu z dnia rozpoczęcia ochrony. Ubezpieczający/ 

Ubezpieczony zobowiązany jest do aktualizacji stanu mienia w terminie do 45 dni od daty 

rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela - na mocy niniejszej 

klauzuli - ograniczona jest do aktualizacji sumy ubezpieczenia nie większej niż 20% łącznej (na 

dzień zgłoszenia) sumy ubezpieczenia. 

2. Pierwsza aktualizacja obejmuje również zmniejszenie sumy ubezpieczenia związane ze zbyciem 

lub likwidacją mienia, obniżeniem wartości poszczególnych składników majątku, z ujawnieniem 

braków inwentarzowych, z utratą, nie odtwarzaniem mienia po szkodzie. 

Składka za zwiększenie sumy ubezpieczenia lub zwrot składki w związku ze zmniejszeniem sumy 

ubezpieczenia zostaną rozliczone przez potrącenie, a różnica zapłacona. Wraz ze zgłoszeniem 

zwiększenia lub zmniejszenia sumy Ubezpieczający/ Ubezpieczony przedstawi wykaz środków 

trwałych podlegających ubezpieczeniu lub wyłączonych z ubezpieczenia 

 

Klauzula nr 6 

Klauzula automatycznej ochrony mienia ubezpieczonego w systemie na pierwsze ryzyko  

Strony uzgodniły: z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień 

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

Ubezpieczyciel obejmie bezskładkowo ochroną ubezpieczeniową nowonabyte, ulepszone w okresie 

ubezpieczenia mienie ubezpieczone w systemie na pierwsze ryzyko. 

 

Klauzula nr 7 

Klauzula mienia wyłączonego z eksploatacji powyżej 30 dni  

Strony uzgodniły: ochrona ubezpieczeniowa mienia nie wygasa przez okres 6 miesięcy licząc od 

dnia wyłączenia mienia z eksploatacji pod warunkiem, że maszyny, urządzenia zostaną odłączone od 

źródeł zasilania i zakonserwowane jeżeli tego wymagają. Wymóg odłączenia maszyn/urządzeń nie 

dotyczy maszyn/urządzeń zabezpieczających mienie np. przed pożarem albo w przypadku gdy jest to 

technicznie nie możliwe. Mienie nieeksploatowane powyżej 30 dni jest uznane jako mienie wyłączone 

z eksploatacji. Ochrona może zostać przedłużona pod warunkiem, że Ubezpieczający/Ubezpieczony 

powiadomi na piśmie Ubezpieczyciela o potrzebie przedłużenia ochrony mienia wyłączonego z 

eksploatacji a Ubezpieczyciel potwierdzi ochronę ubezpieczeniową. Ubezpieczający/Ubezpieczony 

ma obowiązek utrzymać środki  zabezpieczenia: przeciwkradzieżowe, przeciwpożarowe, 

zabezpieczenie otworów okiennych i drzwiowych. 

 

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, w tym 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 (np. aktywa obrotowe przekazane przez dostawców/producentów, nie 

wprowadzane do ewidencji a rozliczane po wykorzystaniu, zastosowaniu, utraty). 

 

Klauzula nr 10 

Klauzula odbudowy / odkupienia  mienia 

Strony uzgodniły: z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień 

ogólnych/szczególnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala 
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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 11 

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 12 

Klauzula kosztów naprawy zabezpieczeń   

Strony uzgodniły: Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie za szkody powstałe w następstwie 

kradzieży z włamaniem lub rabunku (dokonanych lub usiłowanych) polegające na zniszczeniu lub 

uszkodzeniu urządzeń zabezpieczających, alarmowych, ścian, stropów, zamków, drzwi, żaluzji, rolet, 

krat, kas pancernych itp.  

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również koszty wymiany kluczy lub koszty nabycia urządzeń 

takich jak różnego rodzaju szafy, sejfy, schowki, powstałe w związku z utratą lub zniszczeniem kluczy. 

Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy 
złotych 00/100) na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie rozliczeniowym. 

 

  Klauzula nr 13 

Klauzula przechowywania /składowania mienia 

Strony uzgodniły: ochroną ubezpieczeniową objęty jest majątek Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego 
niezależnie od miejsca i sposobu jego przechowywania lub składowania, nie wyłączając majątku 
przechowywanego lub składowanego bezpośrednio na podłodze, jak również w pomieszczeniach 
usytuowanych poniżej poziomu gruntu (w tym na podłodze), o ile jest to uzasadnione rodzajem lub 
charakterem, czy właściwościami mienia.  
 

Klauzula nr 14 

Klauzula ograniczenia zasady proporcji przy likwidacji szkody 

Strony uzgodniły:  

1. Bez względu na wiek, amortyzację, stopień umorzenia księgowego, zużycia technicznego 

danego ubezpieczonego mienia  odszkodowanie wypłacane jest do pełnej wysokości wartości 

przyjętej do ubezpieczenia, tj. bez potrącenia amortyzacji,  umorzenia księgowego i zużycia 

technicznego. 

2. Górną granicą odpowiedzialności za dane mienie jest jego zadeklarowana suma ubezpieczenia w 

wartości księgowej brutto lub wartości odtworzeniowej bez względu na odmienne postanowienia 

ogólnych /szczególnych warunkach ubezpieczenia. 

3. Wymienione zasady obliczania odszkodowania obowiązują również w przypadku, gdy 

Ubezpieczający/ Ubezpieczony odstąpi od naprawy lub odbudowy zniszczonego mienia lub 

odbudowa nastąpi w innej lokalizacji.  
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4. W przypadku mienia ubezpieczonego w wartości odtworzeniowej /księgowej brutto zasada 

proporcji nie ma zastosowania a odszkodowanie będzie wypłacone do pełnej wysokości wartości 

przyjętej do ubezpieczenia, tj. bez potrącenia amortyzacji,  umorzenia księgowego i zużycia 

technicznego. 

 

Klauzula nr 15 

Klauzula likwidacyjna w środkach niskocennych 

Strony uzgodniły:   

1. Bez względu na wiek, amortyzację, stopień umorzenia księgowego lub zużycia technicznego 
danego środka niskocennego odszkodowanie wypłacane jest w pełnej wysokości, tj. bez 
potrącenia amortyzacji,  umorzenia księgowego i zużycia technicznego. 

2. Górną granicą odpowiedzialności za dany środek jest wartość według ceny zakupu lub ceny 
zastąpienia. Wymienione zasady obliczania odszkodowania obowiązują również w przypadku, 
gdy Ubezpieczający/ Ubezpieczony odstąpi od naprawy lub odbudowy zniszczonego mienia lub 
odbudowa/ naprawa nastąpi w innej lokalizacji. 

3. Nie ma zastosowania instytucja niedoubezpieczenia i zasada proporcji. 

 

 

Klauzula nr 16 

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, niezadziałania zabezpieczeń, itp. do 

pełnej sumy ubezpieczenia danego środka trwałego w tym mienia niskocennego. 

 

Klauzula nr 17 

Klauzula szkód powstałych z powodu zakłóceń lub przerw w dostawie paliw, energii, itp. 

niezachowania parametrów prądu elektrycznego 

Strony uzgodniły:  

1. Ubezpieczyciel obejmie ochroną szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe z powodu zakłóceń 
lub przerw w dostawie wody, gazu, energii elektrycznej lub cieplnej, paliwa,  
a także w zasilaniu prądem elektrycznym maszyn i urządzeń wykorzystywanych w działalności 
Szpitala, klimatyzacyjnych, grzewczych lub chłodniczych, bez względu na ich pierwotną 
przyczynę do pełnych zadeklarowanych sum ubezpieczenia. 

 

Klauzula nr 18 

Klauzula szkód wodociągowych 

Strony uzgodniły: ryzyko szkód wodociągowych obejmuje także szkody w przewodach, instalacjach 

rurach dopływowych i odpływowych lub/i urządzeniach (wewnętrznych i zewnętrznych): 

wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych/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, awarii, wycieku, zalania przez osoby 

trzecie,  niezamierzonego i niekontrolowanego wydobywania się wody, innych cieczy, ścieków, gazów 

lub pary  do pełnej sumy ubezpieczenia danego mienia. 

 

Klauzula nr 19 

Klauzula opadów śniegu 
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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 20 

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/wandalizmu ma zastosowanie niezależnie czy zdarzenie ma związek z ryzykiem 

kradzieży, kradzieży z włamaniem czy rabunku. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie 

zdarzenia w każdym okresie rozliczeniowym 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100) 

z podlimitem: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100)  dla szkód powstałych wskutek 

pomalowania (w tym graffiti). 

Klauzula nr 21 

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,  spięcia, 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. 

3. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również szkody powstałe w urządzeniach i instalacjach 

elektrycznych, elektronicznych, telekomunikacyjnych również w sieciach energetycznych 

(elektroenergetycznych) lub elektronicznych. 

 

Klauzula nr 22 

Klauzula rozmrożenia aktywów obrotowych w urządzeniach chłodniczych  

Strony uzgodniły:  

1. W odniesieniu do aktywów obrotowych przechowywanych w urządzeniach chłodniczych 

Ubezpieczyciel obejmuje ochroną szkody polegające na ich zniszczeniu lub uszkodzeniu wskutek 

rozmrożenia lub nieutrzymania wymaganej temperatury ich przechowywania,  które to 

zniszczenie lub uszkodzenie jest rezultatem szkody w ubezpieczonym urządzeniu chłodniczym, 

za którą to szkodę odpowiada Ubezpieczyciel. 

2. Bez względu na wyłączenie odpowiedzialności w tym zakresie, ochrona ubezpieczeniowa 

obejmuje w szczególności szkody powstałe w wyniku przerwy w dostawie prądu. 

3. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w zakresie określonym niniejszą klauzulą zachodzi gdy: 

a) akywa obrotowe oraz urządzenie chłodnicze są ubezpieczone od ognia i innych zdarzeń 

losowych lub od wszystkich ryzyk. 

 

Klauzula nr 23 
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Klauzula braku przydatności aktywów obrotowych po szkodzie  

Strony uzgodniły:  jeżeli w wyniku szkody nastąpi takie uszkodzenie surowców, produktów lub 

wyrobów gotowych, które uniemożliwi ich dystrybucję lub wykorzystanie, Ubezpieczyciel wypłaci 

Uprawnionemu odszkodowanie również za te surowce, produkty lub wyroby gotowe, które nie mają 

oznak uszkodzeń zewnętrznych, a nie nadają się do dystrybucji lub wykorzystania z powodu 

warunków, w których się znajdowały, a które to warunki miały wpływ na zmianę ich właściwości.  

 

Klauzula nr 24 

Definicja pioruna 

Strony uzgodniły:  za uderzenie pioruna uważa się: 

bezpośrednie działanie prądu piorunowego lub jego części przepływającej przez obwód wewnętrzny i 

zewnętrzny w wyniku uderzenia pioruna w przedmiot ubezpieczenia lub urządzenie piorunochronne, 

bezpośrednie oddziaływanie pola elektromagnetycznego kanału piorunowego lub przewodów z 

prądem piorunowym na obwody zewnętrzne i wewnętrzne w wyniku uderzenia pioruna w przedmiot 

ubezpieczenia lub urządzenia piorunochronie, oddziaływanie częściowych prądów piorunowych lub 

napięć i prądów indukowanych w wyniku uderzenia pioruna we wprowadzone do obiektu linie, w 

pobliżu tych linii lub połączone z nimi obiekty, oddziaływanie napięć i prądów przenoszonych przez 

grunt lub przez ułożone  

w gruncie ciągi przewodzące w wyniku uderzenia pioruna w ziemię lub sąsiedni obiekt. 

 

Klauzula nr 25 

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 

lub inne urządzenia  od szkód mechanicznych spowodowanych : 

d) działaniem człowieka, 

e) wadami produkcyjnymi, 

f) przyczynami eksploatacyjnymi. 

Za szkody spowodowane: 

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

umyślnego błędu w obsłudze, braku kwalifikacji, zaniedbania, niewłaściwego użytkowania przez osoby 

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

e) 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, 

f) 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 : 

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

funkcje podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji, chyba że powstały one wskutek 

zdarzenia objętego ochroną na podstawie, 

l) w czasie naprawy dokonywanej przez zewnętrzne służby techniczne, 

m) będące następstwem naturalnego zużycia wskutek eksploatacji, 

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

naprawczy, 

o) spowodowane wadami bądź usterkami ujawnionymi przed zawarciem ubezpieczenia, 
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p) wynikające z wszelkich pośrednich i utraconych korzyści, 

q) w postaci utraty zysku, 

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

Franszyza redukcyjna wynosi: 1 000 zł  

Limit odpowiedzialności na jedno zdarzenie w każdym okresie rozliczeniowym 100 000 zł (słownie: sto 

tysięcy złotych 00/100) i na wszystkie zdarzenia 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 

00/100).  

Klauzula nr 26 

Klauzula katastrofy budowlanej 

Strony uzgodniły: 

1. Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ryzyko katastrofy budowlanej, tj. niezamierzone, nagłe 
zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, 
elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów. 

2. Nie jest katastrofą budowlaną: 
a. uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się do naprawy lub 

wymiany, 
b. uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami, 
c. awaria instalacji. 

 

3. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód w mieniu przeznaczonym do rozbiórki lub 
złomowania. 

4. Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela w wysokości 1 000 0000,00 zł (słownie: jeden milion 
00/100) na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie rozliczeniowym. 

Klauzula nr 27 

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. 

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie rozliczeniowym 5 000 zł 

(słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) 

 

Klauzula nr 28 

Klauzula uszkodzenie elementu maszyny 

Strony uzgodniły:  

1. 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, 
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2. Jeżeli zakup lub wytworzenie nieuszkodzonego elementu ubezpieczonej maszyny lub urządzenia 
jest niezbędne z uwagi na zalecenia producenta, przyjęte standardy, konstrukcyjnych, itp. 
Ubezpieczyciel pokryje koszty tego elementu celem przywrócenia mienia do stanu sprzed szkody, 

3. Mienie będzie przywracane do stanu sprzed szkody zgodnie z obowiązującymi  przepisami prawa 
czy normami, a Ubezpieczyciel nie będzie traktował takich zmian jako modernizację czy ulepszenie.  

 

Klauzula nr 29 

Klauzula czasu naprawy 

Strony uzgodniły: Ubezpieczający / ubezpieczony będzie likwidował szkodę w czasie ustalonym 

wspólnie z Ubezpieczycielem z uwzględnieniem terminów wykonawców bądź okoliczności, których nie 

można było przewidzieć. 

 

Klauzula nr 30 

Klauzula wyrównania sum ubezpieczenia  

Strony uzgodniły:  w przypadku prowadzenia procesu likwidacyjnego zostanie stwierdzone, że w 

odniesieniu do mienia ubezpieczonego w systemie sum stałych dotkniętego szkodą wystąpiło 

niedoubezpieczenie a jednocześnie Ubezpieczający /Ubezpieczony  wykaże, że wartość innego 

mienia objętego ochroną jest zawyżona (nadubezpieczenie), to wyliczona kwota nadubezpieczenia 

przeznaczona zostanie na zlikwidowanie lub zmniejszenie nieduobezpieczenia mienia dotkniętego 

szkodą.  Niedoubezpieczenie może wynikać z samego faktu niedoubezpieczenia bądź z uwagi na 

poniesione koszty dodatkowe np. na ograniczenie rozmiaru szkody  

 

 

Klauzula nr 31 

Klauzula wartości przezornych / kwot niepokrytych 

Strony uzgodniły:  w sytuacji, kiedy wystąpi niedoubezpieczenie w jakimkolwiek ubezpieczonym 

składniku majątku na mocy niniejszej klauzuli suma ubezpieczenia danego składnika/ składników 

majątku zostanie podwyższona do ich prawidłowej wartości. Limit odpowiedzialności na jedno i 

wszystkie zdarzenia w każdym okresie rozliczeniowym w ramach klauzuli ustala się w wysokości 

500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100).  

W niniejszej klauzuli będą miały zastosowanie następujące warunki: 

1. Fakt niedoubezpieczenia będzie wynikał z otrzymanych ofert likwidacji szkody 
(przywrócenia mienia do stanu sprzed szkody), których wartość będzie wyższa niż 
wartość mienia zadeklarowana do ubezpieczenia.  

2. Niniejsza klauzula dotyczy również mienia użytkowanego przez 
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu, 
użyczenia lub innej podobnej. 

 

Klauzula nr 32 

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 każdym okresie rozliczeniowym. Ochrona ubezpieczeniowa 

udzielana na podstawie niniejszej klauzuli stanowi nadwyżkę w stosunku do ochrony gwarantowanej w 

granicach sumy ubezpieczenia w podstawowym zakresie ubezpieczenia mienia.  
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Klauzula nr 33 

Klauzula likwidacyjna 

Strony uzgodniły:  

Odszkodowanie wypłacane jest w wartości odtworzeniowej (maksymalnie do wysokości przyjętej 

sumy ubezpieczenia danego środka), rozumiane jako koszt 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 

oraz opłat celnych i innych tego typu należności, niezależnie od wieku i stopnia umorzenia sprzętu.  

 

Klauzula nr 34 

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, 

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 każdym okresie rozliczeniowym 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych 

00/100). 

 

 

 

Klauzula nr 35 

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,  

2. wynagrodzenie innych służb  niż straż pożarna, podmiotów zajmujących się restytucją mienia 

po szkodzie oraz wynagrodzenie za nadgodziny pracowników 

Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, 

3. koszty zabezpieczenia miejsca zdarzenia szkodowego poniesione przez Ubezpieczonego, 

4. ochroną ubezpieczeniową objęte będą również szkody spowodowane interwencją 

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

a interwencja była uzasadniona, 

5. koszty wynikające ze zniszczenia, uszkodzenia i utraty mienia, powstałe na skutek akcji 

ratowniczej, 

6. koszty poszukiwania miejsca wycieku wody i innych mediów, 

7. koszty poszukiwania miejsca przyczyny zdarzenia (m.in. awarii), 

8. koszty robót pomocniczych związanych z  naprawą, rozmrożeniem, przywróceniem mienia do 

stanu sprzed szkody, 

9. koszty czynności serwisowych w związku ze szkodą polegające m.in. na testowaniu, próbach, 

rozruchu, regulacji, kalibracji, przed/w trakcie/ po wykonaniu  usługi serwisowej, na  wydaniu 

orzeczenia o stanie technicznym sprzętu/urządzeń – mienia będącego przedmiotem 

czynności serwisowych, 

10. 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 
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tymi, które muszą być usunięte w celu odbudowy lub naprawy dotkniętych szkodą 

ubezpieczonych obiektów), 

11. 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, 

12. koszty dodatkowe powstałe wskutek szkody w urządzeniach wspomagających, 

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

rozłożeniem, rozebraniem, składowaniem lub utylizacją ubezpieczonego mienia, 

oszalowaniem lub umocnieniem ubezpieczonego mienia, demontażem i montażem,  

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

15. koszty dojazdu ekspertów, techników, serwisantów, rzeczoznawców, 

16. 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, 

17. koszty napełnienia urządzeń i/lub instalacji gaśniczych bądź innych w przypadku wydostania 

się mediów gaśniczych / innych, 

18. koszty zamierzonej utraty mediów np. wypuszczenia wody ze zbiorników nieuszkodzonych na 

czas przywrócenia mienia dotkniętego szkodą do stanu sprzed szkody czy w czasie ratowania 

mienia przed szkodą, 

19. koszty mediów np.  niekontrolowany  wyciek  wody w związku ze zdarzeniem objętym ochroną 

ubezpieczeniową, 

20. koszty związane z demontażem i montażem, przebudową dostosowaniem elementów 

/części/zespołów nieuszkodzonych ubezpieczonego mienia jeżeli jest to konieczne do 

przeprowadzenia naprawy lub / i wymiany elementów / części / zespołów uszkodzonych, 

21. koszty związane z koniecznością wymiany nieuszkodzonych elementów / części / zespołów 

np. w wyniku zaleceń producenta, serwisu jeżeli jest to konieczne w celu przywrócenia mienia 

do stanu sprzed szkody, 

22. koszty związane z koniecznością dostosowania naprawianego/odbudowywanego mienia (np. 

w zakresie technologii i materiałów) do aktualnych norm i przepisów bezwzględnie 

obowiązujących, 

23. 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, 

24. koszty odtworzenia, naprawy sieci telekomunikacyjnych, 

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

26. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia:  1 000 000 zł (słownie: jeden milion 
złotych)  

 

Klauzula nr 36 

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 
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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 zdarzenie w każdym okresie rozliczeniowym 100 000 zł 

(słownie: sto tysięcy złotych 00/100).  

 

Klauzula nr 37 

Klauzula wysokości kosztów 

Strony uzgodniły: wysokość kosztów naprawy/odbudowy/remontów/wymiany/itp. w związku z 

powstałą szkodą/awarią  wynikających  z oferty pozyskanej w drodze postępowania prowadzonego na 

podstawie ustawy prawo zamówień publicznych lub wynikających z oferty wykonawcy, który 

wykonał/dostarczył uszkodzone  mienie lub wynikająca z oferty wykonawcy z którym Ubezpieczający 

jest związany umową gwarancyjną/serwisową/itp. albo wynikających z oferty pozyskanej w trybie 

pilnym celem niezwłocznego usunięcia, zabezpieczenia miejsca szkody /awarii, 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 38 

Klauzula wysokości kosztów – robocizna własna 

Strony uzgodniły: w przypadku usunięcia/naprawy szkody we własnym zakresie przez 

Ubezpieczającego /ubezpieczonego, odszkodowanie ( w tym koszty robocizny,  koszty transportu, 

koszty poszukiwania miejsca szkody, koszty naprawy mienia uszkodzonego w związku z 

poszukiwaniem szkody, itp.)  zostanie wypłacone na podstawie przyjętych rozwiązań stosowanych 

przez wykonawcę w swoich wzorcach umownych OWU, tj. sposobu ustalania stawek, metod w 

wyliczeniu robocizny własnej. 

Klauzula nr 39 

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 stanów nadzwyczajnych oraz akcji ratowniczej prowadzonej w związku z tymi zdarzeniami lub 

gdy istniało zagrożenie wystąpienia stanów nadzwyczajnych.   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 będące bezpośrednim następstwem aktów terroryzmu, zamieszek, 

strajków, sabotażu, lokautu, zwolnień grupowych, manifestacji, itp. Z zakresu ochrony wyłączone są 
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szkody spowodowane atakiem elektronicznym, włączając w to włamania komputerowe lub 

wprowadzenie jakiejkolwiek formy wirusa komputerowego. Franszyza redukcyjna wynosi 1 000 zł na 

jedno zdarzenie.  Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie 

rozliczeniowym: 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100). 

Klauzula nr 40 

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, termo 

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 nośnej obiektu  oraz roboty budowlano – montażowe prowadzone są przez 

lub na zlecenie Ubezpieczającego Ubezpieczonego  w obiektach oddanych do użytkowania/ 

eksploatacji. Ochroną są objęte również szkody polegające na lub powstałe w wyniku wydostania się 

mediów z urządzeń  wodno-kanalizacyjnych lub technologicznych związane z pracami wymienionymi 

w ust. 1 i ust. 2.  Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie 

rozliczeniowym: ochrona dla mienia na którym wykonywane są prace o których mowa w ust. 1 i ust. 2 

do pełnej sumy ubezpieczenia,  dla mienia będącego przedmiotem robót do 500 000 zł (słownie: 

pięćset tysięcy złotych 00/100), szkody zalaniowe w związku z naruszeniem konstrukcji dachu, 

naruszeniem  bądź usunięciem pokrycia dachu do 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych),  

 

 

Klauzula nr 41 

Klauzula oględzin 

Strony uzgodniły: 
1. Ubezpieczyciel zobowiązany jest do dokonania oględzin przedmiotu szkody niezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych od momentu powzięcia wiadomości o 

szkodzie. Po upływie powyższego terminu Ubezpieczyciel nie może powoływać się na fakt braku 

pozostawienia miejsca szkody bez zmiany. 

2. Ubezpieczający/Ubezpieczony może niezwłocznie przystąpić do likwidacji szkody w przypadku, 

gdy likwidacja tej szkody jest niezbędnym warunkiem utrzymania lub przywrócenia działalności 

Szpitala/oddziału. 

 

Klauzula nr 42 

Klauzula 48 godzin 

Strony uzgodniły: 

1. Wszystkie zdarzenia szkodowe powstałe w czasie następujących po sobie 48 godzin na 

skutek jednego zdarzenia, w razie wątpliwości uznaje się za jedną szkodę w odniesieniu do 

sumy ubezpieczenia, limitów oraz franszyzy określonej w umowie ubezpieczenia. Za dzień i 

godzinę początku takiego okresu uznaje się moment powstania pierwszej szkody wyrządzonej 

w wyniku wyżej wymienionych zdarzeń.  

2. Jeżeli okres trwania zdarzenia jest dłuższy niż 48 godzin, Ubezpieczający/Ubezpieczony 

może podzielić takie zdarzenie na dwa i więcej okresów, pod warunkiem, że okresy te nie 

będą na siebie nachodzić oraz żaden z okresów nie rozpocznie się wcześniej niż dzień i 

godzina wystąpienia pierwszej indywidualnej szkody.  

3. W sytuacjach, o których mowa w ust. 1 i ust. 2, franszyza redukcyjna (o ile ma zastosowanie) 

potrącona zostanie tylko raz. 

 



30 

 

Klauzula nr 43 

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, 

kiedy nie zawiadomienie w terminie miało wpływ na ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń 

lub ustalenie wysokości odszkodowania. 

 

Klauzula nr 44 

Klauzula terminu zgłaszania szkody 

Strony uzgodniły:  

1. 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. 
 

Klauzula nr 45 

Klauzula samolikwidacji 

Strony uzgodniły: z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień 

ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że w 

przypadku szkody, której szacowana wartość nie przekracza 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy 

złotych) na dzień jej powstania, Ubezpieczony lub Ubezpieczający ma prawo po jej zgłoszeniu 

Ubezpieczycielowi do samodzielnej likwidacji takiej szkody, sporządzając uprzednio pisemny protokół 

zawierający: 

a) datę sporządzenia protokołu 
b) skład komisji oraz dane osoby sporządzającej protokół 
c) datę wystąpienia szkody 
d) przyczynę powstania szkody (najbardziej prawdopodobny powód jej wystąpienia) 
e) wykaz uszkodzonego mienia  
f) krótki opis zdarzenia ze szczególnym uwzględnieniem okoliczności powstania szkody 
g) szacunkową wartość szkody  
h) dokumentację fotograficzną. 
Po dokonaniu naprawy/odtworzeniu mienia do stanu sprzed szkody Ubezpieczony lub Ubezpieczający 

dostarczy oprócz ww. protokołu, dokumenty niezbędne do podjęcia decyzji o wypłacie odszkodowania, 

tj.: 

- protokół uszkodzeń (wykaz uszkodzeń poniesionych w związku ze zdarzeniem), 

- faktury za odtworzenie stanu mienia sprzed szkody (faktury naprawy lub zakupu), 

- kosztorys naprawy, 

- inne dokumenty, jakich odpowiednio do stanu rzeczy może zażądać Ubezpieczyciel. 

 

Klauzula nr 46 

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 47 

Klauzula wewnętrznego trybu odwoławczego  

Strony uzgodniły: w przypadku gdy Ubezpieczający/Ubezpieczony nie zgadza się z ustaleniami 

Ubezpieczyciela co do odmowy wypłaty świadczenia albo co do wysokości odszkodowania, może w 
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terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia w tej sprawie złożyć na piśmie  Wniosek o 

ponowne rozpatrzenie sprawy przez Zarząd Ubezpieczyciela bądź Dział likwidacji Szkód. 

Ubezpieczyciel jest zobowiązany rozpatrzeć ponowienie sprawę w terminie 30 dni od dnia otrzymania 

Wniosku. 

Klauzula nr 48 

Klauzula przewłaszczenia mienia 

Strony uzgodniły: w razie przeniesienia własności przedmiotu ubezpieczenia na bank lub instytucję 

finansową, w szczególności w przypadku przewłaszczenia na zabezpieczenie lub umowy faktoringu, 

prawa z umowy ubezpieczenia przechodzą na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia, bez konieczności 

uzyskania zgody Ubezpieczyciela, a ochrona ubezpieczeniowa nie wygasa lecz jest kontynuowana na 

warunkach i w zakresie wynikającym z zawartej umowy ubezpieczenia, chyba że Ubezpieczający lub 

nabywca powiadomi Ubezpieczyciela o woli rozwiązania umowy ubezpieczenia, które następuje z 

chwilą otrzymania zawiadomienia przez Ubezpieczyciela. 

Obowiązki wynikające w zawartej umowy ubezpieczenia nie przechodzą na nabywcę przedmiotu 

ubezpieczenia, ale obciążają Ubezpieczającego. 

Klauzula nr 49 

Klauzula zakazu potrącania 

Strony uzgodniły: w przypadku wypłaty odszkodowania, Ubezpieczyciel nie jest uprawniony do 

potrącenia z kwoty odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych, ani też Ubezpieczyciel nie wezwie 

Ubezpieczającego do opłacenia kolejnych rat składki w terminach innych, niż określone w umowie 

ubezpieczenia. 

 

Klauzula nr 50 

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 bez potrącania kosztów manipulacyjnych. 

 

Klauzula nr 51 

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 52 

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 53 

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. 
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Klauzula nr 54 

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 55 

Klauzula ekspertów 

Strony uzgodniły: jeżeli w wyniku badania zasadności roszczenia 

Ubezpieczającego/Ubezpieczonego Ubezpieczyciel wydał decyzję odmowną, natomiast 

Ubezpieczający/Ubezpieczony podtrzymuje zasadność roszczenia, wówczas 

Ubezpieczający/Ubezpieczony i  Ubezpieczyciel podejmują następujące działania: 

-  Ubezpieczyciel na wniosek Ubezpieczającego/Ubezpieczonego powoła na swój koszt eksperta (lub 

ekspertów) w zakresie w jakim Ubezpieczający/Ubezpieczony kwestionuje stanowisko 

Ubezpieczyciela. Ekspert zostanie wskazany przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego 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 każdym okresie rozliczeniowym: 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści  tysięcy złotych 

00/100).  

 

 

Klauzula nr 56 

Klauzula rzeczoznawców 

Strony uzgodniły: Ubezpieczyciel pokryje koszty rzeczoznawcy/ów, w tym serwisantów, techników 

dostawców danego mienia,  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 każdym okresie rozliczeniowym: 40 000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych). 

Klauzula nr 57 

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, 
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 - 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 każdym okresie rozliczeniowym: 50 0000 zł 

(słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) ponad sumę ubezpieczenia. 

Klauzula nr 58 

Klauzula odtworzenia limitów sumy ubezpieczenia podlegających wyczerpaniu 

Strony uzgodniły: w przypadku konsumpcji  limitów lub sublimatów  lub sumy ubezpieczenia na 

pierwsze ryzyko podlegających wyczerpaniu w wyniku wypłaty odszkodowań następuje  ich 

odtworzenie na pisemny wniosek Ubezpieczającego /Ubezpieczonego.  

1) Po każdorazowej wypłacie odszkodowania powodującej zmniejszenie limitu lub sublimitu lub sumy 
ubezpieczenia na pierwsze ryzyko, Ubezpieczyciel nie ma prawa odmowy ich uzupełnienia. 

2) Ustala się łączny limit dla uzupełnienia w okresie rozliczeniowym w wysokości jednokrotności 
przyjętych limitów lub sublimatów lub sumy ubezpieczenia na pierwsze ryzyko. 

3) Składka dodatkowa będzie naliczana według stawek przyjętych w ofercie ubezpieczenia, na 
podstawie której zawarto umowę ubezpieczenia.  
 

Klauzula nr 59 

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 60 

Klauzula ubezpieczenia nośników obrazu  

Strony uzgodniły: 

1. Ustala się, iż z zastrzeżeniem poniższych ustaleń dotyczących likwidacji szkód, odpowiedzialność 

Ubezpieczyciel rozszerzona zostaje o szkody w nośnikach obrazu, np. w bębnach selenowych 

urządzeń fotokopiujących. 

Zasady likwidacji szkód: 

1.1. odszkodowanie wypłacone będzie  do pełnej sumy ubezpieczenia, z zastrzeżeniem pkt.1.2, 

1.2. w przypadku szkód spowodowanych uszkodzeniem mechanicznym, odszkodowanie będzie 

zmniejszona o wskaźnik zużycia, tj. wskaźnik zużycia określany jest jako stosunek liczby kopii 

wykonanych do dnia powstania szkody do normy technicznej (liczby kopii) przewidzianej przez 

producenta dla danego urządzenia.  

 

 

Klauzula nr 61 

Klauzula wieku sprzętu elektronicznego  

Strony uzgodniły:  wypłata odszkodowania nastąpi, w zależności od postanowień umowy, do 

wartości odtworzeniowej albo księgowej brutto, niezależnie od zużycia technicznego, odpisów 

amortyzacyjnych, umorzenia, wieku sprzętu przyjętego do ubezpieczenia. 

 


