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Załącznik A

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI 1

CZĘŚĆ 1 – ubezpieczenie mienia i OC
I. UBEZPIECZAJĄCY / UBEZPIECZONY
Powiatowe Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy
ul. Warszawska 104, 98-400 Wieruszów
NIP: 997-01-28-656 , REGON: 100540800
UWAGA:
Część mienia (budynki, budowle, maszyny i urządzenia) jest własnością Powiatu Wieruszowskiego
i jest dzierżawione prze PCM Sp. z o.o. od Powiatu Wieruszowskiego, Starostwo Powiatowe w
Wieruszowie, ul. Rynek 1-7. Mienie dzierżawione przez PCM Sp. z o.o. znajduje się w ewidencji
środków trwałych PCM Sp. z o.o.
Defibrylator nr ewidencyjny U/000001/2010 jest własnością Województwa Łódzkiego. Jest
dzierżawione przez PCM Sp. z o.o. i znajduje się w ewidencji środków trwałych PCM Sp. z o.o.
Odszkodowania za zniszczenie, uszkodzenie i utratę mienia, w tym mienia dzierżawionego,
wypłacane będą na rzecz ubezpieczającego.
II. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZEŃ DLA CZĘŚCI 1 ZAMÓWIENIA:
1. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.
2. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i wandalizmu.
3. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.
4. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu prowadzącego działalność
leczniczą.
5. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i z
tytułu posiadanego mienia.
III. WARUNKI WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JAKIE
MUSZĄ SPEŁNIAĆ OFERTY
1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Okres ubezpieczenia wynosi 36 miesiące: od 01.09.2016 r. do 31.08.2019 r.
z podziałem na trzy 12–sto miesięczne okresy rozliczeniowe:
1) okres rozliczeniowy: od dnia 01.09.2016 r. do dnia 31.08.2017 r.
2) okres rozliczeniowy: od dnia 01.09.2017 r. do dnia 31.08.2018 r.
3) okres rozliczeniowy: od dnia 01.09.2018 r. do dnia 31.08.2019 r.
Na każdy okres rozliczeniowy zostaną wystawiona odrębne polisy i/lub certyfikaty.
2. PŁATNOŚĆ SKŁADKI
1) Składka ubezpieczeniowa w każdym 12 miesięcznym okresie rozliczeniowym zostanie
opłacona w postaci 4 rat, płatnych co trzy miesiące.
2) W przypadkach gdy Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność przed zapłaceniem składki lub jej
pierwszej raty, a składka lub jej pierwsza rata nie została zapłacona w terminie, to brak wpłaty
składki lub jej pierwszej raty w terminie, nie może być podstawą do wypowiedzenia przez
Ubezpieczyciela umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym. Ubezpieczyciel
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zobowiązany jest wyznaczyć na piśmie dodatkowy, co najmniej 7 dniowy, termin do zapłaty. W
przypadku nie dokonania wpłaty składki lub jej pierwszej raty w wyżej wymienionym terminie,
Ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym.
3. CZYNNIK PODATKOWY
Jeżeli suma ubezpieczenia zawiera podatek VAT to odszkodowanie płatne będzie z podatkiem
VAT, o ile Ubezpieczający nie odlicza podatku VAT.
4. KLAUZULA WYPOWIEDZENIA UMOWY
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach
ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem 3 miesięcznego
okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec drugiego okresu rozliczeniowego, z
zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów. Do
ważnych powodów należą wyłącznie przekroczenie wskaźnika szkodowości, gdy szkodowość
rozumiana jako stosunek rezerw oraz wypłaconych odszkodowań z tytułu ubezpieczenia do
składki zarobionej , za okres od 01.09.2016 do 31.03.2018, przekroczy 70 %;
5. WARUNKI UBEZPIECZENIA
Umowa ubezpieczenia zostanie zawarte w oparciu o zapisy zawarte w SIWZ i załącznikach oraz
o ogólne i szczególne warunki ubezpieczenia wykonawcy (towarzystwa ubezpieczeń). Zapisy
zawarte w SIWZ i załącznikach mają pierwszeństwo przed zapisami ogólnych i szczególnych
warunków ubezpieczenia w zakresie w jakim nie ograniczają zakresu ochrony w stosunku do
tych warunków.
6. KLAUZULE DODATKOWE: OBLIGATORYJNE I FAKULTATYWNE
1) Treść umowy ubezpieczenia stanowią również klauzule dodatkowe o treści podanej przy
poszczególnych rodzajach ubezpieczeń – z zastrzeżeniem warunków opisanych poniżej w
pkt. 7.
2) Klauzule dodatkowe zostały podzielone na klauzule obligatoryjne ( obowiązkowe) i
fakultatywne ( dobrowolne)
3) Klauzule obligatoryjne nie mogą być wyłączone z zakresu ochrony ubezpieczeniowej.
4) Klauzule fakultatywne stanowią warunki dodatkowe do umowy ubezpieczenia.
5) Włączenie do zakresu ubezpieczenia klauzuli fakultatywnej skutkuje uzyskaniem punktów
dodatkowych w kryterium warunki dodatkowe o którym mowa w sekcji XX SWZ. Dla każdej
klauzuli fakultatywnej, w kolumnie „Liczba punktów za włączenie klauzuli”, została podana
liczba punktów jaka zostaje przyznana w kryterium warunki dodatkowe.
7. WARUNKI ZASTOSOWANIA
KLAZUL DODATKOWYCH (OBLIGATORYJNYCH I
FAKULTATYWNYCH)
1) Treść umowy ubezpieczenia stanowią również klauzule o treści podanej przy
poszczególnych rodzajach ubezpieczeń, pod warunkiem, że ich postanowienia są
korzystniejsze dla Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub poszkodowanego, niż zapisy
Ogólnych Warunków Ubezpieczenia mających zastosowanie do umowy ubezpieczenia lub
postanowienia umowy ubezpieczenia w pozostałej części oraz nie zawężają
odpowiedzialności Ubezpieczyciela.
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2) W przypadku, w którym niemożliwa jest ocena, czy warunek, o którym mowa w pkt. 1)
został spełniony, Ubezpieczający, Ubezpieczony lub poszkodowany jest uprawniony do
dokonania wyboru pomiędzy treścią Ogólnych Warunków Ubezpieczenia mających
zastosowanie do umowy ubezpieczenia, postanowieniami umowy ubezpieczenia w
pozostałej części, a treścią klauzul.
3) W przypadku, w którym klauzule spełniają warunek, o którym mowa w pkt. 1) jedynie co do
części swojej treści, część ta stanowi treść umowy ubezpieczenia. W pozostałym zakresie
obowiązują zapisy Ogólnych Warunków Ubezpieczenia mających zastosowanie do umowy
ubezpieczenia lub postanowienia umowy ubezpieczenia w pozostałej części, które nie są z
nimi sprzeczne.
8. KLAUZULA ZMIAN WŁASNOŚCIOWYCH, POŁĄCZENIA I PRZEKSZTAŁCENIA
W przypadku zmiany w strukturze własności Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego,
przekształcenia lub połączenia Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego, ochrona ubezpieczeniowa
będzie udzielana przez Ubezpieczyciela również wobec podmiotów przejmujących, nowo
zawiązanych lub przekształconych na warunkach i w zakresie wynikającym z zawartej umowy
ubezpieczenia, bez konieczności uzyskania zgody Ubezpieczyciela. Ubezpieczającemu,
podmiotom przejmującym, nowo zawiązanym lub przekształconym przysługuje prawo
rozwiązania umowy ubezpieczenia za 30 dniowym wypowiedzeniem.
9. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1) Wszelkie postanowienia umowy ubezpieczenia, zwanej dalej również Umową, będą
obowiązywały i będą interpretowane z uwzględnieniem specyfiki działalności
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego jako podmiotu leczniczego.
2) Najpóźniej 30 dni przed końcem okresu ubezpieczenia Ubezpieczający poda aktualne sumy
ubezpieczenia i wykazy ubezpieczonego mienia na następny okres.
3) Wskazane w Umowie sumy ubezpieczenia (sumy gwarancyjne) i limity odpowiedzialności
odnoszą się do każdego 12 miesięcznego okresu rozliczeniowego (ubezpieczenia).
4) O ile w Umowie nie wskazano limitów odpowiedzialności Ubezpieczyciela oznacza to, iż
ustanowienie jakichkolwiek limitów przez Ubezpieczyciela jest niedopuszczalne.
5) Obowiązujące w okresie ubezpieczenia (okresie rozliczeniowym) limity odpowiedzialności
oraz wysokość należnej składki ubezpieczeniowej zostaną ponadto potwierdzone w
dokumencie
ubezpieczenia
(polisie
ubezpieczeniowej)
wystawionym
przez
Ubezpieczyciela na każdy 12 miesięczny okres ubezpieczenia (rozliczeniowym).
6) Polisa (polisy) na następny okres ubezpieczenia (rozliczeniowy) zostanie wystawiona co
najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem tego okresu.
10. WARUNKI DOTYCZĄCE REALIZACJI OBOWIAZKÓW Z UMOWY
1) Wszystkie zawiadomienia i oświadczenia kierowane do drugiej strony uznaje się za
skuteczne i dopuszczalne, jeżeli zostały dokonane drogą faksową lub elektroniczną.
Niniejsze nie dotyczy oświadczenia woli o wypowiedzeniu lub odstąpieniu od Umowy, ani
oświadczeń o zmianie lub uzupełnieniu Umowy.
2) Ubezpieczający zobowiązany jest, niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni
roboczych od daty powstania szkody lub powzięcia o niej wiadomości zawiadomić
Ubezpieczyciela o szkodzie.
3) Na Ubezpieczyciela nie przechodzą roszczenia regresowe do pracowników
Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego
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4) Gdziekolwiek w ogólnych lub szczególnych warunkach ubezpieczenia, mających
zastosowanie
do
Umowy,
przewidziane
są
postanowienia
zobowiązujące
Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego do usunięcia zagrożeń lub szczególnie niebezpiecznych
okoliczności, ulegają one zmianie na: „Ubezpieczający/ Ubezpieczony zobowiązany jest do
podjęcia działań zmierzających do zminimalizowania szczególnego zagrożenia. Powyższe
dotyczy także zagrożenia, którego zminimalizowania domagał się Ubezpieczyciel”.
5) Jeżeli ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia, mające zastosowanie do Umowy,
definiują w jakikolwiek sposób wzrost zagrożenia, zwiększenie ryzyka lub sytuacje, w
których uważa się, że zagrożenie powstania szkody wzrosło, albo też przesłanki
pozwalające określić zagrożenie jako szczególne, to postanowień takich nie stosuje się.
Dotyczy to zwłaszcza uzyskania w takim przypadku przez Ubezpieczyciela uprawnienia do
jednostronnego wypowiedzenia Umowy ubezpieczenia, jak również sankcji w postaci
natychmiastowego braku ochrony ubezpieczeniowej. W zamian tych postanowień
zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, przede
wszystkim przepisy kodeksu cywilnego dotyczące umowy ubezpieczenia.
11. SUMY UBEZPIECZENIA I ODSZKODOWANIA:
Sumy ubezpieczenia podane są z podatkiem VAT. Odszkodowania płatne z podatkiem VAT.
12. MIEJSCE UBEZPIECZENIA:
1) 98-400 Wieruszów ul. Warszawska 104
Gabinety medycyny szkolnej:
2) 98-400 Wieruszów, ul. Mikołaja Kopernika 2A
3) 98-400 Wieruszów, ul. Teklinowska 27
4) 98-400 Wieruszów, ul. Szkolna 1-3
5) Ratownictwo medyczne (zespół ratownictwa „P”) 98-420 Sokolniki, ul. Marszałka Józefa
Piłsudskiego.
6) Dla mienia ruchomego – teren RP
13. SZKODOWOŚĆ:
Szkodowość z poszczególnych rodzajów ubezpieczeń została podana w załączniku nr 8 pkt VI do
SIWZ.
IV UBEZPIECZANE RYZYKA
1. UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH
1.1. Przedmiot i zakres ubezpieczenia
Zakres ubezpieczenia:

Ogień, bezpośrednie uderzenie pioruna, wybuch, eksplozja, upadek
statku powietrznego, huragan, powódź, grad, obsunięcie się ziemi,
lawina, uderzenie pojazdu, następstwa szkód wodociągowych,
skażenia i zanieczyszczenia mienia (klauzula pokrycia kosztów
skażenia i zanieczyszczenia), deszcz nawalny, napór śniegu lub lodu,
trzęsienie ziemi, huk ponaddźwiękowy, dym i sadza, upadek drzew,
budynków lub budowli, słupów i linii napowietrznych, dewastacja,
pękanie rur oraz szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w
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następstwie akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniami
losowymi objętymi zakresem ubezpieczenia
Przedmiot i suma
Ubezpieczenie obejmuje ewidencjonowane i określone w umowie
ubezpieczenia:
ubezpieczenia stanowiące własność Ubezpieczającego bądź będące w
jego posiadaniu na podstawie tytułu prawnego lub będące własnością
wskazanych osób trzecich, środki trwałe (bez względu na wiek, stopień
umorzenia/amortyzacji i technicznego/faktycznego zużycia), środki
obrotowe, mienie niskocenne, nakłady inwestycyjne, mienie osobiste i
przedmioty osobistego użytku zatrudnionych pracowników u
Ubezpieczającego, oraz gotówkę i inne wartości pieniężne.
Suma
System
Przedmiot ubezpieczenia
Typ wartości
ubezpieczenia
ubezpieczenia
(z VAT)
I. 1) Budynki PCM Sp. z o.o
Sumy stałe
ks. Brutto
1 556 670,47 zł
I. 2) Budynki dzierżawione od
Sumy stałe
ks. Brutto
3 268 843,16 zł
Starostwa Powiatowego
II. 1) Budowle PCM Sp. z o.o.
Sumy stałe
ks. Brutto
377 950,87 zł
II. 2) Budowle dzierżawione od
Starostwa Powiatowego
III. 1) Maszyny, urządzenia,
wyposażenie
PCM Sp. z o.o.
III. 2) Maszyny, urządzenia,
wyposażenie
Dzierżawione od Starostwa
Powiatowego
IV. Środki obrotowe ( apteka,
oddziały) .
V. Mienie niskocenne i wyposażenie
VI. Mienie pracownicze ( limit na
jednego pracownika = 500 PLN)
VII. Nakłady inwestycyjne
VIII. Gotówka

Sumy stałe

ks. Brutto

202 118,71 zł

Sumy stałe

ks. Brutto

2 514 355,99 zł

Sumy stałe

ks. Brutto

666 096,00 zł

Sumy stałe

Koszt zakupu

I ryzyko

wart.
ewidencyjna
wart.
rzeczywista
wart.
odtworzeniowa
wart. nominalna

I ryzyko
I ryzyko
I ryzyko

50 000,00 zł
300 000,00 zł
20 000,00 zł
100 000,00 zł
10 000,00 zł
9 066 035,20 zł

Sumy ubezpieczenia zawierają podatek VAT, odszkodowanie płatne z VAT.
1.2. Franszyzy i udział własny
Franszyza integralna: 400,00 zł z zastrzeżeniem, że dla mienia pracowniczego, gotówki i oszkleń
– brak franszyzy integralnej
Franszyza redukcyjna: brak
Udział własny: brak
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1.3. Dodatkowe warunki dotyczące ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych:
1. Huragan – za huragan uważa się wiatr o sile nie mniejszej niż 17,1 m/s; jeżeli definicja huraganu z
OWU jest korzystniejsza to będzie ona miała zastosowanie.
2. Przez uderzenie pojazdu rozumie się bezpośrednie uderzenie w ubezpieczone mienie pojazdu
drogowego, szynowego jak również przewożonego przez niego ładunku. Uderzeniem pojazdu w
ramach powyższej klauzuli jest również uderzenie pojazdu kierowanego lub eksploatowanego przez
Ubezpieczającego lub osobę, za którą ponosi odpowiedzialność.
3. Ubezpieczyciel odpowiada również za szkody spowodowane przez uderzenie pioruna, huragan i
grad w przedmiotach zamontowanych na zewnątrz budynku.
4. W zakresie ryzyka szkód wodnokanalizacyjnych ubezpieczeniem objęte będą szkody powstałe na
skutek niezamierzonego i niekontrolowanego wydobywania się wody, innych cieczy, lub pary z
przewodów i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub innych
urządzeń technologicznych;
- cofnięcia się ścieków z sieci kanalizacyjnej;
- samoczynnego uruchomienia się instalacji tryskaczowych/zraszaczowych z innych przyczyn niż
pożar;
- pozostawienia otwartych kranów lub innych zaworów;
- zamarznięcia i/lub pęknięcia rur, instalacji, klimatyzacji, umywalek, toalet, kranów, a także
elementów tych lub podobnych przedmiotów.
- ryzyko szkód wodociągowych obejmuje także szkody w przewodach i urządzeniach
wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub innych urządzeniach
technologicznych, w tym spowodowane przez zamarznięcia lub pęknięcia, powstałe w związku ze
szkodami wodociągowymi - limit odpowiedzialności – 100 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia
w okresie ubezpieczenia.
5. W ramach ubezpieczenia ryzyka śniegu/lodu pokryte będą zarówno szkody będące następstwem
oddziaływania ciężaru śniegu/lodu na przedmiot ubezpieczenia, jak i szkody będące następstwem
zawalenia się budynków, budowli, masztów, drzew itp. na ubezpieczone mienie w wyniku działania
śniegu/lodu oraz szkody będące następstwem zalania mienia na skutek topnienia śniegu lub lodu
zalegającego na dachach o ile do ich powstania nie doszło na skutek złego stanu technicznego dachu
lub innych elementów budynku lub niezabezpieczenia otworów dachowych, okiennych lub
drzwiowych. W tym obejmuje szkody, które spowodowały uszkodzenie lub zniszczenie elementów
budynku (pokrycie dachu, obróbki blacharskie, rynny, drabinki, instalacje odgromowe, itp.) również
w sytuacji kiedy nie zostały naruszone i uszkodzone elementy konstrukcyjne budynku. Dla ryzyka
zalania mienia na skutek topnienia śniegu lub lodu zalegającego na dachach ustala się limit w
wysokości 100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, wyczerpywany.
6. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że w przypadku szkód
powstałych w wyniku zalania od podłoża, Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność także za mienie
składowane bezpośrednio na podłodze. Klauzula ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do
mienia, którego składowanie na podłodze było uzasadnione z uwagi na jego specyfikę lub
właściwości.
1.4. Klauzule obligatoryjne:
1. Klauzula reprezentantów
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Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek winy umyślnej lub
rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego lub osób, za które Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność.
Dla celów niniejszej umowy za reprezentantów Ubezpieczającego uważa się wyłącznie osoby lub
organ wieloosobowy, które zgodnie z obowiązującymi przepisami lub statutem uprawnione są do
zarządzania ubezpieczoną jednostką.
2. Klauzula ubezpieczenia ryzyka pośredniego uderzenia pioruna
1. Ubezpieczyciel pokrywa do ustalonego limitu szkody w przedmiocie ubezpieczenia powstałe w
wyniku pośredniego uderzenia pioruna. Za pośrednie uderzenie pioruna uważa się pośrednie
działanie wyładowania atmosferycznego na przedmiot ubezpieczenia, powodujące uszkodzenie
bądź zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia wskutek indukcji prądu elektrycznego wywołanej
wyładowaniem atmosferycznym
2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także szkody powstałe w wyniku nagłego wzrostu napięcia w
sieci elektrycznej spowodowanego wyładowaniami atmosferycznymi.
3. Ww. zdarzenia losowe pozostają objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem, że mienie
zostało zabezpieczone przez zainstalowanie zabezpieczeń przeciwprzepięciowych wymaganych
przez producenta sprzętu lub wymaganych na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów.
4. Z ochrony ubezpieczeniowej pozostają wyłączone szkody powstałe we wszelkiego rodzaju
wkładkach
topikowych,
bezpiecznikach,
stycznikach,
odgromnikach,
ochronnikach
przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach;
5. Limit: 200.000,00 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, wyczerpywany.
3. Klauzula ubezpieczenia kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie
Ubezpieczyciel pokrywa ponad sumę ubezpieczenia uzasadnione i udokumentowane koszty
poniesione przez Ubezpieczającego wynikłe z zaistnienia szkody objętej umową ubezpieczenia,
powstałe w związku z uprzątnięciem pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki/
demontażu części niezdatnych do użytku, ich wywozem, składowaniem lub utylizacją. Ochrona
obejmuje również koszty demontażu i ponownego montażu nieuszkodzonych części
ubezpieczonego mienia, jeżeli czynności takie są niezbędne w celu przeprowadzenia naprawy
mienia dotkniętego szkodą. Powyższe koszty objęte są ochroną ubezpieczeniową do limitu
odpowiedzialności w wysokości 500.000,00 zł w okresie ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa
nie dotyczy kosztów związanych z usunięciem zanieczyszczeń wody lub gleby i jej rekultywacją.
Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej klauzuli stanowi nadwyżkę w stosunku
do ochrony gwarantowanej w granicach sumy ubezpieczenia w podstawowym zakresie
ubezpieczenia mienia.
4. Klauzula ubezpieczenia kosztów odtworzenia dokumentacji
Ubezpieczyciel pokrywa ponad sumę ubezpieczenia uzasadnione i udokumentowane koszty
odtworzeniem dokumentacji produkcyjnej lub zakładowej (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 limitu odpowiedzialności w wysokości 10%
wartości szkody, jednak nie więcej niż 200.000,00 zł w okresie ubezpieczenia.
Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej klauzuli stanowi nadwyżkę w stosunku
do ochrony gwarantowanej w granicach sumy ubezpieczenia w podstawowym zakresie
ubezpieczenia mienia.
5. Klauzula kosztów zabezpieczenia przed szkodą
W razie nieuchronności zajścia zdarzenia losowego objętego ochrona ubezpieczeniową,
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ubezpieczyciel pokrywa ponad sumę ubezpieczenia uzasadnione i udokumentowane koszty
zabezpieczenia przed szkodą zagrożonego ubezpieczonego mienia.
Limit odpowiedzialności w ramach niniejszej klauzuli wynosi: 10% sumy ubezpieczenia mienia
bezpośrednio zagrożonego szkodą, nie więcej niż 300.000,00 zł w okresie ubezpieczenia.
Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej klauzuli stanowi nadwyżkę w stosunku
do ochrony gwarantowanej w granicach sumy ubezpieczenia w podstawowym zakresie
ubezpieczenia mienia.
6. Klauzula - aktów terroryzmu
Do zakresu ochrony ubezpieczeniowej włącza się szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w
wyniku zdarzeń losowych objętych ochroną ubezpieczeniową oraz akcji ratowniczej prowadzonej w
związku z tymi zdarzeniami, będącymi następstwem aktów terroryzmu.
1. Przez akty terroryzmu rozumie się wszelkiego rodzaju działanie mające na celu wprowadzenie
chaosu, zastraszenie ludności lub dezorganizację życia publicznego dla osiągnięcia określonych
skutków ekonomicznych, politycznych, religijnych, ideologicznych, socjalnych lub społecznych,
2. Z zakresu ochrony wyłączone są szkody spowodowane uwolnieniem lub wystawieniem na
działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych jak również wszelkie szkody
spowodowane atakiem elektronicznym, włączając w to włamania komputerowe lub
wprowadzenie jakiejkolwiek formy wirusa komputerowego.
3. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 500.000,00 zł
4. Franszyza redukcyjna: 10% wysokości szkody nie mniej niż 5.000,00 zł.
7. Klauzula - kosztów ewakuacji
Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową koszty ewakuacji pacjentów oraz sprzętu
medycznego, poniesione w wyniku zagrożenia ryzykami określonymi w zakresie ubezpieczenia w
tym również aktu terroryzmu w rozumieniu ww. Klauzuli, pod warunkiem, iż niebezpieczeństwo to
będzie wydawało się realne.
Za koszty ewakuacji uważa się poniesione i udokumentowane koszty związane z:
1.
transportem pacjentów,
2.
transportem sprzętu medycznego,
3.
magazynowaniem/przechowywaniem sprzętu medycznego w czasie koniecznym dla
czynności ewakuacyjnych,
4.
dozorem sprzętu medycznego przez wyspecjalizowane podmioty,
5.
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 100 zł za dobę.
Ubezpieczyciel pokrywa powyższe koszty wyłącznie w sytuacji, gdy ewakuacja przeprowadzona
została na polecenie Policji, Straży Pożarnej lub Straży Miejskiej oraz odbywała się pod kierunkiem
lub w obecności ww. służb.
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi 30.000,00
zł
8. Klauzula - ubezpieczenia drobnych robót budowlanych
Zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody powstałe w związku z prowadzeniem w miejscu
ubezpieczenia:
a) prac ziemnych
b) robót budowlanych (m.in. polegającymi na przebudowie, modernizacji, rozbudowie bądź
remoncie), z zastrzeżeniem, że ich realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej
budynku/budowli lub konstrukcji dachu.
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ryzyka wskazane w umowie ubezpieczenia i udzielana jest dla:
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a) mienia będącego przedmiotem robót budowlanych – do limitu 400.000,00 zł na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia,
b) w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia – do pełnej sumy ubezpieczenia.
9. Klauzula ograniczenia zasady proporcji
Wyłączona zostaje zasada stosowania proporcjonalnej redukcji odszkodowania w przypadku, gdy
wartość przedmiotu ubezpieczenia, przy uwzględnieniu rodzaju zadeklarowanej wartości będącej
podstawą do ustalenia sumy ubezpieczenia, w dniu szkody nie przekracza 120% sumy
ubezpieczenia tego przedmiotu.
10. Klauzula - wartości księgowej brutto
W przypadku zadeklarowania przez Ubezpieczającego do ubezpieczenia środków trwałych w
wartości księgowych brutto (wartość księgowa początkowa) Ubezpieczyciel akceptuje
zadeklarowane wartości bez względu na wiek, stopień umorzenia (amortyzacji) i technicznego lub
faktycznego zużycia ubezpieczanego mienia, a odszkodowanie za uszkodzone będzie wypłacane do
wartości księgowej brutto uszkodzonego mienia. Zasada proporcjonalnej wypłaty odszkodowania
stosowana będzie tylko w przypadku niezgodności wartości księgowej brutto zadeklarowanej przez
Ubezpieczonego z uwzględnieniem postanowień klauzuli ograniczenia zasady proporcji
11. Klauzula przewłaszczenia mienia
W przypadku przewłaszczenia na instytucję finansującą - na zabezpieczenie składników
majątkowych Ubezpieczonego, ochroną ubezpieczeniowa nie wygasa, lecz jest kontynuowana na
dotychczasowych warunkach, chyba, że strony umówią się inaczej.
12. Klauzula automatycznej ochrony dla nowych lokalizacji (klauzula miejsca ubezpieczenia)
1) Ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona na mienie znajdujące się we wszystkich
lokalizacjach na terenie RP, których użytkowanie Ubezpieczający rozpocznie w okresie
ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od momentu przyjęcia danej lokalizacji
do użytku (np. podpisania umowy najmu), pod warunkiem, że adresy tych lokalizacji wraz z
wartością znajdującego się w nich mienia zostaną podane do wiadomości ubezpieczyciela w ciągu
30 dni od momentu przyjęcia ich do użytku.
2) W odniesieniu do nowych lokalizacji zabezpieczenia można uznać za wystarczające o ile spełniają
obowiązujące przepisy p.poż.
3) Maksymalny limit odpowiedzialności na pojedynczą lokalizację wynosi: 500.000,00 zł
4) Jeżeli wartość mienia zgromadzonego w danej lokalizacji przekracza podaną w pkt. 3) kwotę,
lokalizacja ta może zostać ubezpieczona ponad wskazany limit na zasadach określonych w
ogólnych warunkach ubezpieczenia.
5) Składka będzie rozliczana systemem pro rata za okres ubezpieczenia; składka podlegać będzie
rozliczeniu w terminie 30 dni po upływie okresu ubezpieczenia.
13. Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowego mienia
(automatyczne ubezpieczenie nowych inwestycji, klauzula inwestycyjna)
1) Ustala się, że nowo nabyte środki trwałe i pozostałe mienie oraz wzrost wartości środków
trwałych wskutek dokonanych inwestycji, zostają objęte automatyczną ochroną
ubezpieczeniową od chwili przejścia ryzyka ich posiadania na Ubezpieczającego.
Automatyczna ochrona ubezpieczeniowa odnosi się wyłącznie do miejsc ubezpieczenia
wskazanych w umowie ubezpieczenia. Przejście ryzyka związanego z posiadaniem nowych
środków trwałych na Ubezpieczającego powinno być potwierdzone dokumentem np. fakturą
zakupu lub protokołem zdawczo – odbiorczym. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje
mienia podczas załadunku, transportu, rozładunku oraz prac budowlano-montażowych (w
tym prób i testów).
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej
Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie – 1/2016/PCM
© PWS Konstanta S.A.

9

Znak sprawy: 1/2016/PCM

Załącznik A

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI 1
Odpowiedzialność ubezpieczyciela w stosunku do automatycznie ubezpieczonego na mocy
niniejszej klauzuli mienia ograniczona jest do wysokości 15% wartości łącznej sumy
ubezpieczenia.
3)
Nowo nabyte środki trwałe oraz inwestycje, których suma ubezpieczenia przekracza przyjęty
w klauzuli limit, mogą być ubezpieczone na zasadach określonych w ogólnych warunkach
ubezpieczenia. Analogiczne zasady obowiązują, jeżeli w okresie ubezpieczenia łączna suma
ubezpieczenia nowo nabytego mienia oraz inwestycji przekroczy przyjęty w klauzuli limit.
4)
W przypadku, gdy w okresie ubezpieczenia suma ubezpieczenia mienia ulegnie zmniejszeniu
wskutek jego zbycia, rozbiórki bądź zezłomowania, ubezpieczyciel dokona rozliczenia składki na
zasadach pro rata.
14. Klauzula rozliczenia składki
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.
15. Klauzula warunków i taryf
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 ustalone w procedurze przetargowej. Warunki i stawki są niezmienne
w całym okresie ubezpieczenia
Postanowienia niniejszej klauzuli nie mają zastosowania do przypadków uregulowanych w
art. 816 kodeksu cywilnego.
16. Klauzula czasu ochrony
Niezależnie od ustalonego w umowie ubezpieczenia terminu zapłaty składki, odpowiedzialność
ubezpieczyciela rozpoczyna się z chwilą określoną w umowie ubezpieczenia jako początek okresu
ubezpieczenia. Z zachowaniem postanowień klauzuli prolongacyjnej.
17. Klauzula prolongacyjna
Ustala się, że brak wpłaty przez Ubezpieczającego składki 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 ubezpieczyciel zobowiązany jest wyznaczyć Ubezpieczającemu na
piśmie dodatkowy, co najmniej 14 dniowy, termin do zapłaty składki. W przypadku nie dokonania
wpłaty w wyznaczonym terminie, ubezpieczyciel może odstąpić od umowy ubezpieczenia ze
skutkiem natychmiastowym.
18. Klauzula przelewu bankowego
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
19. Klauzula sądu polubownego
Spory wynikłe z istnienia i stosowania niniejszej umowy ubezpieczenia strony mogą poddać pod
rozstrzygnięcie sądu polubownego. W braku zapisu na sąd polubowny, właściwym będzie sąd
powszechny siedziby Ubezpieczającego.
20. Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych
Ubezpieczyciel uznaje, we wszystkich funkcjonujących oraz nowych lokalizacjach, istniejące u
Ubezpieczonego zabezpieczenia przeciwpożarowe za wystarczające do udzielenia ochrony
2)
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ubezpieczeniowej i wypłaty odszkodowania. Ubezpieczony potwierdza, że spełnia w tym zakresie
obowiązujące przepisy prawa. Ubezpieczycielowi przysługuje prawo do przeprowadzenia lustracji
ryzyka.
W odniesieniu do nowych lokalizacji zabezpieczenia można uznać za wystarczające o ile spełniają
obowiązujące przepisy p.poż.
21. Klauzula braku części zamiennych
W sytuacji, kiedy uszkodzeniu ulegnie jeden z elementów podzespołu, który wchodzi w skład
urządzenia objętego umową ubezpieczenia a jego samodzielny zakup nie jest możliwy,
Ubezpieczyciel pokryje koszt zakupu całego podzespołu.
Limit: 100.000,00 zł na jedno i wszystkie w odniesieniu do kosztów dodatkowych wynikłych z braku
części zamiennych.
22. Klauzula odkupienia urządzeń
W przypadku szkody obejmującej urządzenie, którego nie można odkupić ze względu na
zakończenie jego produkcji, odszkodowanie wypłacane będzie w wysokości ceny urządzenia o
najbardziej zbliżonych parametrach technicznych, nie więcej jednak niż suma ubezpieczenia.
Odszkodowanie takie nie będzie traktowane jako modernizacja.
23. Klauzula ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia.
Ochroną ubezpieczeniową objęte jest dodatkowo ryzyko stłuczenia (rozbicia) szyb i innych
przedmiotów szklanych należących do ubezpieczającego lub będących w jego posiadaniu i
stanowiące wyposażenie budynków, lokali 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.
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:
- powstałe przy wymianie lub wymontowaniu ubezpieczonego przedmiotu,
- powstałe wskutek zadrapania, porysowania, poplamienia bądź zmiany barwy,
Limit odpowiedzialności: 20.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
24. Klauzula pokrycia kosztów skażenia i zanieczyszczenia
Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu
ubezpieczonego mienia wskutek zdarzeń losowych objętych umową ubezpieczenia
25. Klauzula rezygnacji z regresu wobec pracowników ubezpieczonego
Ubezpieczyciel zrzeka się przysługującego mu na podstawie art. 828 k.c. prawa do roszczenia
zwrotnego wobec sprawcy szkody z tytułu wypłaty odszkodowania Ubezpieczonemu w przypadku
gdy sprawcą szkody jest pracownik Ubezpieczonego wykonujący pracę w ramach stosunku pracy
(art. 22 kp), zatrudniony na podstawie pisemnej umowy o pracę. Niniejsza klauzula nie dotyczy
szkód wyrządzonych przez te osoby umyślnie.
Z obszaru działania niniejszej klauzuli wyłączone pozostają wszelkie osoby prawne (podmioty
gospodarcze, spółki, instytucje itp.) wykonujące pracę w ramach przepisów prawa cywilnego, np. na
podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia czy też innych rodzajów umów cywilnoprawnych
nienazwanych.
26. Klauzula niezachowania parametrów prądu elektrycznego
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Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo maszyny, urządzenia, aparaty, instalacje
elektryczne od szkód spowodowanych niewłaściwym działaniem prądu elektrycznego, w
szczególności powstałych w wyniku zwarcia, uszkodzenia izolacji, nadmiernego wzrostu lub
obniżenia napięcia, przegrzania, okopcenia, itp.
Poza wyłączeniami odpowiedzialności określonymi w umowie ubezpieczenia oraz / lub w ogólnych
warunkach ubezpieczenia, ubezpieczeniem nie są objęte szkody :
a) mechaniczne, chyba że powstały w następstwie szkody elektrycznej,
b) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat
naprawczy,
c) w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach elektrycznych (na przebicie
izolacji, na obciążenie, na nagrzewanie się maszyny, itp.) z wyjątkiem prób dokonywanych w
związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (oględzinami i przeglądami),
d) we wszelkiego rodzaju miernikach (woltomierzach, amperomierzach, indykatorach, itp.) i
licznikach,
e) we wszelkiego rodzaju bezpiecznikach elektrycznych, stycznikach i odgromnikach oraz
żarówkach, grzejnikach, lampach itp.,
f) w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie
przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (oględzin i przeglądu) stosownie do
obowiązujących przepisów lub konserwacji,
g) w elektroenergetycznych liniach przesyłowych.
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 50.000,00 zł
Limit nie dotyczy szkód które zgodnie z OWU nie są limitowane.
Franszyza redukcyjna 5% wartości szkody nie mniej niż 500 zł
27. Klauzula szkód mechanicznych
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo maszyny, urządzenia, aparaty od szkód
mechanicznych spowodowanych :
a) działaniem człowieka,
b) wadami produkcyjnymi,
c) przyczynami eksploatacyjnymi.
Za szkody spowodowane:
a) działaniem człowieka - uważa się szkody powstałe wskutek nieumyślnego błędu
uprawnionych do obsługi osób oraz nieumyślnego lub umyślnego uszkodzenia (zniszczenia)
przez osoby trzecie,
b) wadami produkcyjnymi - uważa się szkody powstałe w wyniku błędów w projektowaniu lub
konstrukcji, wadliwego materiału oraz wad i usterek fabrycznych nie wykrytych podczas
wykonania maszyny lub zamontowania jej na stanowisku pracy,
c) przyczynami eksploatacyjnymi - uważa się niezawinione przez obsługę szkody eksploatacyjne
polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu elementów maszyny przez zjawiska fizyczne, np.
siły odśrodkowe, wzrost ciśnienia, eksplozję lub implozję, przegrzanie oraz wadliwe działanie
urządzeń: sterujących, zabezpieczających, sygnalizacyjno-pomiarowych, itp.
Ubezpieczeniem nie są objęte szkody :
a) w maszynach, urządzeniach i aparatach technicznych zamontowanych pod ziemią, związanych
bezpośrednio z produkcją wydobywczą (kopalnictwem węgla kamiennego, brunatnego, soli,
ropy naftowej, gazu ziemnego, rud żelaza i metali nieżelaznych),
b) w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub z uwagi na swoje specyficzne
funkcje podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji,
c) w czasie naprawy dokonywanej przez zewnętrzne służby techniczne,
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d) będące następstwem naturalnego zużycia wskutek eksploatacji maszyny,
e) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat
naprawczy,
f) spowodowane wadami bądź usterkami ujawnionymi przed zawarciem ubezpieczenia,
g) o charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania powierzchni, wgniecenia,
obtłuczenia,
h) wynikające z wszelkich pośrednich i utraconych korzyści
i) w postaci utraty zysku
Limit odpowiedzialności : 50 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Limit nie dotyczy szkód, które zgodnie z OWU nie są limitowane.
Franszyza redukcyjna dla przedmiotowej klauzuli: 5% wartości szkody nie mniej niż 500,00 zł
28. Klauzula katastrofy budowlanej
Ochroną ubezpieczeniową objęte zostają szkody powstałe w wyniku katastrofy budowlanej
rozumianej jako samoistne, niezamierzone i gwałtowne zawalenie się całości bądź części obiektu
niezależnie od przyczyny pierwotnej.
Poza pozostałymi nie zmienionymi niniejszą klauzulą wyłączeniami określonymi w ogólnych
warunkach ubezpieczenia i umowie ubezpieczenia, niniejsza klauzula nie obejmuje szkód w
obiektach:
• których wiek przekracza 50 lat;
• nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego;
• tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania;
• użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem;
Limit odpowiedzialności: 500.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Franszyza redukcyjna: 10% wartości szkody, nie mniej niż 1.000,00
29. Klauzula poszukiwania wycieków
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje koszty poszukiwania wycieków z instalacji wodnokanalizacyjnej oraz usunięcia skutków takich poszukiwań maksymalnie do wysokości 50.000,00 zł
na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
30.Klauzula dewastacji
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel obejmuje
ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe wskutek dewastacji/wandalizmu, za które uważa się
rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia, spowodowane przez osoby trzecie.
Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy obiektów opuszczonych i niewykorzystywanych przez okres
dłuższy niż 30 dni.
Limit odpowiedzialności: 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, z
podlimitem: 5 000 zł dla szkód powstałych wskutek pomalowania (w tym graffiti);
31. Klauzula ubezpieczenia przezornej sumy ubezpieczenia
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje tzw. przezorną sumę ubezpieczenia, którą rozdziela się na sumy
ubezpieczenia tych kategorii ubezpieczanego mienia lub nakładów adaptacyjnych, dla których
wystąpiło niedoubezpieczenie, lub w odniesieniu, do których suma ubezpieczenia jest
niewystarczająca ze względu na poniesione koszty związane z uniknięciem lub ograniczeniem
rozmiaru szkody. Przezorna suma ubezpieczenia nie ma zastosowania do przedmiotów
ubezpieczenia obejmowanych ochroną w systemie na pierwsze ryzyko. Limit odpowiedzialności na
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi: 500.000,00 zł
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1.5. Klauzule fakultatywne:

lp

Klauzula fakultatywna – warunek dodatkowy

1

Klauzula limitu all Risk
W przypadku, w którym nie zachodzi odpowiedzialność ubezpieczyciela na mocy
umowy ubezpieczenia z uwagi na niewystąpienie ryzyka nazwanego określonego
powyżej w pkt 1.1. ustala się, iż zastosowanie do zaistniałych szkód będzie miał
zakres dodatkowy oparty na bazie wszystkich ryzyk zgodnie z postanowieniami
OWU wykonawcy mających zastosowanie do umowy. Limit odpowiedzialności dla
zakresu dodatkowego wynosi 100 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w
okresie rozliczeniowym.
Klauzula braku przydatności – leków po szkodzie
Strony umowy postanawiają, że jeżeli w wyniku szkody nastąpi takie uszkodzenie
leków, które uniemożliwi ich wykorzystanie, Ubezpieczyciel wypłaci
Uprawnionemu odszkodowanie również za te leki , 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. Zakres ten obejmuje również uszkodzenie leków w
wyniku przekroczenia dopuszczalnej temperatury przechowywania wynikające
ze wzrostu temperatury , który jest następstwem:
- awarii urządzeń chłodzących
- brakiem zasilania urządzeń chłodzących spowodowanego szkodą objętą
zakresem ubezpieczenia
Limit odpowiedzialności 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

2

Liczba
punktów za
włączenie
klauzuli

6

4

2. UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM, RABUNKU I WANDALIZMU
2.1. Zakres ubezpieczenia
Zakres ubezpieczenia obejmuje co najmniej poniżej wymienione ryzyka i koszty.
Za szkody spowodowane przez:
1) kradzież z włamaniem - uważa się:
a) zabór mienia, którego sprawca dokonał lub usiłował dokonać z zamkniętego lokalu po
usunięciu przy użyciu siły i narzędzi istniejących zabezpieczeń lub otworzeniu zabezpieczenia
kluczem oryginalnym, który zdobył przez kradzież z włamaniem z innego lokalu lub w wyniku
rabunku,
b) zabór mienia dokonany przez sprawcę, który ukrył się w lokalu przed jego zamknięciem, jeżeli
pozostawił ślady, które mogą być użyte jako dowód potajemnego ukrycia,
2) rabunek - uważa się zabór ubezpieczonego mienia:
a) z zastosowaniem przemocy fizycznej wobec ubezpieczającego lub osób u niego zatrudnionych
bądź groźby natychmiastowego użycia przemocy albo z doprowadzeniem do nieprzytomności
lub bezbronności - dla pokonania ich oporu przed wydaniem ubezpieczonego mienia,
b) przez sprawcę, który z zastosowaniem przemocy fizycznej bądź groźby natychmiastowego
użycia przemocy doprowadził do objętego ubezpieczeniem lokalu lub/i urządzenia bądź
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pomieszczenia do przechowywania wartości pieniężnych osobę posiadającą klucze i zmusił ją
do ich otworzenia albo sam je otworzył kluczami zrabowanymi.
3) wandalizm - za które uważa się rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia,
spowodowane przez osoby trzecie, które uzyskały do niego dostęp w sposób określony w pkt. 1
i 2.
4) kradzież zwykła – zabór mienia wymienionego w przedmiocie ubezpieczenia na skutek
kradzieży nie spełniającej znamion opisanych w OWU, SIWZ. Limit: 10.000,00 zł na jedno i na
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Ryzyko kradzieży zwykłej nie obejmuje gotówki i
kosztowności.
Przez kosztowności rozumie się złoto i srebro oraz inne metale szlachetne, kamienie szlachetne
oraz wyroby z tych metali i kamieni szlachetnych.
2.2. Definicja kradzieży zwykłej w miejscu ubezpieczenia
W ramach niniejszej klauzuli rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko „kradzieży
zwykłej”. Dla potrzeb niniejszej klauzuli kradzież zwykła rozumiana jest jako nie pozostawiający
widocznych śladów włamania zabór mienia w celu jego przywłaszczenia.
W ramach niniejszej Klauzuli Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność pod warunkiem że
Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody
spowodowanej kradzieżą.
Ubezpieczyciel nie odpowiada za:
a) niewyjaśnione zniknięcie, zaginięcie, niewytłumaczalne niedobory lub niedobory
inwentarzowe i braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi;
b) wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego umyślnego działania
lub rażącego niedbalstwa ubezpieczającego, członków jego rodziny, jego pracowników albo
innej osoby, która pozostaje z ubezpieczającym we wspólnym gospodarstwie domowym,
c) udział własny Ubezpieczonego określony w klauzuli dla każdego indywidualnego zdarzenia,
d) wszelkiego rodzaju straty pośrednie włącznie z karami, stratami spowodowanymi przez zwłokę
w wykonaniu, niewykonanie lub utratę zlecenia,
e) braki, straty lub szkody stwierdzone dopiero w toku inwentaryzacji.
Limit odpowiedzialności: 10.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Udział własny: 10% szkody, nie mniej niż 500,00 zł.
2.3. Przedmiot ubezpieczenia:
Przedmiot ubezpieczenia

System ubezpieczenia

Suma
ubezpieczenia

I. Maszyny, urządzenia, wyposażenie w tym
sprzęt elektroniczny, sprzęt medyczny
I ryzyko
należące do PCM i osób trzecich.
II. Środki obrotowe
I ryzyko
III. Gotówka od kradzieży z włamaniem
I ryzyko
IV. Gotówka od rabunku w lokalu
I ryzyko
V. Gotówka w transporcie
I ryzyko
VI. Mienie pracownicze**)
I ryzyko
Limit odpowiedzialności dla ryzyka kradzieży zwykłej: 10.000,00 zł na
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

20 000,00 zł
10 000,00 zł
10 000,00 zł
10 000,00 zł
10 000,00 zł
10 000,00zł
jedno i na
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**) Za mienie pracownicze/osób trzecich (w tym pacjentów) przyjmuje się przedmioty osobistego
użytku pracowników/osób trzecich, które zwyczajowo lub na żądanie pracodawcy znajdują się w
miejscu pracy, z wyłączeniem elektroniki oraz wartości pieniężnych, za które uważa się gotówkę,
krajowe i zagraniczne znaki pieniężne, akcje, obligacje, czeki, weksle i inne dokumenty
zastępujące w obrocie gotówkę oraz złoto, srebro, wyroby z tych metali, kamienie szlachetne i
perły, a także platynę i inne metale z grupy platynowców
2.4. Franszyzy i udział własny
Franszyza integralna: 200,00 zł, nie dotyczy gotówki, mienia pracowniczego i mienia osób
trzecich
Franszyza redukcyjna / udział własny: brak
2.5. Klauzule obligatoryjne:
1. Klauzula przewłaszczenia mienia
W przypadku przewłaszczenia na instytucje finansującą - na zabezpieczenie składników majątkowych
Ubezpieczonego, ochroną ubezpieczeniowa nie wygasa, lecz jest kontynuowana na dotychczasowych
warunkach, chyba, że strony umówią się inaczej.
2. Klauzula automatycznej ochrony dla nowych lokalizacji (klauzula miejsca ubezpieczenia)
Ustala się, że:
1) Ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona na mienie znajdujące się we wszystkich lokalizacjach
na terenie RP, których użytkowanie Ubezpieczający rozpocznie w okresie ubezpieczenia. Ochrona
ubezpieczeniowa rozpoczyna się od momentu przyjęcia danej lokalizacji do użytku (np. podpisania
umowy najmu), pod warunkiem, że adresy tych lokalizacji wraz z wartością znajdującego się w nich
mienia zostaną podane do wiadomości ubezpieczyciela w ciągu 30 dni od momentu przyjęcia ich do
użytku.
2) Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe w odniesieniu do nowych lokalizacji uznaje się za
wystarczające o ile nie są gorsze niż w funkcjonujących lokalizacjach.
3) Maksymalny limit odpowiedzialności na pojedynczą lokalizację wynosi: 20.000,00 zł
3. Klauzula odkupienia urządzeń
W przypadku szkody obejmującej urządzenie, którego nie można odkupić ze względu na zakończenie
jego produkcji, odszkodowanie wypłacane będzie w wysokości ceny urządzenia o najbardziej
zbliżonych parametrach technicznych, nie więcej jednak niż suma ubezpieczenia. Odszkodowanie
takie nie będzie traktowane jako modernizacja. Wypłata
4. Klauzula warunków i taryf
W przypadku doubezpieczenia, uzupełniania lub podwyższania sumy ubezpieczenia lub limitu
odpowiedzialności w okresie ubezpieczenia, zastosowanie mieć będą warunki umowy oraz stawki
ubezpieczeniowe ustalone w procedurze przetargowej. Warunki i stawki są niezmienne w całym
okresie ubezpieczenia Postanowienia niniejszej klauzuli nie mają zastosowania do przypadków
uregulowanych w art. 816 kodeksu cywilnego.
5. Klauzula czasu ochrony
Niezależnie od ustalonego w umowie ubezpieczenia terminu zapłaty składki, odpowiedzialność
ubezpieczyciela rozpoczyna się z chwilą określoną w umowie ubezpieczenia jako początek okresu
ubezpieczenia.
6. Klauzula kosztów naprawy zabezpieczeń
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W ramach dodatkowego limitu w wysokości 10.000,00 zł. Ubezpieczyciel pokryje szkody powstałe w
następstwie kradzieży lub próby kradzieży mienia lub rabunku polegające na zniszczeniu lub
uszkodzeniu urządzeń zabezpieczających, alarmowych, ścian, stropów, zamków, drzwi, żaluzji, rolet,
krat, kas pancernych itp.
7. Klauzula prolongacyjna
Brak wpłaty przez Ubezpieczającego składki w terminie przewidzianym w umowie ubezpieczenia, nie
powoduje wygaśnięcia (rozwiązania) umowy, ani zawieszenia udzielanej ochrony ubezpieczeniowej i
nie może być podstawą do odstąpienia przez ubezpieczyciela od umowy ze skutkiem
natychmiastowym.
W sytuacji braku opłaty składki ubezpieczyciel zobowiązany jest wyznaczyć Ubezpieczającemu na
piśmie dodatkowy, co najmniej 14 dniowy, termin do zapłaty składki. W przypadku nie dokonania
wpłaty w wyznaczonym terminie, ubezpieczyciel może odstąpić od umowy ubezpieczenia ze skutkiem
natychmiastowym.
8. Klauzula przelewu bankowego
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.
9. Klauzula płatności rat
W przypadku wypłaty odszkodowania, Ubezpieczyciel nie jest uprawniony do potrącenia z kwoty
odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych lub żądania zapłaty pozostałych rat;
10. Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych
Towarzystwo Ubezpieczeń oświadcza, iż jest mu znany stan zabezpieczeń przeciw kradzieżowych
ubezpieczanego majątku i uznaje je za wystarczające i nie będzie powoływał się na zapisy OWU
dotyczące minimalnych wymogów dotyczących zabezpieczeń. W razie wystąpienia szkody
Towarzystwo ubezpieczeń może zażądać uzupełnienie zabezpieczeń.
11. Klauzula zgłaszania szkód
Zawiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie winno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w
ciągu 7 dni roboczych od daty powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości, chyba że zapisy
o.w.u. przewidują dłuższe terminy
12. Klauzula sądu polubownego
Spory wynikłe z istnienia i stosowania niniejszej umowy ubezpieczenia strony mogą poddać pod
rozstrzygnięcie sądu polubownego. W braku zapisu na sąd polubowny, właściwym będzie sąd
powszechny siedziby Ubezpieczającego.

3. UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK
3.1. Zakres i przedmiot ubezpieczenia
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Zakres
ubezpieczenia:

na bazie wszystkich ryzyk, minimum niżej wymienione ryzyka:
Wszelkie szkody materialne (fizyczne) polegające na utracie przedmiotu
ubezpieczenia, jego uszkodzeniu lub zniszczeniu wskutek nieprzewidzianej i
niezależnej od Ubezpieczającego przyczyny z włączeniem ryzyka kradzieży z
włamaniem i rabunku, oraz działania człowieka, ognia, wody, wiatru,
huraganu, gradu, mrozu, śniegu, deszcz, wilgoci pary wodnej itp., spadku lub
wzrostu napięcia w sieci instalacji elektrycznej, wad produkcyjnych i
przyczyn
technologicznych
tj.
błędów
konstrukcyjnych,
szkód
przepięciowych i pochodnych w związku z uderzeniem pioruna, poniesione
koszty szkody związane z akcja ratowniczą, uprzątnięciem pozostałości po
szkodzie, zabezpieczeniem przed szkodą, dodatkowe koszty pracy a także
dodatek dla sprzętu przenośnego kradzież, rabunek, potłuczenie,
upuszczenie.
Sprzęt przenośny: zakres terytorialny RP + Europa

Przedmiot i suma
ubezpieczenia:

przedmiotem ubezpieczenia jest sprzęt stacjonarny i przenośny

Przedmiot ubezpieczenia
Sprzęt elektroniczny niemedyczny stacjonarny– PCM Sp. z
o.o. – wg ŚT- (gr 491 - 6
Sprzęt elektr. medyczny – PCM Sp. z o.o– wg wykazu ŚT – gr
802
Sprzęt elektr. medyczny-przenośny – PCM Sp. z o.o– wg
wykazu ŚT – WYPOSAŻENIE KARETKI ( gr 802)
Sprzęt elektroniczny niemedyczny-PCM Sp. z o.o.– wg
niskocennych ŚT
Sprzęt elektroniczny medyczny – PCM Sp. z o.o– wg wyk.
niskocennych ŚT
Defibrylator – SE użyczony z Województwa Łódzkiego– wg
wykazu ST Dzierżawione
Limit dla pozostałego sprzętu przenośnego na szkody poza
lokalizacją
Limit dla elementów elektronicznych ( w dźwigach,
stanowiskach do restytucji)
Koszty odtworzenia danych i oprogramowania

Typ wartości

Suma
ubezpieczenia
(z VAT)

odtworzeniowa

338 584,05 zł

odtworzeniowa

1 222 321,97 zł

odtworzeniowa

153 962,30 zł

odtworzeniowa
odtworzeniowa
odtworzeniowa
odtworzeniowa
odtworzeniowa
odtworzeniowa

25 965,65 zł
17 473,90 zł
32 046,56 zł
10 000,00 zł
10 000,00 zł
150 000,00 zł

Sprzęt elektroniczny i medyczny ubezpieczony jest na sumy stałe. Koszty odtworzenia danych i
oprogramowanie są ubezpieczone na pierwsze ryzyko.
3.2. Franszyzy i udziały własne
Dla sprzętu przenośnego ustala się udział własny w szkodach poza lokalizacją w wysokości 5%.
Dla pozostałych szkód: franszyza redukcyjna na zdarzenie w wysokości: 500 zł.
Franszyza integralna – brak
Dla szkód w oprogramowaniu i kosztach odtworzenia danych - udział własny – 1.000,00 zł
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Sumy ubezpieczenia zawierają podatek VAT, odszkodowanie płatne z VAT.
3.3. Ochrona obejmuje również:
a) Ubezpieczenie sprzętu przenośnego poza lokalizacją
b) Ubezpieczenie elementów elektronicznych w windach, stanowiskach do restytucji itp.- limit
10.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia
c) Ubezpieczenie nośników obrazu w urządzeniach fotokopiujących ( bębny selenowe),
d) Ubezpieczenie lamp od wszystkich ryzyk,
Do ubezpieczenia nie ma zastosowania wyłączenie dotyczące braku dostawy lub przerwy w
dostawie mediów (gazu, elektryczności itp.)
Mienie ubezpieczone jest również w trakcie transportu wewnątrzzakładowego w obrębie jednej
lokalizacji
3.4. Klauzule obligatoryjne:
1. Klauzula rezygnacji z regresu wobec pracowników ubezpieczonego
Ubezpieczyciel zrzeka się przysługującego mu na podstawie art. 828 k.c. prawa do roszczenia
zwrotnego wobec sprawcy szkody z tytułu wypłaty odszkodowania Ubezpieczonemu w przypadku
gdy sprawcą szkody jest pracownik Ubezpieczonego wykonujący pracę w ramach stosunku pracy
(art. 22 kp), zatrudniony na podstawie pisemnej umowy o pracę. Niniejsza klauzula nie dotyczy
szkód wyrządzonych przez te osoby umyślnie.
Z obszaru działania niniejszej klauzuli wyłączone pozostają wszelkie osoby prawne (podmioty
gospodarcze, spółki, instytucje itp.) wykonujące pracę w ramach przepisów prawa cywilnego, np. na
podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia czy też innych rodzajów umów cywilnoprawnych
nienazwanych.
2. Klauzula wartości księgowej brutto
Ustala się, że suma ubezpieczenia sprzętu elektronicznego przyjętego do ubezpieczenia odpowiada
jego wartości księgowej brutto.
Przez wartość księgową brutto sprzętu elektronicznego rozumie się wartość początkową sprzętu
wprowadzonego do ewidencji jako nowy z uwzględnieniem obowiązujących przeszacowań.
Niniejsza klauzula ma zastosowanie dla sprzętu elektronicznego nie starszego niż 7 lat licząc od daty
jego produkcji .
Dla wartości księgowej brutto zastosowanie będą miały wszelkie postanowienia zawarte w ogólnych
warunkach ubezpieczenia odnoszące się do wartości odtworzeniowej .
3. Klauzula przewłaszczenia mienia
W przypadku przewłaszczenia na zabezpieczenie składników majątkowych Ubezpieczonego,
ochroną ubezpieczeniowa nie wygasa, lecz jest kontynuowana na dotychczasowych warunkach,
chyba, że strony umówią się inaczej. Ubezpieczający zobowiązany jest w terminie do 30 dni od dnia
zajścia zmian powiadomić Ubezpieczyciela o dokonaniu przewłaszczenia.
Postanowienia klauzuli dotyczą instytucji finansujących lub banków.
4. Klauzula braku części zamiennych
W sytuacji, kiedy uszkodzeniu ulegnie jeden z elementów podzespołu, który wchodzi w skład
urządzenia objętego umową ubezpieczenia a jego samodzielny zakup nie jest możliwy,
Ubezpieczyciel pokryje koszt zakupu całego podzespołu.
Limit: 20.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w odniesieniu do
kosztów dodatkowych wynikłych z braku części zamiennych. Wypłata odszkodowania nie
przekroczy sumy ubezpieczenia przyjętej w umowie ubezpieczenia dla danego przedmiotu
ubezpieczenia
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5. Klauzula odkupienia urządzeń
W przypadku szkody obejmującej urządzenie, którego nie można odkupić ze względu na
zakończenie jego produkcji, odszkodowanie wypłacane będzie w wysokości ceny urządzenia o
najbardziej zbliżonych parametrach technicznych, nie więcej jednak niż suma ubezpieczenia.
Odszkodowanie takie nie będzie traktowane jako modernizacja. Wypłata odszkodowania nie
przekroczy sumy ubezpieczenia przyjętej w umowie ubezpieczenia dla danego przedmiotu
ubezpieczenia
6. Klauzula wynagrodzenia ekspertów
Ubezpieczyciel pokrywa w ramach odszkodowania (limit ponad sumę ubezpieczenia) poniesione
przez Ubezpieczającego, nie odbiegające od cen rynkowych koszty ekspertów zewnętrznych,
rzeczoznawców, których zatrudnienie było konieczne w celu likwidacji szkody, za którą
Ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie.
Powyższe koszty pokrywane są do wysokości limitu 50.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w
okresie ubezpieczenia(dotyczy to również kosztów przygotowania dokumentacji niezbędnej do
likwidacji szkody). Klauzula ma zastosowanie pod warunkiem, że zatrudnienie eksperta było
uzgodnione i zaakceptowane przez Ubezpieczyciela.
7. Klauzula tymczasowe magazynowanie lub chwilowa przerwa w eksploatacji sprzętu
Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych
warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż TU rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej i
przyjmuje odpowiedzialność za szkody materialne powstałe w sprzęcie elektronicznym/częściach od
daty dostawy do planowanej daty włączenia do eksploatacji pod warunkiem, że:
– sprzęt elektroniczny/części są magazynowane w oryginalnych opakowaniach i
pomieszczeniach do tego przystosowanych,
– termin magazynowania i montażu nie przekracza 6-ciu m-cy od daty dostawy. O przedłużeniu tego
okresu Ubezpieczyciel musi być poinformowany przez Ubezpieczającego w terminie 24 godzin.
Ubezpieczyciel przedłuża ochronę ubezpieczeniową ponad te 6 m-cy ale zastrzega sobie prawo
ustanowienia warunków,
– ochrona ubezpieczeniowa w ramach tej klauzuli kończy się z chwilą przekazania sprzętu do
ponownej eksploatacji. Od tego momentu zakres ochrony obowiązuje zgodnie z ogólnymi
warunkami ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.
Ochrona ubezpieczeniowa w ramach tej klauzuli pokrywa wyłącznie szkody, które w dostarczanym,
względnie przekazanym sprzęcie/częściach powstały, o ile mienie to zostało wykazane do
ubezpieczenia. Szkody, które powstały w związku z transportem lub montażem ubezpieczonego
sprzętu względnie szkody, które są pokrywane przez producenta, dostawce lub firmę montującą, nie
są przedmiotem tego ubezpieczenia.
8. Klauzula rozliczenia składki
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, o ile nie zostaną rozliczone na mocy klauzuli automatycznego pokrycia i
aktualizacji sumy ubezpieczenia.
W odniesieniu do sprzętu medycznego ubezpieczający ma prawo do jednokrotnego uzupełnienia
limitu odpowiedzialności na zasadach określonych powyżej dla dopłaty składki. Każde kolejne
uzupełnienie limitu będzie realizowane wg indywidualnych negocjacji.
9. Klauzula warunków i taryf
Ustala się, że w przypadku doubezpieczenia, uzupełniania lub podwyższania sumy ubezpieczenia lub
limitu odpowiedzialności w okresie ubezpieczenia, zastosowanie mieć będą warunki umowy oraz
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stawki ubezpieczeniowe ustalone w procedurze przetargowej. Warunki i stawki są niezmienne w
całym okresie ubezpieczenia.
Postanowienia niniejszej klauzuli nie mają zastosowania do przypadków uregulowanych w art. 816
kc z zachowaniem postanowień klauzuli rozliczenia składki.
10. Klauzula czasu ochrony
Niezależnie od ustalonego w umowie ubezpieczenia terminu zapłaty składki, odpowiedzialność
ubezpieczyciela rozpoczyna się z chwilą określoną w umowie ubezpieczenia jako początek okresu
ubezpieczenia.
11. Klauzula prolongacyjna
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 przez ubezpieczyciela od umowy
ze skutkiem natychmiastowym.
W sytuacji braku opłaty składki lub raty składki ubezpieczyciel zobowiązany jest wyznaczyć
Ubezpieczającemu na piśmie dodatkowy, co najmniej 14 dniowy, termin do zapłaty składki (raty). W
przypadku nie dokonania wpłaty w wyznaczonym terminie, ubezpieczyciel może odstąpić od umowy
ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym.
12. Klauzula przelewu bankowego
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.
13. Klauzula zabezpieczeń przeciw kradzieżowych
Towarzystwo Ubezpieczeń oświadcza, iż jest mu znany stan zabezpieczeń przeciw kradzieżowych
ubezpieczanego majątku i uznaje je za wystarczające i nie będzie powoływał się na zapisy OWU
dotyczące minimalnych wymogów dotyczących zabezpieczeń. W razie wystąpienia szkody
Towarzystwo ubezpieczeń może zażądać uzupełnienie zabezpieczeń.
14. Klauzula sądu polubownego
Spory wynikłe z istnienia i stosowania niniejszej umowy ubezpieczenia strony mogą poddać pod
rozstrzygnięcie sądu polubownego. W braku zapisu na sąd polubowny, właściwym będzie sąd
powszechny siedziby Ubezpieczającego.
15. Klauzula zgłaszania szkód
Zawiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie winno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w
ciągu 7 dni roboczych od daty powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości, chyba że zapisy
o.w.u. przewidują dłuższe terminy
16. Klauzula IT dotycząca odpowiedzialności za szkody w danych, oprogramowaniu i
programach komputerowych
W ramach niniejszej polisy ubezpieczyciel odpowiada za szkody majątkowe, przez które rozumie się
fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem. Ochroną objęta jest także utrata bądź
uszkodzenie danych lub oprogramowania bezpośrednio spowodowane fizyczną szkodą w mieniu
objętym ubezpieczeniem.
Ubezpieczyciel nie odpowiada za:
a) Szkody w danych lub oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub uszkodzenia, w
szczególności za jakąkolwiek niekorzystną zmianę w danych, oprogramowaniu, lub
programach komputerowych, spowodowane zniszczeniem, uszkodzeniem, usunięciem lub
inną deformacją ich oryginalnej struktury.
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b) Wszelkie straty wynikające z przerwy w działalności z powodu szkód określonych w pkt. „a”
c) Utratę lub uszkodzenie wynikające z pogorszenia funkcjonowania, dostępności, zasięgu
użytkowania lub dostępu do danych, oprogramowania lub programów komputerowych, oraz
wszelkie straty wynikające z przerwy w działalności z powodu szkód określonych w pkt. „a” .
17. Klauzulę ubezpieczenia sprzętu przenośnego:
Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych
warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż TU rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej
i przyjmuje odpowiedzialność za szkody powstałe w elektronicznym sprzęcie przenośnym (również
w telefonach komórkowych) użytkowanym do celów służbowych poza miejscem ubezpieczenia
określonym w polisie.
W przypadku kradzieży z włamaniem ubezpieczonych przedmiotów z pojazdu TU. odpowiada tylko
wtedy gdy:
pojazd posiada trwałe zadaszenie (jednolita sztywna konstrukcja),
w trakcie postoju podczas transportu pojazd został prawidłowo zamknięty na wszystkie istniejące
zamki i włączony został sprawnie działający system alarmowy,
kradzież z włamaniem miała miejsce pomiędzy godziną 6.00 a 22.00 (ograniczeń czasowych nie
stosuje się, gdy pojazd z transportowanym sprzętem był pozostawiony na parkingu strzeżonym lub
w zamkniętym garażu),
sprzęt pozostawiony w pojeździe jest niewidoczny z zewnątrz, np. w bagażniku.
W każdym przypadku utraty sprzętu (w tym również telefonów ) w wyniku kradzieży z włamaniem
lub rabunku Ubezpieczający ponosi udział własny w wysokości 25% wartości szkody, nie mniejszy
jednak od ustalonego w polisie.
TU nie odpowiada za szkody objęte polisą Auto-Casco i OC oraz powstałe wskutek niewłaściwego,
niezgodnego z zaleceniami producenta opakowania lub jego braku.
18. Klauzula ubezpieczenia lamp
Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych
warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż odpowiedzialność Ubezpieczyciela za utratę
lub uszkodzenie lamp zostaje rozszerzona na wszystkie ryzyka na następujących warunkach:
przy szkodach spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku,
odszkodowanie wypłacone będzie w pełnej wartości odtworzeniowej, tak samo jak za pozostałe
części ubezpieczonego przedmiotu,
przy szkodach, które zostały spowodowane przez inne niż wymienione wyżej ryzyka wartość
odtworzeniowa będzie zmniejszona z tytułu zużycia lamp do momentu wystąpienia szkody zgodnie
ze współczynnikiem zużycia podanym w pkt a) - Tabelą nr 1 albo w odniesieniu do tomografów
komputerowych zgodnie ze wzorem podanym w pkt. b).
Tabela nr 1
a) Oznaczenie lamp
Zmniejszenie odszkodowania
(bez tomografów komputerowych – po okresie
miesięczny
patrz pkt. b)
użytkowania
współczynnik
Lampy rentgenowskie (poza medycyną)
Lampy laserowe (poza medycyną)
6 miesięcy
5,5 %
Lampy rentgenowskie-anodowe - w
szpitalach, oddziałach radiologicznych,
Lampy laserowe (w medycynie),
Lampy elektronopromieniowa (CRT) w
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zapisie FOTO- (poza medycyną)
12 miesięcy
3,0 %
Lampy analizujące (poza medycyną)
Tyratrony (w medycynie)
Lampy kineskopowe (poza medycyną)
Lampy wysokiej częstotliwości (poza
18 miesięcy
2,5 %
medycyną)
Rentgeny-lampy
anodowe
przy
częściach
rentgenologicznych
(w
medycynie )
24 miesiące
2,0 %
Inne lampy projektowe (w medycynie)
Lampy pamięciowe (poza medycyną)
Lampy fotopowielaczy (poza medycyną)
Lampy regulacyjne / stabilizujące (w
medycynie)
Rentgenowskie lampy wzmacniające
obraz (w medycynie)
24 miesiące
1,5 %
Lampy analizujące / Kineskopy (w
medycynie)
Lampy akceleratora liniowego (w
medycynie)
Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje
okresy eksploatacji u poprzednich posiadaczy.
b) W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp
płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę
procentową obliczoną zgodnie z następującym schematem:
i. P
x
100
ii. PG x X x Y
gdzie:
P = liczba (włączeń) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem odnośnej
lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed
wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia
oparte są warunki gwarancji producenta.
PG = standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta lamp obejmujący liczbę
włączeń, godzin i m-cy eksploatacji,
X = współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla
lamp danego rodzaju:
b) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta współczynnik 1;
c) lampy na gwarancji producenta lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 m-cy do
zakończenia okresu gwarancji współczynnik 0,75;
d) lampy nie posiadające gwarancji producenta współczynnik 0,30:
Y = współczynnik likwidacyjny
e) lampy rentgenowskie współczynnik 2
f) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie współczynnik 3.
Jeżeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują indywidualne
warunki udzielonej gwarancji.
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19. Klauzula ubezpieczenia nośników obrazu
Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych
warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż z zastrzeżeniem poniższych ustaleń
dotyczących likwidacji szkód odpowiedzialność TU rozszerzona zostaje o szkody w bębnach
selenowych urządzeń fotokopiujących. Zasady likwidacji szkód w bębnach selenowych:
- w przypadku szkód spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz
rabunku odszkodowanie wypłacone będzie w wartości odtworzeniowej,
- w przypadku szkód spowodowanych przez inne niż wymienione wyżej ryzyka, wartość
odtworzeniowa będzie zmniejszona o wskaźnik zużycia,
- wskaźnik zużycia określany jest jako stosunek liczby kopii wykonanych do dnia powstania szkody
do normy technicznej (liczby kopii) przewidzianej przez producenta dla danego urządzenia;

4. ODOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ.

CYWILNEJ

PODMIOTU

4.1. Przedmiot i zakres ubezpieczenia:
Ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna podmiotu wykonującego działalność
leczniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za szkody, będące następstwem udzielania
świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń
zdrowotnych, wyrządzone działaniem lub zaniechaniem ubezpieczonego, które miało miejsce w
okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej.
Zakres ubezpieczenia: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie
obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność
leczniczą (Dz. U. z 2011 r., nr 293 poz. 1729)
4.2. Suma gwarancyjna:
Równowartość w złotych kwoty 100 000 euro na jedno zdarzenie i 500 000 euro na wszystkie
zdarzenia.
5. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności
i z tytułu posiadanego mienia.
5.1. Przedmiot i zakres ubezpieczenia
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z
prowadzeniem przez Zamawiającego działalności określonej w KRS lub posiadanym mieniem,
które jest wykorzystywane w takiej działalności, będące następstwem czynu niedozwolonego w
granicach odpowiedzialności ustawowej (OC delikt) lub niewykonania lub nienależytego
wykonania zobowiązania (OC kontrakt)
Ochroną ubezpieczeniową objęte są również szkody wyrządzone rażącym niedbalstwem.
Zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkód osobowych związanych z udzielaniem świadczeń
zdrowotnych objętych zakresem obowiązkowego ubezpieczenia OC podmiotu leczniczego.
Udzielana w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ochrona ubezpieczeniowa w
odniesieniu do szkód rzeczowych obejmuje straty, które poszkodowany poniósł (damnum
emergens) oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono (lucrum
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cessans). W odniesieniu do szkód na osobie ochroną objęty jest również obowiązek zapłaty
zadośćuczynienia.
5.2. Zakres czasowy odpowiedzialności Wykonawcy:
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku zajścia wypadku
ubezpieczeniowego w okresie ubezpieczenia oraz zgłoszenie roszczenia z tego tytułu przed
upływem terminu przedawnienia (trigger loss occurrence).
5.3. Przez wypadek ubezpieczeniowy rozumie się – śmierć, uszkodzenie ciała, doznanie
rozstroju zdrowia, utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy;
Szkoda na osobie – szkoda będąca następstwem śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia,
w tym także utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie doznał
uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia.
Szkoda rzeczowa – szkoda będąca następstwem utraty, zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy, w tym
także utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie nastąpiła utrata,
zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy
5.4. Suma gwarancyjna: 400.000,00 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
5.5. Ochrona ubezpieczenia obejmuje także:
5.5.1 szkody powstałe w związku z wykonywaniem przez ubezpieczającego/ubezpieczonego
czynności o charakterze administracyjnym, organizacyjnym, w tym w szczególności
związanych z zarządzaniem jednostką służby zdrowia – w zakresie deliktowym,
5.5.2 Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody wyrządzone pracownikom
ubezpieczonego w związku z wypadkiem przy pracy.
1) Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU,
strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za
szkody rzeczowe lub szkody na osobie, wyrządzone pracownikom w związku z
wypadkiem przy pracy, w następstwie którego ubezpieczony zobowiązany jest do ich
naprawienia.
2)
Ochrona
ubezpieczeniowa
nie
obejmuje
świadczeń
przysługujących
poszkodowanemu na podstawie Ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu
wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
3) Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód będących następstwem zawału serca i
udaru mózgu.
5.5.3. Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w mieniu przechowywanym,
kontrolowanym lub chronionym przez ubezpieczonego.
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony
postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody
rzeczowe w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez
ubezpieczonego w ramach działalności gospodarczej objętej ubezpieczeniem.
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:
1) powstałych w mieniu powierzonym, wskutek wykonywania czynności obróbki, naprawy,
czyszczenia lub innych usług o podobnym charakterze wykonywanych przez
ubezpieczonego,
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej
Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie – 1/2016/PCM
© PWS Konstanta S.A.

25

Znak sprawy: 1/2016/PCM

Załącznik A

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI 1

5.5.4.

5.5.5.

5.5.6.

5.5.7.

2) powstałych w mieniu z którego ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu,
dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej
rzeczy,
3) w pojazdach oraz ich wyposażeniu i mieniu pozostawionym w tych pojazdach,
4) polegających na zaginięciu, podmianie, brakach inwentarzowych mienia, powstałych w
związku z poświadczeniem nieprawdy, podstępem, wymuszeniem, szantażem,
przywłaszczeniem, niszczeniem, usuwaniem, ukrywaniem, przerabianiem lub
podrabianiem dokumentów lub znaków identyfikacyjnych przez ubezpieczonego.
3. W razie kradzieży mienia, ubezpieczający lub ubezpieczony jest zobowiązany
niezwłocznie powiadomić o zdarzeniu policję. Jeżeli ubezpieczający lub ubezpieczony
umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa nie zastosował się do obowiązku określonego
w zdaniu poprzedzającym, Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności za szkody
powstałe z tego powodu.
szkody osobowe oraz w mieniu osób trzecich powstałe w następstwie awarii, działania oraz
eksploatacji maszyn i urządzeń, urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego
ogrzewania w ramach sumy gwarancyjnej,
szkody wyrządzone przez osoby nie będące pracownikami Zamawiającego, ani osobami
świadczącymi pracę na podstawie umów innych niż umowa o pracę, za które Zamawiający
ponosi odpowiedzialność w ramach stosunku prawnego łączącego strony, a w szczególności
wolontariusze, studenci i uczniowie odbywający praktyki zawodowe lub praktyczną naukę
zawodu,
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w nieruchomościach i rzeczach
ruchomych, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy,
użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy.
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony
postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody
rzeczowe w nieruchomościach, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy
najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z
cudzej rzeczy.
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:
1) w gruntach,
2) wynikłych z normalnego zużycia mienia,
3) powstałych we wszelkiego rodzaju urządzeniach albo instalacjach lub innych rzeczach
ruchomych o ile nie stanowią one części składowej nieruchomości, z których ubezpieczony
korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub
innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy,
4) powstałych w następstwie prac budowlano-montażowych lub remontowych, za
wyjątkiem napraw koniecznych, do których zobowiązany jest ubezpieczony na podstawie
obowiązujących przepisów prawa.
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w rzeczach ruchomych, z
których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania,
użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy.
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony
postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody
rzeczowe w rzeczach ruchomych, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy
najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z
cudzej rzeczy.
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5.5.8.
5.5.9.
5.5.10.

5.5.11.
5.5.12.

5.5.13.

5.5.14.

2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:
1) polegających na utracie rzeczy ruchomych z innych przyczyn niż zniszczenie lub
uszkodzenie,
2) wynikłych z normalnego zużycia rzeczy ruchomych,
3) powstałych w pojazdach oraz ich wyposażeniu i rzeczach pozostawionych w tych
pojazdach,
4) powstałych w następstwie prac naprawczych lub remontowych, za wyjątkiem napraw
koniecznych, do których zobowiązany jest ubezpieczony na podstawie obowiązujących
przepisów prawa.
szkody związane z wynajmem pomieszczeń.
szkody powstałe wskutek zatruć pokarmowych w tym związane z przygotowaniem
posiłków (zarażeniem salmonellą, czerwonką i innymi zakażeniami pokarmowymi),
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w związku z przedostaniem się
niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu, a także wszelkie koszty
związane z usunięciem, oczyszczeniem i utylizacją jakichkolwiek zanieczyszczeń.
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony
postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody
powstałe w związku z przedostaniem się niebezpiecznych substancji do powietrza, wody
lub gruntu, a także koszty poniesione przez osoby trzecie w celu usunięcia i oczyszczenia z
powietrza, wody lub gruntu substancji niebezpiecznej oraz jej utylizacji, pod warunkiem
łącznego spełnienia następujących warunków:
1) przyczyna przedostania się substancji niebezpiecznej była nagła, przypadkowa, nie
zamierzona ani nie możliwa do przewidzenia przez ubezpieczonego,
2) początek procesu przedostania miał miejsce w okresie ubezpieczenia,
3) przedostanie się substancji niebezpiecznej zostało stwierdzone przez ubezpieczonego
lub inne osoby w ciągu 72 godzin od chwili rozpoczęcia procesu przedostania,
4) przyczyna procesu przedostania się niebezpiecznych substancji została stwierdzona
protokołem służby ochrony środowiska, policji lub straży pożarnej.
Przez przedostanie się niebezpiecznej substancji do powietrza, wody lub gruntu rozumie
się: wprowadzenie bezpośrednie lub pośrednie, wydzielenie, rozrzucenie, rozpylenie,
rozlanie, wyciek, wylanie, wtłoczenie, wyrzucenie oraz inne formy uwolnienia
niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu.
Przez substancje niebezpieczne rozumie się pierwiastki chemiczne i ich związki, mieszaniny
i roztwory występujące w środowisku lub powstałe w wyniku działalności człowieka.
Ubezpieczyciel nie odpowiada w zakresie wskazanym niniejszą klauzulą za koszty badania,
monitorowania i kontroli zanieczyszczenia środowiska.
Szkody spowodowane przez podwykonawców - lekarze i pielęgniarki lub inne osoby
zatrudniona na podstawie umów cywilno-prawnych lub umów o podobnym charakterze.
szkody wyrządzone w skutek przeniesienia choroby zakaźnej (w tym HIV, WZW –
żółtaczka, gronkowiec oraz inne zgodne z aktualną ustawą o chorobach zakaźnych i
zakażeniach).
szkody wyrządzone osobom, za które odpowiada Ubezpieczający/Ubezpieczony w sytuacji
gdy staną się pacjentami Ubezpieczającego/Ubezpieczonego. W takim przypadku
ubezpieczyciel odpowiada jak w stosunku do osób trzecich.
szkody powstałe w pojazdach mechanicznych stanowiących własność osób zatrudnionych z
podlimitem odpowiedzialności w wysokości 50 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia - z
wyłączeniem utraty pojazdu i jego wyposażenia.
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Załącznik A

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI 1

Powyższe określenie zakresu służy sprecyzowaniu szkód objętych ochroną, nie służy natomiast do
ograniczenia ochrony jedynie do zdarzeń wymienionych powyżej.
W zakresie (klauzul i rozszerzeń) wymienionych powyżej, dla których nie zostały ustalone
podlimity sumy gwarancyjnej, przyjmuje się że ubezpieczyciel odpowiada do wysokości sumy
gwarancyjnej.
Franszyza integralna: 200,00 zł,
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje świadczenia wypłaconego poszkodowanym pracownikom
na podstawie Ustawy z dnia 30 października 2002 roku o ubezpieczeniu społecznym z tytułu z
tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z dnia 28 listopada 2002r.)
5.6. Klauzule obligatoryjne:
Klauzula czasu ochrony
1
Niezależnie od ustalonego w umowie ubezpieczenia terminu zapłaty składki, odpowiedzialność
ubezpieczyciela rozpoczyna się z chwilą określoną w umowie ubezpieczenia jako początek
okresu ubezpieczenia
2
Klauzula prolongacyjna
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 przez
ubezpieczyciela od umowy ze skutkiem natychmiastowym.
W sytuacji braku opłaty składki lub raty składki ubezpieczyciel zobowiązany jest wyznaczyć
Ubezpieczającemu na piśmie dodatkowy, co najmniej 14 dniowy, termin do zapłaty składki
(raty). W przypadku nie dokonania wpłaty w wyznaczonym terminie, ubezpieczyciel może
odstąpić od umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym.
3
Klauzula przelewu bankowego
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.
4
Klauzula płatności rat
W przypadku wypłaty odszkodowania, Ubezpieczyciel nie jest uprawniony do potrącenia z kwoty
odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych lub żądania zapłaty pozostałych rat;
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