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CZĘŚĆ 3 – ubezpieczenie pojazdów
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
II. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZEŃ DLA CZĘŚCI 3 ZAMÓWIENIA:
1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody
powstałe w związku z ruchem tych pojazdów.
2. Ubezpieczenie AUTO-CASCO.
3. Ubezpieczenie NNW kierowców i pasażerów.
4. Ubezpieczenie Assistance.
5. Ubezpieczenie szyb samochodowych.
III. WARUNKI DO UMOWY UBEZPIECZENIA JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ OFERTY
1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Okres ubezpieczenia wynosi 36 miesiące: od 01.06.2016 r. do 31.05.2019 r.
z podziałem na trzy 12–sto miesięczne okresy rozliczeniowe:
1) okres rozliczeniowy: od dnia 01.06.2016 r. do dnia 31.05.2017 r.
2) okres rozliczeniowy: od dnia 01.06.2017 r. do dnia 31.05.2018 r.
3) okres rozliczeniowy: od dnia 01.06.2018 r. do dnia 31.05.2019 r.
Z zastrzeżeniami dotyczącymi okresów ubezpieczeń pojazdów:
1.1. W pierwszym okresie rozliczeniowym
1.1.1. Dla pojazdów wymienionych w Załączniku C1 do SIWZ, których okresy ubezpieczenia
rozpoczynają się w dniu 01.06.2016, ubezpieczenia OC ppm, AC, NNW, Assitance,
Szyby będą zawarte w pierwszym okresie rozliczeniowym na okres od 01.06.2016
do 31.05.2017. Składki będą płatne w dwóch ratach. Pierwsza rata płatna w terminie
do 14.06 2016, druga rata do 14.12.2016.
1.1.2. Dla pojazdów wymienionych w Załączniku C1 do SIWZ, których okresy
ubezpieczenia OC ppm rozpoczynają się po dniu 01.06.2016 , polisy OC ppm będą
zawarte w pierwszym okresie rozliczeniowym na 12 miesięcy od daty wskazanej dla
danego pojazdu w załączniku C1. Składki OC dla tych pojazdów płatne będą w dwóch
ratach. Pierwsza rata za okres od daty początkowej okresu ubezpieczenia danego
pojazdu do 31. 05.2017 płatna w terminie 14 dni od daty wystawienia polisy. Druga
rata płatna w terminie do 14.06.2017 Polisy te zostaną rozwiązane z dniem
31.05.2017. a drugie raty zostaną anulowane. W to miejsce zostaną wystawione polisy
OC na drugi okres rozliczeniowy: od 01.06.2017 do 31.05.2018. Ubezpieczenia AC,
NNW, Assitance, Szyby tych pojazdów będą zawarte w pierwszym okresie od daty
wskazanej dla danego pojazdu w załączniku C1 do dnia 31.05.2017, a następnie na
drugi okres ubezpieczenia od 01.06.2017 do 31.05.2018
1.1.3. Dla pojazdów zakupionych lub zgłoszonych pierwszy raz do ubezpieczenia w
pierwszym okresie ubezpieczenia, Ubezpieczenia OC ppm
będą zawarte w
pierwszym okresie od dnia wskazanego przez Ubezpieczającego (data rejestracji lub
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data zachowanie ciągłości) na okres 12 miesięcy z płatnością w dwóch ratach. .
Pierwsza rata za okres od daty początkowej okresu ubezpieczenia danego pojazdu do
31.05.2017 płatna w terminie 14 dni od daty wystawienia polisy. Druga rata płatna w
terminie do 14.06.2017. Polisy te zostaną rozwiązane z dniem 31.05.2017. a drugie
raty zostaną anulowane. W to miejsce zostaną wystawione polisy OC na drugi okres
rozliczeniowy: od 01.06.2017 do 31.05.2018. Ubezpieczenia AC, NNW, Assistance,
Szyby będą zawarte w pierwszym okresie od dnia wskazanego przez zamawiającego
(data rejestracji lub zachowanie ciągłości) do dnia 31.05.2017. a następnie na drugi
okres ubezpieczenia od 01.06.2017 do 31.05.2018
1.2. W drugim okresie rozliczeniowym
1.2.1. Dla pojazdów, których okresy ubezpieczenia zostały wyrównane z dniem 31.05.2017
okresy ubezpieczenia OC ppm, AC, NNW, Assitance, Szyby będą zawarte w drugim
okresie rozliczeniowym na okres od 01.06.2017 do 31.05.2018. Składki będą płatne w
dwóch ratach. Pierwsza rata płatna w terminie do 14.06.2017, druga rata do
14.12.2017.
1.2.2. Dla pojazdów zakupionych lub zgłoszonych pierwszy raz do ubezpieczenia w drugim
okresie ubezpieczenia, Ubezpieczenia OC ppm będą zawarte od dnia wskazanego
przez Ubezpieczającego (data rejestracji lub data zachowanie ciągłości) na okres 12
miesięcy z płatnością w dwóch ratach. . Pierwsza rata za okres od daty początkowej
okresu ubezpieczenia danego pojazdu do 31.05.2018 płatna w terminie 14 dni od daty
wystawienia polisy. Druga rata płatna w terminie do 14.06.2018. Polisy te zostaną
rozwiązane z dniem 31.05.2018. a drugie raty zostaną anulowane. W to miejsce
zostaną wystawione polisy OC na trzeci okres rozliczeniowy: od 01.06.2018 do
31.05.2019. Ubezpieczenia AC, NNW, Assistance, Szyby tych pojazdów będą
zawarte od dnia wskazanego przez zamawiającego (data rejestracji lub zachowanie
ciągłości) do dnia 31.05.2018. a następnie na trzeci okres ubezpieczenia od 01.06.2018
do 31.05.2019
1.3.

W trzecim okresie rozliczeniowym
1.3.1. Dla pojazdów, których okresy ubezpieczenia kończyły lub zostały wyrównane z dniem
31.05.2018 okresy ubezpieczenia OC ppm, AC, NNW, Assitance, Szyby będą
zawarte w trzecim okresie od na okres od 01.06.2018 do 31.05.2019. Składki będą
płatne w dwóch ratach. Pierwsza rata w terminie do 14.06 2018, druga rata do
14.12.2018.
1.3.2. Dla pojazdów zakupionych lub zgłoszonych pierwszy raz do ubezpieczenia w trzecim
okresie ubezpieczenia, Ubezpieczenia OC ppm, AC, NNW, Assistance będą zawarte
na okres 12 miesięcy od dnia wskazanego przez zamawiającego (data rejestracji lub
zachowanie ciągłości). Składki będą płatne w dwóch ratach, pierwsza rata w terminie
14 dni od daty wystawienia polisy, druga rata w terminie 6 miesięcy.

1.4.

Warunkiem zawarcia ubezpieczenia od dnia wskazanego przez ubezpieczającego , o którym
mowa w punktach 1.1.3, 1.2.2 i 1.3.2 jest zgłoszenie tego pojazdu do ubezpieczenia przez
Ubezpieczającego lub Pełnomocnika najpóźniej w dniu, w którym rozpoczyna się okres
ubezpieczenia. W takiej sytuacji okres ubezpieczenia rozpocznie się najwcześniej od daty i
godziny zgłoszenia. Jeżeli pojazd zostanie zgłoszony co najmniej jeden dzień wcześniej to
okres ubezpieczenia rozpocznie się od godz. 00:00 dnia wskazanego przez Ubezpieczającego
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2. 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 ze skutkiem na koniec drugiego
okresu rozliczeniowego z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia - to jest do
28.02.2018, 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 01.06.2016 do 31.01.2018, przekroczy 70 %;
3. 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.
4. 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. 5.
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.
5. 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.
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
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ubezpieczenia lub postanowienia umowy ubezpieczenia w pozostałej części, które nie są z
nimi sprzeczne.
6. 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.
7. 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 rozpoczęciem następnego okresu rozliczeniowego (ubezpieczenia)
Ubezpieczający poda aktualny wykaz pojazdów ( z aktualnymi sumami ubezpieczenia AC)
na następny okres.
3) Wskazane w Umowie sumy ubezpieczenia (sumy gwarancyjne) i limity odpowiedzialności
odnoszą się do każdego 12 miesięcznego okresu ubezpieczenia (rozliczeniowego).
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) sumy ubezpieczenia,
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.
8. 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
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”.
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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.
9. MIEJSCE PPROWADZENIA DZIAŁALNOSCI:
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.
10. SZKODOWOŚĆ:
Szkodowość z poszczególnych rodzajów ubezpieczeń została podana w Załączniku nr 8 do SIWZ
– pkt. VII.
IV UBEZPIECZANE RYZYKO
1. Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Posiadaczy Pojazdów Mechanicznych za
Szkody Powstałe w Związku z Ruchem tych Pojazdów
1.1.
Warunki ubezpieczenia, zakres ubezpieczenia oraz sumy gwarancyjne:
Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych,
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli
Komunikacyjnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 392 z późn. zm.).
1.2. Przedmiot Ubezpieczenia
Przedmiotem ubezpieczenia są pojazdy stanowiące własność lub znajdujące się w
posiadaniu Ubezpieczonego, zgłoszone do ubezpieczenia. Wykaz pojazdów zgodnie z
Załącznikiem C1 do SIWZ.
1.3. Okres ubezpieczenia
Zgodnie z zapisami pkt. III. 1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1.4. Składka ubezpieczeniowa
Należy podać składkę zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 2.3 do
Formularza ofertowego.
2.

Ubezpieczenie Auto – Casco
2.1. Przedmiot ubezpieczenia
Przedmiotem ubezpieczenia są pojazdy stanowiące własność lub znajdujące się w
posiadaniu Ubezpieczonego wraz ze specjalistyczną zabudową oraz wyposażeniem.
Ochrona obejmuje również wyposażenie dodatkowe, a dla samochodów specjalnych (
sanitarnych) również zabudowę medyczną oraz wyposażenie medyczne takie jak
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2.2.
2.3.

2.4.

2.5.

nosze, krzesełko, deska itp. Umowa ubezpieczenia nie obejmuje zamontowanego
medycznego sprzętu elektronicznego znajdującego się na wyposażeniu karetek.
Suma ubezpieczenia
Sumy ubezpieczenia brutto (z VAT) są określone w Załączniku C1 do SIWZ.
Okresy ubezpieczenia
Podane są w Załączniku C1 do SIWZ– z uwzględnieniem zapisów pkt. III. 1. TERMIN
REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Składka ubezpieczeniowa
Należy podać składkę zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 2.3 do
Formularza ofertowego.
Zakres ubezpieczenia (wariant pełny) obejmujący co najmniej:
2.5.1.
wszelkie szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie pojazdu
lub jego elementów i wyposażenia powstałe w związku z ruchem i
postojem na skutek:
a)
nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia pojazdu z
innym pojazdem, z osobami, zwierzętami lub przedmiotem
pochodzącym z zewnątrz i wewnątrz pojazdu, najechania na
przeszkody i nierówności dróg, przewrócenie się pojazdu w związku
z ruchem;
b)
uszkodzenia pojazdu lub jego wyposażenia przez osoby trzecie i
zwierzęta (np. dewastacja);
c)
powodzi, zatopienia, uderzenia pioruna, pożaru, zalania w tym
wskutek wjechania w rozlewisko wody, wybuchu, opadu
atmosferycznego, huraganu, osuwania się ziemi oraz działania
innych sił natury,
d)
nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego
pochodzącego z zewnątrz i wewnątrz pojazdu,
e)
uszkodzenia wnętrza pojazdu przez osoby, których przewóz
wymagany był potrzebą udzielenia pomocy medycznej lub
transportu sanitarnego,
f)
uszkodzeniu pojazdu w następstwie jego zaboru w celu
krótkotrwałego użycia,
g)
Warunki AC nie ograniczają odszkodowania z powodu użytkowania
pojazdu w trudnych warunkach atmosferycznych np. z powodu
wjechania w rozlewisko wody.
h)
powstałe podczas napraw, diagnostyki i przeglądów, z zachowaniem
prawa do regresu do sprawcy szkody.
2.5.2.
Ze względu na specyfikę działalności Zamawiającego, standardową ochroną
ubezpieczeniową objęte również są szkody:
a)
związane z uszkodzeniem pojazdu lub jego wyposażenia w trakcie
różnego rodzaju imprez masowych,
b)
związane z uszkodzeniem pojazdu lub jego wyposażenia w trakcie
treningów i zawodów służb ratownictwa medycznego, uczestnictwa
w ćwiczeniach, podczas akcji protestacyjnych, demonstracji,
strajków, blokad dróg i przy innych podobnych zdarzeniach.
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c)

d)

2.6.
2.7.

2.8.

polegające na uszkodzeniu sygnalizacji świetlno-alarmowej
ubezpieczonych pojazdów oraz w oznakowaniu tych pojazdów (w
tym oklejenia),
szkody powstałe wskutek powodzi, zalania, zatopienia również
wtedy, gdy szkoda dotyczy wyłącznie mechanizmu silnika - w tym
spowodowane wjechaniem w rozlewisko wody (kałuże, itp.).

Zakres terytorialny: obszar RP.
Postanowienia dodatkowe jakie będą miały zastosowanie do ubezpieczenia AC:
2.7.1.
Naruszenie przepisów ruchu drogowego, w tym w szczególności
przekroczenie dozwolonej prędkości przez kierowcę ubezpieczonego
pojazdu nie będą powodowały redukcji lub odmowy wypłaty
odszkodowania.
2.7.2.
Nie będą miały zastosowania postanowienia OWU ograniczające wypłatę
odszkodowania dotyczące wieku kierującego pojazdem.
2.7.3.
Ubezpieczyciel
uznaje
istniejące
w
pojazdach
zabezpieczenia
przeciwkradzieżowe za wystarczające do zawarcia ubezpieczenia i wypłaty
odszkodowania, a ubezpieczający nie ma obowiązku podawania informacji
o istniejących zabezpieczeniach.
2.7.4.
W razie szkody związanej z wadą wykonania pojazdu lub jego naprawą albo
diagnostyką, wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela będzie
skuteczne tylko wówczas gdy właściciel pojazdu/użytkownik wiedział o
wadzie pojazdu lub nieprawidłowej naprawie.
2.7.5.
Ubezpieczyciel obejmie odpowiedzialność za szkody spowodowane przez
kierującego pojazdem nie posiadającym ważnych badań technicznych o ile
stan techniczny pojazdu nie miał wpływu na zaistnienie szkody.
2.7.6.
Przy wycenie kosztów naprawy nie stosuje się ubytku wartości części
zamiennych (amortyzacji) z wyłączeniem ogumienia.
2.7.7.
Nie stosuje się pomniejszenia sumy ubezpieczenia po wypłacone
odszkodowanie (zniesienie konsumpcji sumy ubezpieczenia).
Zasady wypłaty odszkodowania
2.8.1.
Pojazdy w każdym okresie rozliczeniowym są ubezpieczone w wariancie
serwisowym .
2.8.2.
W wariancie serwisowym rozliczenie szkody następować będzie na
podstawie rachunków w wartości brutto poniesionych kosztów naprawy.
Ubezpieczyciel zaakceptuje ceny części i stawki robocizny stosowane przez
ASO danej marki.
2.8.3.
W przypadku szkód w samochodach specjalnych (sanitarnych) których
wartość naprawy nie przekracza 5.000.00 PLN Ubezpieczyciel odstępuje od
wymogu
przeprowadzania
oględzin
i
dopuszcza
możliwość
natychmiastowej naprawy uszkodzeń pod warunkiem przedstawienia
dokumentacji fotograficznej uszkodzenia oraz przedstawienia faktur za
naprawę (po wcześniejszym zgłoszeniu szkody na wskazany całodobowy
numer telefonu dostępny 7 dni w tygodniu, lub poczta elektroniczną na
wskazany adres e-mail, lub on line poprzez wskazana stronę internetową).
2.8.4.
Szkody wyrządzone Ubezpieczającemu przez innych posiadaczy pojazdów
mechanicznych mogą być likwidowane z polisy AC. W takiej sytuacji szkody
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te nie będą stanowić czynnika obciążającego współczynnik szkodowy
ubezpieczonego – warunkiem jest zamknięcie postępowania regresowego
do sprawcy i zregresowania należnych Ubezpieczycielowi kwot. Do czasu
zamknięcia procedury regresowej szkoda obciąża szkodowość
Ubezpieczającego w takiej kwocie jaka nie została zregresowana.
2.8.5.
Ubezpieczyciel wskaże jednostkę odpowiedzialną za nadzór oraz likwidację
szkód (merytoryczna likwidacja szkód, wydawanie decyzji) w tym za
rozpatrywanie skarg i odwołań.
2.8.6.
Ubezpieczyciel zapewni pomoc w zagospodarowaniu pozostałości po
szkodzie w przypadku szkody całkowitej.
2.8.7.
Wartości pozostałości ustalana będzie na podstawie najwyższej uzyskanej
oferty zakupu pozostałości lub najbardziej prawdopodobnej do uzyskania
kwoty bez żadnych potrąceń.
2.8.8.
W razie niemożności udzielenia pomocy w zagospodarowaniu pozostałości
po szkodzie ubezpieczyciel przyjmie do dokonania rozliczenia kwotę
uzyskaną przez Ubezpieczającego ze sprzedaży tych pozostałości i nie
będzie z tego tytułu podnosił żadnych zarzutów lub przejmie pozostałości
na własność wypłacając w pełnej wysokości należne odszkodowanie.
2.9. Świadczenia dodatkowe
2.9.1.
Koszty holowania do wysokości 2.000,00 PLN w odniesieniu do jednego
zdarzenia objętego ochroną AC obejmującego również awarię pojazdu – dla
karetek nie ubezpieczonych w zakresie ASSISTANCE.
2.9.2.
Koszty parkowania pojazdu po szkodzie do dnia następnego po dniu
doręczenia ubezpieczonemu protokołu powypadkowej oceny technicznej
2.9.3.
W przypadku szkody całkowitej koszty parkingu pokrywane będą do dnia
kiedy nabywca uszkodzonego pojazdu wskazany przez ubezpieczyciela
odbierze pojazd z parkingu a jeżeli ubezpieczający odstąpi od sprzedaży
pozostałości do 3 dni od daty doręczenia decyzji przez ubezpieczyciela o
wysokości odszkodowania.
2.10. Suma ubezpieczenia
2.10.1.
dla samochodów specjalnych (sanitarnych) - przez pojęcie suma
ubezpieczenia rozumie się zadeklarowaną przez ubezpieczającego stałą w
czasie trwania ochrony ubezpieczeniowej w każdym 12 miesięcznym
okresie rozliczeniowym - wartość pojazdu (karetek) określoną w
wystawionych polisach ubezpieczeniowych. Sumy ubezpieczenia podane w
Załączniku C1 do SIWZ obejmującym zestawienie pojazdów
przedstawiają wartości brutto pojazdów w pierwszym okresie
ubezpieczeniowym wyliczone na podstawie algorytmu przedstawionego
poniżej.
2.10.2.
dla pozostałych pojazdów - przez pojęcie suma ubezpieczenia rozumie się
zadeklarowaną przez ubezpieczającego stałą w czasie trwania ochrony
ubezpieczeniowej w każdym 12 miesięcznym okresie rozliczeniowym wartość brutto pojazdu (pozostałych) określoną w wystawionych polisach
ubezpieczeniowych. Sumy ubezpieczenia podane w Załączniku nr C1 do
SIWZ
przedstawiają wartości pojazdów w pierwszym okresie
rozliczeniowym, ustalone na podstawie katalogów Info - Expert.
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2.10.3.

Sumy ubezpieczenia na drugi i trzeci okres rozliczeniowy zostały podane w
Załączniku C1 do SIWZ. Dla samochodów specjalnych (sanitarnych)
zostały ustalone na podstawie poniżej podanego algorytmu, dla
pozostałych pojazdów zostały ustalone jako 90% sumy ubezpieczenia w
poprzednim okresie ubezpieczenia.
2.10.4.
Sumę ubezpieczenia dla karetek i ambulansów będzie stanowiła:
2.10.4.1.
dla fabrycznie nowych pojazdów - fakturowa cena nabycia
brutto wraz z zabudową specjalistyczną, oraz wyposażenie
medyczne (nosze, krzesełka, deski, itp.)
2.10.4.2.
dla pozostałych pojazdów - wartość określana w oparciu o
przyjęty algorytm według zasad określonych poniżej
(przygotowanych przez niezależnych rzeczoznawców). W
ramach sumy ubezpieczenia uwzględniono zabudowę
specjalistyczną, której wartość wliczona była w cenę pojazdu
oraz wyposażenie medyczne (nosze, krzesełka, deski, itp.).
Postać algorytmu:
Dla pojazdów dla których znana (ustalona) jest wartość
początkowa:
WKp = (WpN * WWpN) * WKr
Gdzie
WKp – suma ubezpieczenia AC - wartość końcowa pojazdu
WpN – wartość początkowa pojazdu nowego
WWpN – wskaźnik wartości pojazdu wyrażony w %
wartości początkowej nowego pojazdu ( średnia z wartości
pojazdu i wartości zabudowy).
WKr - współczynnik korekt różnych (w granicach od 0,7 do
1,3 - ustalany przez zamawiającego na podstawie
przebiegu, utrzymania, sytuacji, wcześniejszych napraw.
Dla pojazdów używanych dla których nie jest znana (ustalona)
wartość początkowa:
WKp = (WZpU * WWpU) * WKr
Gdzie
WKp – suma ubezpieczenia AC - wartość końcowa pojazdu
WZpU - wartość zakupu pojazdu używanego
WWpU – wskaźnik wartości pojazdu wyrażony w %
wartości zakupu pojazdu używanego- roczny.
WKr - współczynnik korekt różnych (w granicach od 0,7 do
1,3 - ustalany przez zamawiającego na podstawie
przebiegu, utrzymania, sytuacji, wcześniejszych napraw.
Wskaźniki WWpN i WWpU – zostały ustalone jako
średnia wynikająca ze zmian wartości pojazdu i wartości
zabudowy zgodnie z poniższą tabelą.
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Wiek pojazdu- Wartość nadwozia
w latach
w
%
w
odniesieniu
do
wartości
początkowej
Nowy
100
1
85
2
73
3
64
4
54
5
46
6
40
7
35
8
31
9
27
10
24
11
19
12
16
13
14
14
12
15
10
16
8
17
7
18
6
19
5

2.10.5.

2.10.6.

Wartość
WWpN
zabudowy
z
wyposażeniem
w%
100
92
83
74
65
57
52
47
41
37
33
27
24
20
16
13
10
8
7
5

100
88,5
78,05
68,80
59,53
51,47
46,22
40,89
35,97
32,12
28,62
23,20
19,76
16,21
12,90
10,32
8,27
7,24
6,19
5,00

WWpU

100
85
86
87
85
85
88
86
83
88
89
80
80
80
80
80
80
80
80
80

Ustalenie wartości pojazdów następować będzie wg w/w algorytmów z
uwzględnieniem następujących danych:
•
Marka pojazdu
•
Nr vin
•
Nr rej
•
Rok produkcji
•
Wartość fakturowa nabycia
•
Wartość wyposażenia dodatkowego
•
Zastosowane korekty,
•
Przebieg
Sumę ubezpieczenia dla pozostałych pojazdów będzie stanowiła
2.10.6.1.
dla fabrycznie nowych pojazdów - fakturowa cena nabycia
brutto,
2.10.6.2.
dla pojazdów zakupionych jako używane lub już wcześniej
używanych przez Ubezpieczającego - wartość rynkowa
określana w oparciu o aktualny katalog Info-Ekspert z
uwzględnieniem stanu technicznego pojazdu. W ramach sumy
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ubezpieczenia
uwzględniono
wyposażenie
dodatkowe
fabryczne lub montowane przy zakupie nowego pojazdu,
którego wartość wliczona była w cenę pojazdu.
2.10.7.
Ustalone w powyższy sposób sumy ubezpieczenia będą stałe i niezmienne
przez okres 12 miesięcy w każdym okresie rozliczeniowym. Ubezpieczyciel
zaakceptuje zastosowane korekty.
2.11. Franszyzy i udziały własne
Franszyza integralna w wysokości 500,00 PLN.
2.12. Warunki likwidacji szkód
2.12.1.
Likwidacja szkód odbywać się będzie w trybie bezgotówkowym, a na
wniosek Ubezpieczonego w trybie gotówkowym.
2.12.2.
Oględziny uszkodzonego pojazdu nastąpią nie później niż 72 godz. od
momentu zgłoszenia szkody (dotyczy również oględzin dodatkowych)chyba, że strony ustalą inny termin oględzin. Oględziny odbywać się będą
w miejscu określonym przez Ubezpieczonego. W przypadku nie
dotrzymania określonego terminu oględzin ubezpieczający może zlecić
wykonanie oceny technicznej uszkodzonego pojazdu podmiotowi
zawodowo trudniącemu taką działalnością. Koszt takiej oceny będzie
refundowany przez ubezpieczyciela w pełnej wysokości poniesionych
kosztów
2.12.3.
Naprawa uszkodzonego pojazdu będzie się odbywać w warsztacie
określonym przez Ubezpieczonego, przy czym Wykonawca zobowiązuje się
do uznania stawek roboczogodzin stosowanych w Autoryzowanych
Serwisach Obsługi z uwzględnieniem specyfiki pojazdów.
2.12.4.
Wykonawca nie będzie stosował potrąceń z tytułu rodzaju i cen części
zamiennych użytych do naprawy zgodnie z wyborem ubezpieczającego
2.12.5.
W przypadku naprawy pojazdu we własnym zakresie rozliczenie szkody
następuje na podstawie kalkulacji zawierającej ceny części zamiennych w
wartości brutto oraz koszt robocizny w wartości netto z przyjęciem stawek
stosowanych przez ubezpieczającego.
2.12.6.
W przypadku konieczności demontażu i montażu specjalistycznej zabudowy
w celu dokonania naprawy pojazdu koszty te nie są uwzględniane do
wyliczenia szkody całkowitej
2.12.7.
Wysokość szkody całkowitej wynosi 70% sumy ubezpieczonego pojazdu.

3.
Ubezpieczenie NNW Kierowców i Pasażerów
3.1. Przedmiot ubezpieczenia:
Ubezpieczenie NNW kierujących pojazdem i pasażerów obejmujące wszystkie miejsca w
pojazdach załączonych w wykazie.
3.2. Zakres ubezpieczenia:
Następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów (śmierć na skutek
wypadku, uszkodzenia ciała i rozstrój zdrowia) związane z ruchem tych pojazdów a w
szczególności:
a)
podczas jazdy pojazdu,
b)
podczas wsiadania do pojazdu i wysiadania z pojazdu,
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c)

podczas przebywania w pojeździe w przypadku zatrzymania pojazdu lub
postoju na trasie jazdy,
d)
podczas naprawy pojazdu na trasie przejazdu,
e)
bezpośrednio przy załadowywaniu i rozładowywaniu pojazdu.
f)
wykonywaniu innych czynności związanych z bezpośrednią obsługą pojazdu,
dokonywanych w bezpośredniej bliskości pojazdu.
3.3. Okres ubezpieczenia
Zgodnie z Załącznikiem C1 do SIWZ i z uwzględnieniem zapisów pkt. III. 1. TERMIN
REALIZACJI ZAMÓWIENIA
3.4. Suma ubezpieczenia:
10.000 PLN na każde miejsce w pojeździe bez względu na liczbę miejsc w pojeździe.
3.5. Składka ubezpieczeniowa:
Należy podać wysokość rocznej stawki (składka-ryczałt) ubezpieczeniowej za poszczególny
pojazd, która będzie miała zastosowanie w 12 miesięcznym okresie ubezpieczenia,
niezależnie od ilości miejsc w pojeździe.
4. UBEZPIECZENIE ASSISTANCE
4.1 Zakres ubezpieczenia
Zakresem ubezpieczenia objęte są zdarzenia polegające na:
4.1.1 wystąpieniu w pojeździe zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia pojazdów
mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia (Autocasco), uniemożliwiającego
kontynuowanie podróży lub powrót do miejsca zamieszkania Ubezpieczonego lub siedziby
firmy Ubezpieczającego lub Korzystającego,
4.1.2. wystąpieniu w pojeździe awarii uniemożliwiającej kontynuowanie podróży lub powrót do
miejsca zamieszkania Ubezpieczonego lub siedziby firmy Ubezpieczającego lub
Korzystającego,
4.1.3. unieruchomieniu pojazdu na skutek rozładowania akumulatora, utraty lub uszkodzenia
kluczy (fabrycznych urządzeń służących do otwarcia i uruchomienia pojazdu), przebicia
opony, jak również braku lub niewłaściwego paliwa w zbiorniku pojazdu.
4.2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje pomoc techniczną i informacyjną w związku z
wypadkiem, awarią, kradzieżą, unieruchomieniem pojazdu oraz urazem ciała kierowcy.
Pomocy techniczna obejmuje:
4.2.1. holowania lub transportu uszkodzonego pojazdu do zakładu naprawczego. Koszty
holowania lub transportu zwracane są do wysokości 1 000 PLN
4.2.2. naprawę lub uruchomienie pojazdu na miejscu - limit 1.000 PLN
Udzielenie pomocy technicznej nie jest ograniczone odległością od miejsca zdarzenia ( postoju
pojazdu) od miejsca zamieszkania Ubezpieczonego lub siedziby firmy Ubezpieczającego lub
Korzystającego,
4.3. Zakres ubezpieczenia dotyczy samochodów osobowych oraz samochodów ciężarowych o DMC
poniżej 3,5 t . Nie dotyczy ambulansów (samochodów specjalnych, sanitarnych) oraz pojazdów
wolnobieżnych i pozostałych pojazdów.
Dla ambulansów i pozostałych pojazdów nie objętych ubezpieczeniem Assistance zakres pomocy
technicznej ustalony został w ubezpieczeniu AUTOCASCO.
Zakres Terytorialny: Polska
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5. UBEZPIECZENIE SZYB
5.1 ZAKREZ UBEZPIECZENIA
Zakresem ubezpieczenia objęte są koszty wymiany lub naprawy uszkodzonej szyby, do której
uszkodzenia doszło w okresie ubezpieczenia,
Ubezpieczenie dotyczy szyb samochodowych (przednich, bocznych, tylnych) będących integralną
częścią pojazdu.
5.2. SUMA UBEZPIECZENIA
Minimum 2.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
5.3. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA – pojazdy wymienione w załączniku C1-wykaz
pojazdów, dla których podano okresy ubezpieczenia dla ubezpieczenia Szyb. Pojazdy dla których
nie wskazano okresu ubezpieczenia dla Szyb nie są ubezpieczane w tym zakresie.
Zakres ubezpieczenia dotyczy samochodów osobowych oraz samochodów ciężarowych o DMC
poniżej 3,5 t . Nie dotyczy pozostałych pojazdów.

III KLAUZULE DODATKOWE
Do umów ubezpieczenia będą miały zastosowanie następujące klauzule dodatkowe w
brzmieniu określonym poniżej:
1. Klauzule obligatoryjna
a)
klauzula rozliczenia składek;
b)
klauzula warunków i taryf;
c)
klauzula wyłączenia regresu
/KLAUZULA ROZLICZENIA SKŁADEK/
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach
ubezpieczenia strony uzgodniły; że:
Wszelkie płatności powstałe na tle niniejszej umowy ubezpieczenia (wynikające w szczególności z
konieczności dopłaty składek, zwrotu składek oraz innych rozliczeń) dokonywane będą
proporcjonalnie za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej.
KLAUZULA WARUNKÓW I TARYF/
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach
ubezpieczenia strony uzgodniły; że:
Wszelkie umowy ubezpieczenia dla nowonabytych pojazdów, podwyższenia sumy ubezpieczenia
lub limitu odpowiedzialności dokonywane będą na podstawie warunków i stawek ustalonych w
niniejszej umowie ubezpieczenia.
/KLAUZULA WYŁĄCZENIA REGRESU/
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach
ubezpieczenia strony uzgodniły; że:
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Nie przechodzą na ubezpieczyciela roszczenia przeciwko osobom fizycznym zatrudnionym przez
ubezpieczającego/ubezpieczonego na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło
lub innej umowy o świadczenie usług. Nie przechodzą na ubezpieczyciela również roszczenia
przeciwko osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz
ubezpieczającego/ubezpieczonego (samozatrudnienie). Wyłączenie prawa do regresu nie ma
zastosowania w sytuacji, gdy sprawca wyrządził szkodę umyślnie.
2. Klauzule fakultatywne – Warunki dodatkowe do umowy ubezpieczenia autocasco
LPWD - Liczba punktów do kryterium warunki dodatkowe
lp

Klauzula fakultatywna – warunek dodatkowy

1

KLAUZULA REPREZENTANTÓW
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 Ubezpieczającego/ubezpieczonego przyczyniło
się do powstania szkody lub zwiększenia rozmiaru szkody.
3. Za zachowanie Ubezpieczonego/Ubezpieczającego uznaje się działania:
a) w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością lub w spółkach akcyjnych –
członków zarządu,
b) w przypadku osób fizycznych – osobę fizyczną zawierającą umowę
ubezpieczenia.
DODATKOWA KLAUZULA ZWIĄZKU PRZYCZYNOWEGO
Ubezpieczyciel nie może odmówić ani ograniczyć wypłaty odszkodowania w przypadku
wyrządzenia szkody przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego lub osobę trzecią, w tym
uprawnioną do kierowania pojazdem, w sytuacji kiedy:
a) pojazd nie miał ważnych badań technicznych, o ile od ich terminu końcowego
upłynęło nie więcej niż 30 dni,
b) kierowca nie posiadał aktualnych uprawnień do kierowania pojazdem, o ile
od ich terminu końcowego upłynęło nie więcej niż 30 dni;
c) kierujący zbiegł z miejsca zdarzenia.
KLAUZULA EKSPERTÓW
Jeżeli w wyniku badania zasadności roszczenia Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego/
Poszkodowanego Ubezpieczyciel wydał decyzję odmowną, natomiast Ubezpieczający/
Ubezpieczony/ Poszkodowany podtrzymuje zasadność podnoszonego roszczenia,
wówczas Ubezpieczający/ Ubezpieczony i Ubezpieczyciel podejmą 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

2

3
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z Poszkodowanym, dających rękojmię sporządzenia bezstronnej i rzetelnej ekspertyzy.
4

5

6

KLAUZULA ZALICZKOWA
Ubezpieczyciel zobowiązany jest zapłacić Ubezpieczającemu/Ubezpieczonemu zaliczkę
w wysokości 50% kosztorysowej wartości bezspornej szkody w terminie 14 dni od dnia
powstania szkody, lecz nie później, niż w ciągu 7 dni od dnia otrzymania wniosku o
zapłatę zaliczki. Za bezsporną uważa się szkodę powstałą z ryzyka objętego umową
ubezpieczenia, której szacunkową wysokość ustalił Ubezpieczający/Ubezpieczony, przy
akceptacji Ubezpieczyciela. Wysokość tą jako bezsporną przyjmuje się jedynie dla
potrzeb ustalenia zaliczki.
KLAUZULA POKRYCIA KOSZTÓW WYMIANY URZĄDZEŃ PRZY UTRACIE LUB
ZNISZCZENIU KLUCZYKÓW
W przypadku utraty lub zniszczenia kluczyków (lub innego urządzenia przewidzianego przez
producenta pojazdu umożliwiającego uruchomienie silnika lub odblokowanie zabezpieczeń
przeciwkradzieżowych), Ubezpieczyciel pokryje na podstawie umowy ubezpieczenia AC
koszty wymiany zamków drzwi, wyłącznika zapłonu i sterowników urządzeń
zabezpieczających pojazd przed kradzieżą. Utrata kluczyków (bądź innego ww. urządzenia)
objęta jest ochroną ubezpieczeniową jeżeli nastąpiła wskutek kradzieży, bądź zagubienia.
Ubezpieczający jest zobowiązany zgłosić kradzież kluczy (bądź innego ww. urządzenia) na
Policję.
KLAUZULA SZKÓD W OGUMIENIU
Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody polegające na zniszczeniu lub
uszkodzeniu ogumienia, również w sytuacji, gdy uszkodzeniu uległo jedynie ogumienie
na skutek wypadku ubezpieczeniowego objętego zakresem ubezpieczenia.
Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwatysiące
00/100) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
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