
                                                                                                                                                             
                                                                 Załącznik Nr.6  

                                          WYKAZ KLAUZUL BROKERSKICH                                                                           
                              WŁĄCZONYCH DO UMOWY UBEZPIECZENIA OC                         

KLAUZULA  „STEMPLA ” w brzmieniu:                                                                                                           TAK       
JeŜeli zapłata składki albo raty składki dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, za datę zapłaty 
uwaŜa się datę złoŜenia zlecenia zapłaty w banku lub w urzędzie pocztowym, pod warunkiem, Ŝe na rachunku Ubezpieczającego 
znajdowała się wystarczająca ilość wolnych środków.  

 
KLAUZULA  „LIKWIDACJI SZKODY” o treści:                                                                                                TAK       
Ubezpieczyciel zobowiązany jest do załatwienia wszelkich uzasadnionych roszczeń osób trzecich kierowanych do 
Ubezpieczającego w zakresie uzgodnionej ochrony ubezpieczeniowej i uzgodnionej Sumy Gwarancyjnej.” 
” Ubezpieczyciel niezwłocznie po zawiadomieniu przez Ubezpieczającego o powstaniu szkody, przedstawi swoje stanowisko co do 
zasadności zgłoszonego roszczenia oraz podejmie niezbędne działanie zgodne z ustaloną procedurą likwidacji szkody” 
”Ubezpieczyciel w granicach przyjętej ochrony zaspokoi roszczenie objęte ochroną po przyjęciu przez Ubezpieczającego 
odpowiedzialności za powstałą szkodę”. 
” Ubezpieczyciel, bez zbędnej zwłoki na swój koszt, kaŜdorazowo po zakończeniu likwidacji szkody zawiadomi na piśmie 
Ubezpieczającego i Brokera o wyniku postępowania likwidacyjnego, o wysokości wypłaconego odszkodowania lub odmowie 
wypłaty odszkodowania podając przyczynę odmowy”. 

 
KLAUZULA  ,,PROCEDURY LIKWIDACJI SZKODY  ’’                                                                                    TAK 
Do umowy  ubezpieczenia Ubezpieczyciel dołącza procedury likwidacji szkody zawierające opis i stosowne druki zgłoszenia 
szkód, druki likwidacji szkody oraz określa niezbędne dokumenty  potrzebne do likwidacji szkody, które doręczane są 
Ubezpieczającemu (Zamawiającemu) wraz z  dokumentami ubezpieczenia. 

 
KLAUZULA  „RAśĄCEGO NIEDBALSTWA”   o treści:                                                                                    TAK       
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych 
postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, Ŝe Ubezpieczyciel  nie odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie, natomiast 
odpowiada  za szkody wyrządzone wskutek raŜącego niedbalstwa Ubezpieczającego lub osób, za które Ubezpieczający 
ponosi odpowiedzialność, przy czym za takie   osoby rozumie się równieŜ: 
− właścicieli w przypadku spółek osobowych,  
− członków zarządu, członków rady nadzorczej i prokurentów w przypadku spółek kapitałowych prawa handlowego 
− wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów  i ich zastępców oraz członków zarządu w przypadku jednostek 

samorządowych  
− kierowników i ich zastępców jednostek podległych jednostkom samorządowym, w szczególności dyrektorów zarządu dróg, 

kierowników innych jednostek organizacyjnych, zarządców nieruchomości 

 
KLAUZULA  „PRZEDAWNIENIA” o treści:                                                                                                        TAK      
”Ubezpieczyciel odpowiada za szkody będące następstwem zdarzeń mających miejsce w okresie ubezpieczenia choćby 
poszkodowany zgłosił roszczenie po zakończeniu okresu trwania umowy ubezpieczenia, jednak przed upływem ustawowym 
terminów przedawnienia”. 

 
KLAUZULA  „PROLONGATY” o treści”                                                                                                             TAK       
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia oraz innych 
postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, Ŝe brak wpłaty składki lub którejkolwiek raty w terminie określonym w umowie 
ubezpieczenia nie powoduje ustania odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub teŜ wygaśnięcia bądź rozwiązania umowy 
ubezpieczenia,  z zastrzeŜeniem poniŜszych postanowień. 
 
W przypadku  nieopłacenia składki lub jej pierwszej raty w terminie przewidzianym w umowie ubezpieczenia Ubezpieczyciel 
wzywa Ubezpieczającego na piśmie do zapłaty składki, wyznaczając dodatkowy co najmniej 14 dniowy termin na zapłatę składki, 
liczony od daty otrzymania wezwania. W przypadku niedokonania zapłaty składki w dodatkowym terminie Ubezpieczyciel jest 
upowaŜniony do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym. Wygaśnięcie umowy następuje wyłączenie na mocy 
skutecznie złoŜonego Ubezpieczającemu wypowiedzenia.  
 
W sytuacji braku opłaty kolejnej raty składki Ubezpieczyciel wzywa Ubezpieczającego na piśmie do zapłaty raty składki 
wyznaczając dodatkowy, co najmniej 14 dniowy, termin do zapłaty składki (raty), liczony od daty otrzymania wezwania. W 
przypadku nie dokonania wpłaty w wyznaczonym (dodatkowym) terminie, ustanie odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest 
moŜliwe dopiero począwszy od dnia następującego po upływie dodatkowego terminu płatności  raty, o ile do dnia poprzedniego 
włącznie nie nastąpiło obciąŜenie rachunku bankowego Ubezpieczającego. 

 
KLAUZULA „ TERMINU ZGŁASZANIA SZKÓD” o treści:                                                                                 TAK       
W kaŜdym przypadku określenia w ogólnych warunkach ubezpieczenia terminu na zgłoszenie szkody do Ubezpieczyciela, zapis 
mówiący o tym terminie zostanie rozszerzony o zdanie: „W przypadku dni ustawowo wolnych od pracy termin przedłuŜa się do 
pierwszego dnia roboczego jaki następuje po terminie określonym w warunkach”.  
 
KLAUZULA „ NIEZAWIADOMIENIA W TERMINIE  O SZKODZIE” o treści:                                                     TAK    
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia oraz innych 
postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, Ŝe zapisane w umowie ubezpieczenia skutki niezawiadomienia Ubezpieczyciela  o 
szkodzie w odpowiednim terminie, mają zastosowania tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy niezawiadomienie w terminie 
przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemoŜliwiło ustalenie okoliczności i skutków wypadku. 

 
 
 
 



KLAUZULA  „DOKUMENTACJI SZKODY   I    WYPŁATY ODSZKODOWANIA”                                             TAK       
Ubezpieczyciel  obowiązany jest do wypłaty odszkodowania  w terminie  30 dni od daty otrzymania zgłoszenia szkody. 
Ubezpieczający  przesyła w celu likwidacji szkody wypełnione dokumenty, które określił Ubezpieczyciel przy zawieraniu umowy 
ubezpieczenia. 
Gdyby wyjaśnienie wszystkich okoliczności do ustalenia odpowiedzialności za  powstałą szkodę lub wysokości odszkodowania  
nie było moŜliwe, odszkodowanie powinno być wypłacone  najpóźniej  w ciągu 14 dni  od dnia wyjaśnienia  tych okoliczności. 
Bezsporną część odszkodowania  Ubezpieczyciel wypłaci  w terminie 30 dni od daty zgłoszenia szkody. 
JeŜeli do likwidacji szkody potrzebne będą dodatkowe dokumenty  poza określonymi w dniu zawierania umowy ubezpieczenia 
Ubezpieczyciel zawiadomi  o tym fakcie  Ubezpieczającego  nie później niŜ  w 4 dniu od daty zgłoszenia szkody. O kolejne i 
ostatnie  uzupełnienie dokumentów Ubezpieczyciel moŜe się zwrócić  zawiadamiając o tym Ubezpieczającego  nie później niŜ  4 
dni od daty  nadesłania uzupełnienia. 
 
KLAUZULA  „AUTOMATYCZNEGO  POKRYCIA OC” o treści:                                                                        TAK       
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych 
postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, Ŝe: 
1) Ubezpieczyciel w trakcie trwania ochrony obejmuje automatyczną ochroną ubezpieczeniową na warunkach określonych w 

umowie ubezpieczenia OC wszystkie przyjęte przez Ubezpieczającego w zarząd, administrację lub utrzymanie budynki i 
budowle, środki trwałe, pas drogowy, tereny lub sieci.  

2) Ubezpieczający dokona zgłoszenia przejętych budynków i budowli, środków trwałych, pasa drogowego, terenów lub sieci 
najpóźniej do 30 dni od daty podpisania protokołu przejęcia.  

3) Składka będzie rozliczana systemem pro rata za okres ubezpieczenia;  
Ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona na wszystkie lokalizacje (wszystkie przyjęte przez Ubezpieczającego w zarząd 
administrację lub utrzymanie budynki i budowle, środki trwałe, pas drogowy, tereny  lub sieci na terenie statutowej działalności 
Ubezpieczającego, których uŜytkowanie Ubezpieczający rozpocznie w okresie ubezpieczenia). Ochrona ubezpieczeniowa 
rozpoczyna się od momentu przyjęcia danej lokalizacji do uŜytku, pod warunkiem, Ŝe adresy tych lokalizacji wraz z wykazami 
znajdującego się w nich mienia zostaną podane do wiadomości Ubezpieczyciela w ciągu 30 dni od momentu przyjęcia ich do 
uŜytku. 
 
KLAUZULA   ,,NOWEJ  LOKALIZACJI”:                                                                                                           TAK 
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych 
postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, Ŝe: 
1) Ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona na wszystkie lokalizacje (wszystkie przyjęte przez Ubezpieczającego w 

zarząd, administrację lub utrzymanie budynki i budowle, środki trwałe, pas drogowy,   tereny  lub sieci na terenie 
statutowej działalności Ubezpieczającego, których uŜytkowanie Ubezpieczający rozpocznie w okresie ubezpieczenia. 

2) Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od momentu przyjęcia danej lokalizacji do uŜytku (np. podpisania protokołu 
przyjęcia, umowy najmu), pod warunkiem, Ŝe adresy tych lokalizacji wraz z wykazami znajdującego się w nich mienia 
zostaną podane do wiadomości  Ubezpieczyciela w ciągu 30 dni od momentu przyjęcia ich do uŜytku. 

 
KLAUZULA ,, KONSUMPCJI  SUMY  GWARANCYJNEJ”                                                                               TAK 
Wypłata odszkodowania nie obniŜa Sumy Gwarancyjnej o kwotę dokonanej wypłaty. 

 
KLAUZULA „  TERMINU DOKONANIA OGLĘDZIN  ” o treści:                                                                         TAK 
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia oraz innych 
postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, Ŝe w przypadku zajścia szkody Ubezpieczyciel zobowiązany jest do dokonania 
oględzin w terminie nie dłuŜszym niŜ 3 dni robocze od momentu zgłoszenia szkody. 
 
KLAUZULA  „ZALICZKI NA POCZET ODSZKODOWANIA ”                                                                           TAK                                                                                                           

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych 
postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, Ŝe Ubezpieczyciel w przypadku wystąpienia szkody objętej ochroną 
ubezpieczeniową wypłaci poszkodowanemu  zaliczkę w terminie 14 dni od daty złoŜenia przez niego stosownego wniosku wraz z 
kosztorysami. Zaliczka w  wysokości max. 50% szacowanej bezspornej części szkody Ubezpieczyciel wypłaci na wskazane przez  
poszkodowanego konto. 
Pozostałą część kwoty odszkodowania Ubezpieczyciel przekaŜe poszkodowanemu zgodnie z terminami określonymi w OWU. 
 
KLAUZULA  „KATASTROFY BUDOWLANEJ   ” o treści”                                                                                  TAK       

Niniejszą klauzulą rozszerza się zakres ubezpieczenia OC jednostek  o szkody spowodowane osobom trzecim  powstałe w 
następstwie katastrofy budowlanej. Przez katastrofę budowlaną  rozumie się niezamierzone, nieprzewidziane, gwałtowne 
zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części w wyniku nagłej samoistnej utraty wytrzymałości jego elementów 
konstrukcyjnych. 

W trakcie prowadzenia robót budowlano-montaŜowych, remontów,  za katastrofę obiektu budowlanego  uwaŜa się równieŜ 
zniszczenie obiektu budowlanego,  spowodowane utratą   wytrzymałości, stateczności tymczasowych podpór, torowisk,  
rusztowań bądź deskowań uŜywanych przy wznoszeniu  obiektu budowlanego. 

 
KLAUZULA  „SZKÓD WYRZĄDZONYCH OSOBOM BLISKIM OSÓB OBJETYCH UBEZPIECZENIEM ” o treści”    TAK       

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych 
postanowień umowy ubezpieczenia, Ubezpieczyciel obejmuje ochroną, w ramach ubezpieczenia OC, szkody wyrządzone przez 
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego osobom bliskim osób objętych ubezpieczeniem (osób za które 
Ubezpieczający/Ubezpieczony ponoszą odpowiedzialność), chyba, Ŝe szkoda powstała w bezpośrednim związku z zakresem 
czynności słuŜbowych osoby objętej ubezpieczeniem dla której poszkodowany pozostaje osobą bliską.  

Ochrona obejmuje szkody osobowe i rzeczowe, w tym równieŜ szkody w pojazdach mechanicznych.    

Za osoby bliskie w ramach niniejszej Klauzuli uwaŜa się osoby bliskie zgodnie z definicją Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. 

 


