
                                                                                                                                                               
                                                                        Załącznik Nr.6                                                                                      

                                              WYKAZ KLAUZUL BROKERSKICH  WŁĄCZONYCH                                             
                               DO UMOWY UBEZPIECZENIA JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH                            
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  „ DODATKOWEGO LIMITU SUMY UBEZPIECZENIA ”  w brzmieniu:                                 TAK       
Klauzula stosowana w przypadku Sum Ubezpieczenia wg Warto ści Ksi ęgowej Brutto  

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia 
i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, Ŝe ochrona ubezpieczeniowa obejmuje Dodatkowego 
Limitu Sumy Ubezpieczenia, który rozdziela się na sumy ubezpieczenia tych kategorii ubezpieczanych  jednostek  
pływających lub nakładów adaptacyjnych tych jednostek, dla których wystąpiło niedoubezpieczenie t.j gdy 
zadeklarowana Suma Ubezpieczenia ustalona na pojedynczy przedmiot ubezpieczenia nie zapewnia pełnego 
pokrycia strat powstałych w wyniku szkody na tym przedmiocie lub w odniesieniu do których suma ubezpieczenia 
jest niewystarczająca ze względu na poniesione koszty związane z uniknięciem lub ograniczeniem rozmiaru 
szkody. 

Dodatkowy Limit Sumy Ubezpieczenia rozumiany jest jako nadwyŜka nad zadeklarowana Sumą Ubezpieczenia 
na pojedynczy przedmiot Ubezpieczenia. 

Przy wypłacie w ramach limitu nie potrąca się zuŜycia technicznego. 

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi 10% Sumy 
Ubezpieczenia. 

 
KLAUZULA  „REPREZENTANTÓW”    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, lub wskutek raŜącego niedbalstwa przez reprezentantów  Ubezpieczającego lub osoby, za które 
Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność, przy czym przez wymienione tu osoby rozumie się właścicieli, 
członków zarządu, członków rady nadzorczej i prokurentów. W przypadku jednostek samorządowych przez 
wymienione tu osoby rozumie się wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów  oraz członków zarządu, 
kierowników i ich zastępców jednostek podległych jednostkom samorządowym, w szczególności dyrektorów 
zarządu dróg, kierowników innych jednostek organizacyjnych, zarządców nieruchomości. Za reprezentantów 
uwaŜa się  osoby, które zgodnie z obowiązującymi przepisami, statutami lub na mocy prawa własności 
zarządzają ubezpieczonym podmiotem gospodarczym lub samorządowym 
 
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  ,,PROCEDURY LIKWIDACJI SZKODY  ’’                                                            TAK       
Do umowy  ubezpieczenia Ubezpieczyciel dołączy  procedury likwidacji szkody zawierającą  opis i stosowne 
druki zgłoszenia szkód, druki likwidacji szkody oraz niezbędne dokumenty  potrzebne do likwidacji szkody które 
zostaną wraz z  dokumentami ubezpieczenia doręczone Ubezpieczającemu (Zamawiającemu).  
 
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 o odmowie wypłaty  odszkodowania podając przyczynę odmowy . 
 



 
  
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 ,, KONSUMPCJI SUMY UBEZPIECZENIA ”  (stosuje się klauzulę o treści poniŜej)          
                                                                                                                                                           TAK 
Wypłata odszkodowania nie obniŜa Sumy Ubezpieczenia o kwotę dokonanej wypłaty. 
 

 
KLAUZULA  „TERMINU  DOKONANIA OGL ĘDZIN ”  o treści”     TAK    
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się 
Ŝe w przypadku powstania szkody, której usunięcie jest niezbędne do normalnego funkcjonowania 
Ubezpieczającego, Ubezpieczyciel zobowiązuje się do dokonania oględzin w terminie 24 godzin od daty 
zgłoszenia szkody. Niedotrzymanie tego terminu upowaŜnia Ubezpieczającego do samodzielnego sporządzenia 
protokołu (w tym dokumentacji fotograficznej) i przystąpienia do jej uprzątnięcia. W przypadku zajścia szkód 
innego rodzaju, Ubezpieczyciel zobowiązuje się do dokonania oględzin w terminie nie dłuŜszym niŜ 3 dni robocze 
od chwili zgłoszenia szkody. 
 
 
 
KLAUZULA  „  USZKODZENIA   WYPOSAZENIA  ELEKTRONICZNEGO jedn ostek pływaj ących specjalnych ”   
o treści”                                                                                                        
                                                                                                                                                         TAK      
W przypadku uszkodzenia wyposaŜenia  elektronicznego jedn. pływających lub pojazdów specjalnych (np. 
pojazdów  rozgłośni radiowej, telewizyjnej, wozów transmisyjnych, pojazdów do ochrony zdrowia ( ruchome 
laboratoria, stacje krwiodawstwa lub ratowania Ŝycia ludzkiego ( karetek), wozów straŜy poŜarnej, maszyn 
budowlanych , którego przywrócenie do pracy  ( w ciągu 24 godzin od godziny zgłoszenia szkody ) jest  
niezbędne ( konieczne) dla normalnego funkcjonowania  Ubezpieczającego (przedsiębiorstwa, administracji 
samorządowej, szpitala,  terminowego wykonania  usunięcia  skutków awarii lub skutków katastrofy budowlanej), 
Ubezpieczający, zawiadamiając uprzednio Ubezpieczyciel,  moŜe przystąpić natychmiast do samodzielnej 
likwidacji szkody, sporządzając stosowny protokół opisujący przyczynę zdarzenia, rozmiary szkody, sposób 
naprawy oraz wyliczając wartość szkody. 
Protokół wraz z fakturą za naprawę  będzie  stanowił podstawę do likwidacji szkody i wypłaty odszkodowania . 
 
 Dla pozostałego wyposaŜenia  elektronicznego  samodzielna likwidacja na zasadach j.w. jest dopuszczalna 
jedynie w przypadku, jeŜeli Ubezpieczyciel nie przystąpi  do oględzin szkody w terminie  48 godzin od godziny 
zgłoszenia szkody.  
 
 
KLAUZULA  „ZALICZKI NA POCZET ODSZKODOWANIA ”  o treści”                                            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 Ubezpieczającemu  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 Ubezpieczającego konto. 
Pozostałą część kwoty odszkodowania Ubezpieczyciel przekaŜe Ubezpieczającemu zgodnie z terminami 
określonymi w OWU. 
 
 
 
KLAUZULA  „DOKUMENTACJI SZKODY   I    WYPŁATY ODSZKODOWAN IA   ”  o treści  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 7 dniu od daty 
zgłoszenia szkody. O kolejne i ostatnie  uzupełnienie dokumentów Ubezpieczyciel moŜe się zwrócić  
zawiadamiając o tym Ubezpieczającego  nie później niŜ  7 dni od daty  nadesłania uzupełnienia. 
 
 
 
KLAUZULA  „ZABEZPIECZE Ń    PRZECIWPOśAROWYCH I PRZECIWKRADZIEZOWYCH”  TAK     
1. Ubezpieczyciel oświadcza, Ŝe aktualny w dniu zawierania umowy ubezpieczenia stan zabezpieczeń 

przeciwpoŜarowych i przeciwkradzieŜowych  uznaje za wystarczający  do zapewnienia ochrony 
ubezpieczeniowej,  do czasu przeprowadzenia inspekcji w ubezpieczonych   jednostkach i obiektach. 

2. Ubezpieczyciel sporządzi raport,  w którym wskaŜe konieczne do wprowadzenia uzupełnienia     
zabezpieczeń oraz   wyznaczy  termin na ich wprowadzenie. Termin wprowadzenia uzupełnienia  
istniejących zabezpieczeń nie moŜe być krótszy niŜ  30 dni roboczych od dnia przekazania raportu i 
wskazówek  Ubezpieczającemu. 

3. Charakter uzupełnień  nie moŜe przekraczać wymogów zabezpieczeń określonych  jako minimalne   
w  stosownych OWU. 

4. Do czasu  uzupełnienia wskazanych zabezpieczeń Ubezpieczający objęty jest ochroną. 
 
 
KLAUZULA  „PRZEKAZANIA MIENIA   ”  o treści”  

          TAK       
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia 
i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, Ŝe Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody 
powstałe w ubezpieczonych jednostkach pływających, równieŜ w przypadku ich przekazania do innej 
ubezpieczonej jednostki organizacyjnej  w ramach tej samej umowy ubezpieczenia.  W przypadku szkody, 
Ubezpieczający zobowiązany jest udokumentować fakt przekazania  mienia z określeniem jego sumy 
ubezpieczenia oraz daty zmiany miejsca ubezpieczenia.  

 
KLAUZULA  „ AKTÓW  WANDALIZMU  ” o tre ści”      TAK  
      1.  Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków  
           ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, Ŝe do zakresu ochrony   
           ubezpieczeniowej włącza się szkody powstałe w ubezpieczonych  jednostkach pływających lub  
           pojazdach objętych ochroną ubezpieczeniową  będące  bezpośrednim następstwem aktów  wandalizmu     
           lub dewastacji. 
      2.  Przez akty wandalizmu / dewastacji  rozumie się wszelkiego rodzaju działanie powodujące  zniszczenie    

    lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia  przez osoby trzecie.  
     3. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 10% Sumy Ubezpieczenia 

 
KLAUZULA  „ UBEZPIECZENIA STRAJKÓW , ZAMIESZEK  I ROZRUCHÓW  ”   TAK     
        1.Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków    
            ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, Ŝe do zakresu ochrony                   
            ubezpieczeniowej włącza się szkody  w ubezpieczonym mieniu objętym ochroną                  
           ubezpieczeniową mienia od ognia , bezpośrednio powstałe wskutek strajków, zamieszek i rozruchów. 

2.Przez strajk uwaŜa się celową przerwę w pracy  grupy pracowników  w celu wymuszenia Ŝądań   
    ekonomicznych lub politycznych. 
 3. Przez zamieszki, uwaŜa się  gwałtowne demonstracje, nielegalne  akcje grupy osób wymierzone  
      przeciwko władzy w celu zmiany istniejącego porządku prawnego. 
4. Przez  rozruchy, uwaŜa się  gwałtowne demonstracje grupy osób, które nie mieszczą się w kategorii   
    zamieszek 
 
4.Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia:  100 000,00 zł 

 

KLAUZULA  „ UBEZPIECZENIA SZKÓD ESTETYCZNYCH ( GRAFFITI)  ”  o treści”  
          TAK       

              Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków  
              ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, Ŝe 
1. Za opłatą dodatkowej składki ochroną ubezpieczeniową  objęte są szkody estetyczne  polegające na 

pomalowaniu, porysowaniu, zarysowaniu powierzchni, umieszczenia napisów lub innych znaków graficznych 
na ubezpieczonym mieniu przez osoby pozostające poza stosunkiem ubezpieczeniowym. 

 
2. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia:                   50 000,00 zł 
 

KLAUZULA  „ RZECZOZNAWCÓW  ”  o treści”  
          TAK       

       Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków  



        ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, Ŝe: 
1. Za opłatą dodatkowej składki, w granicach  limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciel pokryje poniesione 

przez  Ubezpieczonego konieczne i uzasadnione koszty ekspertyz rzeczoznawców związane z 
ustaleniem przyczyny, zakresu i rozmiaru szkody, z zastrzeŜeniem uzgodnienia  z Ubezpieczycielem 
faktu  powołania rzeczoznawcy.   

       2.Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia:           50 000,00 zł 
 
 
 
 
KLAUZULA  „ ubezpieczenia zwi ększonych kosztów ”      TAK     

1Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych warunków    
   ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, po zapłaceniu dodatkowej składki  ustala się,    
   Ŝe do zakresu ochrony  ubezpieczeniowej włącza się szkody  będące   następstwem  szkód  materialnych  
    w ubezpieczonym mieniu, 
2. Zwiększone koszty   są to koszty dodatkowe  związane  z zastosowaniem  rozwiązań  mających na celu  
     uniknięcie lub zmniejszenie zakłóceń  w prowadzeniu działalności gospodarczej lub   funkcjonowaniu   
     jednostki samorządu terytorialnego. 
3. Ubezpieczyciel pokrywa niezbędne koszty dodatkowe 

            ( zaleŜne i niezaleŜne od czasu) poniesione  przez Ubezpieczającego przez okres  faktycznego    
            występowania zakłócenia nie dłuŜej jednak  niŜ przez okres 3 miesięcy   licząc od daty powstania szkody. 

 
4..Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia:  100 000,00 zł 

 
 


