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ZADANIE B 
 

UBEZPIECZENIE  
MIENIA  

OD  KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM  
i RABUNKU 

ORAZ  
DEWASTACJI 

 
UBEZPIECZENIE SZYB OD 

STŁUCZENIA 



WNIOSEK UBEZPIECZENIA MIENIA OD KRADZIEŻY str. 1/ 2
Ubezpieczający Adres

GMINA KRAPKOWICE ul. 3 Maja 17         
Ubezpieczony 47- 303 Krapkowice
GMINA KRAPKOWICE  wraz z NIP        1990012987
jednostkami organizacyjnymi REGON 531413099

        36 miesięcy
Ubezpieczenie

 MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU
Przedmiot ubezpieczenia system ubezpieczenia zł
1.Urządzenia ,maszyny,wyposażenie , sprzet elekrtoniczny PR-pierwsze ryzyko 20 000,00
   SS-system stały
2. Sprzęt  komputerowy ( o okresie eksploat< 5 lat) PR-pierwsze ryzyko 20 000,00

SS-system stały
3. Mienie  od osób trzecich PR-pierwsze ryzyko 5 000,00

SS-system stały
4.zniszczenie zabezpieczeń mechanicznych lub elektroniczn. PR-pierwsze ryzyko 2 000,00

SS-system stały
SZ-sumy zmienne

5. Mienie osobiste pracowników ubezpieczającego PR-pierwsze ryzyko
 na jednego pracownika          /pln  x (          )ilość pracowników   łącznie
6 .Wartości pieniężne w schowkach   PR-pierwsze ryzyko 47 000,00
    rodzaj schowka kaseta kasa pancer
    schowek trwale przygotowany do podłoża tak/nie tak/nie nie          nie
7. Rabunek w lokalu PR-pierwsze ryzyko 45 000,00
8 Mienie od Dewastacji, wandalizm 20 000,00
WARTOSCI PIENIĘŻNE W TRANSPORCIE
1. Maksymalny limit na jeden transport 45 000,00
2. Przewidywana liczba transportów w okresie ubezpiecz.
3.Zasięg terytorialny:
   obszar  całej Rzeczpospolitej Polskiej tak nie
   miejscowość/ miejscowości zgodnie z wykazem jedn.
UBEZPIECZENIE GOTÓWKI SYSTEMEM OBROTÓW MIESIĘCZNYCH Suma ubezpieczenia  pln
1.Gotówka podejmowana i odprowadzana xxxxxxxxxxx
  do banku w ciągu jednego miesiąca xxxxxxxxxxx
2.Gotówka pochodzaca z innych bieżących wpływów xxxxxxxxxxx
 gotówkowych uzyskiwanych w ciagu jednego miesiąca xxxxxxxxxxx
SZYBY I INNE PRZEDMIOTY OD STŁUCZENIA na pierwsze ryzyko Suma ubezpieczenia  pln
1.Oszklenie budynków 5 000,00
2. Reklamy , szyldy ,gabloty xxxxxxxxxxx
3. Wykładziny kamienne xxxxxxxxxxx
4. Rury neonowe,tablice świetlne xxxxxxxxxxx
5 Inne przedmioty szklane xxxxxxxxxxx
6. Koszt ustawienia rusztowań 10 000,00
7.Tablice reklamowe usytuowane przy trasach komunikacyjn xxxxxxxxxxx
Sumy ubezp. wg wartości odtworzeniowej 219 000,00
Ubezpieczający Data

01-2018

pieczątka imienna     podpis pieczątka firmowa



WNIOSEK UBEZPIECZENIA MIENIA OD KRADZIEŻY str. 2/ 2
Miejsce (miejsca ) Ubezpieczenia Adresy

Zgodnie z  SIWZ  oraz wykazami lokalizacji mienia

KWOTA FRANSZYZY
FRANSZYZY: INTEGRALNA WYKUPIONA NIE 100PLN
FRANSZYZY: REDUKCYJNA WYKUPIONA TAK

TAK NIE
Oświadczam,że rezygnuję z ubezpieczenia od dewastacji ( wandalizmu ) nie
Oświadczam,że rezygnuję z ubezpieczenia kosztów naprawy zniszczonych nie
 lub uszkodz.,kas,schowków zabezpieczeń lokalu mechanicznych i elektroniczn.
PRZYCZYNY,LICZBA I WARTOŚĆ SZKÓD W CIĄGU  OSTATNICH 5 LAT
liczba szkód wg zał. 0
wartość uzyskanych odszkodowań od zakładów ubezpieczeń 0
przyczyna  szkody wg zał.
SUMY UBEZPIECZENIA Z VAT tak
WYPŁATY ODSZKODOWAŃ Z VAT tak
PODSTAWOWE  ZABEZPIECZENIA LOKALI i OBIEKTÓW                           
Zgodnie z OWU

Załączniki do wniosku tak nie
załącznik Nr.1- Szczególne Warunki Ubezpieczenia mienia nie

załącznik Nr.3- Dodatkowe wyłączenia ochrony  stosowane przez Z. Ubezpieczeń nie
załącznik Nr.4- Dodatkowe klauzule stosowane przez Zakład Ubezpieczeń nie
załącznik Nr.6- Wykaz  Klauzul Brokerskich-treść Klauzul Brokerskich tak
Ubezpieczający Data

01-2018

pieczątka imienna i podpis pieczątka firmowa 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZAŁĄCZNIK NR 6 
DO WNIOSKU MIENIA OD KRADZIEŻY 

 
KLAUZULE BROKERSKIE 



                                                                                            
                                                                        Załącznik Nr.6                                                                                      

WYKAZ  KLAUZUL BROKERSKICH  WŁĄCZONYCH 
DO UMOWY UBEZPIECZENIA  MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM  I  RABUNKU 

 
KLAUZULE OBLIGATORYJNE:  
 

KLAUZULA  STEMPLA          obligatoryjna 
Jeżeli zapłata składki albo raty składki dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, za datę zapłaty 
uważa się datę złożenia zlecenia zapłaty w banku lub w urzędzie pocztowym, pod warunkiem, że na rachunku Ubezpieczającego 
znajdowała się wystarczająca ilość wolnych środków. 
 

KLAUZULA  REPREZENTANTÓW                                                                          obligatoryjna 
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych 
postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie, lub wskutek 
rażącego 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 i 
członków Zarządu, kierowników i ich zastępców jednostek podległych jednostkom samorządowym, w szczególności dyrektorów 
zarządu dróg, kierowników innych jednostek organizacyjnych, zarządców nieruchomości. Za reprezentantów uważa się  osoby, 
które zgodnie z obowiązującymi przepisami, statutami lub na mocy prawa własności zarządzają ubezpieczonym podmiotem 
gospodarczym lub samorządowym. 
 

KLAUZULA PROLONGATY                                                                                     obligatoryjna       
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia oraz innych 
postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że brak wpłaty składki lub którejkolwiek raty w terminie określonym w umowie 
ubezpieczenia nie powoduje ustania odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub też wygaśnięcia bądź rozwiązania umowy 
ubezpieczenia,  z zastrzeżeniem poniższych 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 
upoważniony do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym. Wygaśnięcie umowy następuje wyłączenie na mocy 
skutecznie złożonego 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 
możliwe dopiero począwszy od dnia następującego po upływie dodatkowego terminu płatności  raty, o ile do dnia poprzedniego 
włącznie nie nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Ubezpieczającego. 
 

KLAUZULA  PROCEDURY LIKWIDACJI SZKODY                                                                 obligatoryjna     
Na wniosek Ubezpieczającego, do umowy  ubezpieczenia Ubezpieczyciel dołącza  procedury likwidacji szkody zawierające opis i 
stosowne druki zgłoszenia szkód, druki likwidacji szkody oraz niezbędne dokumenty  potrzebne do likwidacji szkody, które 
doręcza się Ubezpieczającemu (Zamawiającemu) wraz z dokumentami ubezpieczenia.  
 ,, Ubezpieczyciel bez zbędnej zwłoki na swój koszt , każdorazowo 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                                                            obligatoryjna 
W każdym 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 przedłuża się do 
pierwszego dnia roboczego jaki następuje po terminie określonym w warunkach”. 
 

KLAUZULA NIEZAWIADOMIENIA W TERMINIE  O SZKODZIE                               obligatoryjna    
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia oraz innych 
postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że 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 uniemożliwiło ustalenie okoliczności i skutków wypadku. 
 
 

KLAUZULA  PRZEKAZANIA  MIENIA       obligatoryjna                  
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych 
postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w ubezpieczonym 
mieniu również w przypadku jego  przekazanie  do innej ubezpieczonej lokalizacji lub jednostki w ramach tej samej umowy 
ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych podczas transportu (w tym podczas załadunku i 
rozładunku), prac demontażowych / budowlano-montażowych (w tym podczas prób i testów). W przypadku szkody, 
Ubezpieczający zobowiązany jest udokumentować fakt przeniesienia, przekazania  mienia z określeniem jego sumy 
ubezpieczenia oraz daty zmiany miejsca ubezpieczenia. Maksymalny limit odpowiedzialności dla mienia przekazanego innej 
jednostce organizacyjnej wynosi 10%  Ogólnej Sumy Ubezpieczenia dla tej grupy mienia. 
 

KLAUZULA RZECZOZNAWCÓW                                                                                 obligatoryjna                  
 Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków  ubezpieczenia i innych 
postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że: 



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 zastrzeżeniem uzgodnienia  z  Ubezpieczycielem faktu  powołania rzeczoznawcy.   

       2.Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia:  do wysokości 10% ogólnej Sumy 
Ubezpieczenia dla tej grupy mienia nie więcej niż  50 000,00 zł 
 

KLAUZULA  UBEZPIECZENIA KRADZIEŻY ZWYKŁEJ     obligatoryjna 
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych 
postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w ubezpieczonym 
mieniu również w wyniku kradzieży zwykłej, przez którą rozumie się utratę ubezpieczonego mienia w wyniku jego zaboru przez 
osoby trzecie, których działanie nie nosi znamion włamania. 
Limit odpowiedzialności dla mienia w ramach niniejszej klauzuli dla wszystkich lokalizacji wynosi: 10 000 PLN (na jedno i 
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia). 
Ubezpieczający / Ubezpieczony obowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia kradzieży na Policję, nie później niż 24 godziny od 
zdarzenia oraz przedstawienia Ubezpieczycielowi potwierdzenia takiego zgłoszenia. 
Ochrona w ramach niniejszej klauzuli nie ma zastosowania do wartości pieniężnych (gotówki), a jedynie do pozostałego mienia. 
 
KLAUZULA UBEZPIECZENIA ZEWNĘTRZNYCH URZĄDZEŃ LUB ELEMENTÓW BUDYNKU i BUDOWLI 

obligatoryjna 
1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i 

innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową od 
ryzyka kradzieży urządzenia zewnętrzne należące do Ubezpieczonego, zainstalowane na budynkach lub budowlach 
stanowiących własność lub użytkowanych przez Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego.  

2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje w szczególności: zadaszenia, siłowniki bram, zewnętrzne elementy telewizji 
przemysłowej, zewnętrzne elementy klimatyzatorów, neony, szyldy reklamowe, elementy oświetlenia zewnętrznego.  

3. Urządzenia te powinny być zainstalowane i zabezpieczone w taki sposób, aby ich wymontowanie nie było możliwe 
bez pozostawienia śladów użycia siły lub narzędzi.  

4. Limit odpowiedzialności: 5.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
 

 
KLAUZULE    FAKULTATYWNE: 
 

KLAUZULA  TERMINU  DOKONANIA OGLĘDZIN     klauzula fakultatywna    
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się że w przypadku 
powstania szkody, której usunięcie jest niezbędne do normalnego funkcjonowania Ubezpieczającego, Ubezpieczyciel zobowiązuje 
się do dokonania oględzin w terminie 48 godzin od daty zgłoszenia szkody. Niedotrzymanie tego terminu upoważnia 
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 
dłuższym niż 3 dni robocze od chwili zgłoszenia szkody. 
Ubezpieczający zobowiązany jest do powiadomienia Ubezpieczyciela o podjętych czynnościach związanych z likwidacją szkody 
oraz do przechowania uszkodzonych lub zniszczonych części mienia do czasu oględzin przez Ubezpieczyciela 

 
KLAUZULA DOKUMENTACJI SZKODY  I WYPŁATY ODSZKODOWANIA   Klauzula fakultatywna 

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 możliwe, 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. 
Jeżeli do likwidacji szkody potrzebne będą dodatkowe dokumenty  poza określonymi w dniu zawierania umowy ubezpieczenia 
Ubezpieczyciel zawiadomi  o tym fakcie  Ubezpieczającego  nie później niż  w 7 dniu od daty zgłoszenia szkody. O kolejne  
uzupełnienie dokumentów Ubezpieczyciel może się zwrócić  zawiadamiając o tym Ubezpieczającego  nie później niż  7 dni od 
daty  nadesłania uzupełnienia. 

 
KLAUZULA ZABEZPIECZEŃ PRZECIWKRADZIEŻOWYCH         Klauzula fakultatywna  

1. Ubezpieczyciel oświadcza, że aktualny w dniu zawierania umowy ubezpieczenia stan zabezpieczeń  przeciwkradzieżowych  
uznaje za wystarczający  do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej,  do czasu przeprowadzenia inspekcji w ubezpieczonych   
jednostkach. 

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

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

4. Do czasu  uzupełnienia wskazanych zabezpieczeń Ubezpieczający objęty jest ochroną. 
 

KLAUZULA  ZALICZKI NA POCZET ODSZKODOWANIA Klauzula fakultatywna                                                                                                                                                                                                             
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych 
postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel w przypadku wystąpienia szkody objętej ochroną 
ubezpieczeniową wypłaci Ubezpieczającemu  zaliczkę w terminie 14 dni od daty złożenia 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 przekaże Ubezpieczającemu zgodnie z terminami określonymi w OWU. 
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