Gmina Krapkowice II przetarg

nr sprawy OST.271.3.2.2018

ZADANIE B
UBEZPIECZENIE
MASZYN I URZĄDZEŃ
OD RYZYK WSZYSTKICH

WNIOSEK UBEZPIECZENIA MASZYN OD RYZYK WSZYSTKICH
Ubezpieczający

Adres

GMINA KRAPKOWICE

ul. 3 Maja 17
47- 303 Krapkowice

str.

NIP
1990012987
REGON 531413099
Miejsca ubezpieczenia

Ubezpieczony:

Siedziba ubezpieczającego, siedziby podległych jednostek org. Lokalizacje
zgodne z wykazami budynków i budowli, miejsca lokalizacji mienia ujetęgo w
niniejszym wniosku oraz w załączonych wykazach do SIWZ

Gmina Krapkowice i jednostki organizacyjne gminy
Okres Ubezpieczenia

36 m-cy
Suma Ubezpieczenia OGÓŁEM

Limit dla ,,Klauzuli AutomatycznegoUbezpieczenia Nowego Mienia"

544 380,53 zł

54 438,05 zł
WEDŁUG WARTOŚCI

SUMA

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA

UBEZPIECZENIA
W PLN

MASZ. I URZĄDZENIA UJĘTE W ZAL. NR 2 -

SYSTEM

KSIĘGOWEJ OTWORZENIA

UBEZP.

BRUTTO

DO WNIOSKU

1. MASZYNY I URZĄDZENIA

544 380,53 zł

tak

sumy stałe

544 380,53

UBEZPIECZENIE W PROGRAMIE MASZYN
I URZĄDZEŃ OD RYZYK WSZYSTKICH
WRAZ Z ROZSZERZENIAMI OKREŚLONYMI
W ZAŁĄCZNIKU NR 5
544 380,53 zł

SUMY UBEZPIECZENIA Z VAT

tak

WYPŁATY ODSZKODOWAŃ Z VAT

tak

SZKODOWOŚĆ - PRZYCZYNY, LICZBA I WARTOŚĆ SZKÓD W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT
1. liczba szkód

0

2 wartość uzyskanych odszkodowań od zakładów ubezpieczeń (ogółem kwota)

-

zł

3. przyczyna szkody
Szkodowość wg załacznika
UBEZPIECZANE MASZYNY I URZĄDZENIA WG ZAŁĄCZNIKA NR2 DOŁĄCZONEGO DO WNIOSKU

Wnioskowane rozszerzenia ochrony
wg załącznika nr5
Wnioskowane Klauzule Brokerskie
wg załącznika nr 6
Franszyzy
Franszyza Integralna
Franszyza Redukcyjna

nie
tak

wysokość
wysokość

10% odszkodowania, nie więcej niż
1 000,- zł

Załączniki do wniosku
załącznik Nr 1- Zakres ubezpieczenia

tak

załączniki Nr 09- Wykaz ubezpieczanego mienia

tak

załącznik Nr 3- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

nie

załacznik Nr 4- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

nie

załącznik Nr 5 - Rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej maszyn i urządzeń

tak

załącznik Nr.6- Wykaz Klauzul Brokerskich-treść Klauzul Brokerskich

tak
01/2018

ZAŁĄCZNIK NR 2
DO WNIOSKU UBEZPIECZENIA MASZYN I URZĄDZEŃ
WYKAZ MASZYN

ZAŁĄCZNIK NR 2
DO WNIOSKU UBEZPIECZENIA MASZYN I URZĄDZEŃ
WYKAZ MASZYN

02.02.2018
WYKAZ MIENIA JEDNOSTKI
NAZWA JEDNOSTKI:

PIECZĘĆ JEDNOSTKI:

WYKAZ MASZYN I URZĄDZEŃ

II.

(GRUPA 3, 4, 5, 6 KŚT z wyłączeniem sprzętu komputerowego,elektronicznego poz. 491 KŚT oraz samobieżnych maszyn poz. 58 KŚT)

TYP/Model
LP

1

RODZAJ SPRZĘTU

MIEJSCE UŻYTKOWANIA

okres ubezpieczenia
inny niż dla pozostałych
składników

DATA
PROD.

NR FABRYCZNY LUB
NR EWIDENCYJNY

2

3

4

5

6

Umig Krapkowice
Dźwig osobowy dla
1 niepełnosprawnych
Dźwig osobowy dla
niepełnosprawnych

Umig Krapkowice bud.I
Umig Krapkowice
bud.II

WARTOŚĆ OGÓŁEM

cena za 1 szt.
7

szt
8

9

14085/6

138 784,64 zł

1

138 784,64 zł

1088/3

132 216,63 zł

1

132 216,63 zł

-

-

zł

zł

szkoła ul. Szkolna 3

platforma schodowa

1999 7/6/64/640

Publiczne Przedszkole nr 2 w
Krapkowicach + oddziały integracyjne

1 DŹWIG
2 DŹWIG

ILOŚĆ

47-303 Krapkowice
ul. 3 Maja 17 I 21

47-300 Krapkowice
ul. Szkolna 3
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1

WARTOŚĆ KSIĘGOWA
BRUTTO
(POCZĄTKOWA)

47-300 Krapkowice
ul. Moniuszki 6

przedszkole
przedszkole

..............................................
(podpis i pięczęć imienna kierownika jednostki)

ISO-A
ISO-A

N3116001784
N311+001785

131 965,26 zł

-

zł

31 242,00 zł
31 242,00 zł

1

131 965,26 zł

1
1

- zł
31 242,00 zł
31 242,00 zł
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02.02.2018
WYKAZ MIENIA JEDNOSTKI
NAZWA JEDNOSTKI:

PIECZĘĆ JEDNOSTKI:

II.

WYKAZ MASZYN I URZĄDZEŃ

(GRUPA 3, 4, 5, 6 KŚT z wyłączeniem sprzętu komputerowego,elektronicznego poz. 491 KŚT oraz samobieżnych maszyn poz. 58 KŚT)
Publiczne Przedszkole nr 6 w
Krapkowicach

1 Winda towarowa
Winda towarowa

47-303 Krapkowice
ul. Tomasza Baty 11

kuchnia
kuchnia

Środowiskowy Dom Samopomocy
Platforma osobowa

47-303 Krapkowice
os. XXX-lecia 23
ŚDŚ

PAE
PAE

1978
1978

41076
41077

5 000,00 zł

CIBES A 5 000

2009

8515960

68 930,00 zł

SUMA STRONY
Z PRZENIESIENIA

5 000,00 zł

1
1

5 000,00 zł
5 000,00 zł

544 380,53 zł
-

zł

544 380,53 zł

windy, dźwigi,platformy

..............................................
(podpis i pięczęć imienna kierownika jednostki)

544 380,53 zł
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ZAŁĄCZNIK NR1 DO UBEZPIECZENIA MASZYN I URZĄDZEŃ
OD RYZYK WSZYSTKICH – zakres obligatoryjny

WNIOSKOWANY
ZAKRES
UBEZPIECZENIA

PRZEDMIOT
UBEZPIECZENIA

DEFINICJE OWU

Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody
powstałe w ubezpieczonym mieniu w okresie ubezpieczenia, będące
następstwem nagłego, nieprzewidzianego i niezależnego od woli
Ubezpieczającego
zdarzenia
polegającego
na
zniszczeniu,
uszkodzeniu lub utracie objętego ochroną przedmiotu ubezpieczenia,
z jakiejkolwiek przyczyny, innej niż wymienione w wyłączeniach
odpowiednich Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.

Niezależnie od definicji maszyn, kwalifikowanych jako przedmiot
ubezpieczenia na podstawie właściwych Ogólnych Warunków
Ubezpieczenia, które mają zastosowanie do umowy ubezpieczenia,
Ubezpieczyciel przyjmuje do ochrony maszyny wymienione w
załącznikach / wykazach maszyn i urządzeń zgłaszanych do
ubezpieczenia, jako spełniające wystarczające wymogi do objęcia
przedmiotowym ubezpieczeniem.
Niniejszym ustala się, że definicje Ogólnych Warunków
Ubezpieczenia mają zastosowanie do umowy ubezpieczenia w takim
zakresie w jakim nie zostały zmienione lub uregulowane odmiennie
dodatkowymi postanowieniami umowy ubezpieczenia.

ZAŁĄCZNIK NR 5
DO WNIOSKU MASZYN I URZĄDZEŃ
ROZSZERZENIA OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ

Załącznik NR 5

WNIOSKOWANE ROZSZERZENIA/KLAUZULE DODATKOWE
OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ MASZYN I URZĄDZEŃ
OD RYZYK WSZYSTKICH
KLAUZULE OBLIGATORYJNE
KLAUZULA 311

KLAUZULA OBLIGATORYJNA:

TAK

Rozszerzenie zakresu ochrony o szkody casco powstałe w miejscu ubezpieczenie w wyniku:
1. ryzyk naturalnych: pożaru, bezpośredniego uderzenia pioruna, huraganu, powodzi, zapadania i osuwania się
ziemi, lawiny, deszczu nawalnego, gradu, zalania w tym także przez wydostawanie się wody, innych cieczy lub par
z urządzeń wodno - kanalizacyjnych lub technologicznych
2. Kradzieży z włamaniem (w przypadku składowania poza pomieszczeniem zamkniętym mienie winno znajdować
się na placu ogrodzonym i oświetlonym w porze nocnej lub pod stałym dozorem, a w ubezpieczonym mieniu nie
mogą znajdować się kluczyki od stacyjek zapłonowych, dostęp do maszyny winien być ograniczony zamkniętym
zamkiem fabrycznym, jeżeli maszyna w taki zamek została wyposażona. Kluczyki powinny być przechowywane w
taki sposób, aby dostęp do nich miały tylko osoby upoważnione. Ponadto wszelkie inne zainstalowane
zabezpieczenia maszyny powinny być uruchomione).
3. Rabunku dokonanego lub usiłowanego
KLAUZULA 312 (401;
KLAUZULA OBLIGATORYJNA:
402)

TAK

Rozszerzenie zakresu ochrony o szkody casco powstałe w czasie samoczynnego przemieszczania się poza
miejscem ubezpieczenia lub w czasie transportu, w szczególności wskutek wypadku drogowego, jakiemu uległ
środek transportowy, ryzyk naturalnych: pożaru, bezpośredniego uderzenia pioruna, huraganu, powodzi,
zapadania i osuwania się ziemi, lawiny, deszczu nawalnego, gradu, zalania, a także rabunku dokonanego lub
usiłowanego oraz kradzieży z włamaniem (w tym również kradzieży środka transportowego, nośnika) - po
usunięciu przy użyciu siły i narzędzi zabezpieczeń maszyny / środka transportowego (nośnika) lub otworzeniu
kluczem oryginalnym, który sprawca zdobył przez kradzież z włamaniem do innego obiektu / lokalu lub w wyniku
rabunku.

KLAUZULE FAKULTATYWNE:
KLAUZULA 313

Rozszerzenie zakresu ochrony o ryzyko wewnętrznego ognia, wewnetrznego wybuchu chemicznego

KLAZULA 316

Rozszerzenie zakresu ochrony o ryzyko zalania i/lub zamulenia wynikłe z zniszczenia lub uszkodzenia

NIE
TAK

instalacji ciśnieniowej doprowadzjącej wodę do ubezpieczonej maszyny, zablokowania zaworów/pomp
KLAUZULA 321

Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o uszkodzenie taśm i łańcuchów przenośnych

KLAUZULA 322

Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o uszkodzenie drutów i przewodów nieelektycznych

NIE
TAK

ubezpieczonych maszyn i urządzeń
KLAUZULA

SZKÓD ELEKTRYCZNYCH
Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o ryzyko niezachowania parametrów prądu
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje następujące ryzyka: niezadziałanie wymaganych
zabezpieczeń chroniącech maszyny, zmiany napięcia zasilania, zaniku napięcia jednej lub kilku faz,
uszkodzenia izolacji, zwarcia (spięcia)

Postanowienia wspólne (OBLIGATORYJNE)
W zakresie nieuregulowanym w/w zapisami zastosowanie mają odpowiednie Ogólne Warunki Ubezpieczenia , z
zastrzeżeniem że wymogi dotyczące zabezpieczenia mienia przed kradzieżą określone w klauzuli 311 i klauzuli
312 (401, 402) mają pierwszeństwo przed zapisami odpowiednich OWU”
W zakresie objętym Klauzulami obligatoryjnymi Wykonawca może wprowadzić własną treść Klauzul obejmujących
zakres ubezpieczenia wskazany w Klauzulach obligatoryjnych, z zastrzeżeniem, że określone w Klauzuli 311 i
klauzuli 312 (401, 402) wymogi zabezpieczenia przeciw kradzieżowego mają pierwszeństwo przed zapisami
Klauzul lub OWU Wykonawcy.

TAK

ZAŁĄCZNIK NR 6
DO WNIOSKU UBEZPIECZENIA MASZYN i URZĄDZEŃ
KLAUZULE BROKERSKIE

Załącznik Nr.6

WYKAZ KLAUZUL BROKERSKICH WŁĄCZONYCH DO UMOWY UBEZPIECZENIA
MASZYN I URZĄDZEŃ OD RYZYK WSZYSTKICH,
MASZYN I URZĄDZEŃ OD USZKODZEŃ
KLAUZULE OBLIGATORYJNE
KLAUZULA STEMPLA
Klauzula 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 OGRANICZENIA ZASADY PROPORCJI
Klauzula obligatoryjna
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień
umowy ubezpieczenia, ustala się, że wyłączona zostaje zasada stosowania proporcjonalnej redukcji odszkodowania w przypadku, gdy
wysokość niedoubezpieczenia nie przekracza 20% sumy ubezpieczenia danego przedmiotu ubezpieczenia.
KLAUZULA REPREZENTANTÓW
Klauzula 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 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
Klauzula 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 TERMINU ZGŁASZANIA SZKÓD
Klauzula 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
Klauzula 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 AUTOMATYCZNEGO UBEZPIECZENIA NOWEGO MIENIA
Klauzula obligatoryjna
(automatyczne ubezpieczenie nowych inwestycji, klauzula inwestycyjna)
1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych
postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że:
a) nowo nabyte środki trwałe,
b) wzrost wartości posiadanych środków trwałych wskutek dokonanych inwestycji, modernizacji
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), z zastrzeżeniem pozostałych postanowień
umowy ubezpieczenia.
2
Ubezpieczający zobowiązany będzie do zapłaty stosownej składki, wynikającej z automatycznego pokrycia mienia w terminach i na
zasadach ustalonych w umowie ubezpieczenia, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień umowy.
3
Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w stosunku do automatycznie ubezpieczonego na mocy niniejszej
klauzuli mienia
ograniczona jest do wysokości 20% wartości łącznej sumy ubezpieczenia*.
(* Suma ubezpieczenia łącznie dla wszystkich wskazanych lokalizacji jednostki administracji samorządowej lub Ubezpieczającego).

KLAUZULA KATASTROFY BUDOWLANEJ
Klauzula obligatoryjna
Niniejszą klauzulą rozszerza się zakres ubezpieczenia M. i U. o szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe w następstwie katastrofy
budowlanej, przez którą 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-montażowych za katastrofę obiektu budowlanego uważa się również zniszczenie obiektu
budowlanego, spowodowane utratą
wytrzymałości, stateczności tymczasowych podpór, torowisk, rusztowań bądź deskowań
używanych przy wznoszeniu obiektu budowlanego.

1.

2.

3.

4.

KLAUZULA AKTÓW TERRORYZMU
Klauzula obligatoryjna
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych
postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że do zakresu ochrony ubezpieczeniowej włącza się szkody powstałe w
ubezpieczonych maszynach i urządzeniach, powstałe w wyniku zdarzeń losowych objętych ochroną ubezpieczeniową oraz akcji
ratowniczej prowadzonej w związku z tymi zdarzeniami, będącymi bezpośrednim następstwem aktów terroryzmu.
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,
Do zakresu ochrony włączone 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.
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 10% Sumy Ubezpieczenia
1.

2.
3.
4.

1.

2.
3.

KLAUZULA AKTÓW WANDALIZMU
Klauzula obligatoryjna
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że do zakresu ochrony
ubezpieczeniowej włącza się szkody powstałe w ubezpieczonych ,,m. i u.” objętych ochroną
ubezpieczeniową maszyn i urządzeń od ryzyk wszystkich, lub maszyn i urządzeń od uszkodzeń, będące
bezpośrednim następstwem aktów wandalizmu lub dewastacji.
Przez akty wandalizmu / dewastacji rozumie się wszelkiego rodzaju działanie powodujące zniszczenie lub uszkodzenie
ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie, w tym również nie pozostające w związku z dokonaniem lub usiłowaniem
dokonania kradzieży, włamania lub rabunku.
Z zakresu ochrony wyłączone są szkody spowodowane w ,,m. i u.” zainstalowanych w obiektach opuszczonych, nie
użytkowanych przez okres dłuższy niż 60 dni lub w maszynach budowlanych nie zabezpieczonych zgodnie z instrukcją
producenta lub w maszynach budowlanych pozostawionych bez nadzoru.
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: do wysokości 10% Sumy Ubezpieczenia dla
tej grupy mienia nie więcej niż 50 000 PLN
KLAUZULA UBEZPIECZENIA RYZYKA POŚREDNIEGO UDERZENIA PIORUNA
Klauzula obligatoryjna
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych
postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że 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 w bezpośredniej bliskości
ubezpieczonego mienia.
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także szkody powstałe w wyniku nagłego wzrostu napięcia lub natężenia w sieci
elektrycznej spowodowanego wyładowaniami atmosferycznymi.
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia:
50 000,00 PLN

KLAUZULA RZECZOZNAWCÓW
Klauzula 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 PLN

KLAUZULE FAKULTATYWNE
KLAUZULA DODATKOWEGO LIMITU SUMY UBEZPIECZENIA
Klauzula fakultatywna
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień
umowy ubezpieczenia, ustala się, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje Dodatkowy Limit Sumy Ubezpieczenia, którą rozdziela się na
sumy ubezpieczenia tych kategorii ubezpieczanego mienia lub nakładów adaptacyjnych, 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 nadwyżka nad zadeklarowana Sumą Ubezpieczenia na pojedynczy przedmiot
Ubezpieczenia.
Przy wypłacie w ramach limitu nie potrąca się zużycia technicznego.
Dodatkowy Limit Sumy 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: 10% ogólnej Sumy Ubezpieczenia dla tej grupy
mienia.
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 24 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 SKUTKÓW USZKODZENIA WYPOSAŻENIA ELEKTRONICZNEGO M i U
Klauzula fakultatywna
W przypadku uszkodzenia wyposażenia elektronicznego, maszyn budowlanych, maszyn lub urządzeń- (np. urządzeń dźwigowych, wind
osobowych i towarowych, urządzeń i sprzętu zabezpieczającego dostawy wody lub energii elektrycznej lub cieplnej, odbioru ścieków,
aparatury medycznej w szpitalach), którego przywrócenie do pracy ( w ciągu 24 godzin od godziny zgłoszenia szkody ) jest niezbędne (
konieczne) dla normalnego funkcjonowania Ubezpieczającego (przedsiębiorstwa, administracji samorządowej, szpitala, oczyszczalni
ścieków, wodociągów, terminowego wykonania usunięcia skutków awarii lub skutków katastrofy budowlanej), Ubezpieczający,
zawiadamiając uprzednio Ubezpieczyciela, może 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 wyposażenia elektronicznego samodzielna likwidacja na zasadach j.w. jest dopuszczalna jedynie w przypadku, jeżeli
Ubezpieczyciel nie przystąpi do oględzin szkody w terminie 48 godzin od godziny 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 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.
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.
1.
2.
3.
4.

KLAUZULA ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I PRZECIWKRADZIEŻOWYCH
Klauzula fakultatywna
Ubezpieczyciel oświadcza, że aktualny w dniu zawierania umowy ubezpieczenia stan zabezpieczeń przeciwpożarowych i
przeciwkradzieżowych uznaje za wystarczający do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej, do czasu przeprowadzenia inspekcji w
ubezpieczonych jednostkach i obiektach.
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.
Charakter uzupełnień nie może przekraczać wymogów zabezpieczeń określonych jako minimalne w stosownych OWU.
Do czasu uzupełnienia wskazanych zabezpieczeń Ubezpieczający objęty jest ochroną.

1.
2.
3.
4.
5.

KLAUZULA UBEZPIECZENIA STRAJKÓW, ZAMIESZEK I ROZRUCHÓW
Klauzula fakultatywna
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków
ubezpieczenia i innych
postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że do zakresu ochrony ubezpieczeniowej włącza się szkody w ubezpieczonym
mieniu objętym ochroną ubezpieczeniową, bezpośrednio powstałe wskutek strajków, zamieszek i rozruchów.
Przez strajk uważa się celową przerwę w pracy grupy pracowników w celu wymuszenia żądań ekonomicznych lub
politycznych.
Przez zamieszki, uważa się gwałtowne demonstracje, nielegalne akcje grupy osób wymierzone przeciwko władzy w celu
zmiany istniejącego porządku prawnego.
Przez rozruchy, uważa się gwałtowne demonstracje grupy osób, które nie mieszczą się w kategorii zamieszek
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: do wysokości Sumy Ubezpieczenia dla
tej grupy mienia nie więcej niż 100 000,00 PLN

KLAUZULA SKŁADOWANIA
Klauzula fakultatywna
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 podłoża, Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność
także za mienie składowane bezpośrednio na podłodze. Klauzula ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do mienia, którego
składowanie, położenie, ustawienie na podłodze było uzasadnione . Klauzula dotyczy również mienia znajdującego się w
pomieszczeniach, miejscach wykonywania pracy lub miejscach zainstalowania poniżej poziomu terenu.

