Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej –
Stadion Miejski Sp. z o. o.

ZAŁĄCZNIK NR 6 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA –
SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

1.

Program ubezpieczenia.
Opis przedmiotu zamówienia niniejszego postępowania przewiduje udzielenie zamówienia w
zakresie usługi ubezpieczenia w następujących ryzykach:
A. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK;
B. UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK
C. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
D. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE z wyszczególnieniem:
D.1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ P.P.M.
D.2. UBEZPIECZENIE AUTOCASCO
D.3. UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW POWSTAŁYCH W ZWIĄZKU Z
UŻYTKOWANIEM POJAZDÓW MECHANICZNYCH
D.4. UBEZPIECZENIE ASSISTANCE.

2.

Słownik pojęć.
Ilekroć w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia będzie użyty termin:
Zamawiający/Ubezpieczający - należy przez to rozumieć Stadion Miejski Sp. z o.o.
reprezentowany przez Zarząd.
Ubezpieczony/ Ubezpieczeni - należy przez to rozumieć
Stadion Miejski Sp. z o.o., ul. Słoneczna 1, 15-323 Białystok
Pozostałe podmioty, na rzecz których Zamawiający zawiera umowę ubezpieczenia.
Opis przedmiotu zamówienia – program ubezpieczenia realizowany w ramach niniejszego
postępowania, który Wykonawca akceptuje, jako obligatoryjny za wyjątkiem zapisów określonych,
jako zakres fakultatywny.
Wykonawca(y) /Ubezpieczyciel - należy przez to rozumieć – Ubezpieczyciela ubiegającego się
o udzielenie zamówienia publicznego, który złożył ofertę lub zawarł umowę w sprawie zamówienia
publicznego.
Franszyza redukcyjna - należy przez to rozumieć ustaloną w umowie ubezpieczenia wartość
kwotową, o jaką będzie pomniejszana wysokość odszkodowania.
Franszyza integralna - należy przez to rozumieć ustaloną w umowie ubezpieczenia wartość
kwotową, do wysokości, której Ubezpieczyciel nie wypłaca odszkodowania.
Udział własny - określona procentowo w umowie ubezpieczenia część ustalonego
odszkodowania, którą Ubezpieczony ponosi we własnym zakresie.
Limit (limit odpowiedzialności) - należy przez to rozumieć ustaloną w umowie ubezpieczenia
wartość ograniczającą odpowiedzialność za szkody na jedno i na wszystkie zdarzenia z konsumpcją
limitu odpowiedzialności. Limity mają zastosowanie do każdego rocznego okresu ubezpieczenia w
ramach umowy i ulegają odnowieniu do pełnej wysokości w kolejnym roku umowy ubezpieczenia.
Limit sumy gwarancyjnej w odpowiedzialności cywilnej - wypłata odszkodowania w
ubezpieczeniu OC będzie powodować każdorazowo zmniejszenie sumy gwarancyjnej o wysokość
wypłaconego odszkodowania, aż do jej całkowitego wyczerpania. Wypłaty odszkodowania
dotyczące szkód ograniczonych podlimitami powodują zmniejszenie sumy gwarancyjnej i podlimitu.
Jeżeli na skutek wypłaty odszkodowania z zakresu ogólnego (nieograniczonego podlimitami) suma
gwarancyjna zostanie obniżona do wysokości podlimitu, wówczas kolejna wypłata obniży zarówno
sumę gwarancyjną, jak i dany podlimit.
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3.

Ogólne postanowienia dotyczące sposobu i warunków realizacji zamówienia:

3.1.
3.1.1.

Termin realizacji zamówienia (okres ubezpieczenia).
Ubezpieczyciel, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w toku postępowania o
udzielenie zamówienia podpisze z Zamawiającym umowę ubezpieczenia na okres 24 miesięcy,
zgodnie z załącznikiem nr 5 – Wzorem umowy ubezpieczenia generalnego, z tym
zastrzeżeniem, że załącznik nr 6 - Opis przedmiotu zamówienia – szczególne warunki
ubezpieczenia uwzględniający ofertę Wykonawcy stanowiący program ubezpieczenia będzie
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załącznikiem do umów ubezpieczenia.
Zamawiający nie dopuszcza wystawienia polis na okres krótszy niż pełny okres zamówienia
wskazany w pkt.3.1.1., za wyjątkiem ubezpieczeń komunikacyjnych
Dokumenty ubezpieczenia:
Dla każdego rodzaju ryzyk zawartych w opisie przedmiotu zamówienia (punkty A, B, C) Wykonawca
wystawi polisy/certyfikaty ubezpieczeniowe.
Dla każdego pojazdu wskazanego określonych w załączniku nr 12 – Wykaz pojazdów
Wykonawca wystawi odrębne polisy (wraz potwierdzeniami zawarcia obowiązkowego posiadaczy
pojazdów mechanicznych).
Wykonawca na Wykonawca na wniosek Zamawiającego potwierdzi ustanowienie cesji praw z polisy
ubezpieczenia lub inne przewidziane prawem potwierdzenie przelewu praw z umowy
ubezpieczenia.
Wypłata odszkodowania
Ubezpieczyciel wskaże dwuosobowy zespół odpowiedzialny za likwidację szkód w następujących
obszarach:
 Szkody majątkowe,
 Szkody z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,
Ubezpieczyciel zobowiązany jest wskazać dane kontaktowe do każdego z dedykowanych
likwidatorów (telefon, adres mailowy, adres korespondencyjny).
Wypłaty wszelkich odszkodowań płatne są przelewem w terminie do 30 dni od daty zgłoszenia
szkody lub 14 dni od daty ostatecznego wyjaśnienia wszystkich okoliczności dotyczących szkody.
Termin zgłoszenia szkody do Ubezpieczyciela wynosi 7 dni roboczych od daty zaistnienia szkody lub
powzięcia informacji o jej powstaniu, chyba, że ogólne warunki ubezpieczenia przewidują dłuższy
termin. Ubezpieczyciel odmawiając w całości lub w części wypłaty odszkodowania, nie będzie mógł
się powołać na fakt przekroczenia terminu zgłoszenia szkody wynikającego z ogólnych warunków
ubezpieczenia, jeżeli nie ma to wpływu na ustalenie okoliczności oraz rozmiaru szkody.
Wszystkie decyzje o wypłacie odszkodowania lub odmowie odszkodowania, a także informacje o
przebiegu likwidacji szkód przekazywane będą również do brokera obsługującego Stadion Miejski
Sp. z o.o. – Nord Partner Sp. z o.o. na adres mailowy: bialystok@np.com.pl
Płatność składki
Płatność składki następuje według następujących terminów:
UBEZPIECZENIA PUNKTY A-C
I rata
II rata
III rata
IV rata

do 31 października 2016 r.
do 30 kwietnia 2017 r.
do 31 października 2017 r.
do 30 kwietnia 2018 r.

UBEZPIECZENIA PKT. D
w ciągu 14 dni od rozpoczęcia okresu ubezpieczenia
Dodatkowe umowy (zawarte w ramach prawa opcji)
w ciągu 30 dni od rozpoczęcia okresu ubezpieczenia
3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.
3.3.5.

W przypadku zaistnienia szkód bez względu na ich rozmiar, Ubezpieczający nie ma obowiązku
wcześniejszej zapłaty pozostałych rat.
Za datę zapłaty składki uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Ubezpieczyciel nie będzie stosował taryf wynikających z tabel frakcyjnych w stosunku do mienia
ubezpieczanego na okres krótszy niż rok, w przypadku doubezpieczenia mienia lub wyrównywania
okresów ubezpieczenia.
Do wszystkich ryzyk dla okresów ubezpieczenia innych niż rok stosuje się zasadę naliczania składki
proporcjonalnie do okresu ubezpieczenia z rozliczeniem, co do dnia. Przedmiotowe postanowienie
nie dotyczy ryzyk ubezpieczeniowych nieobjętych Programem ubezpieczenia i nie dotyczy art. 816
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kodeksu cywilnego.
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Pozostałe warunku ubezpieczenia.
Ubezpieczyciel akceptuje podane definicje opisane w przedmiocie zamówienia, przy czym
dopuszcza się odmienną treść klauzul załączonych do oferty pod warunkiem, że zakres ochrony nie
będzie węższy od wynikającego z podanej treści w ramach niniejszego postępowania.
Zapisy opisu przedmiotu zamówienia są obowiązujące i mają pierwszeństwo przed ogólnymi
warunkami ubezpieczenia Wykonawcy. Opis przedmiotu zamówienia oraz postanowienia
zaproponowanych przez Wykonawcę warunków ubezpieczenia, mają pierwszeństwo przed
postanowieniami SIWZ oraz ogólnymi warunkami ubezpieczenia Wykonawcy.
W sytuacji, kiedy postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia Wykonawcy względem
opisanego przedmiotu zamówienia działają na korzyść Ubezpieczonych – zastosowanie mają ogólne
warunki ubezpieczenia Wykonawcy.
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami opisu przedmiotu zamówienia zastosowanie będą
miały inne akty prawne (kodeksy, ustawy, rozporządzenia) odnoszące się do określonych sytuacji
wynikających z realizacji Programu ubezpieczenia oraz OWU Wykonawcy wraz z włączeniami i
klauzulami dodatkowymi do poszczególnych ryzyk.
Ubezpieczyciel ustali z Ubezpieczającym oraz obsługującym Brokerem Stadionu Miejskiego Sp. z
o. o. tryb i sposób technicznej obsługi ubezpieczeń w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy
ubezpieczenia w zakresie wszystkich ryzyk będących przedmiotem niniejszego postępowania.
W ramach sum ubezpieczenia lub ustalonych limitów Wykonawca obejmuje ochroną
ubezpieczeniową wszystkie jednostki organizacyjne Zamawiającego,
na warunkach klauzuli
automatycznego pokrycia i klauzuli nowych lokalizacji.
Zmiany sum ubezpieczenia:
Zamawiający przewiduje zmiany sum ubezpieczenia mienia (przedmiotu ubezpieczenia) w
następujących cyklach:
Zmniejszenia majątku –
- wykreślenie składnika majątku z ewidencji środków trwałych a także każde zbycie i przekazanie
mienia innym podmiotom po stronie, których powstanie obowiązek ubezpieczenia mienia –
rozlicznie po zakończonym 12 miesięcznym okresie ubezpieczenia według zasady pro rata temporis
od dnia wykreślenia/ zbycia/ przekazania mienia.
- aktualizacja sum ubezpieczenia pojazdów posiadających autocasco – zgodnie z aktualnymi
cennikami INFO EKSPERT.
Zwiększenia majątku –
Włączenie za zgodą Wykonawcy do umowy ubezpieczenia nowego mienia, które ze względu na
specyfikę i/lub wartość nie będzie mogło być objęte ubezpieczeniem na zasadach Klauzuli
automatycznego ubezpieczenia.
Zwiększenia majątku –
Włączenie do umowy ubezpieczenia nowego mienia, które będzie mogło być objęte
ubezpieczeniem po wyczerpaniu limitu w Klauzuli automatycznego pokrycia na zasadach
określonych w SIWZ.
Aktualizacja sum ubezpieczenia będzie również możliwa przed wystawieniem polis
ubezpieczeniowych lub w trakcie okresu ubezpieczenia.
Załączniki do SIWZ mające zastosowanie w niniejszym dokumencie:
Integralną część opisu przedmiotu zamówienia stanowią następujące załączniki:
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik

nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr

7
8
9
10
11
12
13

Charakterystyka stadionu i otoczenia
Warunki ochrony przeciwpożarowej
Wykaz pozostałego mienia
Wykaz sprzętu elektronicznego (stadion)
Wykaz sprzętu elektronicznego (pozostałe mienie)
Wykaz pojazdów
Szkodowość
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6.

Załączniki do umowy ubezpieczenia:
Integralną część umowy ubezpieczenia będą stanowiły poniższe załączniki (numeracja zmieniona na
potrzeby umowy):
Opis przedmiotu zamówienia – szczególne warunki ubezpieczenia –
Załącznik nr 1
ujednolicony warunkami ofertowymi Wykonawcy
Załącznik nr 2
Wykaz pozostałego mienia
Załącznik nr 3
Wykaz sprzętu elektronicznego (stadion)
Załącznik nr 4
Wykaz sprzętu elektronicznego (pozostałe mienie)
Załącznik nr 5
Wykaz pojazdów
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A. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK
1.

Przedmiot ubezpieczenia:
Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie będące w posiadaniu (samoistnym lub zależnym)
Zamawiającego, także mienie w którego posiadanie Zamawiający wejdzie w okresie trwania umowy
ubezpieczenia oraz inne wyszczególnione w SIWZ.
Przedmiotem ubezpieczenia jest:
1) stadion miejski w Białymstoku wraz infrastrukturą wewnętrzną, zewnętrzną oraz mieniem
zlokalizowanym na stadionie – pełen opis w dalszej części niniejszego załącznika oraz w
poniższych:
Załącznik nr 7 – Charakterystyka stadionu i otoczenia,
Załącznik nr 8 – Warunki ochrony przeciwpożarowej na stadionie
2) pozostałe mienie będące w posiadaniu Zamawiającego (nie związane z inwestycją
budowy stadionu), zgodnie z załącznikiem nr 9 – Wykaz pozostałego mienia.

1.1
1.1.1

Majątek trwały, w szczególności:
Budynki i budowle – obiekt Stadionu Miejskiego w Białymstoku, a także obiekty zlokalizowane
przy ul. Elewatorskiej wraz infrastrukturą wewnętrzną i zewnętrzną obejmującą między innymi:
place, drogi dojazdowe, bramy, ogrodzenia, chodniki, infrastrukturę mediów, kanalizacji
deszczowej i sanitarnej, system oświetlenia oraz inne elementy stanowiące całość funkcjonalnoużytkową obiektu.
Maszyny, urządzenia, wyposażenie – w tym również sprzęt elektroniczny nie ubezpieczony
w ryzyku sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, sprzęt nagłaśniający, audiowizualny,
sportowy, meble i pozostałe wyposażenie,
Mienie niskocenne
Majątek obrotowy – w tym: materiały i przyrządy do bieżącej działalności Ubezpieczonego,
środki czystości, materiały promocyjne, wyroby gotowe, zapasy, opakowania oraz zmagazynowane,
nie będące w użytkowaniu maszyny, aparaty, urządzenia, części zapasowe i narzędzia oraz
archiwa, materiały pomocnicze,
Pozostałe mienie:
Mienie osób trzecich i mienie powierzone,
Środki niskocenne,
Mienie pracownicze,
Szyby i inne przedmioty szklane w tym w szczególności: szyby okienne i drzwiowe, szyby
specjalne tj. szyby antywłamaniowe i przeciwpożarowe, płyty szklane warstwowe i inne, oszklenia
ścienne i dachowe itp.

1.1.2
1.1.3
1.2

1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4

1.2

Postanowienia dodatkowe dotyczące przedmiotu ubezpieczenia

1.2.1

Ubezpieczeniem objęte zostaje mienie stanowiące własność Zamawiającego oraz mienie nie
stanowiące własności Zamawiającego (m.in. mienie osób trzecich, mienie najmowane, leasing,
mienie osobiste pracowników),
Ubezpieczeniem objęte zostaje mienie ulegające przemieszczeniu pomiędzy lokalizacjami
Ubezpieczonego bez konieczności powiadamiania ubezpieczyciela,
Ubezpieczenie objęte zostaje mienie wyłączone z eksploatacji/ użytkowania w tym mienie,
które w trakcie okresu ubezpieczenia będzie stopniowo remontowane i włączane
do użytkowania, niezależnie od okresu oraz przyczyn jego wyłączenia,
Nie dopuszcza się wyłączenia z ochrony ubezpieczeniowej szkód w sieciach elektrycznych,
teleinformatycznych i informatycznych (w szczególności powstałych wskutek uderzenia pioruna
oraz pośredniego działania elektryczności atmosferycznej).

1.2.2
1.2.3
1.3.1

2.

Zakres ubezpieczenia
Zakres ubezpieczenia obejmuje wszystkie szkody polegające na utracie, zniszczeniu lub
uszkodzeniu ubezpieczonego mienia na skutek nagłego, niespodziewanego i niezależnego od
woli Ubezpieczającego zdarzenia, o ile nie zostało ono wyłączone na podstawie poniższych
akceptowalnych wyłączeń (2.1).
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2.1
2.1.1
2.1.2

2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.1.8
2.1.9

2.1.10

2.1.11
2.1.12
2.1.13

2.1.14

2.1.15
2.1.16
2.1.17
2.1.18
2.1.19
2.1.20
2.1.21
2.2.
2.2.1
2.2.2

Akceptowalne wyłączenia w zakresie ubezpieczenia
Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek:
Stanu wojennego (działań wojennych), stanu wyjątkowego (wojny domowej, rewolucji,
przewrotu, powstania),
Zamieszek i niepokojów społecznych, rozruchów, strajków, lokautów z zastrzeżeniem
poniższego limitu, dla którego ustanawia się odpowiedzialność do wysokości tego limitu:
2 500 000,00 zł obligatoryjnie
5 000 000,00 zł fakultatywnie
Konfiskaty lub innego rodzaju przejęcia przez ograny władzy państwowej,
Aktów terroryzmu z zastrzeżeniem postanowień i limitu określonego w Klauzuli terroryzmu:
2 500 000,00 zł obligatoryjnie
5 000 000,00 zł fakultatywnie
Energii jądrowej, promieniowania jonizacyjnego oraz skażeniem radioaktywnym,
zanieczyszczenia biologicznego, promieniowania laserowego lub maserowego,
Umyślnego działania lub zaniechania oraz rażącego niedbalstwa z zastrzeżeniem Klauzuli
reprezentantów,
Wybuchu (eksplozji) wywołanego przez Ubezpieczonego w celach produkcyjnych,
eksploatacyjnych, technologicznych, doświadczalnych lub rozbiórkowych,
Awarii (mechanicznej bądź elektrycznej), zakłóceń i uszkodzeń maszyn i urządzeń za
wyjątkiem rozszerzenia fakultatywnego (pkt. A5).
Zalania, jeśli do zalania przyczynił się zły stan techniczny dachu lub infrastruktury
z zastrzeżeniem poniższego limitu, dla którego ustanawia się odpowiedzialność do wysokości tego
limitu:
300 000,00 zł obligatoryjnie,
750 000,00 zł fakultatywnie
Zalania w środkach obrotowych i innych rzeczach ruchomych, jeśli ubezpieczone mienie
składowane było niżej niż 10 cm nad podłogą – za wyjątkiem tych przedmiotów ubezpieczenia,
które składowanie ze względu na właściwości nie mogło być inaczej (wyłącznie w odniesieniu do
pomieszczeń położonych poniżej poziomu gruntu),
Systematycznego zawilgacania, zgrzybienia i zapleśnienia z zastrzeżeniem poniższego
limitu, dla którego ustanawia się odpowiedzialność do wysokości tego limitu:
100 000,00 zł obligatoryjnie.
Stopniowej utracie pierwotnych właściwości ubezpieczonego mienia wskutek naturalnego
zużycia,
Katastrofy budowlanej, polegającej na pękaniu, zawaleniu się lub osiadaniu i zapadaniu
budynków i budowli z zastrzeżeniem postanowień i limitu określonego Klauzuli katastrofy
budowlanej
5 000 000,00 zł obligatoryjnie,
10 000 000,00 zł fakultatywnie
Kradzieży mienia za wyjątkiem kradzieży z włamaniem, rabunku oraz kradzieży zwykłej
rozumianej jako zabór mienia w celu przewłaszczenia bez użycia lub groźby użycia przemocy z
zastrzeżeniem poniższego limitu, dla którego ustanawia się odpowiedzialność do wysokości tego
limitu:
kradzież zwykła 25 000,00 zł obligatoryjnie
kradzież zwykła 50 000,00 zł fakultatywnie
Działalności górniczej (w rozumieniu prawa górniczego) oraz geologicznej,
Oszustwa, wyłudzenia, fałszerstwa, poświadczenia nieprawdy,
Przerwy w dostawie mediów,
Wadami konstrukcyjnymi lub projektowymi,
Nieprawidłowego działania lub zastosowania sprzętu, oprogramowania i nośników
informacji,
Sabotażu,
Utraty mienia, gdy została ujawniona wskutek przeprowadzonej inwentaryzacji,
sprzeniewierzenia, dokonania oszustwa lub wyłudzenia
Koszty dodatkowe w zakresie ubezpieczenia
Zakres ubezpieczenia obejmować powinien następujące rodzaje kosztów:
Koszty określone w klauzuli kosztów dodatkowych,
Koszty związane z zabezpieczeniem przed szkodą ubezpieczonego mienia, koszty mające
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2.2.3
2.2.4

na celu niedopuszczenie do zwiększenia strat, koszty akcji w szczególności: gaszenia, rozbiórki,
ewakuacji itp., koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie łącznie z rozbiórką i demontażem
części niezdatnych do użytku – do wysokości sum ubezpieczenia,
Koszty odtworzenia dokumentacji zniszczonej w związku z objętymi ochroną zdarzeniami
(obejmujące koszty robocizny oraz materiałów poniesionych na jej odtworzenie wraz z kosztami
niezbędnych analiz oraz badań) - limit 100 000,00 zł,
Dodatkowe koszty działalności po szkodzie, w tym koszty przeniesienia mienia do innej
lokalizacji, koszty użytkowania i adaptacji zastępczych budynków, budowli, lokali i pomieszczeń, a
także maszyn i urządzeń, koszty pracy w godzinach nadliczbowych i dniach wolnych od pracy
pracowników i wynajętych osób, a także koszty związane z poinformowaniem Klientów (w tym
kibiców i gości), a także kontrahentów oraz osób korzystających z usług w dotychczasowej
lokalizacji o zmianach – limit 200 000,00 zł

3.

Sumy ubezpieczenia:
(system, sposób ustalania i przedmiotowe limity odpowiedzialności, zabezpieczenia)

3.1
3.2
3.3.1
3.3.2
3.3.3

Podatek VAT – sumy ubezpieczenia nie zawierają podatku VAT,
System ubezpieczenia
budynki i budowle – sumy stałe
maszyny, urządzenia, wyposażenie – sumy stałe
mienie niskocenne, środki obrotowe, mienie prywatne pracowników – pierwsze ryzyko

3.3

Sumy ubezpieczenia.
W poniższej tabeli przedstawiono sumy ubezpieczenia w systemie sum stałych:
Suma
Przedmiot ubezpieczenia –
ubezpieczenia
obiekt stadion miejski (ul. Słoneczna 1)
(zł)
Obiekt stadionu miejskiego
202 299 389,69
Budynek kasy biletowej
77 930,80
Sieć elektryczna, linie kablowe, kanalizacja sanitarna,
6 386 690,97
deszczowa,
kablowa
CCTV,
teletechniczna,
sieci
wodociągowe
Boisko treningowe
4 416 417,67
Piłkochwyty
174 159,30
Maszty oświetleniowe
117 066,32
Drogi, parkingi, ogrodzenia
18 054 214,16
Maszyny i urządzenia (windy, agregaty)
1 001 575,69
Wyposażenie
2 240 482,06
RAZEM
234 767 926,66
Suma
Przedmiot ubezpieczenia –
ubezpieczenia
pozostałe mienie – zgodnie z zał. nr 9
(zł)
Budynki i budowle
3 627 124,22
Maszyny, urządzenia i wyposażenie
2 203 251,80
RAZEM
5 830 376,02
ŁĄCZNIE
240 598 302,68

3.4

Rodzaj sumy
ubezpieczenia
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
Rodzaj sumy
ubezpieczenia
KB
KB

Pozostałe limity odpowiedzialności:
W poniższej tabeli przedstawiono sumy ubezpieczenia w systemie pierwszego ryzyka.:
Limit
Rodzaj sumy
Przedmiot ubezpieczenia –
odpowiedzialności
ubezpieczenia
(zł)
Niskocenne składniki mienia
250 000,00
O
Środki obrotowe
50 000,00
O
Mienie prywatne pracowników
15 000,00
O
Mienie osób trzecich
1 000 000,00
O
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W poniższej tabeli przedstawiono limitu odpowiedzialności dla wybranych klauzul brokerskich:
Limit odpowiedzialności
Klauzule brokerskie
(zł)
Obligatoryjnie
Fakultatywnie
Nazwa
Klauzula ubezpieczenia mienia podczas rozbudowy i
1 000 000,00
2 000 000,00
przebudowy
Klauzula kosztów dodatkowych
1 000 000,00
2 000 000,00
Klauzula przezornej sumy ubezpieczenia

3.4.1.
3.4.2.

Klauzula katastrofy budowlanej

2 500 000,00
5 000 000,00

5 000 000,00
10 000 000,00

Klauzula terroryzmu

2 500 000,00

5 000 000,00

Wszystkie limity odpowiedzialności zostały określone na jedno i wszystkie zdarzenia na wszystkie
lokalizacje w każdym rocznym okresie polisowym.
We wszystkich ryzykach na pierwsze ryzyko następuje konsumpcja limitów odpowiedzialności po
wypłacie odszkodowania.

4.
4.1.
4.2.
4.3.

Ubezpieczenia mienia od dewastacji – wandalizmu:
Przedmiot ubezpieczenia: mienie objęte ubezpieczeniem od wszystkich ryzyk.
Lokalizacja: we wszystkich lokalizacjach Zamawiającego.
Suma ubezpieczenia w systemie pierwszego ryzyka z konsumpcją sumy ubezpieczenia:
Limit odpowiedzialności
Zakres ubezpieczenia –
(zł)
Dewastacja
500 000,00
Dewastacja (graffiti)
50 000,00
Dewastacja (szkody w zieleni)
10 000,00

5.

Ubezpieczenie mienia od kradzieży, kradzieży z włamaniem i rabunki z rozszerzeniem o
dewastację (związaną z ryzykiem kradzieżowym) oraz ubezpieczenie szyb:
Przedmiot ubezpieczenia: mienie objęte ubezpieczeniem od wszystkich ryzyk.
Zakres ubezpieczenia:
Szkody powstałe w wyniku kradzieży z włamaniem oraz rabunku (dokonany lub
usiłowany) polegające na utracie lub ubytku ubezpieczonego mienia i/lub zniszczeniu
ubezpieczonego mienia w tym na skutek dewastacji,
Zakresem ubezpieczenia objęta zostaje kradzież zwykła.
Zakresem ubezpieczenia objęta zostaje dewastacja w związku z jakimkolwiek ryzykiem
kradzieżowym do wysokości limitów odpowiedzialności w ryzykach kradzieżowych.
5.2.5. Włączenie odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek kradzieży i dewastacji elementów
stanowiących zabezpieczenie, w tym zewnętrzny monitoring w ramach sumy ubezpieczenia na
środki trwałe i wyposażenie.
Włączenie do ochrony elementów zewnętrznych i trwale przymocowanych do budynków i budowli.
Suma ubezpieczenia w systemie pierwszego ryzyka z konsumpcją sumy ubezpieczenia:

5.1.
5.2.
5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.
5.2.4.
5.2.6.
5.3.

Zakres ubezpieczenia –
Maszyny i urządzenia, wyposażenie
Niskocenne składniki majątku
Środki obrotowe
Mienie prywatne pracowników
Kradzież zwykła
Stałe elementy budynków i budowli
(infrastruktury i otoczenia)
Dewastacja związana z ryzykiem kradzieżowym
Dewastacja (szkody w zieleni)
Szyby

Limit odpowiedzialności (PLN)
500 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
obligatoryjne – 25 000,00
fakultatywnie – 50 000,00
25 000,00
do wysokości sum ubezpieczenia
10 000,00
250 000,00
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6.

Postanowienia wspólne – dotyczy:
Ubezpieczenia mienia od dewastacji – pkt. 4
Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku z rozszerzeniem o
dewastację i ubezpieczenie szyb – pkt 5.

6.1.
6.1.1.

Koszty dodatkowe w zakresie ubezpieczenia:
Koszty naprawy zabezpieczeń w związku z realizacją jakiegokolwiek ryzyka kradzieżowego oraz
dewastacji do wysokości limitów odpowiedzialności. Koszty obejmują w szczególności naprawę lub
wymianę uszkodzonych lub zniszczonych drzwi, zamków, okien, ścian, framug oraz systemów
zabezpieczających itp.,
Koszty dodatkowe w odniesieniu do szkód w przedmiotach szklanych itp. - koszty
demontażu oraz montażu, koszty transportu, koszty znaków reklamowych i informacyjnych, koszty
wykonania napisów, rysunków, koszty ustawienia i rozebrania rusztowań, koszty użycia dźwigu lub
innych urządzeń, koszty pokrycia folią antywłamaniową lub podobną substancją, koszty wykonania
usług ekspresowych, postawienia rusztowań, wynajęcia dźwigu, itp. – limit 50 000,00 zł.

6.1.2.

6.2.
6.2.1.
6.2.2.
6.2.3.
6.2.4.
7.
7.1.
7.1.1.

Suma ubezpieczenia
Limity odpowiedzialności na wszystkie ryzyka kradzieżowe oraz dewastacji zostały określone na
wszystkie lokalizacje,
Wszystkie limity odpowiedzialności zostały określone w systemie na pierwsze ryzyko,
Wszystkie limity odpowiedzialności dotyczą rocznego okresu ubezpieczenia,
We wszystkich ryzykach kradzieżowych oraz dewastacji następuje konsumpcja limitów
odpowiedzialności po wypłacie odszkodowania.

7.1.3.

Postanowienia dodatkowe:
Wypłata odszkodowania
Odszkodowania wypłacane będą:
- w przypadku budynków, budowli oraz stałych elementów budynków i budowli – w
pełnej wysokości poniesionej szkody potwierdzonej kosztorysem, fakturami i rachunkami, który
uwzględni m.in. zakres uszkodzonych elementów, konieczność przeprowadzenia dodatkowych,
niezbędnych dla odtworzenia mienia napraw, dotychczasową technologię, konstrukcję, wymiary,
standardy wykończenia, takie same lub najbardziej zbliżone materiały itp.,
- w przypadku maszyn, sprzętu i urządzeń - w pełnej wysokości poniesionej szkody
potwierdzonej fakturami lub rachunkami, obejmującej m.in. wartość kosztów zakupu, albo naprawy
mienia takiego samego rodzaju lub o najbardziej zbliżonych parametrach.
Dodatkowo pokrywane będą koszty opracowania wymaganej dokumentacji, koszty transportu,
demontażu, montażu, których poniesienie jest niezbędne w celu odtworzenia mienia.
W przypadku mienia ubezpieczonego według wartości księgowej brutto lub wartości
odtworzeniowej Ubezpieczyciel nie będzie potrącał kwot wynikających ze zużycia technicznego, ani
stosował współczynników lub procentowych wskaźników zużycia mienia, mogących mieć istotny
wpływ na obniżenie wysokości odszkodowania wyliczonej zgodnie z powyższymi zapisami. Górną
granicą
odpowiedzialności
ubezpieczyciela
może
być wyłącznie
wartość
księgowa
brutto/odtworzeniowa zniszczonego lub uszkodzonego mienia (zarówno przy szkodzie częściowej,
jak i całkowitej).
- w przypadku mienia osób trzecich, mienie powierzone oraz środki niskocenne – za
odszkodowanie przyjmuje się koszt naprawy uszkodzonego mienia lub koszt zakupu identycznego
lub zbliżonego parametrami mienia,
- w przypadku mienia pracowniczego – za odszkodowania przyjmuje się koszt naprawy
uszkodzonego mienia lub koszt zakupu identycznego lub zbliżonego parametrami mienia,
- w przypadku szyb – wypłata w wartości odtworzeniowej
Wyłączenie zasady proporcji - wypłata odszkodowania zgodnie z podanymi sumami
ubezpieczenia według mienia przyjętego do ubezpieczenia według wartości księgowej brutto /
wartości odtworzeniowej;
Wypłata odszkodowania bez podatku VAT (netto).

7.2.
7.2.1

Zabezpieczenia
Akceptacja posiadanych zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych,

7.1.2.
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7.2.2

7.2.3

Nie stosowanie wymogów specjalnych w zakresie zabezpieczenia okien (np. wielowarstwowe szyby
itp.) - uznanie za wystarczające zabezpieczenie wszelkich otworów okiennych oknami zwykłymi,
powszechnie stosowanymi w należytym stanie technicznym, bez konieczności stosowania w
przypadku dozoru lub sprawnego alarmu dodatkowych zabezpieczeń w postaci krat, folii
antywłamaniowych, szyb wielowarstwowych, itp,
Pełne informacje o zabezpieczeniach przedstawiono w załączniku nr 8 – warunki ochrony
przeciwpożarowej.

8.
8.1.

Miejsce ubezpieczenia
Wszystkie miejsca prowadzenia działalności oraz lokalizacje, w których znajduje się mienie
Zamawiającego w tym lokalizacje określone w załącznikach do SIWZ.

9.

Franszyzy i udziały własne: brak

10.

Klauzule obligatoryjne:

10.1

Klauzula reprezentantów
Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych
warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek
rażącego niedbalstwa reprezentanta Ubezpieczonego przy czym przez reprezentanta Ubezpieczonego rozumie się Prezesa
Zarządu oraz jego Zastępców. Nie dopuszcza się wyłączenia odpowiedzialności w związku z winą umyślną lub rażącym
niedbalstwem innych osób niż wyżej wymienione (w szczególności osób za które odpowiedzialność ponosi Ubezpieczony).

10.2

Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc
Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych
warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że nowo uruchamianie przez Ubezpieczonego miejsca prowadzenia działalności będą
automatycznie pokryte ochroną ubezpieczeniową z chwilą ich utworzenia. Termin zgłaszania dla nowych lokalizacji spoza
obszaru działania Ubezpieczonego: w ciągu 90 dni od daty utworzenia placówki. Standard zabezpieczeń
przeciwkardzieżowych odpowiadać będzie analogicznie do placówek o podobnym charakterze prowadzonej działalności.

10.3

Klauzula rezygnacji z regresu
Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych
warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że Ubezpieczyciel rezygnuje z prawa do regresu z tytułu wypłaconego
odszkodowania w stosunku do pracowników.

10.4

Klauzula ubezpieczenia mienia podczas rozbudowy i przebudowy
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych w
niniejszym zapytaniu, ostatecznej wersji oferty Ubezpieczyciela, a także w stosownych ogólnych lub szczególnych
warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
Niniejszą klauzulą rozszerza się ubezpieczenie mienia o szkody powstałe w związku z prowadzeniem robót budowlanomontażowych oraz adaptacyjno-modernizacyjnych w mieniu będącym:
- przedmiotem ubezpieczenia – do pełnej sumy ubezpieczenia/limitu odpowiedzialności,
- przedmiotem robót budowlano-montażowych oraz adaptacyjno-modernizacyjnych (wartość wykonanych prac oraz
materiałów) w zakresie określonym w umowie ubezpieczenia pod warunkiem, że realizacja robót budowlano-montażowych
nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu oraz roboty budowlano-montażowe
prowadzone są przez lub na zlecenie Ubezpieczającego w obiektach oddanych do użytkowania /eksploatacji. Limit:
1 000 000,00 zł obligatoryjnie
2 000 000,00 fakultatywnie

10.5

Klauzula kosztów dodatkowych
Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych
warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo wymienione poniżej koszty
powstałe wskutek zdarzenia objętego umową ubezpieczenia z poniżej wskazanym limitem odpowiedzialności na jedno i na
wszystkie zdarzenia w okresie trwania umowy ubezpieczenia:
 koszty związane z akcją ratowniczą ubezpieczonego mienia;
 koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie w ubezpieczonym mieniu łącznie z kosztami rozbiórki, oczyszczania
gleby, demontażu części niezdatnych do użytku;
 koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed szkodą w przypadku jego bezpośredniego zagrożenia
działaniem zdarzenia losowego objętego umową ubezpieczenia;
 koszty wynikające ze zniszczenia lub utraty mienia (w tym mienia osób trzecich), powstałe na skutek akcji
ratowniczej lub w związku z likwidacją szkody;
 zwiększone koszty odtworzenia maszyn, materiałów archiwalnych (np. osuszanie) wykonanych na specjalne
zamówienie, powstałe w wyniku trudności z ich ponownym zakupem, odbudową, naprawą lub montażem;
 konieczne i uzasadnione koszty rzeczoznawców poniesione przez Ubezpieczającego związane z ustaleniem
zakresu i rozmiaru szkody;
 koszty prac w godzinach nadliczbowych, nocnych i w dniach wolnych od pracy oraz frachtu ekspresowego (z
wyjątkiem frachtu lotniczego) pod warunkiem, że takie koszty są poniesione w związku ze szkodą w
ubezpieczonych przedmiotach podlegającą odszkodowaniu.
1 000 000,00 zł obligatoryjnie
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2 000 000,00 fakultatywnie
10.6

Klauzula zmiany własności
Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych
warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że:
 w przypadku przejścia własności rzeczy pomiędzy Ubezpieczającym/Ubezpieczonym (Zamawiającym), a
podmiotami powiązanymi z nim kapitałowo lub organizacyjne, bankiem lub inną instytucją finansową umowa
ubezpieczenia tych rzeczy nie rozwiązuje się. Kontynuacja ubezpieczenia nie wymaga wyrażenia zgody przez
Ubezpieczyciela. Za zapłatę składki od chwili przejścia własności przedmiotu ubezpieczenia na nabywcę
odpowiada wyłącznie nabywca.
 w przypadku wydzielenia ze struktur Ubezpieczonego podmiotów zależnych lub przekształcenia Ubezpieczonego w
inną jednostkę organizacyjną lub podmiot prawa handlowego, ubezpieczyciel automatycznie udzielać będzie
ochrony nowo powstałym podmiotom na warunkach niniejszej umowy ubezpieczenia. Nowo powstały podmiot
może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia za 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia w terminie 60 dni od daty
wydzielenia podmiotu, przy czym jest zobowiązany
do zapłaty składki wg zasady pro rata temporis za każdy
dzień wykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej.

10.7

Klauzula przezornej sumy ubezpieczenia
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku
i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że umowa obejmuje tzw. przezorną sumę ubezpieczenia, którą
rozdziela się na sumy ubezpieczenia tych kategorii ubezpieczanego mienia lub nakładów adaptacyjnych, dla których
wystąpiło niedoubezpieczenie lub w odniesieniu do których suma ubezpieczenia jest niewystarczająca ze względu na
poniesione koszty związane z uniknięciem lub ograniczeniem rozmiaru szkody. Limit:
2 500 000,00 zł obligatoryjnie
5 000 000,00 zł fakultatywnie

10.8

Klauzula płatności składki lub rat składki
Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych
warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że:
 odpowiedzialność ubezpieczyciela rozpoczyna się od godz. 00:00 dnia wskazanego
w umowie jako początek okresu ubezpieczenia,
 brak opłaty składki ubezpieczeniowej lub raty składki w terminie jej płatności nie skutkuje odstąpieniem
ubezpieczyciela od udzielania ochrony ubezpieczeniowej ze skutkiem natychmiastowym. Odstąpienie jest możliwe
pod warunkiem pisemnego wezwania Ubezpieczającego przez Zakład Ubezpieczeń do zapłaty i nie otrzymania
składki w terminie siedmiu dni o ile do dnia poprzedniego włącznie nie nastąpiło obciążenie rachunku bankowego
ubezpieczającego.

10.9

Klauzula lokalizacji
Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych
warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że ochrona ubezpieczeniowa udzielona na podstawie umowy rozszerzona zostaje na
wszystkie dowolne lokalizacje, gdzie znajduje się ubezpieczone mienie, należące do Ubezpieczonego lub znajdujące się pod
jego kontrolą. Standard zabezpieczeń ppoż. odpowiadać będzie analogicznie do placówek o podobnym charakterze
prowadzonej działalności.

10.10

Klauzula odbudowy w innej lokalizacji
Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych
warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że:
Ubezpieczyciel zezwala, aby uszkodzone lub zniszczone mienie mogło być przywrócone do poprzedniego stanu w dowolnym
miejscu na terenie Miasta Białystok, według uznania Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego (Zamawiającego) oraz w sposób
odpowiadający wymogom Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego (Zamawiającego), z zastrzeżeniem, że wysokość
odszkodowania w żadnym wypadku nie przekroczy kwoty, którą Ubezpieczyciel zobowiązany byłby wypłacić, gdyby
uszkodzone lub zniszczone mienie było przywrócone do poprzedniego stanu w dotychczasowej lokalizacji.

10.11

Klauzula warunków i taryf
W przypadku doubezpieczenia, wznawiania, uzupełniania lub podwyższania sumy ubezpieczenia zastosowanie będą miały
warunki umowy oraz taryfa składek obowiązująca dla polisy zasadniczej.

10.12

Klauzula okolicznościowa
Ubezpieczyciel jest zobowiązany do ustalenia i wyjaśnienia okoliczności szkody i wypłacić należne odszkodowanie, zgodnie z
ogólnie przyjętymi zasadami, bez konieczności oczekiwania na prawomocne postanowienie kończące postępowanie w
sprawie dotyczącej szkody.

10.13

Klauzula mienia ruchomego
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wyszczególnione w polisie mienie niezależnie od tego, czy jest w ruchu, czy w
spoczynku, podczas przemieszczania się, czy ponownego montażu, pod warunkiem, ze znajduje się na terenie kraju.
Limit w wysokości 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia

10.14

Klauzula automatycznego pokrycia
Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku
o ubezpieczenie oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że zakresem ubezpieczenia objęte zostają wszelkie
nakłady adaptacyjne, mienie remontowane i modernizowane, inwestycje oraz rzeczy nabywane przez ubezpieczonych
podczas trwania umowy ubezpieczenia oraz w okresie poprzedzającym zawarcie umowy (tj. od 01.06.2014 r. do dnia
podpisania umowy), na podstawie umów sprzedaży bądź innych umów, na mocy których powstaje po stronie

Nord Partner Sp. z o.o.
Broker Ubezpieczeniowy – zezwolenie PUNU nr 428/98; Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Toruniu – KRS 0000071865
NIP 956-19-33-030; Konto: KREDYT BANK S.A. O/Toruń nr rachunku: 34 15001751 1217 5002 8408 0000 kapitał zakładowy 507.000 zł; Zarząd: Krzysztof Bromka – Prezes Zarządu

11 | S t r o n a

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej –
Stadion Miejski Sp. z o. o.
ubezpieczającego prawo do używania rzeczy (leasing, okresowe przekazanie do testów, najem, użytkowanie etc.), od dnia
zawarcia takiej umowy w odniesieniu do danej rzeczy, niezależnie od momentu przejścia własności bądź innego prawa na
ubezpieczającego, bądź z dniem przejścia na ubezpieczonego ryzyka utraty (zniszczenia, uszkodzenia) w zależności, która z
powyższych sytuacji zajdzie wcześniej. Odpowiedzialność ubezpieczyciela w stosunku do automatycznie ubezpieczonego na
mocy niniejszej klauzuli mienia ograniczona jest do kwoty 5 000 000,00 zł bez składki dodatkowej i konieczności jej
rozliczania.
W przypadku mienia zgłoszonego przez Zamawiającego o wartości powyżej 1 000 000,00 zł na podstawie niniejszej
klauzuli, Ubezpieczyciel potwierdzi fakt objęcia ochroną ubezpieczeniową stosownym aneksem do polisy. Zamawiający
deklaruje możliwość aktualizacji sum ubezpieczenia w momencie wystawiania polis za taryfę składki wynikającej ze złożonej
oferty przez Wykonawcę.
10.15

Klauzula wypłaty zaliczek
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia przyjętych we wniosku i
ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
Pomimo trwania szkody, Ubezpieczyciel wypłaci Ubezpieczającemu zaliczki na poczet odszkodowania, każdorazowo
maksymalnie do wysokości odpowiadającej bezspornej wielkości już powstałej szkody, pod warunkiem, że odpowiedzialność
odszkodowawcza Ubezpieczyciela została bezspornie stwierdzona.

10.16

Klauzula katastrofy budowlanej.
Przez katastrofę budowlaną rozumie się niezamierzone, gwałtowne, zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a
także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów
wskutek zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową.
Limit na jedno zdarzenie i wszystkie zdarzenia wynosi:
5 000 000,00 zł – obligatoryjnie;
10 000 000,00 zł – fakultatywnie.

10.17

Klauzula rozstrzygania sporów
Spory wynikłe z istnienia i stosowania niniejszej umowy strony mogą poddać pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla
siedziby ubezpieczającego.

10.18

Klauzula odpowiedzialności
Początek okresu odpowiedzialności ubezpieczyciela jest tożsamy z początkiem okresu ubezpieczenia.

10.19

Klauzula nakazów administracyjnych
Jeśli po wystąpieniu szkody okaże się, że wskutek decyzji władz administracyjnych lub z obowiązującymi przepisami Prawa
Ubezpieczony będzie musiał ponieść zwiększone wydatki na odtworzenie mienia ubezpieczyciel pokryje takie szkody i
wydatki, które wynikają z konieczności dostosowania się do przepisów prawnych lub decyzji administracyjnych. Limit
odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia – 100 000,00 zł.

10.20

Klauzula terroryzmu
Za szkody spowodowane przez akty terrorystyczne rozumie się szkody powstałe w wyniku przeprowadzanych nielegalnych
akcji organizowanych indywidualnie lub zbiorowo z pobudek ideologicznych, politycznych, ekonomicznych lub socjalnych,
skierowanych przeciwko interesom politycznym i gospodarczym kraju albo życiu i zdrowiu osób, instytucji i podmiotów
gospodarczych oraz bezpieczeństwu publicznemu w celu wprowadzenia chaosu, zastraszenia ludności i dezorganizacji życia
publicznego, bądź zdezorganizowania pracy instytucji i zakładów oraz w celu pozbawienia życia lub zdrowia.
Limit odpowiedzialności:
2 500 000,00 zł – obligatoryjnie;
5 000 000,00 zł – fakultatywnie.

10.21

Klauzula odstąpienia od odtworzenia mienia
Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych
warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że:
Ubezpieczony ma prawo podjąć decyzję o rezygnacji z naprawy, zakupu bądź odbudowy uszkodzonego lub zniszczonego
mienia, a ubezpieczyciel w takim wypadku nie uchyli się od odpowiedzialności lub też nie ograniczy odszkodowania.
Odszkodowanie wypłacane będzie tak jakby nastąpiła naprawa, zakup lub odbudowa mienia pod warunkiem, że uzyskane
środki z odszkodowania przeznaczone będą na zakup lub też modernizację środków trwałych.

10.22

Klauzula automatycznego odtworzenia wysokości sumy ubezpieczenia po szkodzie
Ustala się, że suma ubezpieczenia mienia w zakresie pokrytym niniejszą polisą, będzie automatycznie odtworzona w przypadku
wyczerpania. Klauzula nie dotyczy sum ubezpieczenia w systemie pierwszego ryzyka.

11.

Prawo opcji
Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2015 r., poz. 2164). Ubezpieczający zastrzega sobie prawo do jednostronnego (w ramach prawa
opcji) rozszerzenia zamówienia. Faktyczne potrzeby Ubezpieczającego realizowane w ramach
prawa opcji będą zgłaszane w trakcie obowiązywania umowy ubezpieczenia do wysokości
40 000,00 zł w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk na warunkach i stawkach
określonych i uzgodnionych w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego.

12.

Fakultatywne warunki ubezpieczenia dla ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk
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W celu poprawy jakości oferty, Ubezpieczyciel ma prawo do akceptacji fakultatywnych warunków
ubezpieczenia. Nie przyjęcie żadnego warunku fakultatywnego nie będzie miało wpływu na
ważność złożonej oferty opartej na obligatoryjnym zakresie ubezpieczenia.
Dla każdego przyjętego do oferty warunku fakultatywnego (zaznaczenie „x” w kolumnie
akceptacja) zostanie przyporządkowana odpowiednia wartość punktowa pomnożona przez wagę
przypisaną ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk
Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk - 18 %
Lp.

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

Liczba
pkt.

Warunek fakultatywny
Zamieszki i niepokoje społeczne, rozruchy, strajki i lokautów
zwiększenie limitu do 5 000 000,00 zł
Klauzula terroryzmu –
zwiększenie limitu do 5 000 000,00 zł
Brak zwiększenia
Klauzula ubezpieczenie mianie podczas rozbudowy i przebudowy
zwiększenie limitu do 2 000 000,00 zł
Klauzula katastrofy budowlanej –
zwiększenie limitu do 10 000 000,00 zł
Brak zwiększenia
Dewastacje bez związku z kradzieżą –
zwiększenie limitu do 1 000 000,00 zł
Dewastacja (graffiti) –
zwiększenie limitu odpowiedzialności do 100 000,00 zł
Brak zwiększenia
Zalania, jeżeli do zalania przyczynił się zły stan techniczny dachu –
zwiększenie limitu do 750 000,00 zł
Brak włączenia
Awaria (mechaniczna bądź elektryczna) –
włączenie do ochrony ubezpieczeniowej awarii maszyn i urządzeń łącznie
kosztami poszukiwania awarii w celu zapobieżenia szkodzie – limit 200 000,00

–
10
0
–
10

10

10
0
z
zł

10

Brak włączenia

0

Koszty usunięcia awarii – włączenie do ochrony ubezpieczeniowej kosztów
usunięcia awarii urządzeń będących przyczyną powstania szkody – limit
50 000,00 zł

10

Brak włączenia

0

Przezorna suma ubezpieczenia –
zwiększenie limitu odpowiedzialności do 4 000 000,00 zł

10

Brak zwiększenia

0

Kradzież zwykła –
zwiększenie limitu do 50 000,00 zł

10

Brak zwiększenia

0

Koszty zabezpieczeń –
dodatkowy limit 50 000,00 zł na naprawę zabezpieczeń w związku z realizacja
zdarzenia kradzieżowego lub dewastacji

5

Brak zwiększenia

0

Uzupełnienie limitów –
w przypadku wyczerpania limitów odpowiedzialności ubezpieczający będzie miał
A10 prawo do wystąpienia o uzupełnienie limitów na warunkach zawartej umowy

A11

Wybór*

10

Brak włączenia

0

Dodatkowe koszty działalności po szkodzie –
zwiększenie limitu do 1 000 000,00 zł

5
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Brak zwiększenia
RAZEM:

0
100

* - zaznaczyć „X” wybór

B. UBEZPIECZENIE ELEKTRONIKI WSZYSTKICH RYZYK
1.

1.1

1.2
1.3
1.4
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4
1.4.5

1.4.6

2.

Przedmiot ubezpieczenia
Przedmiotem ubezpieczenia jest m.in. sprzęt elektroniczny, (stacjonarny i przenośny),
elektroakustyczny oraz systemy monitoringu (zewnętrzne i wewnętrzne) będący w
posiadaniu (samoistnym lub zależnym) Zamawiającego w okresie ubezpieczenia (także mienie, w
którego posiadanie Zamawiający wejdzie w okresie trwania umowy ubezpieczenia) oraz inne
mienie według SIWZ.
Przedmiotem ubezpieczenia jest:
1) sprzęt oraz instalacje zainstalowane i użytkowane na stadionie miejskim w Białymstoku,
zgodnie z załącznikiem nr 10 – Wykaz sprzętu elektronicznego (stadion)
2) pozostałe mienie będące w posiadaniu Zamawiającego (nie związane z inwestycją budowy
stadionu), zgodnie z załącznikiem nr 11 – Wykaz elektroniki (pozostałe mienie).
Wśród ubezpieczonego sprzętu można wyróżnić:
Sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny – w szczególności:
system
nagłośnienia
stadionu,
instalacje
bezpieczeństwa
obiektowego,
instalacje
teleinformatyczne, sprzęt audiowizualny, a także:
serwery, zestawy komputerowe (jednostka centralna + monitor), drukarki, skanery, faksmodemy
zewnętrzne, inny osprzęt komputerowy, kserokopiarki, centrale telefoniczne, aparaty telefoniczne i
telefax, sprzęt specjalistyczny sterowany komputerowo, sieci, serwery, komputery przenośne,
kamery video, aparaty fotograficzne cyfrowe, rzutniki i projektory itp.; sprzęt nie starszy niż 5 letni,
Monitoring zewnętrzny i wewnętrzny – w tym kamery telewizji przemysłowej, rejestratory,
przekaźniki, systemy zasilania oraz przechowywania danych,
Zewnętrzne nośniki danych i oprogramowanie
Postanowienia dodatkowe dotyczące przedmiotu ubezpieczenia i jego zabezpieczenia
ubezpieczeniem objęte zostaje mienie stanowiące własność Zamawiającego oraz mienie
niestanowiące własności Zamawiającego (m.in. mienie osób trzecich, mienie najmowane),
uznanie za ubezpieczone mienia ulegającego przemieszczeniu pomiędzy lokalizacjami bez
konieczności powiadamiania ubezpieczyciela,
uznanie za ubezpieczone mienie podczas tymczasowego składowania, w tym nowo zakupiony
sprzęt przed montażem na stanowiskach (odpowiedzialność Ubezpieczyciela za sprzęt od daty jego
dostawy do włączenia go do eksploatacji),
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie wyłączone z eksploatacji/ użytkowania w tym
mienie, które w trakcie okresu ubezpieczenia będzie stopniowo remontowane i włączane
do użytkowania, niezależnie od okresu oraz przyczyn jego wyłączenia,
Dopuszcza się możliwość stosowania „Klauzuli konserwacji” tylko w przypadku wymogu dot.
obowiązku konserwacji stawianego przez producenta sprzętu, – przy czym jednocześnie uzgadnia
się, iż ubezpieczający może dokonywać czynności konserwacyjnych albo przez własny personel
(służby) albo przez zewnętrzną firmę,
Nie stosowanie wymogów specjalnych w zakresie zabezpieczenia okien (np. wielowarstwowe szyby
itp.) - uznanie za wystarczające zabezpieczenie wszelkich otworów okiennych oknami zwykłymi,
powszechnie stosowanymi w należytym stanie technicznym, bez konieczności stosowania w
przypadku dozoru lub sprawnego alarmu dodatkowych zabezpieczeń w postaci krat, folii
antywłamaniowych, szyb wielowarstwowych, itp.
Zakres ubezpieczenia
Zakres ubezpieczenia obejmuje wszystkie szkody polegających na utracie, zniszczeniu lub
uszkodzeniu ubezpieczonego mienia na skutek nagłego, niespodziewanego i niezależnego od
woli Ubezpieczającego zdarzenia, o ile nie zostało ono wyłączone na podstawie poniższych
akceptowalnych wyłączeń (2.1)

Nord Partner Sp. z o.o.
Broker Ubezpieczeniowy – zezwolenie PUNU nr 428/98; Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Toruniu – KRS 0000071865
NIP 956-19-33-030; Konto: KREDYT BANK S.A. O/Toruń nr rachunku: 34 15001751 1217 5002 8408 0000 kapitał zakładowy 507.000 zł; Zarząd: Krzysztof Bromka – Prezes Zarządu

14 | S t r o n a

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej –
Stadion Miejski Sp. z o. o.
2.1
2.1.1
2.1.2

2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.1.8
2.1.9
2.1.10
2.1.11
2.1.12

2.1.13
2.1.14
2.1.15
2.2.
2.2.1
2.2.2
3.
3.1
3.2
3.2.1
3.2.2
3.3

Akceptowalne wyłączenia w zakresie ubezpieczenia
Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek:
Stanu wojennego (działań wojennych), stanu wyjątkowego (wojny domowej, rewolucji,
przewrotu, powstania),
Zamieszek i niepokojów społecznych, rozruchów, strajków, lokautów z zastrzeżeniem
poniższego limitu, dla którego ustanawia się odpowiedzialność do wysokości tego limitu:
500 000,00 zł obligatoryjnie
1 000 000,00 zł fakultatywnie
Konfiskaty lub innego rodzaju przejęcia przez ograny władzy państwowej,
Aktów terroryzmu z zastrzeżeniem postanowień i limitu określonego w Klauzuli terroryzmu:
500 000,00 zł obligatoryjnie
1 000 000,00 zł fakultatywnie
Energi jądrowej, promieniowania jonizacyjnego oraz skażenia radioaktywnego,
Umyślnego działania lub zaniechania oraz rażącego niedbalstwa z zastrzeżeniem Klauzuli
reprezentantów,
Braku okresowych obowiązkowych przeglądów i konserwacji z uwzględnieniem
zapisów
pkt. 1.4.5,
Wad produkcyjnych, błędów konstrukcyjnych, wad materiałowych ujawnionych w okresie
gwarancji,
Zalania, jeśli do zalania przyczynił się zły stan techniczny dachu z zastrzeżeniem poniższego limitu,
dla którego ustanawia się odpowiedzialność do wysokości tego limitu:
100 000,00 zł obligatoryjnie
Ciągłej eksploatacji – naturalnego zużycia,
Systematycznego zawilgacania, zgrzybienia i zapleśnienia,
Kradzieży mienia za wyjątkiem kradzieży z włamaniem, rabunku oraz kradzieży zwykłej
rozumianej jako zabór mienia w celu przewłaszczenia bez użycia lub groźby użycia przemocy z
zastrzeżeniem poniższego limitu, dla którego ustanawia się odpowiedzialność do wysokości tego
limitu:
kradzież zwykła 25 000,00 zł obligatoryjnie
Działalności górniczej (w rozumieniu prawa górniczego) oraz geologicznej,
Oszustwa, wyłudzenia, fałszerstwa, poświadczenia nieprawdy,
Przerwy w dostawie mediów.
Koszty dodatkowe w zakresie ubezpieczenia
Zakres ubezpieczenia obejmować powinien następujące rodzaje kosztów:
Koszty związane z zabezpieczeniem przed szkodą ubezpieczonego mienia, koszty akcji
w szczególności: gaszenia, rozbiórki, ewakuacji itp., koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie
łącznie z rozbiórką i demontażem części niezdatnych do użytku w ramach sumy ubezpieczenia,
koszty odtworzenia danych, nośników danych oraz licencjonowanego oprogramowania
– 250 000,00 zł w systemie na pierwsze ryzyko, z konsumpcją sumy ubezpieczenia.
Sumy ubezpieczenia
Podatek VAT - sumy ubezpieczenia nie zawierają podatku VAT,
System ubezpieczenia:
Sumy stałe: stacjonarny sprzęt elektroniczny, przenośny sprzęt elektroniczny, monitoring
wewnętrzny i zewnętrzny,
Pierwsze ryzyko: zewnętrzne nośniki danych i oprogramowanie
Sumy ubezpieczenia – wielkości
Przedmiot ubezpieczenia –
Elektroniczne
systemy
teletechniczne
oprogramowaniem
Stacjonarny sprzęt elektroniczny
Przenośny sprzęt elektroniczny
RAZEM

wraz

z

Suma
ubezpieczenia
(PLN)
21 138 052,27
23 785,57
20 418,90
21 182 256,74

Rodzaj sumy
ubezpieczenia
KB
KB
KB
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3.4

Pozostałe limity odpowiedzialności:
W poniższej tabeli przedstawiono sumy ubezpieczenia w systemie pierwszego ryzyka.:
Limit
Rodzaj sumy
Przedmiot ubezpieczenia –
odpowiedzialności
ubezpieczenia
(PLN)
Koszty odtworzenia
danych,
nośniki danych
i
50 000,00
WO
oprogramowanie
Koszty proporcjonalne i nieproporcjonalne
100 000,00
WO

4.
4.1
4.1.1
4.1.2
4.2
4.1.1
4.1.2
4.1.3

Postanowienia dodatkowe:
Wypłata odszkodowania
Wypłata odszkodowania według wartości odtworzeniowej, nowej niezależnie od zużycia
technicznego oraz okresu eksploatacji mienia (zarówno w przypadku szkody częściowej jak i
całkowitej),
Wypłata odszkodowania bez podatku VAT (netto)
Miejsce ubezpieczenia
Sprzęt stacjonarny, systemy monitoringu – miejsca prowadzenia działalności (teren RP)
Sprzęt przenośny – w miejscu prowadzenia działalności (również poza granicami RP).
Sprzęt elektroniczny (w tym elektroakustyczny) miejscu organizacji imprez na terenie RP.

4.3

Franszyzy i udziały własne
Ryzyko/ przedmiot
Sprzęt stacjonarny
Sprzęt przenośny
Monitoring i inne systemy teletechniczne
Koszty odtworzenia danych, nośników danych oraz
oprogramowanie,
koszty
proporcjonalne
i
nieproporcjonalne

Rodzaj franszyzy
redukcyjna
redukcyjna
redukcyjna
redukcyjna

Wielkość
500,00 zł
500,00 zł
500,00 zł
2% wartości
odszkodowanie
min. 500 zł

5.

Klauzule obligatoryjne.

5.1

Klauzula reprezentantów
Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych
warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek
rażącego niedbalstwa reprezentanta Ubezpieczonego, przy czym przez reprezentanta Ubezpieczonego rozumie się Prezesa
Zarządu oraz jego Zastępców. Nie dopuszcza się wyłączenia odpowiedzialności w związku z winą umyślną lub rażącym
niedbalstwem innych osób niż wyżej wymienione (w szczególności osób, za które odpowiedzialność ponosi Ubezpieczony).

5.2

Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc
Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych
warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że nowo uruchamianie przez Ubezpieczonego miejsca prowadzenia działalności będą
automatycznie pokryte ochroną ubezpieczeniową z chwilą ich utworzenia. Termin zgłaszania dla nowych lokalizacji spoza
obszaru działania Ubezpieczonego: w ciągu 90 dni od daty utworzenia placówki. Standard zabezpieczeń ppoż. i
przeciwkardzieżowych odpowiadać będzie analogicznie do placówek o podobnym charakterze prowadzonej działalności.

5.3

Klauzula rezygnacji z regresu
Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych
warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że Ubezpieczyciel rezygnuje z prawa do regresu z tytułu wypłaconego
odszkodowania w stosunku pracowników

5.4

Klauzula zmiany własności
Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych
warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że:
 w przypadku przejścia własności rzeczy pomiędzy Ubezpieczającym/Ubezpieczonym (Zamawiającym), a
podmiotami powiązanymi z nim kapitałowo lub organizacyjne, bankiem lub inną instytucją finansową umowa
ubezpieczenia tych rzeczy nie rozwiązuje się. Kontynuacja ubezpieczenia nie wymaga wyrażenia zgody przez
Ubezpieczyciela. Za zapłatę składki od chwili przejścia własności przedmiotu ubezpieczenia na nabywcę
odpowiada wyłącznie nabywca.
 w przypadku wydzielenia ze struktur Ubezpieczonego podmiotów zależnych lub przekształcenia Ubezpieczonego w
inną jednostkę organizacyjną lub podmiot prawa handlowego, ubezpieczyciel automatycznie udzielać będzie
ochrony nowo powstałym podmiotom na warunkach niniejszej umowy ubezpieczenia. Nowo powstały podmiot
może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia za 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia w terminie 60 dni od daty
wydzielenia podmiotu, przy czym jest zobowiązany do zapłaty składki wg zasady pro rata temporis za każdy dzień
wykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej.
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5.5

Klauzula przezornej sumy ubezpieczenia
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku
i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że umowa obejmuje tzw. przezorną sumę ubezpieczenia, którą
rozdziela się na sumy ubezpieczenia tych kategorii ubezpieczanego mienia lub nakładów adaptacyjnych, dla których
wystąpiło niedoubezpieczenie lub w odniesieniu, do których suma ubezpieczenia jest niewystarczająca ze względu na
poniesione koszty związane z uniknięciem lub ograniczeniem rozmiaru szkody.
Limit odpowiedzialności 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia

5.6

Klauzula płatności składki lub rat składki
Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych
warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że:
 odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się od godz. 00:00 dnia wskazanego w umowie, jako początek
okresu ubezpieczenia,
 brak opłaty składki ubezpieczeniowej lub raty składki w terminie jej płatności nie skutkuje odstąpieniem
ubezpieczyciela od udzielania ochrony ubezpieczeniowej ze skutkiem natychmiastowym. Odstąpienie jest możliwe
pod warunkiem pisemnego wezwania Ubezpieczającego przez Zakład Ubezpieczeń do zapłaty i nie otrzymania
składki w terminie siedmiu dni o ile do dnia poprzedniego włącznie nie nastąpiło obciążenie rachunku bankowego
ubezpieczającego.

5.7

Klauzula lokalizacji
zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków
ubezpieczenia, uzgadnia się, że ochrona ubezpieczeniowa udzielona na podstawie umowy rozszerzona zostaje na wszystkie
dowolne lokalizacje, gdzie znajduje się ubezpieczone mienie, należące do Ubezpieczonego lub znajdujące się pod jego
kontrolą. Standard zabezpieczeń ppoż. odpowiadać będzie analogicznie do placówek o podobnym charakterze prowadzonej
działalności.

5.8

Klauzula odstąpienia od odtworzenia mienia
Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych
warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że Ubezpieczony ma prawo podjąć decyzję o rezygnacji z naprawy, zakupu bądź
odbudowy uszkodzonego lub zniszczonego mienia, a ubezpieczyciel w takim wypadku nie uchyli się od odpowiedzialności
lub też nie ograniczy odszkodowania. Odszkodowanie wypłacane będzie tak jakby nastąpiła naprawa, zakup lub odbudowa
mienia pod warunkiem, że uzyskane środki z odszkodowania przeznaczone będą na zakup lub też modernizację środków
trwałych.

5.9

Klauzula likwidacyjna w sprzęcie elektronicznym
Z zastrzeżeniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków
ubezpieczenia, uzgadnia się, że odszkodowanie jest wypłacane w wartości odtworzenia (maksymalnie do wysokości
przyjętej sumy ubezpieczenia danego środka), rozumianej, jako wartość zastąpienia ubezpieczonego sprzętu przez
fabrycznie nowy, dostępny na rynku, nie gorszy parametrami jakości i wydajności do sprzętu zniszczonego, z
uwzględnieniem kosztów transportu, demontażu i montażu ponownego oraz opłat celnych i innych tego typu należności,
niezależnie od wieku i stopnia umorzenia sprzętu.

5.10

Klauzula szybkiej likwidacji szkód w sprzęcie elektronicznym
W przypadku awarii sprzętu elektronicznego, którego przywrócenie do pracy (w ciągu 24 godzin) jest konieczne dla
normalnego działania zakładu (np. centrala telefoniczna, serwer, itp.) ubezpieczający zawiadamiając o szkodzie
Ubezpieczyciela może przystąpić natychmiast do samodzielnej likwidacji sporządzając stosowny protokół opisujący
przyczynę zdarzenia i rozmiary szkody potwierdzone opinią serwisanta, sposób naprawy oraz wyliczenie wartości szkody;
protokół (faktura za naprawę) będzie podstawą do wyliczenia odszkodowania przez Ubezpieczyciela; w przypadku awarii
sprzętu elektronicznego, którego przywrócenie do pracy nie jest konieczne dla normalnego funkcjonowania zakładu,
ubezpieczający po zgłoszeniu szkody może przystąpić do samodzielnej likwidacji szkody na powyższych zasadach jedynie w
przypadku, gdy Ubezpieczyciel nie dokona oględzin przedmiotu szkody w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania
zgłoszenia szkody.

5.11

Klauzula warunków i taryf
W przypadku doubezpieczenia, wznawiania, uzupełniania lub podwyższania sumy ubezpieczenia, zastosowanie będą miały
warunki umowy oraz taryfa składek obowiązująca dla polisy zasadniczej.

5.12

Klauzula okolicznościowa
Ubezpieczyciel jest zobowiązany do ustalenia i wyjaśnienia okoliczności szkody i wypłacić należne odszkodowanie, zgodnie z
ogólnie przyjętymi zasadami, bez konieczności oczekiwania na prawomocne postanowienie kończące postępowanie w
sprawie dotyczącej szkody.

5.13

Klauzula mienia ruchomego
ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wyszczególnione w polisie mienie niezależnie od tego, czy jest w ruchu, czy w
spoczynku, podczas przemieszczania się, czy ponownego montażu, pod warunkiem, ze znajduje się na terenie kraju. Limit
w wysokości 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

5.14

Klauzula automatycznego pokrycia
Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku
o ubezpieczenie oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że zakresem ubezpieczenia objęte zostają wszelkie
nakłady adaptacyjne, mienie remontowane i modernizowane, inwestycje oraz rzeczy nabywane przez ubezpieczającego
podczas trwania umowy ubezpieczenia oraz w okresie poprzedzającym zawarcie umowy (tj. od 01.07.2013 r. do dnia

Nord Partner Sp. z o.o.
Broker Ubezpieczeniowy – zezwolenie PUNU nr 428/98; Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Toruniu – KRS 0000071865
NIP 956-19-33-030; Konto: KREDYT BANK S.A. O/Toruń nr rachunku: 34 15001751 1217 5002 8408 0000 kapitał zakładowy 507.000 zł; Zarząd: Krzysztof Bromka – Prezes Zarządu

17 | S t r o n a

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej –
Stadion Miejski Sp. z o. o.
podpisania umowy), na podstawie umów sprzedaży bądź innych umów, na mocy, których powstaje po stronie
ubezpieczającego prawo do używania rzeczy (leasing, okresowe przekazanie do testów, najem, użytkowanie etc.), od dnia
zawarcia takiej umowy w odniesieniu do danej rzeczy, niezależnie od momentu przejścia własności bądź innego prawa na
ubezpieczającego, bądź z dniem przejścia na ubezpieczonego ryzyka utraty (zniszczenia, uszkodzenia) w zależności, która z
powyższych sytuacji zajdzie wcześniej. Odpowiedzialność ubezpieczyciela w stosunku do automatycznie ubezpieczonego na
mocy niniejszej klauzuli mienia ograniczona jest do kwoty 2 000 000,00 zł bez składki dodatkowej i konieczności jej
rozliczania.
W przypadku mienia zgłoszonego przez Zamawiającego o wartości powyżej 500 000,00 zł na podstawie niniejszej klauzuli,
Ubezpieczyciel potwierdzi fakt objęcia ochroną ubezpieczeniową stosownym aneksem do polisy.
Zamawiający deklaruje możliwość aktualizacji sum ubezpieczenia w momencie wystawiania polis za taryfę składki
wynikającej ze złożonej oferty przez Wykonawcę.
5.15

Klauzula wypłaty zaliczek
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia przyjętych we wniosku i
ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że pomimo trwania szkody, Ubezpieczyciel wypłaci
Ubezpieczającemu zaliczki na poczet odszkodowania, każdorazowo maksymalnie do wysokości odpowiadającej bezspornej
wielkości już powstałej szkody, pod warunkiem, że odpowiedzialność odszkodowawcza Ubezpieczyciela została bezspornie
stwierdzona.

5.16

Klauzula rozstrzygania sporów
Spory wynikłe z istnienia i stosowania niniejszej umowy strony mogą poddać pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla
siedziby ubezpieczającego.

5.17

Klauzula odpowiedzialności
Początek okresu odpowiedzialności ubezpieczyciela jest tożsamy z początkiem okresu ubezpieczenia.

5.18

Klauzula przepięć
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również szkody w mieniu wymienionym w umowie ubezpieczenia, powstałe wskutek
przetężeń, przepięć, spowodowanych niewłaściwymi parametrami prądu elektrycznego wyładowaniami atmosferycznymi lub
innymi zjawiskami elektrycznymi, uwarunkowanymi działaniem atmosferycznym oraz związane z tym szkody następcze, a
także przepięcia powstałe z innych przyczyn, za które niebudzącą wątpliwości winę i odpowiedzialność ponoszą osoby
trzecie (podmioty zewnętrzne). Niniejsze rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej nie ma zastosowania w odniesieniu do
szkód w mieniu, które będą wypłacone z tytułu innego ubezpieczenia.

5.19

Klauzula terroryzmu
Za szkody spowodowane przez akty terrorystyczne rozumie się szkody powstałe w wyniku przeprowadzanych nielegalnych
akcji organizowanych indywidualnie lub zbiorowo z pobudek ideologicznych, politycznych, ekonomicznych lub socjalnych,
skierowanych przeciwko interesom politycznym i gospodarczym kraju albo życiu i zdrowiu osób, instytucji i podmiotów
gospodarczych oraz bezpieczeństwu publicznemu w celu wprowadzenia chaosu, zastraszenia ludności i dezorganizacji życia
publicznego, bądź zdezorganizowania pracy instytucji i zakładów oraz w celu pozbawienia życia lub zdrowia.
Limit odpowiedzialności:
500 000,00 obligatoryjnie,
1 000 000,00 fakultatywnie

5.20

Klauzula ograniczenia stosowania zasady proporcji
Nie stosuje się zasady proporcji, jeżeli:
 niedoubezpieczenie nie przekracza 30% (różnica pomiędzy deklarowaną sumą ubezpieczenia i wartością
ubezpieczonego mienia na dzień powstania szkody),
 wysokość szkody nie przekracza 30% deklarowanej sumy ubezpieczenia mienia ubezpieczonego w systemie sum
stałych.
 wysokość szkody nie przekracza 30 000 zł

5.21

Klauzula automatycznego odtworzenia wysokości sumy ubezpieczenia po szkodzie
Ustala się, że suma ubezpieczenia mienia w zakresie pokrytym niniejszą polisą, będzie automatycznie odtworzona w przypadku
wyczerpania. Klauzula nie dotyczy sum ubezpieczenia w systemie pierwszego ryzyka.

6.

Prawo opcji
Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2015 r., poz. 2164). Ubezpieczający zastrzega sobie prawo do jednostronnego (w ramach prawa
opcji) rozszerzenia zamówienia. Faktyczne potrzeby Ubezpieczającego realizowane w ramach
prawa opcji będą zgłaszane w trakcie obowiązywania umowy ubezpieczenia do wysokości
30 000,00 zł w ramach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk na
warunkach i stawkach określonych i uzgodnionych w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego.

7.

Fakultatywne warunki ubezpieczenia dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego
W celu poprawy jakości oferty, Ubezpieczyciel ma prawo do akceptacji fakultatywnych warunków
ubezpieczenia. Nie przyjęcie żadnego warunku fakultatywnego nie będzie miało wpływu na
ważność złożonej oferty opartej na obligatoryjnym zakresie ubezpieczenia.
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Dla każdego przyjętego do oferty warunku fakultatywnego (zaznaczenie „x” w kolumnie
akceptacja) zostanie przyporządkowana odpowiednia wartość punktowa pomnożona przez wagę
przypisaną ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk – 7%
Lp.

B1

B2

B3

B4

B5

Warunek fakultatywny

Liczba
pkt.

Zamieszki i niepokoje społeczne, rozruchy, strajki, lokauty –
zwiększenie limitu odpowiedzialności do 1 000 000,00 zł
Klauzula terroryzm – zwiększenie limitu odpowiedzialności do 1 000 000,00 zł
Brak zwiększenia
Kradzież zwykła –
zwiększenie limitu odpowiedzialności do 50 000,00 zł
Brak zwiększenia
Wirusy oraz hakerzy – włączenie odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek
działania wirusów oraz hakerów w limicie 20 000,00 zł
Brak włączenia
Ubezpieczenie zwiększonych kosztów działalności – limit 50 000 zł (6
miesięcy – okres odszkodowawczy, czasowy udział własny – 2 dni, rozszerzenie
ubezpieczenia również o sprzęt przenośny); w ramach ubezpieczenia zwiększonych
kosztów działalności rozumie się w szczególności pokrycie przez ubezpieczyciela
następujących kosztów: wynajęcia zewnętrznego systemu komputerowego w
przypadku awarii własnego, dodatkowe koszty pracy ludzi celem wprowadzenia
danych lub odzyskania danych, dodatkowe koszty transportu, itp.

10
0
10
0
20
0

30

Brak włączenia

0

Franszyzy –
zniesienie wszystkich franszyz

30

Brak obniżenia

0
RAZEM:

Wybór*

100

* - zaznaczyć „X” prawidłową odpowiedź
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C. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
1.
1.1

1.2
2.
2.1
2.2
2.3

2.4
2.4.1
2.4.2
3.
3.1
3.2
3.3
3.3.1

Postanowienia ogólne.
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej i/lub kontraktowej jak również
pozostająca w zbiegu odpowiedzialność (deliktowo – kontraktowa) oraz
odpowiedzialność cywilna za produkt Ubezpieczonego, za szkody osobowe (w tym
zadośćuczynienie), szkody rzeczowe oraz czyste straty finansowe, w tym szkody następcze
(rozumiane, jako utracone korzyści) wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością i/lub
posiadanym, użytkowanym, administrowanym lub zarządzanym na podstawie jakiegokolwiek tytułu
prawnego m.in.: własność, najem, dzierżawa, leasing, użyczenie mieniem własnym oraz obcym w
tym należącym do Skarbu Państwa, etc., a także mieniem stanowiącym własność Ubezpieczonego
przekazanym w szczególności w zarządzanie, administrowanie, użytkowanie, pieczę lub kontrolę
innym podmiotom.
Ubezpieczonym wobec roszczeń osób trzecich w ramach umowy ubezpieczenia zostaje Stadion
Miejski Sp. z o.o.
Przedmiot ubezpieczenia.
Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna związana z prowadzeniem działalności,
posiadaniem mienia oraz wykonywaniem zadań statutowych Stadionu Miejskiego Sp. z o.o.
ochroną objęta jest odpowiedzialność cywilna deliktowa i/lub kontraktowa oraz pozostającą
w zbiegu (deliktowo – kontraktową) jak również odpowiedzialność cywilną za produkt;
ochroną objęte są szkody osobowe, szkody rzeczowe i czyste straty finansowe
2.3.1 Szkoda osobowa – strata rzeczywista powstała wskutek śmierci, uszkodzenia ciała lub
rozstroju zdrowia, a także utracone korzyści poniesione przez poszkodowanego, które mógłby
osiągnąć, gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia. Ubezpieczeniem objęte zostają
także roszczenia o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, w tym wnoszone przez osoby bliskie
poszkodowanego.
2.3.2 Szkoda rzeczowa – straty powstałe wskutek zniszczenia, utraty lub uszkodzenia rzeczy
ruchomej albo nieruchomości, a także utracone korzyści, które mógłby być osiągnięte, gdyby do
szkody nie doszło.
2.3.3 Czysta strata finansowa – poniesione straty rzeczywiste i utracone korzyści wyrażone w
pieniądzu, o ile nie wynikają one ze szkody osobowej lub szkody rzeczowej.
ubezpieczenie obejmuje w szczególności odpowiedzialność za szkody:
wynikłe z realizowania zadań własnych Gminy Białystok z zakresu tworzenia organizacyjnych
warunków sprzyjających rozwojowi sportu polegających na budowie, utrzymaniu i obsłudze obiektu
sportowego pod nazwą „Stadion Miejski".
powstałe podczas wykonywania zadań wynikających ze statutu Spółki.
Szczegółowy zakres ubezpieczenia obejmuje m.in.:
OC deliktową i kontraktową – odpowiedzialność cywilną za szkody wynikłe z czynu
niedozwolonego i/lub w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania;
Rażące niedbalstwo i winę umyślną - szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa i winy
umyślnej z zastrzeżeniem klauzuli reprezentantów;
OC pracodawcy - szkody poniesione przez pracowników Ubezpieczonych, w tym szkody będące
następstwem wypadków przy pracy;
Za pracownika Ubezpieczonego uważa się osobę fizyczną zatrudnioną w oparciu o umowę o pracę,
powołania, wyboru lub mianowania oraz na podstawie umowy cywilnoprawnej (o dzieło, zlecenia
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3.3.2
3.3.3.

3.4

3.5

3.6
3.7

3.8

3.9

3.10

3.11
3.12

lub innej) z tytułu, której Ubezpieczony opłaca świadczenie ZUS, jak również praktykanta, stażystę,
wolontariusza. Ochrona w tym zakresie dotyczyć będzie również osób skazanych skierowanych do
wykonywania nieodpłatnych prac społecznie użytecznych wyrokiem sądu, osób skazanych
skierowanych do wykonywania nieodpłatnych prac społecznie użytecznych przez zakład karny oraz
osób skierowanych do prac interwencyjnych z Urzędu Pracy oraz z uwzględnieniem innych umów,
na podstawie, których dane osoby wykonują obowiązki na rzecz Ubezpieczonego.
W przypadku szkód osobowych ochroną objęte będą także szkody poniesione przez osoby bliskie
pracownika, gdy nastąpiła jego śmierć, uszkodzenie ciała bądź rozstrój zdrowia.
W zakresie odpowiedzialności za szkody majątkowe, ochroną objęte będą m.in. szkody w mieniu
pracowników w tym w pojazdach stanowiących własność lub wykorzystywanych bądź
użytkowanych przez pracowników, z zastrzeżeniem braku ochrony za szkody w pojazdach
wykorzystywanych przez pracowników do wykonywania pracy bez zgody pracodawcy.
OC pracowników podczas delegacji – szkody wyrządzone przez pracowników Ubezpieczonego
w trakcie odbywania podróży służbowych, delegacji, szkoleń lub stażu na terenie całego świata, z
wyłączeniem USA i Kanady. Ochrona dotyczy osób zatrudnionych lub innych osób reprezentujących
Spółkę podczas wyjazdów;
OC podwykonawcy – szkody wyrządzone przez podwykonawców Ubezpieczonego działających w
imieniu i na rzecz Ubezpieczonego w zakresie ubezpieczanej działalności, z zachowaniem prawa
regresu do sprawcy szkody. Ochroną objęte będą również szkody wyrządzone przez osoby fizyczne
zatrudnione przez Ubezpieczonego na podstawie umów cywilnoprawnych (samozatrudnienie), w
przypadku, jeśli Ubezpieczony ponosi za ich działania odpowiedzialność prawną, z zachowaniem
prawa Ubezpieczyciela do regresu wypłaconego odszkodowania w przypadku, jeśli szkoda
wyrządzona była umyślnie lub na skutek rażącego niedbalstwa.
OC organizatora i administratora – szkody powstałe w związki z uchybieniami natury
organizacyjnej, administracyjnej i porządkowej w związku z prowadzoną działalnością;
OC wolontariuszy, praktykantów i innych – szkody wyrządzone przez wolontariuszy,
praktykantów, stażystów, osoby skierowane do wykonywania prac społecznie użytecznych, osoby
skierowane do wykonywania prac wyrokiem sądu lub osoby skierowane do prac interwencyjnych
przez Urząd Pracy,
OC najemcy ruchomości i nieruchomości – szkody w mieniu (nieruchomościach i
ruchomościach), z którego Ubezpieczony korzysta na podstawie umowy najmu, dzierżawy,
leasingu, użyczenia, przechowania lub innej umowy o podobnym charakterze, w tym w sprzęcie
elektronicznym. Nie dopuszcza się wyłączenia odpowiedzialności dla szkód w mieniu o wartości
artystycznej, kolekcjonerskiej, historycznej (w szczególności w dziełach sztuki, księgozbiorach,
eksponatach, rekwizytach, itp.). Ochroną objęte będzie także ww. mienie w trakcie transportu.
Limit dotyczy wyłącznie najemcy ruchomości – 250 000,00 zł.
Szkody w nieruchomościach do wysokości sumy gwarancyjnej.
OC przechowawcy – szkody w mieniu powierzonym z rozszerzeniem o szkody w mieniu
przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez Ubezpieczonego polegające na
jego uszkodzeniu, zniszczeniu lub utarcie (w tym w szczególności w związku z prowadzeniem szatni
oraz parkingów strzeżonych); zakres ubezpieczenia obejmuje również sprzęt elektroniczny (w tym
telefony komórkowe, laptopy , palmtopy, tablety, itp.), biżuterię, gotówkę, dokumenty, klucze i
inne przedmioty użytku prywatnego i osobistego oraz wynikające z tego tytułu konsekwencje (np.
kradzież pojazdu).
OC w mieniu powierzonym (obróbka, naprawa, montaż) – szkody w mieniu powierzonym
Ubezpieczonemu w celu wykonania na nim obróbki, naprawy, montażu lub innych czynności o
podobnym charakterze. Ochroną objęte będą szkody powstałe w trakcie wykonywania powyższych
usług, po ich zakończeniu, jak również w trakcie przechowywania rzeczy powierzonych w celu
wykonania usługi. Ochroną objęte będą także szkody powstałe w wyniku utraty powierzonego
mienia.
OC w mieniu po przekazaniu przedmiotu wykonywanej pracy lub usługi – szkody
powstałe po przekazaniu przedmiotu wykonanej pracy lub usługi w użytkowanie odbiorcy
(completed operations), bez względu na moment jego przekazania.
OC awarie instalacji – szkód powstałych na skutek awarii wszelkich instalacji i urządzeń wodnokanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych, gazowych, zasilających oraz innych
instalacji technologicznych. Ochroną objęte będą także szkody powstałe z tytułu jakiegokolwiek
zalania z dachu, szkody spowodowane przez nieszczelne złącza zewnętrzne budynku oraz
nieszczelną stolarkę okienną oraz przepięcia. Wystarczającą przesłanką ochrony jest związek
przyczynowo – skutkowy oparty na zasadzie ryzyka pomiędzy jakimkolwiek zalaniem a zaistniałą
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3.13

3.14

3.15

3.16
3.17

3.18

3.19

3.20

3.21
3.22

3.23

3.24

szkodą.
OC inwestora (inwestora zastępczego) – szkody powstałe w związku z pełnieniem funkcji
inwestora lub inwestora zastępczego w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów
prawnych, w tym ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 , poz.
1623 z późn. zm.).
OC środowiskowe – szkody powstałe pośrednio lub bezpośrednio z emisji, wycieku lub innej
formy przedostania się do powietrza, wody, gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych oraz
koszty usunięcia neutralizacji lub oczyszczenia gleby, powietrza lub wody z substancji
zanieczyszczających poniesione przez osoby trzecie.
OC za produkt – szkody osobowe i rzeczowe, wyrządzone przez produkt wprowadzony do obrotu
na terytorium RP. Ochrona w tym zakresie ogranicza się do produktów wprowadzanych do obrotu
w związku z usługami w gastronomii, w tym żywieniem zbiorowym, stołówek, itp. oraz
wypożyczalni sprzętu rekreacyjnego i sportowego. Ochroną objęte będą m.in. szkody wynikłe z
przeniesienia chorób zakaźnych, w tym zakażeń bakteryjnych oraz spowodowane zatruciami
pokarmowymi. Ochrona nie dotyczy chorób spowodowanych lub wynikających bezpośrednio lub
pośrednio z zakaźnej encefalopatii gąbczastej (TSE), w tym m.in. encefalopatii gąbczastej bydła
(BSE) czy choroby Creutzfeldta-Jakoba (vCJD) albo wirusa HIV.
OC choroby zakaźne – szkody wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych, w tym zakażeń
bakteryjnych oraz spowodowane zatruciami pokarmowymi.
OC wystawy, konferencje – szkody powstałe w związku z organizacją i/lub udziałem w
wystawach, konferencjach, zjazdach i innych imprezach, wydarzeniach kulturalnych, artystycznych,
sportowych, turystycznych (ochrona także podczas podróży związanych z wyżej wymienionymi).
Ochroną objęte będą także szkody wyrządzone przez ekspozycje (stojące, wiszące, inne) oraz
prototypy maszyn i urządzeń.
OC zarządcy terenu – szkody powstałe w związku z nieprawidłowościami w zarządzaniu i
administrowaniu, utrzymaniu drogami, chodnikami, oraz terenami i miejscami prowadzenia
działalności na zarządzanym przez Spółkę terenie, w szczególności ponoszona w oparciu o przepisy
Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.),
Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn.
zm.) i innych ustaw i aktów wykonawczych.
OC pojazdy nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia – szkody spowodowane przez
pojazdy niepodlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadacza
pojazdu mechanicznego, powstałe w związku z ruchem tych pojazdów. W odniesieniu do szkód
spowodowanych przez osoby prowadzące pojazd bez posiadania stosownych uprawnień lub pod
wpływem alkoholu lub środków odurzających Ubezpieczycielowi przysługiwać będzie prawo
regresu.
OC organizatora imprez – szkody z tytułu organizowania imprez kulturalnych, sportowo –
rekreacyjnych i innych (w tym imprez masowych – z wyłączeniem imprez podlegających
ubezpieczeniu obowiązkowemu zgodnie z Ustawą z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie
imprez masowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 611 z późn. zm.). Ochroną objęte będą także szkody
powstałe w związku ze zorganizowaniem pokazów pirotechnicznych. Ochroną objęci są w
szczególności uczestnicy imprez, w tym pracownicy Ubezpieczonego oraz członkowie ich rodzin, a
także wykonawcy, zawodnicy, sędziowie, obsługa techniczno – administracyjna, i itp.
Ubezpieczenie pokryje także szkody spowodowane przez osoby należące do służb ochrony lub
kontroli, jak również wykonawców, zawodników, sędziów biorących udział w imprezie (przy czym w
odniesieniu do szkód spowodowanych przez wykonawców, zawodników, sędziów z zachowaniem
prawa regresu).
OC załadunek, rozładunek – szkody wyrządzone w związku z załadunkiem, rozładunkiem,
przeładunkiem, w tym w środkach transportu oraz w przedmiocie prac ładunkowych.
OC zalania dachowe (nieszczelności) – szkody powstałe w następstwie zalania z dachu, a
także przez nieszczelne złącza zewnętrzne budynku oraz nieszczelną stolarkę okienną oraz
przepięcia w odniesieniu do lokali użytkowych, mieszkań i części wspólnych zarządzanych przez
Ubezpieczonych oraz szkody spowodowane stanem technicznym budynków – zasada winy.
OC przetwarzanie danych osobowych – szkody wynikające z błędów podczas i w związku z
przetwarzaniem danych osobowych, w tym polegające na naruszeniu dóbr osobistych i/lub
wynikające z naruszenia przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ochronie danych osobowych
(t.j. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926),
OC mienie osób trzecich – szkody wyrządzone w mieniu osób trzecich takich jak: sprzęt
elektroniczny, gotówka, biżuteria, kosztowności, itp.
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3.25

OC za katastrofy budowlanej – szkody powstałe wskutek katastrofy budowlanej, prowadzonych
prac budowlanych i remontowych.

4.
4.1

Pozostałe warunki ubezpieczenia
Trigger.
Ochrona ubezpieczeniowa dotyczyć będzie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wypadków
powstałych w okresie ubezpieczenia, z których wyniknęła szkoda osobowa, rzeczowa lub
ewentualnie czysta strata finansowa pod warunkiem zgłoszenia szkody w terminach ustawowo
określonych. Elementem ochrony ubezpieczenia OC jest zapewnienie odpowiedzialności
ubezpieczyciela za szkody powstałe w wyniku czynu niedozwolonego oraz w związku z prowadzoną
działalnością i posiadanym mieniem (zgodnie z reżimem odpowiedzialności zawartym w Kodeksie
Cywilnym).
Zakres terytorialny.
Rzeczpospolita Polska z zastrzeżeniem służbowych podróży zagranicznych, gdzie zakres obejmuje
cały świat, z wyłączeniem terytorium USA i Kanady.
Franszyzy i udziały własne:
Franszyza integralna –
Szkody osobowe: brak
Szkody rzeczowe: 500,00 zł
Franszyza redukcyjna i udział własny – brak
(dopuszcza się franszyzę redukcyjną w wysokości nie większej niż wskazane poniżej w
następujących rozszerzeniach:
 szkody w środowisku – 10 % wartości odszkodowania nie mniej niż 2 000 zł,
 czyste straty finansowe – 1 000,00 zł
Dla OC pracodawcy – zakres nie obejmuje świadczeń wypłacanych na podstawie ustawy
o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

4.2
4.3
4.3.1
4.3.2

4.3.3

5.

Sumy gwarancyjne i podlimity dla rozszerzeń.

5.1

Suma gwarancyjna:
5 000 000,00 zł na jedno zdarzenie i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.
Dopuszczalne limity odpowiedzialności:
Podane poniżej limity odpowiedzialności ustanowione są na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym
okresie ubezpieczenia (bez możliwości ich ograniczenia, w przypadku zbiegu dwóch lub więcej
klauzul – stosuje się limit wyższy).

5.2

L. p.

3.1.
3.2.
3.3.
3.3.3
3.4.
3.5.
3.9.
3.8.
3.10.
3.11.
3.12.
3.13.
3.14.
3.15.
3.16.

Nazwa rozszerzenia
ochrony ubezpieczeniowej

OC deliktowo- kontraktowa
Wina umyślna
OC pracodawcy
szkody w mieniu pracowników
OC pracowników podczas delegacji
OC podwykonawcy
OC przechowawcy
OC najemcy ruchomości
OC w mieniu powierzonym
(obróbka, naprawa, montaż)
OC w mieniu po przekazaniu przedmiotu wykonywanej
pracy lub usługi
OC awarie instalacji, w tym:
zasada ryzyka
OC inwestora (inwestora zastępczego)
OC środowiskowe
OC za produkt
OC choroby zakaźne

Suma gwarancyjna
(podlimit)
obligatoryjnie
(zł)
5 000 000,00
50 000,00
2 000 000,00
100 000,00
1 000 000,00
2 500 000,00
500 000,00
250 000,00
500 000,00

fakultatywnie
(zł)
7 000 000,00
100 000,00
n/d
n/d
n/d
s. g.
1 000 000,00
500 000,00
n/d

500 000,00

n/d

2 000
50
2 000
500
1 000
500

000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00

n/d
n/d
n/d
n/d
n/d

Nord Partner Sp. z o.o.
Broker Ubezpieczeniowy – zezwolenie PUNU nr 428/98; Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Toruniu – KRS 0000071865
NIP 956-19-33-030; Konto: KREDYT BANK S.A. O/Toruń nr rachunku: 34 15001751 1217 5002 8408 0000 kapitał zakładowy 507.000 zł; Zarząd: Krzysztof Bromka – Prezes Zarządu

23 | S t r o n a

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej –
Stadion Miejski Sp. z o. o.

3.28.
3.19.
3.20.
3.21.
3.22.
3.23.
3.24.

OC zarządcy terenu
OC
pojazdy
nie
ubezpieczenia
OC organizatora imprez

podlegające

obowiązkowi

OC załadunek, rozładunek
OC zalania dachowe (nieszczelności) - zasada winy
OC przetwarzanie danych osobowych
OC mienie osób trzecich
Czyste starty finansowe

1 000 000,00
1 000 000,00

n/d
s. g.

5 000 000,00
500 000,00
sztuczne ognie
100 000,00
200 000,00
100 000,00
100 000,00
500 000,00

5 000 000,00
1 000 000,00
sztuczne ognie
n/d
n/d
n/d
n/d
1 000 000,00

6.
6.1

Informacje dodatkowe – działalność Stadion Miejski Sp. z o.o. w Białymstoku
Informacje finansowe:
 planowany przychód spółki ogółem w 2016 roku: 14 428 475,61 zł;
 planowany przychód spółki ogółem w 2017 roku: 16 437 518,49 zł.
- liczba zatrudnionych osób ( w podziale na pracowników administracji i pozostałych:
32,3 etaty, w tym 5,5 etatu pracownicy fizyczni oraz 26,8 etatu pracownicy biurowi (stan na
31.07.2016 r.)

6.2

Przedmiot działalności zgodnie z KRS (wg PKD)
68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
77.21.Z – Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
81.10.Z – Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
93.11.Z – Działalność obiektów sportowych
93.13.Z – Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem
93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
90.04.Z – Działalność obiektów kulturalnych
Przedmiot działalności zgodnie z Umową Wykonawczą z 04.04.2013 roku:
a) budowa Obiektu,
b) bieżące utrzymanie Obiektu, w tym ponoszenie wszelkich związanych z tym kosztów i
wydatków,
c) wykonywanie czynności związanych z zarządzaniem Obiektem, w tym administrowanie
Obiektem i wynajmowanie poszczególnych pomieszczeń lub Obiektu podmiotom trzecim,
d) prowadzenie księgi obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej Obiektu,
e) przeprowadzanie, za pośrednictwem wyspecjalizowanych jednostek kontroli technicznej,
okresowych przeglądów Obiektu,
f) utrzymanie w należytym porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku, terenu
nieruchomości, poprzez nadzór nad realizacją zawartych w tym zakresie umów z osobami trzecimi,
g) zapewnienie dla Obiektu dostawy energii elektrycznej, wody, odprowadzenia ścieków i
wywozu śmieci oraz innych niezbędnych mediów, poprzez nadzór nad realizacją zawartych w tym
zakresie umów,
h) wykonanie bieżącej konserwacji i bieżących napraw Obiektu, poprzez nadzór nad realizacją
zawartych w tym zakresie umów,
i)
usuwanie awarii i ich skutków, poprzez nadzór nad realizacją zawartych w tym zakresie umów,
j) ubezpieczenie Obiektu zgodnie z obowiązującą praktyką rynkową,
k) opłacanie podatków i innych opłat publicznoprawnych.
I) zawieranie umów o dostawy, roboty i usługi, związane z realizacją niniejszej Umowy, kontrola
prawidłowości wykonania tych umów oraz ich rozwiązanie w przypadkach gospodarczo
uzasadnionych,
m) prowadzenie odpowiedniej księgowości, w tym odrębnej ewidencji kosztów i przychodów oraz
ewidencji wpłat z tytułu Rekompensaty, dotyczących powierzonej działalności,

6.3
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n) przygotowanie i rozliczenie rocznego planu działalności,
o) zatrudnienie/współpraca z Audytorem Rekompensaty,
p) wykonywanie działań związanych z przygotowaniami do właściwego zarządzania obiektem po
zakończeniu jego budowy, w tym działań dotyczących komercjalizacji obiektu, w związku
z powierzeniem Operatorowi zarządzania Obiektem, a polegającym m.in. na wyborze podmiotów,
które wykonywać będą zadania związane z właściwym funkcjonowaniem Obiektu, a także ustalaniu
zasad i warunków najmu, dzierżawy oraz udostępniania na innej podstawie prawnej powierzchni
Stadionu, w tym powierzchni reklamowych lub praw do nazwy Stadionu,
q) współpracy z Miastem, instytucjami krajowymi i międzynarodowymi, celem prawidłowej
organizacji imprez masowych, sportowych i innych o podobnym charakterze,
r) organizowanie w Obiekcie wydarzeń sportowych, kulturalnych i innych.

7.

Klauzule obligatoryjne:

7.1

Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc
Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych
warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że nowo uruchamianie przez Ubezpieczonych miejsca prowadzenia działalności będą
automatycznie pokryte ochroną ubezpieczeniową z chwilą ich utworzenia.

7.2

Klauzula rezygnacji z regresu
Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych
warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że Ubezpieczyciel rezygnuje z prawa do regresu z tytułu wypłaconego
odszkodowania w stosunku do podmiotów powiązanych z Ubezpieczającym/Ubezpieczonym oraz ich pracowników. Regres
względem osób fizycznych zatrudnionych przez Ubezpieczonego na podstawie umów cywilno- prawnych
(samozatrudnienie), w przypadku, jeśli Ubezpieczony ponosi za ich działania odpowiedzialność prawną, zostaje zachowany
w przypadku, jeśli szkoda wyrządzona była umyślnie lub na skutek rażącego niedbalstwa.

7.3

Klauzula płatności składki lub rat składki
Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych
warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że:
a.
Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się od godz. 00:00 dnia wskazanego w umowie, jako początek okresu
ubezpieczenia,
b.
Brak opłaty składki ubezpieczeniowej lub raty składki w terminie jej płatności nie skutkuje odstąpieniem
ubezpieczyciela od udzielania ochrony ubezpieczeniowej ze skutkiem natychmiastowym. Odstąpienie jest możliwe pod
warunkiem pisemnego wezwania Ubezpieczającego przez Zakład Ubezpieczeń do zapłaty i nie otrzymania składki w
terminie siedmiu dni o ile do dnia poprzedniego włącznie nie nastąpiło obciążenie rachunku bankowego
ubezpieczającego.

7.4

Klauzula lokalizacji
Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych
warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że ochrona ubezpieczeniowa udzielona na podstawie umowy rozszerzona zostaje na
wszystkie dowolne lokalizacje, gdzie znajduje się ubezpieczone mienie, należące do podmiotów powiązanych z
Ubezpieczającym/ Ubezpieczonym lub znajdujące się pod ich kontrolą.

7.5

Klauzula okolicznościowa
Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych
warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że:
Ubezpieczyciel jest zobowiązany do ustalenia i wyjaśnienia okoliczności szkody i wypłacić należne odszkodowanie, zgodnie z
ogólnie przyjętymi zasadami, bez konieczności oczekiwania na prawomocne postanowienie kończące postępowanie w
sprawie dotyczącej szkody.

7.6

Klauzula rozstrzygania sporów
Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych
warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że spory wynikłe z istnienia i stosowania niniejszej umowy strony mogą poddać pod
rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby ubezpieczającego.

7.7.

Klauzula odpowiedzialności
Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych
warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że początek okresu odpowiedzialności ubezpieczyciela jest tożsamy z początkiem
okresu ubezpieczenia.

7.8

Klauzula 72 godzin
Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych
warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że: Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z tej samej
przyczyny w danym miejscu po upływie 72 godzin od pierwszego zdarzenia w przedmiotowym miejscu. Wykonawca
odpowiada za szkody powstałe wcześniej, lecz zgłoszone ubezpieczającemu po upływie 72 godzin od daty zgłoszenia
pierwszej szkody, ze względu na fakt, iż wystąpiła istotna przyczyna, która uniemożliwiała zgłoszenie szkody w tym
terminie. Zamawiający zobowiązuje się do zabezpieczenia i usuwania zagrożeń związanych z zarządzanym podległym sobie
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mieniem niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od daty powstania przyczyny zagrożenia i powzięcia informacji o
tej przyczynie.
7.9

Klauzula zgłaszania szkód
Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych
warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że w każdym przypadku określania w ogólnych warunkach ubezpieczenia terminu na
zgłoszenie szkody do Ubezpieczyciela, zapis mówiący o tym terminie zostanie rozszerzony o frazę „Ubezpieczyciel nie będzie
mógł się powołać odmawiając w całości lub w części wypłaty odszkodowania, na fakt przekroczenia terminu zgłoszenia
szkody wynikającego z ogólnych warunków ubezpieczenia, jeżeli nie ma to wpływu na ustalenie, co do zasady
odpowiedzialności cywilnej oraz rozmiaru szkody.”

7.10

Klauzula pro rata temporis
Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych
warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że:
wszelkie rozliczenia wynikające z umowy ubezpieczenia a w szczególności związane z dopłatą oraz zwrotem składek
dokonywane będą w systemie pro rata za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej.

7.11

Klauzula reprezentantów
Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych
warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie przez
Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego, przy czym przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego rozumie się wyłącznie Prezesa
Zarządu i jego zastępców. Ryzyko rażącego niedbalstwa objęte jest ochroną do pełnej wysokości sumy gwarancyjnej oraz w
stosunku do wszystkich osób objętych ubezpieczeniem.
Limit dla szkód wyrządzonych umyślnie: 50 000,00 zł (obligatoryjnie).
Limit dla szkód wyrządzonych umyślnie: 100 000,00 zł (fakultatywnie)

7.13

Klauzula czystych start finansowych
Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych
warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że zakres ubezpieczenia rozszerzony zostaje o odpowiedzialność cywilną za szkody
mające postać czystej straty finansowej. W ramach tej klauzuli ubezpieczyciel odpowiada za wszystkie zdarzenia wynikające
z kodeksowej odpowiedzialności Ubezpieczonego za wyjątkiem następujących wypadków:
powstałe w następstwie działalności nieobjętej umową ubezpieczenia, wynikające z naruszenia przepisów zawartych w
ustawie o ochronie danych osobowych, prawa o nieuczciwej konkurencji, prawa antymonopolowego, wyrządzone
podmiotom powiązanym kapitałowo z ubezpieczonym, związane ze stosunkiem pracy, przekroczenia ustalonych
kosztorysów, wynikające z działalności reklamowej, powstałe w następstwie tworzenia, dostarczania i wdrażania
oprogramowania informatycznego, wyrządzone przez wszelkiego rodzaju wirusy lub innego rodzaju programy zakłócające
prace jakiegokolwiek programu, całego komputera, sieci niezależnie od przyczyny ich pojawienia się, w tym związanych z
Internetem lub korzystaniem z Internetu, wyrządzone przez jednego ubezpieczonego innemu ubezpieczonemu lub
ubezpieczającemu przez ubezpieczonego objętych jedną umową ubezpieczenia, wyrządzone przez produkty
wyprodukowane lub dostarczone przez Ubezpieczonego lub też na jego zlecenie.

7.14

Klauzula informacji
Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody związane z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem na skutek
wystąpienia zdarzenia objętego pokryciem ubezpieczeniowym, pomimo iż, Ubezpieczający nie dopełnił obowiązku zgłoszenia
wszelkich zmian i okoliczności powodujących wzrost ryzyka ubezpieczeniowego. Fakt taki nie będzie podstawą do odmowy
lub redukcji odszkodowania pod warunkiem, że działanie to nie nosi znamion działania umyślnego oraz rażącego
niedbalstwa.

8.

Prawo opcji
Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2015 r., poz. 2164). Ubezpieczający zastrzega sobie prawo do jednostronnego (w ramach prawa
opcji) rozszerzenia zamówienia. Faktyczne potrzeby Ubezpieczającego realizowane w ramach
prawa opcji będą zgłaszane w trakcie obowiązywania umowy ubezpieczenia do wysokości
20 000,00 zł w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na warunkach i stawkach
określonych i uzgodnionych w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego.

9.

Fakultatywne warunki ubezpieczenia dla odpowiedzialności cywilnej
W celu poprawy jakości oferty, Ubezpieczyciel ma prawo do akceptacji fakultatywnych warunków
ubezpieczenia. Nie przyjęcie żadnego warunku fakultatywnego nie będzie miało wpływu na
ważność złożonej oferty opartej na obligatoryjnym zakresie ubezpieczenia.
Dla każdego przyjętego do oferty warunku fakultatywnego (zaznaczenie „x” w kolumnie
akceptacja) zostanie przyporządkowana odpowiednia wartość punktowa pomnożona przez wagę
przypisaną ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – 15%
Lp.
Warunek fakultatywny

Liczba
pkt.

Wybór*
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C1

C2

C3

C4

Suma gwarancyjna podstawowa –
zwiększenie do 7 000 000,00 zł
Brak zwiększenia
OC podwykonawcy –
podwyższenie limitu odpowiedzialności do wysokości sumy gwarancyjnej
Brak zwiększenia
OC mienie przechowywane, kontrolowane, chronione –
zwiększenie limitu odpowiedzialności do 1 000 000,00 zł,
OC
przechowywane,
chronione – zwiększenie limitu
a dla mienie
ryzyka „szatni”
300 000,00kontrolowane,
zł
odpowiedzialności dla mienia w szatniach i hotelu do wysokości 100 000,00 zł
Brak zwiększenia
OC za szkody spowodowane używaniem sztucznych ogni – zwiększenie
limitu odpowiedzialności do 1 000 000,00 zł

C6

Brak zwiększenia
OC najemcy (ruchomości i nieruchomości) –
zwiększenie limitu odpowiedzialności dla ruchomości do 500 000,00 zł
Brak zwiększenia
Wina umyślna –
włączenie do ochrony winy umyślnej w limicie 100 000,00 zł

C7

Brak włączenia
Zasada słuszności – włączenie do ochrony ryzyka szkód osobowych do
naprawienia których Ubezpieczony zobowiązany jest w oparciu o zasadę słuszności

C5

C8

C9

C10

20
0
5
0
10
0
10
0
10
0
10
0
10

Brak włączenia
Czyste straty finansowe –
zwiększenie limitu odpowiedzialności do 1 000 000,00 zł
Brak zwiększenia

0
10

OC za pojazdy nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia
- zwiększenie limitu odpowiedzialności do wysokości sumy gwarancyjnej

5

0

Brak zwiększenia
Franszyza integralna –
brak - szkody rzeczowe

10

Franszyza integralna –
500 zł szkody rzeczowe

0
RAZEM:

100

* - zaznaczyć „X” wybór.

Nord Partner Sp. z o.o.
Broker Ubezpieczeniowy – zezwolenie PUNU nr 428/98; Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Toruniu – KRS 0000071865
NIP 956-19-33-030; Konto: KREDYT BANK S.A. O/Toruń nr rachunku: 34 15001751 1217 5002 8408 0000 kapitał zakładowy 507.000 zł; Zarząd: Krzysztof Bromka – Prezes Zarządu

27 | S t r o n a

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej –
Stadion Miejski Sp. z o. o.

D. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE
Przedmiotem ubezpieczenia są następujące ryzyka związane z ubezpieczeniami komunikacyjnymi:
D.1.
D.2.
D.3.
D.4.

obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za
szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów (OC)
ubezpieczenie autocasco (AC)
ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z użytkowaniem
pojazdów mechanicznych (NNW).
ubezpieczenie assistance (ASS).

D.1
OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE OC POSIADACZY POJAZDÓW
MECHANICZNYCH
1.

Przedmiot ubezpieczenia – ochroną ubezpieczeniową objęta zostanie odpowiedzialność cywilna
posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, które
to pojazdy stanowią własność lub znajdują się w posiadaniu i/lub użytkowaniu Ubezpieczającego/
Ubezpieczonego - zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych,
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 392 z późn. zm.).
Na wniosek Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego mogą być ubezpieczone pojazdy użytkowane na
podstawie umów najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze (w takich
przypadkach umowa jest zawierana na rzecz właścicieli wskazanych przez Ubezpieczającego), a
także w innych przypadkach, kiedy Ubezpieczający będzie zobowiązany do zawarcia umowy
obowiązkowego ubezpieczenia posiadaczy pojazdów.

2.

Postanowienia dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia posiadaczy pojazdów
mechanicznych:
Suma gwarancyjna:
Minimalna – zgodna z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych,
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.
U. 2013 poz.392 z późń. zm.), tj.:
w przypadku szkód na osobie – 5 000 000,00 Euro w odniesieniu do jednego zdarzenia,
którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych,
w przypadku szkód w mieniu – 1 000 000,00 Euro w odniesieniu do jednego zdarzenia,
którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych.
Za szkody spowodowane w państwach, które są sygnatariuszami Jednolitego Porozumienia między

2.1
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2.2

2.3
2.3.1

Biurami Narodowymi – Regulaminu Wewnętrznego, Wykonawca odpowiada do wysokości
sumy gwarancyjnej określonej przepisami tego państwa nie niższej niż suma
gwarancyjna określona powyżej.
Zakres terytorialny:
Ubezpieczenie OC obejmuje zgodne z ustawą z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach
obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli
Komunikacyjnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 392 z późn. zm.) szkody powstałe w związku z ruchem
pojazdów na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz na zasadzie wzajemności, również zdarzenia
powstałe na terytoriach państw, których Biura Narodowe są sygnatariuszami Jednolitego
Porozumienia między Biurami Narodowymi - Regulaminu Wewnętrznego.
Okres ubezpieczenia:
Zgodnie z załącznikiem nr 12 – Wykaz pojazdów:
okres ubezpieczenia rozpoczyna się następnego dnia po zakończeniu okresu dotychczasowego
ubezpieczenia.

2.4
2.4.1.

Zmiany w wykazie pojazdów:
Pojazdy wyłączane z ubezpieczenia:
Składki za pojazdy wycofywane z ubezpieczenia w czasie trwania umowy ubezpieczenia będą
zwracane proporcjonalnie do ilości niewykorzystanych dni (z uwzględnieniem postanowień, o
których mowa w art. 41 i 42 ustawy z dnia 22 maja 2003 o ubezpieczeniach obowiązkowych,
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.
U. 2013 poz. 392 z późń.zm.) bez potrącania kosztów manipulacyjnych. Wszystkie zwroty składki z
ubezpieczeń zawartych w ramach umowy ubezpieczenia, dokonywane będą automatycznie na
wskazane przez Ubezpieczającego numer konta.
2.4.2.
Pojazdy włączane do ubezpieczenia:
2.4.2.1. Pojazdy nowe - zakupione pojazdy fabrycznie nowe zostaną objęte ochroną ubezpieczeniową od
daty zarejestrowania pojazdu pod warunkiem zgłoszenia pojazdu do ubezpieczenia najpóźniej w
dniu rejestracji. Przyjmowanie pojazdów do ubezpieczenia następować będzie na podstawie
wniosku (zawierającego niezbędne dane do identyfikacji pojazdu: numer nadwozia lub numer
rejestracyjny pojazdu) przesyłanego faksem lub mailem przez Brokera lub Zamawiającego, a
szczegółowe dane ubezpieczanego pojazdu muszą zostać przekazane w terminie nie dłuższym niż 3
dni robocze od dnia rejestracji.
2.4.2.2. Pojazdy używane - zakupione pojazdy jako używane zostaną objęte ochroną ubezpieczeniową
od daty zgłoszenia pojazdu. Przyjmowanie pojazdów do ubezpieczenia następować będzie na
podstawie wniosku (zawierającego niezbędne dane do identyfikacji pojazdu: numer nadwozia lub
numer rejestracyjny pojazdu) przesyłanego faksem lub mailem przez Brokera lub Zamawiającego,
a szczegółowe dane ubezpieczanego pojazdu muszą zostać przekazane w terminie nie dłuższym niż
3 dni robocze od dnia zgłoszenia.
3.
3.1.
3.2.
3.3.

3.4.

Postanowienia dodatkowe:
Wykaz pojazdów do ubezpieczenia został określony w załączniku nr 12 – Wykaz
pojazdów.
Dla pojazdów włączanych do ubezpieczenia w trakcie trwania umowy ubezpieczenia będą miały
zastosowanie warunki zgodne z SIWZ i ofertą Wykonawcy.
Umowy ubezpieczenia OC dla każdego przyjętego do ubezpieczenia pojazdu, będą potwierdzane
dokumentami wystawionymi przez Wykonawcę, spełniającymi wymogi przepisów prawa dotyczące
potwierdzania spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia.
Wykonawca wystawi potwierdzenie Ubezpieczenie OC w ruchu zagranicznym potwierdzone
certyfikatem „ZK” bezpłatnie oraz dostarczy certyfikaty „ZK” wystawione w trakcie trwania okresu
ubezpieczenia najpóźniej w terminie 24 h od daty zgłoszenia pojazdu, na koszt Wykonawcy.
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D.2.

UBEZPIECZENIE AUTOCASCO

1.

Przedmiot ubezpieczenia:
Pojazdy mechaniczne będące w posiadaniu samoistnym lub zależnym Ubezpieczającego /
Ubezpieczonego lub w posiadanie których Ubezpieczający / Ubezpieczony wejdzie w okresie
trwania umowy ubezpieczenia. Na wniosek Ubezpieczającego / Ubezpieczonego mogą być
ubezpieczone pojazdy użytkowane na podstawie umów najmu, dzierżawy, leasingu lub innych o
podobnym charakterze (w takich przypadkach umowa ubezpieczenia jest zawierana na rzecz
właścicieli wskazanych przez Ubezpieczającego).

2.

Zakres ubezpieczenia oparty o formułę od wszystkich ryzyk obejmujący przynajmniej
następujące szkody:
polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu pojazdu i wyposażenia pojazdu w związku z ruchem i
postojem, szkody powstałe na skutek nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia
pojazdu z innym pojazdem, osobami, zwierzętami lub przedmiotami, działania osób trzecich w tym
dewastacji, powodzi, zatopienia, pioruna, pożaru, wybuchu, opadu atmosferycznego, zassania
wody przez silnik wskutek gwałtowanych opadów atmosferycznych i stojącej wody na drogach,
huraganu, osuwania lub zapadania się ziemi, a także na skutek działania innych sił przyrody,
nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego z zewnątrz pojazdu, kradzieży pojazdu,
jego części lub wyposażenia albo uszkodzenia pojazdu w następstwie jego zabrania w celu
krótkotrwałego użycia lub kradzieży, uszkodzenia pojazdu przez osoby, których przewóz wymagany
był potrzebą udzielenia pomocy medycznej, uszkodzenia pojazdów przez inne pojazdy należące do
floty Zamawiającego, uszkodzenia pojazdu podczas naprawy, czyszczenia, konserwacji, itp. oraz po
przekazaniu pojazdu osobom trzecim w celu wykonania tych prac.
powstałe w pojeździe w wyniku pożaru lub wybuchu, którego źródło powstało wewnątrz
pojazdu,
powstałe w wyniku otwarcia się podczas jazdy pokrywy silnika spowodowane działaniem
czynnika zewnętrznego,
powstałe w wyniki samoczynnego stoczenia się pojazdu;
spowodowane użyciem pojazdów podczas zajęć dydaktycznych, wystaw oraz
prezentacji,
spowodowane kradzieżą pojazdu,
spowodowane wskutek rażącego niedbalstwa osób upoważnionych do korzystania z
pojazdów;
powstałe wskutek rabunku dokonanego przy zastosowaniu przemocy fizycznej bądź groźby
natychmiastowego użycia takiej przemocy wobec Ubezpieczającego lub osoby przez niego
upoważnionej obsługującej pojazd lub sprawującej nad nim dozór, a także w wyniku
doprowadzenia do stanu nieprzytomności lub bezbronności tej osoby.

2.1.

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

2.9.
2.9.1.
2.9.2.

2.9.3.
2.9.4.

Na wysokość odszkodowania nie będzie miał/a wpływu:
prędkość, z jaką poruszał się dany pojazd w chwili zaistnienia szkody,
brak świadectwa zdrowia i świadectwa kwalifikacji kierowcy w przypadku, gdy nie miało
to wpływu na powstanie szkody (np. późniejsze stwierdzenie przez lekarza zdolności do pracy w
charakterze kierowcy),
wiek kierowcy pojazdu,
brak aktualnych badań technicznych pod warunkiem, że okres opóźnienia
w przeprowadzeniu badania okresowego nie przekracza 30 dni i że stan techniczny pojazdu nie
miał wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego;

Nord Partner Sp. z o.o.
Broker Ubezpieczeniowy – zezwolenie PUNU nr 428/98; Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Toruniu – KRS 0000071865
NIP 956-19-33-030; Konto: KREDYT BANK S.A. O/Toruń nr rachunku: 34 15001751 1217 5002 8408 0000 kapitał zakładowy 507.000 zł; Zarząd: Krzysztof Bromka – Prezes Zarządu

30 | S t r o n a

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej –
Stadion Miejski Sp. z o. o.
rozszerzenie wariantu fakultatywnego w punkcie 4.1
3.
3.1.

3.1.1.
3.1.2.

3.2.
3.2.1
3.2.2

3.2.3

3.3.
3.1.1

3.4.
3.4.1.

3.4.2.

3.4.3.

3.5.
3.5.1.

3.5.2.

Szczegółowe postanowienia dotyczące ubezpieczenia pojazdów:
Suma ubezpieczenia:
 pojazdy używane – wg wartości rynkowej określanej na podstawie katalogów INFO-EKSPERT,
AUDATEX w każdym rocznym okresie ubezpieczenia,
 pojazdy nowe – wg wartości fakturowej (w okresie jednego roku od daty wystawienia
faktury),
Wartości pojazdów określone w załączniku nr 12 – Wykaz pojazdów stanowią podstawę do
wyliczenia składki.
Przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej Zamawiający zastrzega możliwość zmiany
wartości każdego z pojazdów do aktualnej wartości rynkowej.
Zakres terytorialny:
Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie AC w ruchu i postoju obejmuje szkody powstałe na
terytorium RP oraz w granicach geograficznych Europy i systemu Zielonej Karty poza Europą.
Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie KR obejmuje terytorium RP oraz terytorium w granicach
geograficznych Europy i systemu Zielonej Karty poza Europą z wyłączeniem: Rosji, Białorusi,
Ukrainy i Mołdawii.
Na wniosek Zamawiającego, za opłatą dodatkowej składki w trakcie trwania umowy
ubezpieczenia, zakres ubezpieczenia może być rozszerzony o ryzyko KR na terytorium Rosji,
Białorusi, Ukrainy i Mołdawii.
Okres ubezpieczenia:
Zgodnie z załącznikiem nr 12 – Wykaz pojazdów:
okres ubezpieczenia rozpoczyna się następnego dnia po zakończeniu okresu dotychczasowego
ubezpieczenia.
Zmiany w wykazie pojazdów:
Pojazdy wyłączone z ubezpieczenia:
Składki za pojazdy wycofywane z ubezpieczenia w czasie trwania umowy ubezpieczenia będą
zwracane proporcjonalnie do okresu ubezpieczenia, licząc 1/365 składki rocznej za każdy dzień
ochrony ubezpieczeniowej, o ile w okresie ubezpieczenia danego pojazdu nie zaistniało zdarzenie,
w związku, z którym wypłacono odszkodowanie dla pojazdu wycofanego z ubezpieczenia. Od tak
wyliczonej składki za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej nie będą potrącane koszty
manipulacyjne.
Pojazdy włączone do ubezpieczenia:
Pojazdy nowo nabywane będą objęte ubezpieczeniem na warunkach określonych w umowie
ubezpieczenia (w szczególności z zastosowaniem stawek ustalonych dla odpowiedniej kategorii
pojazdu), po uprzednim pisemnym zgłoszeniu ich do ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa
rozpoczyna się od dnia wnioskowanego, jako dnia rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej.
W przypadku kontynuacji ubezpieczenia (również zachowania ciągłości trwania ochrony
ubezpieczeniowej w sytuacji zmiany Ubezpieczyciela) oraz zgłoszenia do ubezpieczenia nowo
zakupionych
pojazdów
(fabrycznie
nowych),
nie
będzie
wymagane
sporządzanie
dokumentacji zdjęciowej pojazdu ani przeprowadzenie oględzin.
Postanowienia dotyczące likwidacji szkód
Szkody w pojazdach spowodowane przez osoby trzecie będą likwidowane z ubezpieczenia AC, bez
oczekiwania na uzyskanie dokumentacji pozwalającej Ubezpieczycielowi na przeprowadzenie
procedury regresowej.
Ubezpieczyciel nie będzie ograniczał odszkodowania, jeśli szkoda powstała na skutek
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3.5.3.

3.5.4.

3.5.5.

przekroczenia przepisów ruchu drogowego, w tym prędkości obowiązującej na danym terenie.
Likwidacja szkód odbywać się będzie w wariancie tzw. WARSZTAT (koszty naprawy ustalane są
na podstawie cen części oryginalnych serwisowych tzn. części zamiennych produkowanych zgodnie
ze standardami produkcyjnymi producenta danej marki bez pomniejszania procentowego w
zależności od okresu eksploatacji). Jeżeli rzeczywiste koszty naprawy pojazdu nie przekroczą 70%
wartości pojazdu aktualnej na dzień szkody Ubezpieczający/Ubezpieczony ma prawo wymagać
likwidacji szkody jako szkody częściowej (bez względu na zasady uznawania szkody za całkowitą).
Oględziny uszkodzonych pojazdów odbędą się w ciągu 3 dni roboczych od daty
zgłoszenia szkody. Ubezpieczyciel zagwarantuje możliwość dokonania oględzin w dniu zgłoszenia
szkody, jeśli Ubezpieczony zgłosi szkodę i stawi się na oględziny w placówce Ubezpieczyciela
zajmującej się likwidacją szkód lub warsztacie wpółpracującego z Ubezpieczycielem.
Znosi się amortyzację części za wyjątkiem ogumienia, akumulatorów, elementów ciernych
układu hamulcowego, elementów ciernych sprzęgła, elementów układu wydechowego i innych
ulegających zużyciu w trakcie normalnej eksploatacji pojazdu.

3.6.
3.6.1.

Wypłata odszkodowań:
Wraz z podatkiem VAT – jeśli suma ubezpieczenia nie była pomniejszona o podatek VAT.
Warunkiem wypłaty odszkodowania wraz z podatkiem jest załączenie do akt szkody oryginału (ów) faktur (-y) za zakup lub naprawę pojazdu;
3.6.2.
Bez podatku VAT – jeśli suma ubezpieczenia była pomniejszona o podatek VAT.
3.6.3.
Suma ubezpieczenia nie będzie ulegała redukcji po wypłacie odszkodowania.
3.6.4.
Szkody regresowe nie będą obciążały szkodowości Ubezpieczającego (niezależnie od tego czy
regres zostanie dokonany (w całości, częściowo) czy też w ogóle nie zostanie dokonany przez
Ubezpieczyciela).
3.6.5.
W przypadku pozostałości po szkodzie całkowitej w zależności od wyboru
Ubezpieczającego, Ubezpieczyciel zobowiązany będzie do:
3.6.5.1. aktywnej pomocy w sprzedaży uszkodzonego pojazdu w oparciu o ofertę kupna
pozostałości po szkodzie uzyskaną w drodze aukcji elektronicznej. W sytuacji kiedy niemożliwe
będzie uzyskanie oferty w drodze aukcji lub Ubezpieczony nie będzie zainteresowany sprzedażą
uszkodzonego pojazdu za oferowaną cenę, wysokość odszkodowania zostanie ustalona w oparciu o
kosztorys Wykonawcy (po akceptacji Ubezpieczonego).
3.6.5.2. pokrycie kosztów holowania następuje niezależnie od możliwości organizacji holowania w
ramach ubezpieczenia assistance – limit 10% sumy ubezpieczenia uszkodzonego pojazdu.
3.7.
3.7.1.
3.7.2.
3.7.3.

Franszyzy i udziały własne:
Franszyza integralna: brak,
Franszyza redukcyjna: brak,
Udziały własne: brak.

4.

Obligatoryjne klauzule dodatkowe.

4.1.

Klauzula badań technicznych
Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych
warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że
Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie za szkodę zaistniałą z ubezpieczenia Autocasco, jeżeli pojazd nie posiadał ważnego
okresowego badania technicznego w momencie powstania szkody, jeśli w odniesieniu do danego pojazdu obowiązuje
wymóg dokonywania okresowych badań technicznych, pod warunkiem, że szkoda nastąpiła nie później niż 30 dni od daty
wygaśnięcia okresu ważności badania technicznego, a stan techniczny pojazdu nie miał wpływu na powstanie szkody.

4.2.

Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych
Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych
warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że:
urządzeniami zabezpieczającymi pojazd przed kradzieżą, wymaganymi przy zawarciu umowy ubezpieczenia są:
w pojazdach o sumie ubezpieczenia do 65 000 zł (netto) co najmniej jedno atestowane urządzenie;

4.2.1.
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4.2.2.
4.2.3.

w pojazdach o sumie ubezpieczenia powyżej 65 000 zł (netto) co najmniej dwa różne, samodzielne, atestowane urządzenia
w tym autoalarm;
Ubezpieczyciel uznaje wszystkie zabezpieczenia przeciwkradzieżowe zamontowane fabrycznie jako zabezpieczenia
dopuszczone do obrotu na rynku polskim na podstawie uzyskanego certyfikatu wymaganego przez odpowiednie przepisy
prawa (np. świadectwo kwalifikacyjne itp.).

4.3.

Klauzula przyjmująca istniejący system zabezpieczeń
Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych
warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że:
wobec dotychczas posiadanych i ubezpieczanych w zakresie Autocasco pojazdów Ubezpieczającego, Ubezpieczyciel nie
będzie wymagać innych dodatkowych zabezpieczeń przeciwkradzieżowych ponad te, które przyjęte zostały przez
poprzedniego Ubezpieczyciela i uznaje się za wystarczające.

4.4.

Klauzula zasady proporcji
Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych
warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że:
zadeklarowanie niższej sumy ubezpieczenia w stosunku do faktycznej wartości pojazdu w dniu zawarcia ubezpieczenia nie
będzie podstawą do stosowania zasady proporcji przy wypłacie odszkodowania.

4.5.

Klauzula niezmienności stawek
Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych
warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że:
Ubezpieczyciel gwarantuje niezmienność ustalonych przez strony umowy ubezpieczenia stawek w czasie całego okresu jej
trwania i Ubezpieczyciel będzie je stosować wobec wszystkich pojazdów włączanych do ubezpieczenia na zasadach
określonych w umowie ubezpieczenia.

4.6.
4.6.1.

Klauzula kosztów dodatkowych
Klauzula pokrycia kosztów po utracie kluczyków
Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych
warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że:
Ubezpieczyciel pokryje koszty wymiany elementów lub całości zabezpieczeń pojazdu oraz ewentualne kosztu
przeprogramowania elektronicznych systemów zabezpieczeń w przypadku utraty kluczyków lub innych (elektronicznych)
urządzeń sterujących zabezpieczeniami lub zapłonem pojazdu.
Limit dla klauzuli: 2 000,00 zł.
Klauzula pomocy przy zagospodarowaniu pozostałości po szkodzie.
Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych
warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że:
Ubezpieczyciel udzieli pomocy przy zagospodarowaniu pozostałości po szkodzie całkowitej poprzez umożliwienie
skorzystania z elektronicznej aukcji. Jednocześnie Ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia różnicy pomiędzy wartością
pozostałości zgodnie z wyceną, a faktyczną wartością transakcyjną tych pozostałości po przeprowadzonej aukcji.

4.6.2.

4.7.

4.7.1.
4.7.2.

4.8.

D.3.
1.

Klauzula płatności składki lub rat składki
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych
warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że:
Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się od godz. 00:00 dnia wskazanego w umowie ubezpieczenia jako początek
okresu ubezpieczenia.
Brak opłaty składki ubezpieczeniowej lub raty składki w terminie jej płatności nie skutkuje odstąpieniem Ubezpieczyciela od
udzielania ochrony ubezpieczeniowej ze skutkiem natychmiastowym. Odstąpienie jest możliwe pod warunkiem pisemnego
wezwania Ubezpieczającego przez Ubezpieczyciela do zapłaty i nie otrzymania składki w terminie siedmiu dni o ile do dnia
poprzedniego włącznie nie nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Ubezpieczającego.
Klauzula okolicznościowa
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych
warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że:
Ubezpieczyciel jest zobowiązany do ustalenia i wyjaśnienia okoliczności szkody i wypłaty należnego odszkodowania, zgodnie
z ogólnie przyjętymi zasadami, bez konieczności oczekiwania na prawomocne postanowienie kończące postępowanie w
sprawie dotyczącej szkody.

UBEZPIECZENIE NNW
Przedmiot ubezpieczenia:
następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe u Ubezpieczonych (kierowcy i pasażerów)
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w pojazdach mechanicznych będących w posiadaniu samoistnym lub zależnym Ubezpieczającego/
Ubezpieczonego lub w posiadanie, których Ubezpieczający / Ubezpieczony wejdzie w okresie
trwania umowy ubezpieczenia. Na wniosek Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego mogą być
ubezpieczone pojazdy użytkowane na podstawie umów najmu, dzierżawy, leasingu lub innych o
podobnym charakterze (w takich przypadkach umowa ubezpieczenia jest zawierana na rzecz
właścicieli wskazanych przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego).
2.

Zakres ubezpieczenia:
Ubezpieczenie obejmuje trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych
w związku z ruchem pojazdów, a w szczególności podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu, w
czasie przebywania w pojeździe będącym w ruchu i w przypadku zatrzymania lub postoju pojazdu,
podczas naprawy pojazdu, podczas załadunku i wyładunku pojazdu oraz zwrot udokumentowanych
kosztów leczenia powstałych w wyniku zdarzenia w wysokości nie większej niż 10 % sumy
ubezpieczenia.

3.
3.1.

Suma ubezpieczenia: 20 000,00 zł / osobę.
Górną granicę odpowiedzialności w razie śmierci Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego
wypadku będzie stanowiła kwota odpowiadająca 100 % sumy ubezpieczenia. W przypadku
trwałego uszczerbku na zdrowiu świadczenie wypłacane będzie w wysokości 1% sumy
ubezpieczenia, za każdy procent trwałego uszczerbku na zdrowiu.

4.

Zakres terytorialny:
Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie NNW w ruchu i postoju obejmuje szkody powstałe na
terytorium RP oraz w granicach geograficznych Europy.

5.

Okres ubezpieczenia:
Zgodnie z załącznikiem nr 12 – Wykaz pojazdów:
okres ubezpieczenia rozpoczyna się następnego dnia po zakończeniu okresu dotychczasowego
ubezpieczenia.

5.4.2.

6.

Zmiany w wykazie pojazdów:

6.1.

Miejsca osób wyłączanych z ubezpieczenia:
Składki za miejsca osób wycofywane z ubezpieczenia w czasie trwania umowy ubezpieczenia będą
zwracane proporcjonalnie do okresu ubezpieczenia, licząc 1/365 składki rocznej za każdy dzień
ochrony ubezpieczeniowej, o ile w okresie ubezpieczenia danego pojazdu nie zaistniało zdarzenie,
w związku, z którym wypłacono odszkodowanie. Od tak wyliczonej składki za niewykorzystany
okres ochrony ubezpieczeniowej nie będą potrącane koszty manipulacyjne.

6.2.

Miejsca osób włączanych do ubezpieczenia:
Miejsca osób w nowo nabywanych pojazdach będą objęte ubezpieczeniem na warunkach
określonych w umowie ubezpieczenia (w szczególności z zastosowaniem stawek ustalonych dla
odpowiedniej kategorii pojazdu), po uprzednim pisemnym zgłoszeniu ich do ubezpieczenia.
Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia wnioskowanego, jako dnia rozpoczęcia ochrony
ubezpieczeniowej.

7.
7.1.
7.2.
7.3.

Franszyzy i udział własny:
Franszyza integralna: brak
Franszyza redukcyjna: brak
Udział własny: brak
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8.

Obligatoryjne klauzule dodatkowe.

8.1.

Klauzula niezmienności stawek
Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych
warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że:
Ubezpieczyciel gwarantuje, iż ustalone przez strony umowy ubezpieczenia stawki będą niezmienne w czasie całego okresu
jej trwania i będzie te stawki stosować wobec wszystkich pojazdów włączanych do ubezpieczenia na zasadach określonych
w umowie ubezpieczenia.

8.2.

Klauzula płatności składki lub rat składki
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych
warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że:
a. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się od godz. 00:00 dnia wskazanego w umowie ubezpieczenia jako
początek okresu ubezpieczenia,
b. Brak opłaty składki ubezpieczeniowej lub raty składki w terminie jej płatności nie skutkuje odstąpieniem Ubezpieczyciela
od udzielania ochrony ubezpieczeniowej ze skutkiem natychmiastowym. Odstąpienie jest możliwe pod warunkiem
pisemnego wezwania Ubezpieczającego przez Ubezpieczyciela do zapłaty i nie otrzymania składki w terminie siedmiu dni o
ile do dnia poprzedniego włącznie nie nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Ubezpieczającego.

D.4.

UBEZPIECZENIE ASS

1.

Przedmiot ubezpieczenia:
Koszty świadczonych usług assistance w pojazdach mechanicznych będących w posiadaniu
samoistnym lub zależnym Ubezpieczającego / Ubezpieczonego lub w posiadanie, których
Ubezpieczający / Ubezpieczony wejdzie w okresie trwania umowy ubezpieczenia. Na wniosek
Ubezpieczającego / Ubezpieczonego mogą być ubezpieczone pojazdy użytkowane na podstawie
umów najmu, dzierżawy, leasingu lub innych o podobnym charakterze (w takich przypadkach
umowa jest zawierana na rzecz właścicieli wskazanych przez Ubezpieczającego).

2.

Zakres i limity odpowiedzialności:
Zakres ubezpieczenia pojazdów obejmuje dwa warianty (w zależności od pojazdu):
Zakres podstawowy, obejmujący co najmniej:
holowanie pojazdu w przypadku kolizji, wypadku, a także wskutek użycia niewłaściwego paliwa:
 do najbliższego zakładu naprawczego lub siedziby;
telefoniczną informację serwisową (czynną 24 godziny na dobę);
usługę przekazania wiadomości
Zakres rozszerzony, obejmujący co najmniej:
usługi w zakresie podstawowym, a także:
naprawę ubezpieczonego pojazdu (jeżeli jest możliwa) w miejscu jego unieruchomienia
(również wskutek użycia niewłaściwego paliwa). Ubezpieczyciel pokrywa koszty robocizny z
wyłączeniem kosztów części zamiennych użytych do naprawy – limit na zdarzenie 2 000 zł,
holowanie ubezpieczonego pojazdu w przypadku braku paliwa do najbliższej stacji lub
dostarczenie paliwa w celu umożliwienia kontynuacji podróży. Wykonawca nie pokrywa kosztu
paliwa – limit na zdarzenie 1 500 zł,
otwarcie ubezpieczonego pojazdu w przypadku zatrzaśnięcia wewnątrz pojazdu kluczyków lub
innych urządzeń służących do otwarcia pojazdu,
wymianę koła lub naprawę ogumienia na miejscu zdarzenia,
koszty parkingu na okres maksymalnie 3 dni,
złomowanie ubezpieczonego pojazdu w przypadku wystąpienia szkody całkowitej,
wynajmu pojazdu zastępczego w razie wypadku, awarii lub kradzieży ubezpieczonego pojazdu,
na okres do 7 dni. Wykonawca zapewnia dostarczenie i odbiór pojazdu zastępczego za pojazd

2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.2.
2.1.
2.2.

2.1.

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
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2.7.

2.8.

2.9.
2.10.

ubezpieczony (lub dojazd kierowcy i pasażerów do miejsca wypożyczenia pojazdu). Wykonawca
zapewni pojazd zastępczy bez względu na czas naprawy na okres nie krótszy niż 3 dni,
zakwaterowanie w hotelu (kierowca i pasażerowie), nie dłużej niż 4 doby,
w przypadku unieruchomienia ubezpieczonego pojazdu wskutek awarii, wypadku lub kradzieży,
jeżeli naprawa lub odzyskanie pojazdu nie może być dokonane w dniu zdarzenia,
powrót kierowcy i pasażerów do miejsca zamieszkania w RP lub kontynuację podróży do miejsca
przeznaczenia w przypadku unieruchomienia ubezpieczonego pojazdu wskutek awarii, wypadku lub
kradzieży pojazdu. Przejazd odbywa się pociągiem I klasy lub jeśli odległość byłaby większa niż
1000 km samolotem w klasie ekonomicznej (Ubezpieczyciel ma prawo wskazania środka
transportu),
przejazd jednej osoby po odbiór ubezpieczonego pojazdu naprawionego wskutek awarii lub
wypadku, lub po odbiór ubezpieczonego pojazdu odzyskanego po kradzieży,
jeżeli Ubezpieczyciel nie jest w stanie zorganizować ww. świadczeń na terytorium Rosji, Białorusi,
Ukrainy lub Mołdawii, pokryje koszty poniesione przez Ubezpieczającego (Ubezpieczonego), który
zorganizuje je we własnym zakresie - limit 3 000,00 zł.

3.

Zakres terytorialny:
Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie ASS obejmuje szkody powstałe na terytorium RP oraz w
granicach geograficznych Europy.

4.

Okres ubezpieczenia:
Zgodnie z załącznikiem nr 12 – Wykaz pojazdów:
okres ubezpieczenia rozpoczyna się następnego dnia po zakończeniu okresu dotychczasowego
ubezpieczenia.

4.2.

5.
5.1.

5.2.

Zmiany w wykazie pojazdów:
składki za pojazdy wycofywane z ubezpieczenia w czasie trwania umowy ubezpieczenia będą
zwracane w proporcji do okresu ubezpieczenia, licząc 1/365 składki rocznej za każdy dzień ochrony
ubezpieczeniowej, o ile w okresie ubezpieczenia danego pojazdu nie zaistniało zdarzenie, w
związku, z którym wypłacono odszkodowanie. Od tak wyliczonej składki za niewykorzystany okres
ochrony ubezpieczeniowej nie będą potrącane koszty manipulacyjne.
Pojazdy włączone do ubezpieczenia:
Pojazdy nowo nabywane będą objęte ubezpieczeniem na warunkach określonych
w umowie ubezpieczenia (w szczególności z zastosowaniem stawek ustalonych dla odpowiedniej
kategorii pojazdu), po uprzednim pisemnym zgłoszeniu ich do ubezpieczenia. Ochrona
ubezpieczeniowa – od dnia wnioskowanego, jako dnia rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej.

6.
6.1.
6.2.
6.3.

Franszyzy i udział własny:
Franszyza integralna: brak.
Franszyza redukcyjna: brak.
Udział własny: brak.

7.

Obligatoryjne klauzule dodatkowe.

7.1.

Klauzula niezmienności stawek
Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych
warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że:
Ubezpieczyciel gwarantuje, iż ustalone przez strony umowy ubezpieczenia stawki będą niezmienne w czasie całego okresu
jej trwania i będzie te stawki stosować wobec wszystkich pojazdów włączanych do ubezpieczenia na zasadach określonych
w umowie ubezpieczenia.

7.2.

Klauzula płatności składki lub rat składki
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych
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warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że:
a. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się od godz. 00:00 dnia wskazanego w umowie ubezpieczenia jako
początek okresu ubezpieczenia,
b. Brak opłaty składki ubezpieczeniowej lub raty składki w terminie jej płatności nie skutkuje odstąpieniem Ubezpieczyciela
od udzielania ochrony ubezpieczeniowej ze skutkiem natychmiastowym. Odstąpienie jest możliwe pod warunkiem
pisemnego wezwania Ubezpieczającego przez Ubezpieczyciela do zapłaty i nie otrzymania składki w terminie siedmiu dni o
ile do dnia poprzedniego włącznie nie nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Ubezpieczającego.

II.

Postanowienia wspólne dla ubezpieczeń komunikacyjnych.

1.

Umowa ubezpieczenia będzie realizowana w oparciu o ceny jednostkowe (rozumiane jako składka
za 12 miesięczny okres ochrony ubezpieczeniowej) za poszczególne ryzyka ubezpieczeniowe
zaproponowane przez Wykonawcę w najkorzystniejszej ofercie, zgodnie z faktycznymi potrzebami
Zamawiającego.
Przedmiotem ubezpieczenia są pojazdy użytkowane przez Zamawiającego (pojazdy wymienione w
załączniku nr 12 – Wykaz pojazdów oraz pojazdy zgłoszone w trakcie obowiązywania
umowy):
stanowiące własność Zamawiającego,
będące w posiadaniu Zamawiającego na podstawie innego niż prawo własności tytułu prawnego
(jako przedmiot umowy leasingu, najmu, dzierżawy - pod warunkiem posiadania przez
Ubezpieczającego gestii ubezpieczeniowej), w tym wypadku umowa jest zawierana na rzecz
właścicieli wskazanych przez Zamawiającego.
Ubezpieczeniem może zostać również objęte wyposażenie dodatkowe, specjalistyczne nadbudowy
zamontowane na stałe, specjalistyczne wyposażenie nie będące elementem nadbudowy.
Ostateczna lista pojazdów, liczba ryzyk oraz sumy ubezpieczenia mogą ulec zmianie i zostaną
zaktualizowane przy zawieraniu poszczególnych (pojedynczych) polis ubezpieczenia.
Dostarczenie wszelkich dokumentów ubezpieczeniowych nastąpi na koszt Wykonawcy.

2.
2.1.
2.2.

3.
4.
5.
7.

Prawo opcji
Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2015 r., poz. 2164). Ubezpieczający zastrzega sobie prawo do jednostronnego (w ramach prawa
opcji) rozszerzenia zamówienia. Faktyczne potrzeby Ubezpieczającego realizowane w ramach
prawa opcji będą zgłaszane w trakcie obowiązywania umowy ubezpieczenia do wysokości
20 000,00 zł w ramach ubezpieczeń komunikacyjnych na warunkach i stawkach określonych i
uzgodnionych w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
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Wymienione definicje obowiązują swoim zakresem i rozszerzają warunki wymagane ubezpieczeń i stanowią
warunek obligatoryjny ochrony ubezpieczeniowej w zakresach wskazanych poszczególnymi definicjami.
a.

Pożar - Za pożar uważa się ogień, który przedostał się poza palenisko lub powstał bez paleniska
i rozszerzył się o własnej sile,

b.

Uderzenie pioruna - bezpośrednie oddziaływanie pioruna (wyładowania atmosferycznego)
na ubezpieczone mienie,

c.

Eksplozja - Za eksplozję uważa się nagłą zmianę stanu równowagi układu z jednoczesnym
wyzwoleniem się gazów, pyłów, pary lub cieczy wywołanych ich właściwością do rozprzestrzeniania
się. W odniesieniu do naczyń ciśnieniowych i innego tego rodzaju zbiorników, warunkiem uznania
szkody za spowodowaną eksplozją jest, aby ściany tych naczyń i zbiorników uległy rozdarciu w
takich rozmiarach, iż w skutek ujścia gazów, pyłów, pary lub cieczy nastąpiło nagłe wyrównanie
ciśnień.
Za spowodowane eksplozją uważa się również szkody powstałe wskutek implozji polegającej
na uszkodzeniu zbiornika lub aparatu próżniowego ciśnieniem zewnętrznym.

d.
e.

Upadek statku powietrznego - Za upadek statku powietrznego uważa się katastrofę bądź
przymusowe lądowanie samolotu silnikowego, bezsilnikowego lub innego obiektu latającego,
a także upadek jego części lub przewożonego ładunku.

f.

Huragan - Za huragan uważa się wiatr, o prędkości nie mniejszej niż 17,0 m/sek ustalonej przez
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW). W przypadkach braku uzyskania opinii IMiGW
wystąpienie huraganu stwierdza się na podstawie stanu faktycznego i rozmiaru szkód w miejscu
ich powstania bądź w bezpośrednim sąsiedztwie.

g.

Upadek drzew, budynków lub budowli – przewrócenie się na przedmiot ubezpieczenia
rosnących drzew, ich fragmentów lub nie będących we władaniu ubezpieczającego budynków,
budowli lub ich części lub elementów;

h.

Grad - Za grad uważa się opad atmosferyczny w postaci cząsteczek lodowych.

i.

Osuwanie się ziemi - Za osuwanie się ziemi uważa się ruch ziemi na stokach, nie spowodowane
działalnością człowieka.
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Zapadanie się ziemi - Za zapadanie ziemi uważa się obniżenie terenu spowodowane przez
próżnie w strukturze ziemi,

k.

Lawina - Za lawinę uważa się gwałtowne osuwanie się lub staczanie mas śniegu, lodu, skał,
kamieni lub błota ze zboczy górskich.

l.

Uderzenie pojazdu - uderzenie w ubezpieczone mienie pojazdu drogowego, szynowego
lub innego, jego części lub przewożonego nim ładunku (w tym pojazdu będącego własnością
lub użytkowanego przez ubezpieczonego; przy czym pojęcie pojazdu obejmuje wszystkie pojazdy
nie tylko drogowe);

m.

Trzęsienie ziemi - Za trzęsienie ziemi uważa się naturalne gwałtowne wstrząsy skorupy
ziemskiej.

n.

Powódź - zalanie terenu lub podłoża w miejscu ubezpieczenia, które powstało w wyniku
np.: wystąpienia z brzegów wód powierzchniowych (stojących lub przepływających), topnienia
kry lodowej na rzekach lub zbiornikach wodnych, tworzenia się zatorów lodowych, sztormu
i podniesienia się poziomu morskich wód przybrzeżnych bądź nadmiernych opadów
atmosferycznych; za powódź uważa się również zalanie terenu w następstwie spływu
wód po zboczach i stokach na terenach górskich i falistych;

o.

Deszcz nawalny - Za deszcz nawalny uważa się opad deszczu o współczynniku wydajności,
co najmniej 4, który ustala Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W przypadku braku
możliwości uzyskania takiego potwierdzenia, przyjmuje się stan faktyczny i rozmiar szkód
w miejscu ubezpieczenia lub w sąsiedztwie, świadczące wyraźnie o działaniu deszczu nawalnego.

p.

Huk ponaddźwiękowy - Za huk ponaddźwiękowy uważa się falę uderzeniową wytworzoną przez
statek powietrzny podczas przekraczania bariery dźwięku.

q.

Śnieg - Za szkodę spowodowaną śniegiem uważa się uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego
mienia w wyniku: - bezpośredniego działania ciężaru śniegu lub lodu na przedmiot ubezpieczenia,
naporu śniegu i lodu - zawalenia się pod wpływem ciężaru śniegu lub lodu mienia sąsiadującego
na mienie ubezpieczone, szkód zalaniowych spowodowanych topnieniem i zamarzaniem;

r.

Dym i sadza - zawiesina cząsteczek w powietrzu będącą bezpośrednim skutkiem spalania w tym
przypalenie i osmolenie bez widocznego ognia.

s.

Szkody wodociągowe - szkody powstałe wskutek bezpośredniego działania wody lub innych
cieczy, jeżeli przyczyną tych szkód było wydostanie się wody, pary, płynów lub substancji
z przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych lub centralnego ogrzewania lub innych
instalacji (również wskutek pęknięcia lub zamarznięcia, łącznie z kosztami robót pomocniczych
związanych z ich naprawą i rozmrożeniem), cofnięcie się wody lub ścieków z urządzeń
kanalizacyjnych, samoczynne otworzenie się główek tryskaczowych (z innych przyczyn niż pożar),
pozostawienie otwartych kranów lub innych zaworów.

t.

przepięcie – rozumiane w szczególności jako pośrednie skutki uderzenia pioruna (w tym również
nie związane z działaniem elektryczności atmosferycznej) - dotyczy w szczególności urządzeń
i instalacji elektrycznych i elektronicznych – ochrona ubezpieczeniowa zgodnie z klauzulą przepięć.

u.

Akty terrorystyczne - Za szkody spowodowane przez akty terrorystyczne rozumie się szkody
powstałe w wyniku przeprowadzanych nielegalnych akcji organizowanych indywidualnie
lub zbiorowo z pobudek ideologicznych, politycznych, ekonomicznych lub socjalnych, skierowanych
przeciwko interesom politycznym i gospodarczym kraju albo życiu i zdrowiu osób, instytucji
i podmiotów gospodarczych oraz bezpieczeństwu publicznemu w celu wprowadzenia chaosu,
zastraszenia ludności i dezorganizacji życia publicznego, bądź dezorganizowania pracy instytucji
i zakładów oraz w celu pozbawienia życia lub zdrowia.
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Dewastacja (wandalizm) - Za dewastacje uważa się rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie
ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie w związku z kradzieżą lub bez takiego związku
(bez konieczności pokonania zabezpieczeń).

w.

Kradzież z włamaniem - Za kradzież z włamaniem rozumie się zabór mienia, którego sprawca
dokonał lub usiłował dokonać z zamkniętego lokalu po usunięciu przy użyciu siły lub narzędzi
istniejących zabezpieczeń lub otworzeniu zabezpieczenia kluczem oryginalnym, który zdobył przez
kradzież z włamaniem z innego lokalu lub w wyniku rabunku, jak również zabór mienia usiłowany
lub dokonany przez sprawcę, który ukrył się w lokalu przed jego zamknięciem, jeżeli pozostawił
ślady, które mogą być użyte, jako dowód potajemnego ukrycia.

x.

Rabunek - Za rabunek uważa się zabór ubezpieczonego mienia, gdy sprawca dokonał zaboru
mienia z zastosowaniem przemocy fizycznej lub groźby jej użycia albo z doprowadzeniem
lub wykorzystaniem stanu nieprzytomności lub bezbronności ubezpieczającego lub osób
działających w jego imieniu lub u niego zatrudnionych, albo gdy sprawca przy zastosowaniu
przemocy fizycznej lub groźbą doprowadził do lokalu lub schowka objętego ubezpieczeniem osobę
posiadającą klucze i zmusił ją do otworzenia albo sam je otworzył kluczami zrabowanymi.
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