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OPZ NR 2 

OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA 

Ubezpieczenie majątkowe - mienia, komunikacyjne i odpowiedzialności cywilnej 

PKS POLONUS S.A.  w roku 2019 roku – z opcją przedłużenia umów na rok 

2020”. 

CELEM OPISU JEST STWORZENIE WARUNKÓW DO PRZEDSTAWIENIA NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT. 

 

UWAGA! 

OPZ NIE ZAWIERA POSTANOWIEŃ OBLIGATORYJNYCH 

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ MOŻE PRZEDŁOŻYĆ INNY NIŻ WNIOSKOWANY ZAKRES 

OCHRONY 

W ZAKRESIE AKCEPTOWANYM PRZEZ ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ 

 

Spis zawartości: 

A. ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk – str. 1 – 9 

B. ubezpieczenie sprzętu elektronicznego – str. 9 – 12 

C. klauzule wspólne dla zakresu A i B – str. 12 - 21 

D. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – str. 21 - 31 

 

I. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK 

OKRES UBEZPIECZENIA 

 

1 rok-   1.01.2019 – 31.12.2019 

   Opcja polisa 2 letnia 

SUMY I LIMITY ODPOWIEDZIALNOŚCI  

SUMY UBEZPIECZENIA I WNIOSKOWANE LIMITY DLA UBEZPIECZENIA MIENIA  

Sumy ubezpieczenia wskazane w zapytaniu ofertowym stanowią wartość ewidencyjną na  

I i IX 2018 roku w stosunku do mienia ubezpieczanego w wartości księgowej brutto oraz 

wg szacunku nowej wartości odtworzeniowej w oparciu o operat szacunkowy z dnia 

06.06.2016 roku. Sumy ubezpieczenia i podstawa szacowania wartości wyceny mogą ulec 

zmianie  

Sumy ubezpieczenia ulegają ciągłej zmianie i aktualizacji wskutek nowych inwestycji, 

nakładów inwestycyjnych, zmienności stanu środkow obrotowych. 
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W ramach polisy ubezpieczane jest mienie – lokale mieszkalne w posiadaniu 

spółki.  

Sumy nieredukcyjne - Automatyczne odnowienie limitów w klauzulach dodatkowych oraz 

sum ubezpieczenia składników mienia po ich odtworzeniu.  

Ewentualna składka dodatkowa zostanie naliczona z zachowaniem stawek zaoferowanych 

przez Zakład ubezpieczeń w ofercie. 

 

Sposób wyceny mienia 

Mienie takie jak: budynki, budowle, nakłady inwestycyjne, maszyny, urządzenia, 

wyposażenie techniczne, wyposażenie, sprzęt elektroniczny, ubezpieczane jest w wartości 

księgowej brutto lub w nowej wartości odtworzeniowej. 

Środki obrotowe wg cen zakupu, wytworzenia.  

Mienie pracownicze – wartość rzeczywista. 

Gotówka, inne wartości pieniężne, w tym bony- wg wartości nominalnej. 

 

System ubezpieczenia: 

Limity na I ryzyko na jedno i wszystkie zdarzenia. 

Budynki, budowle, mienie ruchome, wyposażenie itd.- w sumach stałych. 

Środki obrotowe- w sumach zmiennych. 

Mienie pracownicze- I ryzyko, bez konsumpcji. 

Gotówka- I ryzyko, bez konsumpcji. 

Nakłady adaptacyjne- I ryzyko. 

 

Limity odpowiedzialności – limity dotyczą także mienia mobilnego na stałe 

zamontowanego w autobusach: kasy i bileterki, mienia zewnętrznego, wiat  i urządzeń 

przystankowych.  

 

Limity odpowiedzialności  
Limity w klauzulach dodatkowych ponad sumy 

ubezpieczenia, chyba, że coś innego wynika z 
treści klauzul dodatkowych 

 Punkty 

dodatkowe 

za klauzule 

max. 10 

Kradzież z włamaniem  500 000 zł  

Rabunek, wandalizm związany z włamaniem lub rabunkiem  500 000 zł  

Szyby i elementy szklane  50 000 zł/ 
opcja 100 000 zł 

 

Kradzież zwykła także mienia mobilnego w autobusach, 
zewnętrznego 

20 000 zł/ 
opcja 50 000 zł 

 

Limit na zdarzenie dla gotówki w lokalizacji, we wpłatomatach 

 

800 000 zł  

Limit na zdarzenie na jeden transport dla gotówki - rabunek w 

transporcie, kradzież z włamaniem do kas i bileterek w 

autobusach 

600 000 zł  

Limit na zdarzenie na jeden autobus dla gotówki - 15 000 zł  
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rabunek kradzież z włamaniem do kas i bileterek w autobusach 

na trasach – kasy i bileterki w pieczy kierowcy 

 

Limit na zdarzenie na jedną lokalizację dla ryzyka kradzieży z 

włamaniem i rabunku - paliwa  

 

100 000 zł  

Limit na zdarzenie dla zewnętrznych elementów wyposażenia / 

budynku (np. klimatyzatory, elementy instalacji itp.) od 

kradzieży, rabunku i dewastacji – modyfikacja definicji 

kradzieży – odmontowanie 

 

100 000 zł  

Terroryzm  

 

20 000 000 zł  

Zwiększone koszty działalności po szkodzie 

 

2 000 000 zł  

Koszty dodatkowe, w tym koszty odtworzenia 

dokumentów, certyfikacji po szkodzie 

 

2 000 000 zł 
opcja 10 000 000 zł 

 

 

Limit na jedno i wszystkie zdarzenia - odtworzenie ,,terenów 
zielonych" wokół lokalizacji 

25 000 zł  

Koszty dodatkowe zgodnie z treścią klauzuli dodatkowej z 

zastrzeżeniem dodatkowych limitów w pozostałych klauzulach, 

które zapewniają szerszą ochronę 

 

2 000 000 zł  

Szkody wewnętrzne w maszynach i urządzeniach 200 000 zł  

Szkody elektryczne w maszynach urządzeniach, aparatach 

silnikach, transformatorach, rozdzielniach, instalacjach 

 

200 000 zł  

Przepięcia inne niż atmosferyczne (szkody następcze takie jak: 

pożar, wybuch do pełnych sum ubezpieczenia) 

 

500 000 zł  

Mienie niskocenne 75 000 zł  

Limit odpowiedzialności dla autobusów w bazie transportowej z 

wyłączeniem szkód w ruchu na jedno i wszystkie zdarzenia – 

dotyczy pojazdów, dla których nie jest zawierane AC/KR o 

wartości nie przekraczającej jednostkowo 50 000 zł netto 

 

200 000 zł/opcja 
500 000 zł 

 

Klauzula automatycznego pokrycia nowo nabytego mienia 

trwałego i obrotowego, nowych inwestycji 

 

5 000 000 zł  

Klauzula automatycznego objęcia ochroną ubezpieczeniową 

nowych lokalizacji 

 

10 000 000 zł  

Mienie w transporcie 250 000 zł  

Klauzula ubezpieczenia szkód estetycznych (graffiti) 10 000 zł  

Klauzula sumy prewencyjnej 1 000 000 zł  
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Klauzula szkód wyrządzonych w następstwei strajków, 

zamieszek i niepokojów społecznych 

 

1 000 000 zł  

Klauzula kosztów poszukiwania wycieku 50 000 zł  

W ramach ubezpieczenia budynków znajduje się również mieszkanie 

przeznaczone dla celów mieszkalnych, jako lokal służbowy lub na wynajem 

SUMY I WYKAZ MIENIA ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM DO SIWZ NR 4 

 

 

FRANSZYZY REDUKCYJNE NA ZDARZENIE  

A. 10.000,00 zł na każde zdarzenie dla TERRORYZMU 

B. 1 000 zł na każde zdarzenie dla katastrofy budowlanej 

C. 1 000 zł dla szkód w budynkach, budowlach, środkach obrotowych, pozostałych 

składnikach mienia 

D. 200 zł dla szyb i przedmiotów szklanych 

E. 5% odszkodowania min. 500 zł max. 5.000 zł na każde zdarzenie dla: kradzieży z 

włamaniem, rabunku, dewastacji mienia zlokalizowanego na otwartym powietrzu, 

z zastrzeżeniem, że dla kradzieży zwykłej ma zastosowanie franszyza 500,00 PLN 

F. 5% odszkodowania min. 500 zł max. 5.000 zł dla szkód elektrycznych, 

wewnętrznych 

G. Franszyza integralna: zniesiona 

H. Udział własny: zniesiony 

 

Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień w klauzulach dodatkowych 

 

ZAKRES UBEZPIECZENIA 

1. Miejsce ubezpieczenia: Miejsce ubezpieczenia zgodnie z terytorium działania 

Ubezpieczającego wraz z miejscami położenia mienia potrzebnego do funkcjonowania 

przedsiębiorstwa. Poprzez miejsca ubezpieczenia należy rozumieć obiekty budowlane, w 

szczególności: budynki, budowle, w tym przyłącza, rozdzielnie oraz infrastrukturę 

zlokalizowaną na otwartym powietrzu, także budowle typu zbiornik pożarowy, instalację 

hydrantową. 

 

2. Za miejsce ubezpieczenia uznaje się również wszystkie lokalizacje czasowe - 

nienazwane, w których, w związku z prowadzoną działalnością i jej przedmiotem lub 

naprawą, serwisem ubezpieczonego mienia, znajduje się mienie zgłoszone do 

ubezpieczenia – z limitem 100 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. 

 

3. Dla mienia niskocennego nie jest prowadzona ewidencja. Zakład ubezpieczeń 

przyjmuje do wiadomości, że Ubezpieczający nie ma obowiązku przechowywania 

dokumentów zakupu lub innych dokumentów księgowych powyżej 5 lat. 

 

4. Wypłata odszkodowania za szkodę częściową nie powoduje konsumpcji sumy 

ubezpieczenia. 

 

5. Zakład ubezpieczeń przyjmuje do wiadomości, iż Ubezpieczający nie przedstawia 

pełnego wykazu ubezpieczanego mienia. Ewidencja mienia bilansowa i pozabilansowa jest 

dostępna w siedzibie Ubezpieczającego.  

 



 

 

 
 

 

5 
 
 

6. Zakład ubezpieczeń ochrona dotyczy mienia zgłoszonego do ubezpieczenia. Poza 

ochroną ubezpieczeniową mogą pozostawać nie zgłoszone przez Ubezpiecającego w 

sumach ubezpieczenia składniki majątku, co w żaden sposób nie wpłynie na liczenie 

należnego odszkodowania. Zakład ubezpieczeń nie jest uprawniony do zastosowania 

proporcji mienia ubezpieczonego do nieubezpieczonego przy wyliczaniu należnego 

odszkodowania w razie wystąpienia szkody. 

 

7. Jeżeli Zakład ubezpieczeń nie dokona inspekcji w miejscach ubezpieczenia, 

bezwarunkowo uznaje aktualnie istniejące zabezpieczenia przeciw kradzieżowe i 

przeciwpożarowe za wystarczające, stan budynków za prawidłowy. W przypadku 

powstania szkody Zakład ubezpieczeń nie będzie badał ani kwestionował stanu i 

rodzaju zabezpieczeń, stanu budynku a tym bardziej nie będzie podnosił i 

powoływał się na ewentualne nieprawidłowości. 

 

8. Zakład ubezpieczeń przyjmuje do wiadomości, że w związku ze specyfiką działalności 

Ubezpieczającego, mienie zgłaszane do ubezpieczenia znajduje się na otwartym 

powietrzu, w miejscach ogólnie dostępnych na dworcach autobusowych, w przejściach 

podziemnych np. wiaty przystankowe.  

 

9. Bileterki i kasy są mieniem zamontowanym w pojeździe. Ochrona dla bileterek, 

kas powinna obejmować szkody wyrządzone na terytorium całej Europy w zakresie: 

szkód wyrządzanych w szczególności wskutek pożaru, upadku, wypadku pojazdu lub/i 

zderzenia z innymi pojazdami, uszkodzenia przez osoby trzecie, rabunku, kradzieży z 

włamaniem. 

 

10. Proponowana treść definicji   

Kradzież z włamaniem - dokonana lub usiłowana: 

zabór mienia z zamkniętego lokalu, po usunięciu przy użyciu siły i narzędzi 

zainstalowanych zabezpieczeń lub po otworzeniu zabezpieczeń oryginalnym lub 

podrobionym kluczem lub innym nośnikiem kodu, które sprawca zdobył w drodze 

kradzieży z włamaniem do innego lokalu lub w drodze rabunku, zabór mienia z lokalu, w 

którym sprawca ukrył się przed jego zamknięciem, o ile pozostawił tam ślady, które 

mogą być użyte, jako dowód w postępowaniu wyjaśniającym. 

 

Natomiast w przypadku zaboru mienia zlokalizowanego na otwartym powietrzu, w 

autobusie, w miejscu swobodnie dostępnym dla osób trzecich, za kradzież z włamaniem 

uznaje się jego usunięcie przy użyciu siły lub narzędzi pod warunkiem pozostawienia 

śladów usunięcia ubezpieczonego mienia. 

 

W ramach limitu odpowiedzialności dla kradzieży Zakład ubezpieczeń zapewnia również 

ochronę dla szkód wyrządzonych wskutek wandalizmu w mieniu zlokalizowanym na 

otwartym powietrzu. 

W odniesieniu do gotówki w transporcie za kradzież z włamaniem uznaje się również 

zabór gotówki wraz ze środkiem transportu.  

 

Ochrona dla przywłaszczenia polega na sprzeniewierzeniu, zagarnięciu, fałszerstwie, 

nadużyciu oraz innego rodzaju umyślnym działaniu lub rażącym niedbalstwie osób 

zatrudnionych przez Ubezpieczającego lub za które ponosi odpowiedzialność, strony 

umowy najmu lub pracowników tych podmiotów lub za które te podmioty ponoszą 

odpowiedzialność, strony umowy przechowania lub pracowników tych podmiotów lub za 

które te podmioty ponoszą odpowiedzialność, pracowników lub właścicieli firm 

ochroniarskich lub osoby, za które te podmioty ponoszą odpowiedzialność. Przedmiotem 

sprzeniewierzenia, przywłaszczenia są: gotówka, środki trwałe we własnych i obcych 
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lokalizacjach, w tym powierzone kontrahentowi Ubezpieczającego na mocy umowy o 

przechowywanie lub innej o podobnym charakterze. 

Za przywłaszczenie uważa się przestępstwo z art. 284 §2 kodeksu karnego 

(przywłaszczenie mienia powierzonego), popełnione przez osoby będące właścicielami lub 

pracownikami podmiotów stanowiących stronę w umowach najmu i/lub pracownicy 

Ubezpieczającego, firm ochrony fizycznej mienia. 

Za pracowników, o których mowa powyżej, uważa się każdego zatrudnionego, bez 

względu na podstawę prawną, dotyczy także pracowników wynajmowanych. 

Odpowiedzialność Zakładu ubezpieczeń za wszystkie szkody objęte ochroną na mocy 

niniejszej klauzuli jest gwarantowana do limitu w wysokości 50.000 złotych na jedno i 

wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

 

11. Zdarzenie: Zrealizowanie się ryzyka objętego ochroną ubezpieczeniową w ramach 

umowy ubezpieczenia. Za jedno zdarzenie należy uznać utratę, zniszczenie lub 

uszkodzenie jednego lub więcej przedmiotów zgłoszonych do ubezpieczenia powstałych 

wskutek jednej i tej samej przyczyny, nagłej i niespodziewanej i niezależnej od woli 

Ubezpieczającego, objętej ochroną ubezpieczeniową w świetle postanowień łączącej 

strony umowy ubezpieczenia, z zastrzeżeniem jednak zapisów klauzul dodatkowych i 

warunków szczególnych, które zapewniają ochronę dla szkód wyrządzonych umyślnie i 

wskutek rażącego niedbalstwa. Od odszkodowania wypłacanego wskutek wystąpienia 

jednego zdarzenia potrąca się jedną najwyższą franszyzę przewidzianą dla uszkodzonych 

przedmiotów objętych ochroną ubezpieczeniową. 

 

12. Ubezpieczenie pojazdów - W ramach ubezpieczenia all risk ubezpieczane będą 

pojazdy, które nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu. Zakład ubezpieczeń 

zapewni ochronę dla szkód powstałych w związku z ruchem pojazdów – wózków 

widłowych, w trakcie wykonywania czynności przeładunkowych, załadunkowych, 

rozładunkowych, w trakcie pracy urządzeń podnośnikowych, wskutek spadnięcia, 

osunięcia, przewrócenia się, a także szkód wyrządzonych w innych składnikach 

ubezpieczanego majątku przez poruszające się pojazdy, nawet wtedy, gdy nie zostały 

zgłoszone do ubezpieczenia w ramach niniejszej umowy ubezpieczenia. 

Zakład ubezpieczeń zapewni ochronę dla autobusów zaparkowanych na terenie bazy 

transportowej, z wyłączeniem jednak szkód w ruchu. Ochrona będzie udzielona pod 

warunkiem, że pojazd nie jest ubezpieczony w AC/KR. Ochrona w miejscu garażowania 

lub/i postoju jest ograniczona do wartości zgodnej z wyceną ubezpieczanego mienia. 

Ochrona obejmie szkody powstałe na skutek: pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, 

upadku statku powietrznego lub jego części, upadku, uderzenia przedmiotów, w tym 

innych pojazdów, huraganu, deszczu nawalnego, wiatru niezależnie od jego siły, powodzi, 

śniegu, gradu, trzęsienia ziemi, zapadania lub osuwania ziemi, zalania przez wodę 

płynącą, gruntową, wyciek wody lub wyciek – uwolnienie się ścieków, substancji, dymu, 

kradzież z włamaniem, dewastację wskutek próby kradzieży, dewastację, która nie jest 

połączona z kradzieżą, rabunkiem. 

 

13. Elementy szklane - Ochrona obejmuje szkody w elementach szklanych, szybach, 

neonach, tablicach świetlnych i elektronicznych, zamontowanych wewnątrz czy na 

zewnątrz obiektów, w tablicach reklamowych, szyldach, gablotach także poza budynkiem 

lub lokalem. 

 

14. Gotówka - Zakład ubezpieczeń rozszerzy zakres ubezpieczenia o szkody w gotówce, 

powstałe w trakcie okresu ubezpieczenia we wpłatomatach, w miejscach ubezpieczenia, 

w autobusach, w transporcie. Przewóz gotówki w autobusie rozpoczyna się w momencie 

przekazania gotówki w celu zakupu biletu na przejazd lub/i w momencie wydania gotówki 

kierowcy rozpoczynającemu zmianę. 
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Podczas transportu gotówka jest chroniona od zniszczenia, uszkodzenia, bądź utraty 

bezpośrednio w wyniku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym w szczególności wskutek 

kradzieży w następstwie wypadku autobusu, rabunku, kradzieży z włamaniem, zaboru 

gotówki wraz z kasą/ bileterką (kradzież poprzez oderwanie z miejsca montażu), ognia, 

innych zdarzeń, które nie są wyłączone z zakresu. 

 

15. Zakres ubezpieczenia- wszystkie ryzyka: ochrona ubezpieczeniowa obejmuje 

wszelkie szkody polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu ubezpieczonego 

mienia, będące następstwem zdarzenia o charakterze losowym i niepewnym, które 

wystąpiło nagle, nieprzewidzianie i niezależnie od woli Ubezpieczającego 

/Ubezpieczonego, jak również koszty poniesione w związku z ratowaniem przedmiotu 

ubezpieczenia, zapobieżeniem szkodzie (zabezpieczeniem mienia przed uszkodzeniem) 

lub zmniejszeniem jej rozmiarów. 

Ochrona obejmuje w szczególności: Utratę, zniszczenie lub uszkodzenie 

ubezpieczonego mienia na skutek nagłego, przypadkowego i nieprzewidzianego zdarzenia 

m.in. pożar, bezpośrednie uderzenie pioruna, pośredniego uderzenia pioruna 

(przepięcie atmosferyczne) wybuch(eksplozja/implozja), upadek statku powietrznego 

lub jego części, huragan, deszcz nawalny, grad, śnieg, szadź, mróz, lód, powódź, 

trzęsienie ziemi, osuwanie lub zapadanie się ziemi, zalanie (rozumiane, jako wydostanie 

się wody, pary lub jakiejkolwiek innej cieczy z przewodów grzewczych, ściekowych lub 

technologicznych, wodociągowych, przemysłowych, wskutek wycieku, wydostania się 

środka obrotowego lub innych instalacji), działanie dymu i/lub sadzy, uderzenie 

pojazdem (także własnym) w przedmiot ubezpieczenia, szkody zalaniowe, także w 

środkach obrotowych, przepięcia, zwarcia, indukcje itp. szkody wyrządzone 

dostarczeniem prądu o nieodpowiednich parametrach, przypalenia, osmolenia itp. bez 

widocznego ognia, pod warunkiem, że wpływa to na funkcjonalność lub sprawność 

techniczną lub obniżenie parametrów technicznych ubezpieczonego mienia. 

 

16. Szkody elektryczne Ochrona dotyczy szkód elektrycznych w silnikach, maszynach, 

urządzeniach, transformatorach, rozdzielniach. 

 

17. Przepięcia inne niż atmosferyczne Za przepięcia elektryczne należy rozumieć 

wzrost/zmianę/spadek napięcia, w sieci elektrycznej, przetężenia lub/i wzbudzenia sił 

elektromagnetycznych w instalacjach elektrycznych, sieciach wysokiego napięcia 

zlokalizowanych w lokalizacjach, odbiornikach, urządzeniach, rozdzielniach, przyłączach, 

transformatorach itp.  

 

18. Upadek przedmiotu lub uderzenie w przedmiot ubezpieczenia Ochrona 

obejmuje szkody powstałe wskutek przewrócenia się, zawalenia budowli, budynków, 

masztów, drzew, dźwigów, zapadnięcie się, wymywanie, podmywanie jezdni, 

nawierzchni, parkingów, uderzenie pojazdem własnym niezależnie od podstawy prawnej 

użytkowania, oraz należącym lub pozostającym w posiadaniu osób trzecich, szkody w 

ogrodzeniach, chodnikach, bramach, szlabanach, innych budowlach, budynkach pod 

warunkiem, że zostały uwzględnione w sumach ubezpieczenia.  

 

19. Koszty poniesione w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia 

szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, jeżeli środki te były celowe, chociażby okazały 

się bezskuteczne. Powyższe koszty są zwracane nawet, jeżeli nie wystąpiła szkoda w 

ubezpieczonym mieniu. Wykonawca pokryje koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, 
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łącznie z kosztami rozbiórki, demontażu i wywozu części niezdatnych do użytku, 

składowaniem lub utylizacją. Niezależnie od kosztów pokrytych w ramach sum 

ubezpieczenia, Zakład ubezpieczeń zapewni dodatkowe świadczenie, ponad sumy 

ubezpieczenia w ramach limitów ustalonych w klauzulach dodatkowych.  

 

20. Ochroną ubezpieczeniową objęte są także szkody w ubezpieczonym mieniu 

powstałe wskutek: akcji gaśniczej, ratowniczej, wyburzenia lub odgruzowania 

prowadzonych w związku z wystąpieniem zdarzeń, za które ponosi odpowiedzialność lub 

które wystąpią w otoczeniu ubezpieczonego mienia. Zniszczenia lub uszkodzenia mienia 

wskutek prowadzonej akcji ratunkowej, prowadzonej w związku z zajściem 

ubezpieczonego zdarzenia, także, gdy akcja ratownicza jest prowadzona w sąsiedztwie 

ubezpieczonej lokalizacji np. w tunelu PKP. Zanieczyszczenia lub skażenia 

ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń objętych umową ubezpieczenia, chociażby do 

zdarzenia nie doszło bezpośrednio w ubezpieczanej lokalizacji lub miejscu ubezpieczenia. 

 

21. Ochrona dla mienia położonego poniżej poziomu gruntu: Zakład ubezpieczeń 

zapewni ochronę dla mienia położonego poniżej poziomu gruntu, w tym w tunelach pod 

dworcem, z uwzględnieniem zalania, wypompowania wody, osuszania, pożaru itp. 

 

22. Koszty objęte ochroną obejmą zgodnie z zapisami klauzul lub warunków 

dodatkowych m.in. odtworzenie dokumentacji produkcyjnej lub zakładowej, uszkodzonej, 

zniszczonej lub utraconej, koszty powtórnej certyfikacji, atestacji, których poniesienie 

jest niezbędne do przywrócenia mienia do stanu sprzed szkody, w tym możliwości 

użytkowania, koszty pracy w godzinach nadliczbowych, w godzinach nocnych, w dni 

wolne od pracy, koszty ekspresowego transportu (w tym również frachtu lotniczego) 

mienia oraz koszty przejazdu, dojazdu, zakwaterowania, przelotu, techników i ekspertów, 

inżynierów. Niezależnie od kosztów pokrytych w ramach sum ubezpieczenia, Zakład 

ubezpieczeń zapewni dodatkowe świadczenie, ponad sumy ubezpieczenia w ramach 

limitów ustalonych w klauzulach dodatkowych. 

 

DEFINICJE I POSTANOWIENIA DODATKOWE 

Celowe uszkodzenia/ dewastacja: 

Za celowe uszkodzenie/dewastację uważa się każde uszkodzenie lub zniszczenie 

ubezpieczonego mienia dokonane z zamiarem bezpośrednim lub ewentualnym zarówno 

przez osoby trzecie jak i/lub osoby zatrudnione przez ubezpieczającego lub osoby, za 

które ubezpieczający ponosi odpowiedzialność, przy czym dla ważności ochrony 

ubezpieczeniowej nie ma znaczenia podstawa prawna zatrudnienia. 

 

Ubezpieczane mienia 

Zakład ubezpieczeń przyjmuje do wiadomości, iż przedmiotem ubezpieczenia jest mienie 

własne Ubezpieczającego, mienie będące przedmiotem leasingu, użyczenia, dzierżawy, 

najmu lub będące w posiadaniu lub używaniu na innej podstawie prawnej. Ochrona 

istnieje nawet, gdy ubezpieczający nie przekazał takiej informacji do Zakładu 

ubezpieczeń, pod warunkiem jednak udokumentowania tego faktu stosowną umową lub 

pisemnym oświadczeniem. 
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Postanowienia umów najmu/ wynajem mienia 

!Niektóre umowy zawierają postanowienia o zrzeczeniu się regresu oraz przejęciu 

odpowiedzialności przez PKS POLONUS S.A. za szkody wyrządzone przez personel własny 

oraz osoby trzecie, w tym najemcę, gości hotelowych.  

Ochrona dotyczy budynków lub pokoi, lokali mieszkaniowych wynajmowanych 

na rzecz osób trzecich na biura, cele mieszkalne, warsztaty, sklep, punkty 

usługowe, gastronomiczne, usługi hotelowe. 

 

Forma korespondencji 

Zakład ubezpieczeń oraz Ubezpieczający akceptują formę elektroniczną, jako formę 

wymiany dokumentów, oświadczeń, zgłoszeń nowego mienia do ubezpieczenia. Za 

moment wpływu informacji do Zakładu ubezpieczeń i automatycznie przyjęcie 

wiadomości oraz udzielenie ochrony uznaje się moment wpływu informacji na serwer 

Zakładu ubezpieczeń, bez konieczności przekazywania dodatkowego potwierdzenia. 

Zalecenia organów władzy i służb ratowniczych 

Zakład ubezpieczeń będzie honorował decyzje organów władzy, w tym Sanepidu, PZH, 

Straży pożarnej, Policji, nadzoru budowlanego, w szczególności w stosunku do nakazu 

rozbiórki, zakazu używania budynku, utylizacji środków obrotowych po szkodzie, zakazu 

użytkowania sprzętu, zakażenia mienia i środków obrotowych Salmonellą, gryzoniami, 

itp. i nie będzie ograniczał odpowiedzialności. 

Likwidacja szkód 

Zakład ubezpieczeń zaproponuje procedurę likwidacji szkód, w tym uproszczony sposób i 

odpowiednią kwotę dla szkód drobnych np. 10 000 zł.  

Zakład ubezpieczeń zaproponuje listę ekspertów zewnętrznych dla likwidacji szkód o 

wartości 100 000 PLN i więcej. Wybór likwidatora wymaga każdorazowo zgody 

ubezpieczającego. Z oddanej listy ubezpieczający dokona wyboru 3 firm. 

Zakład ubezpieczeń wyznaczy dedykowanego opiekuna likwidacji szkód dla 

mienia i OC z bezpośrednim kontatem mailowy i telefonicznym.  
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II. UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO 

OKRES UBEZPIECZENIA   

 

1 rok-   1.01.2019 – 31.12.2019 

   Opcja polisa 2 letnia 

ZAKRES UBEZPIECZENIA 

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wszelkie szkody polegające na utracie przedmiotu 

ubezpieczenia bądź jego części, jego uszkodzeniu lub zniszczeniu wskutek 

nieprzewidzianej i niezależnej od Ubezpieczającego/Ubezpieczonego przyczyny, w 

wyniku, której sprzęt nie może osiągnąć parametrów technicznych, sprawności lub utracił 

możliwość użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, a w szczególności, ryzyko błędów w 

obsłudze, niewłaściwe użytkowanie i brak kwalifikacji, dostarczenie energii elektrycznej o 

niewłaściwych parametrach, przepięcia, włączenie i wyłączenie prądu, mediów, 

przypadkowe uszkodzenia, wandalizm, dewastacja, działania wody i wilgoci, błędów 

popełnionych w trakcie konstrukcji, produkcji lub montażu, a także wad materiałowych, 

przerwy lub zakłóceń w dostawie mediów, przepięcia związane ze zjawiskami 

atmosferycznymi niezależnie od miejsca ich wystąpienia, przetężenia i inne przyczyny 

elektryczne, upadek, upuszczenie, demontaż, montaż, reinstalacje, awaria klimatyzacji, 

samoistne zadziałanie instalacji gaśniczej, szkody w związku z akcją ratowniczą, 

uszkodzenia przez osoby trzecie. Ochrona obejmie koszty montażu, konfiguracji, 

dostosowania itp. wraz z wynagrodzeniem specjalistów zewnętrznych, szkody wskutek 

wypadku środka transportu, którym jest przewożone ubezpieczone mienie. 

 

W ramach w/w zakresu ubezpieczone jest również ryzyko kradzieży z włamaniem i 

rabunku oraz wandalizm, dewastacja, także podczas transportu do serwisu. 

 

SUMY UBEZPIECZENIA ZGODNIE OPZ NR 4 – o ile wliczone do sumy objęte jest 

oprogramowanie OEM 

Limity dla kosztów odtworzenia danych na pierwsze ryzyko 

 

Koszty odtworzenia danych po szkodzie materialnej w ubezpieczonym mieniu 

Wariant I 50 000 zł 

Wariant II 100 000 zł 

 

Obejmuje koszty pracy ekspertów zewnętrznych, odtworzenia nośników, danych 

Straty wzrost kosztów działalności po szkodzie w serwerach 

 

Finansowe skutki przewy w dzialaności wskutek awarii serwera lub szkdy w serwerach – 

wzrost kosztów dzialaności po szkodzie, utrat lub obniżenie przychodów   
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Franszyza redukcyjna 

 

Sprzęt elektroniczny stacjonarny- 300 zł/ opcja 500 zł 

Sprzęt elektronicnzy przenośny- 5% odszkodowania max. 1500 zł 

 

Wnioskowane klauzule limit na zdarzenie oraz ponad sumę ubezpieczenia, 

chyba, że co innego wynika z zapisów wspólnych z ubezpieczeniem mienia, poza 

zastrzeżeniami poniżej  

 

A. W każdym przypadku, gdy wartość sprzętu elektronicznego uwzględnia wartość 

oprogramowania OEM, oprogramowanie OEM ubezpieczone jest wraz ze sprzętem. 

Niniejsze postanowienie ma zastosowanie również do serwerowni/hurtowni 

danych. 

B. Szkody w serwerach obejmują także z dodatkowych limitem ryzyzyko Cyber lub 

opcjonalnier prosimy o zaproponowanie odrębnego produktu ubezpieczeniowego 

wraz z ewentualnymi stratami  

C. Szkody następcze akcji ratowniczej do pełnej sumy ubezpieczenia. Ochrona 

obejmuje szkody wyrządzone przez akcję ratowniczą prowadzoną w budynku, w 

którym Ubezpieczający/Ubezpieczony najmuje pomieszczenia, choćby sama akcja 

ratownicza była prowadzona w innym pomieszczeniu niż pomieszczenia 

bezpośrednio wynajmowane przez Ubezpieczającego. 

D. Możliwe włączenie mienia leasingowanego, użyczonego, dzierżawionego, 

najmowanego bez potrzeby wskazywania właścicieli. 

E. Wszelkie zgłoszenia nowego sprzętu w ciągu roku potwierdzane e-

mailowo, uznaje się, jako wystarczającą i akceptowalną formę potwierdzenia 

ochrony ubezpieczeniowej (bez konieczności każdorazowego wystawiania aneksu).  

F. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego nastąpi do pełnej wartości odtworzeniowej.  

G. Ochrona dotyczy szkód wewnętrznych, błędów projektowych, materiałowych, 

montażowych, innych przyczyn, a postanowienia dotyczące ograniczenia ochrony 

w przypadku rękojmi, gwarancji, odpowiedzialności dostawcy, montażysty, 

serwisanta nie znajdują zastosowania. 

H. Kwestie nie podnoszone ani nie dopytywane przez Zakład ubezpieczeń, a 

także zmiany w okresie ubezpieczenia, na które ubezpieczający nie miał wpływu 

ani które nie wynikają z woli reprezentantów ubezpieczającego, nie wpływają na 

ograniczenie lub wyłączenie ochrony.  

I. Zakład ubezpieczeń dopuszcza odtworzenie sprzętu w nowej technologii, o 

lepszych, bardziej wydajnych parametrach, byleby koszt odtworzenia nie 

przekraczał zadeklarowanej sumy ubezpieczenia. 

J. Ochrona jest zapewniona w nowej wartości odtworzeniowej dla sprzętu w wieku 

do 8 lat. 

K. Miejsce ubezpieczenia zgodnie z definicją i określeniem stowanym w 

ubezpieczeniu mienia. 

L. Zakres terytorialny ubezpieczenia sprzętu przenośnego EUROPA/ opcja świat. 
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M. Ochrona dla sprzętu przenośnego  jest zapewniona w miejscach ubezpieczenia, a 

także w obrębie wskazanego zakresu terytorialnego, nie wyłączając mieszkań 

pracowników, hoteli podczas podróży samolotami, pociągami. 

N. Ochrona dla sprzętu przenosngeo zamontowangeo w autobusach 

O. Koszty przywrócenia do pracy serwera po szkodzie częściowej lub całkowitej, 

obejmuje m.in. koszt pracy zewnętrznych konsultantów, koszty montażu, 

instalacji, koszt wprowadzenia oprogramowania, konfiguracji sprzętu, 

uruchomienia. Koszty są objęte ochroną nie tylko w przypadkach koniecznych dla 

utrzymania  funkcjonalności zakładu, ale także w związku z koniecznością 

odtworzenia mienia po szkodzie lub przywrócenia jego funkcjonalności i 

sprawności technicznej dodatkowy limit 100 000 zł. 

P. Szkody spowodowane kradzieżą z włamaniem poza lokalizacją - dodatkowe 

zastrzeżenia- sprzęt przenośny  

A. Urządzenia elektroniczne przenośne podlegają również wtedy 

ubezpieczeniu, gdy są używane poza miejscem ubezpieczenia na terenie 

EUROPY 

B. Jeżeli ubezpieczona rzecz zostanie skradziona z pojazdu lądowego, Zakład 

Ubezpieczeń odpowiada za taką szkodę, jeżeli: 

- pojazd jest wyposażony w twardy dach; 

- pojazd po zaparkowaniu został prawidłowo zamknięty na zamek; 

- kradzież z włamaniem nastąpiła między godz. 6.00 a godz. 22.00; (te 

czasowe ograniczenie nie obowiązuje, jeżeli pojazd znajdował się w 

zamkniętym garażu lub na strzeżonym parkingu; 

- ubezpieczona rzecz znajdowała się w pojeździe w niewidocznym miejscu z 

zewnątrz (np. w bagażniku). 

Franszyza redukcyjna dla kradzieży z włamaniem poza ubezpieczoną 

lokalizacją 5% odszkodowania, nie mniej niż wskazane w polisie 500 

PLN, max. 1500 zł. 

Q. Ochrona dotyczy również sprzętu zamontowanego na zewnątrz, w tym systemu 

kamer, system monitoringu, który ze swej istoty jest użytkowany poza 

lokalizacjami, w miejscach prowadzenia działalności. Ochrona dla całego 

ubezpieczanego sprzętu jest zapewniana w pełnym zakresie i wszelkie 

postanowienia warunków sprzeczne z niniejszym postanowieniem nie znajdują 

zastosowania. 

R. Ochrona dla szkód powstałych wskutek upadku, upuszczenia. 

S. Włączenie kl. 147 dla mienia od momentu nabycia do czasu włączenia do 

eksploatacji. 

T. Pozostałe klauzule dotakowe, limity odpowiedzialności, wspólne z zapisami dla 

ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk przypadkowej utraty, uszkodzenia (all 

risk). Limity ponad zadeklarowane sumy ubezpieczenia.  

 

KLAUZULE DODATKOWE WSPÓLNE DLA ZAKRESU UBEZPIECZENIA MIENIA OD 

WSZYSTKICH RYZYK I  SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO 

 

Poniższe klauzule znajdują zastosowanie do wszystkich ubezpieczanych ryzyk, 

chyba, że z ich treści wynika coś innego. 
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Limity określone w klauzulach są limitami ponad sumy ubezpieczenia, chyba że 

z zapisów wprost wynika coś innego. 

1. Klauzula reprezentantów: strony uzgodniły, że Zakład ubezpieczeń nie 

odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa wyłącznie 

przez Ubezpieczającego. Za Ubezpieczającego uznaje się wyłącznie Zarząd. Klauzula 

reprezentantów znajduje również zastosowanie do obowiązków określonych w KC a 

dotyczących umowy ubezpieczenia. Dotyczy wszystkich ubezpieczeń. 

2. Klauzula automatycznego objęcia ochroną ubezpieczeniową nowonabytych 

środków trwałych, obrotowych  lub wzrostu wartości mienia wskutek inwestycji: limit 

automatycznego pokrycia 5 000 000 zł. Zgłoszenie 1 raz na 90 dni, chyba że dojdzie do 

wyczerpania limitu odpowiedzialności.  

3. Klauzula automatycznego objęcia ochroną ubezpieczeniową nowych 

lokalizacji Ustala się, że ochrona ubezpieczeniowa może zostać rozszerzona na 

ubezpieczone mienie znajdujące się w lokalizacjach niewymienionych w umowie 

ubezpieczenia, należące do Ubezpieczającego lub znajdujące się na podstawie umowy 

pod jego kontrolą, użytkowanych i administrowanych przez Ubezpieczającego na terenie. 

Limit odpowiedzialności Zakładu ubezpieczeń 10.000.000 zł. Zgłoszenia w ciągu 90 dni od 

objęcia w posiadanie.  

4. Potwierdzenie ochrony dla szkód w wyniki pożaru, wybuchu do pełnych 

sum: wskutek zamozapłonu, przepięcia elektrycznego, na skutek pośredniego uderzenia 

pioruna. 

5. Klauzula ubezpieczenia szkód powstałych w wyniku przepięcia:  

A. Zakład Ubezpieczeń obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe w 

wyniku przepięcia spowodowane zarówno wyładowaniem atmosferycznym, jak i 

powstałe wskutek innych niezależnych od Ubezpieczającego przyczyn 

zewnętrznych.  

B. Za przepięcia elektryczne należy rozumieć wzrost/zmianę/spadek napięcia, 

przekraczający dopuszczalne napięcie robocze lub indukcyjne wzbudzenie się 

niszczących sił elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych, w sieci 

elektrycznej, przetężenia lub/i wzbudzenia sił elektromagnetycznych w 

instalacjach elektrycznych, sieciach wysokiego napięcia zlokalizowanych w 

lokalizacjach, odbiornikach, urządzeniach, rozdzielniach, przyłączach, 

transformatorach itp. 

C. Dla szkód wskutek bezpośredniego uderzenia pioruna w sieć zasilającą lub linię 

przesyłającą energię elektryczną, a wywołujących szkody w urządzeniach, mieniu 

zgłoszonym do ubezpieczenia do pełnych sum ubezpieczenia. 

D. Dla szkód wskutek innych wewnętrznych i niezależnych od Ubezpieczającego 

przyczyn: 500.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. 

E. W przypadku zbiegu ochrony ubezpieczeniowej zapewnianej w zakresie niniejszej 

klauzuli oraz w ubezpieczeniu szkód elektrycznych, obowiązuje limit wyższy - 

500.000 PLN zagwarantowany przez niniejszą klauzule dodatkową. 

6. Klauzula Leeway 120% 



 

 

 
 

 

14 
 
 

7. Klauzula swobodnego transferu mienia: ochrona ubezpieczeniowa nie jest 

ograniczana w związku z przemieszczaniem ubezpieczonego mienia między miejscami 

ubezpieczenia. Ochrona jest równiez zapewniona w trakcie transportu mienia oraz w 

trakcie załadunku i rozładunku. Nie jest limitowany transfer mienia. 

8. Mienie w transporcie: Ochrona ubezpieczeniowa dla mienia stanowiącego własność 

Ubezpieczającego lub będącego w jego posiadaniu od szkód powstałych w tym mieniu 

podczas transportu. Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy transportów wykonywanych 

pomiędzy ubezpieczonymi lokalizacjami, w których Ubezpieczający prowadzi działalność, 

wymienionymi w polisie, pomiędzy miejscem nabycia mienia a lokalizacją, w czasie 

transportu do serwisu i naprawy. 

Zakres ochrony obejmuje szkody powstałe wskutek następujących zdarzeń losowych: 

pożar, bezpośrednie uderzenie pioruna, eksplozja, upadek statku powietrznego, huragan, 

deszcz nawalny, powódź, grad, lawina, trzęsienie ziemi, osuwanie i zapadanie się ziemi, 

uderzenie pojazdu, huk ponaddźwiękowy, dym i sadza, upadek drzew, budynków lub 

budowli; wypadek, jakiemu uległ środek transportu, rabunek, kradzież z włamaniem i 

zabór pojazdu wraz z ładunkiem. Ochrona dotyczy szkod w trakcie załadunku lub 

rozładunku. Limit odpowiedzialności 250 000 zł. Limit dla transportu nie ogranicza 

ochrony dla klauzuli swobodnego przemieszczania mienia miedzy lokalizacjami 

9. Klauzula ubezpieczenia urządzeń zewnętrznych: Ubezpieczenie obejmuje 

ochroną ubezpieczeniową od ryzyka kradzieży urządzenia zewnętrzne należące do 

Ubezpieczającego, zainstalowane na budynkach lub budowlach stanowiących własność 

lub użytkowanych przez Ubezpieczającego. Urządzenia powinny być zainstalowane i 

zabezpieczone w taki sposób, aby ich wymontowanie nie było możliwe bez pozostawienia 

śladów użycia siły lub narzędzi. Na użytek niniejszej klauzuli za kradzież z włamaniem 

uważa się odinstalowanie, oderwanie, przy użyciu siły lub narzędzi. Limit 

odpowiedzialności ponad franszyzę redukcyjną: 100.000 PLN na jedno i wszystkie 

zdarzenia, franszyza redukcyjna w wysokości 500,00 PLN w każdym odszkodowaniu. 

Limit nie dotyczy uderzenia pojazdem, upadku przedmiotów, dewastacji, wandalizmu, 

innych ryzyk ubezpieczanych w ramach polisy. 

10. Koszty uprzątniecia pozostałości po szkodzie i zapobieżenie: Ubezpieczeniem 

na warunkach niniejszej polisy zostają dodatkowo objęte, do maksymalnej wysokości 

10% sumy ubezpieczenia w danej kategorii mienia lub 2 000 000 zł w zależności, ktora 

wartość będzie wyższa, niezbędne, rozsądne i celowe koszty dodatkowe, które 

Ubezpieczający jest zmuszony ponieść bezpośrednio w konsekwencji zaistniałej straty lub 

szkody ubezpieczonej w ramach zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk utraty 

lub uszkodzenia lub/ oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, obejmujące koszty, o 

których mowa w niniejszej klauzuli obejmują między innymi: 

A. poniesione w związku z uprzątnięciem pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami 

rozbiórki i demontażu, rozmontowania części niezdatnych do użytku, ich 

wywozem, składowaniem lub utylizacją, złomowaniem; dodatkowo ochrona 

obejmuje również koszty demontażu i ponownego montażu nieuszkodzonych 

części ubezpieczonego mienia oszalowaniem lub umocowaniem ubezpieczonego 

mienia, jeżeli czynności takie są niezbędne w celu przeprowadzenia naprawy 

mienia dotkniętego szkodą; koszty związane z usunięciem zanieczyszczeń gleby 

lub wody i ich rekultywacją są objęte max. 250 000 zł. 
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B. Koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia i/lub zapobieżenia przed szkodą lub 

przed zwiększeniem jej rozmiaru są objęte w ramach sum ubezpieczenia 

poszczególnych kategorii mienia bez ograniczenia limitem odpowiedzialności, 

jednakże w razie wyczerpania sumy ubezpieczenia zastosowanie znajduje limit 

ponad sumę ubezpieczenia zgodny z punktem A. Dla uruchomienia 

odpowiedzialności Zakładu ubezpieczeń nie ma znaczenia, czy stosowane środki 

były skuteczne jednakże ochrona dotyczy środków celowych. 

C. Limity ponad sumę ubezpieczenia. 

11. Klauzula kosztów dodatkowych, w tym kosztów ekspertów – wszystkie      

       koszty ponad sumę ubezpieczenia 

A. Ochrona obejmuje wynagrodzenia należne ekspertom zewnętrznym: architektom, 

inspektorom, inżynierom, konsultantom, rzeczoznawcom, ekspertom, które 

Ubezpieczający zobowiązany jest zapłacić, a których zatrudnienie jest konieczne w 

celu ustalenia przyczyn, zakresu i rozmiaru szkody, a także odtworzenia mienia 

dotkniętego szkodą w części nieujętej w sumie ubezpieczenia mienia, za którą 

Zakład ubezpieczeń zobowiązał się wypłacić odszkodowanie zgodnie z warunkami 

ubezpieczenia. 

B. Klauzula obejmuje koszty poniesione na wyliczenie i przygotowanie roszczenia 

przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, jednak nie więcej niż 100.000,00 PLN na 

jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

C. Klauzula obejmuje koszty pracy w godzinach nadliczbowych, w godzinach 

nocnych, w dni wolne od pracy, koszty ekspresowego transportu (w tym również 

frachtu lotniczego) mienia oraz koszty przejazdu, dojazdu, zakwaterowania, 

przelotu, techników i ekspertów, inżynierów, także z zagranicy jednakże koszty 

działania ekspertów z zagranicy nie mogą przekroczyć 100.000 PLN na jedno i 

wszystkie zdarzenia.   

D. Koszty akcji ratowniczej mienia bezpośrednio zagrożonego szkodą niezależnie czy 

szkoda wystąpiła czy nie. Za koszty akcji uznaje się w szczególności, choć nie 

wyłącznie koszty wody zużytej w celu ratowniczym, zwiększone koszty opłat za 

ścieki, koszty węży, zużytego sprzętu, dopłat tytułem niezbędnej ekspresowej 

usługi zewnętrznej lub świadczonej w porze nocnej lub w dni wolne od pracy, 

koszty pracy własnej itp. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie 

niniejszej klauzuli stanowi nadwyżkę w stosunku do ochrony gwarantowanej w 

granicach sumy ubezpieczenia w podstawowym zakresie ubezpieczenia mienia. 

E. Dodatkowe koszty, ktore wystąpią w działalności ubezpieczającego, będące 

następstwem zniszczenia lub utraty składnika mienia wskutek akcji ratowniczej 

np. zakupu zniszczonego mienia, w tym transportu, operacji handlowych, inne 

pozostajace w związku. 

F. Koszty restytucji, oczyszczania, odsprzedaży po szkodzie. 

G. Koszty powtórnej certyfikacji, atestacji. 

H. Koszty odtworzenia dokumentacji zakładowej, księgowej, regulaminów, instrukcji, 

certyfikacji. 
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I. Zwiększone koszty odbudowy maszyn i urządzeń, koszty realizacji zaleceń 

organów, koszty modernizacji, w razie braku mozliwości odkupu mienia o tych 

samych lub podobnych parametrach. 

J. Koszty napraw eksperesowych, z pracą serwisu zewnętrznego w godzinach 

nocnych, w dni wolne od pracy, świąteczne.   

K. Koszty wynajęcia sprzętu specjalistycznego w tym dźwigow, koparek itp. 

L. Koszty dostosowania odtwarzanego mienia do wymogów wynikających z decyzji 

uprawnionych organów administracji publicznej oraz koszty wynikające z tego, że 

w związku z koniecznością dokonania tych zmian nie jest możliwe wykorzystanie 

nadających się jeszcze do dalszego użycia pozostałości po mieniu dotkniętym 

szkodą lub wymagane jest użycie innych materiałów, których koszt przewyższa 

standardowe odtworzenie mienia tego rodzaju np. koszty jego rozbiórki, 

demontażu, transportu, składowania lub utylizacji. 

M. Limit odpowiedzialności dla wszystkich kategorii kosztów: 2 000.000,00 PLN na 

jedno i wszystkie zdarzenia/ opcja 10 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. 

12. Klauzula szkód elektrycznych: szkody powstałe w szczególności wskutek 

przetężenia, zwarcia, niezachowania parametrów elektrycznych, działania prądu 

elektrycznego, na skutek wystąpienia takich zdarzeń jak: uszkodzenia izolacji, zwarcia, 

zmiany wartości napięcia lub częstotliwości w sieci zasilającej, zaniku napięcia jednej lub 

kilku faz, niezadziałanie lub wadliwe funkcjonowanie zabezpieczeń. Limit 200 000 zł na 

jedno i wszystkie zdarzenia 

13. Klauzula ubezpieczenia szkód estetycznych (graffiti): ochroną ubezpieczeniową 

objęte zostaną szkody estetyczne polegające na pomalowaniu, umieszczeniu napisów i 

innych znaków graficznych na ubezpieczonym mieniu przez osoby pozostające poza 

stosunkiem ubezpieczeniowym. Limit odpowiedzialności ponad franszyzę redukcyjną: 

10.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, franszyza 

redukcyjna: 200,00 PLN w każdym odszkodowaniu. 

14. Klauzula ubezpieczenia kradzieży zwykłej: Ustala się, że Zakład Ubezpieczeń 

obejmuje ochroną ubezpieczeniową ryzyko kradzieży zwykłej, rozumianej jako zabór 

mienia dokonany przez sprawcę bez użycia siły, narzędzi i bez pokonania zabezpieczeń. 

Każdorazowe stwierdzenie zaistniałej szkody wymaga powiadomienia organów ścigania, 

co jest warunkiem przyjęcia odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń. Limit 

odpowiedzialności ponad franszyzę redukcyjną: 20.000,00 PLN na jedno i wszystkie 

zdarzenia w okresie ubezpieczenia/ opcja 50 000 zł. Franszyza redukcyjna w wysokości 

500,00 PLN w każdym odszkodowaniu. Dotyczy rownież kas, bileterek i środkow 

pieniężnych w kasach, jeśli do szkody dojdzie wskutek kradzieży zuchwałej. 

15. Klauzula rezygnacji z regresu wobec pracowników Ubezpieczającego: Z 

zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy 

ubezpieczenia i OWU ustala się, że Zakład Ubezpieczeń zrzeka się przysługującego mu na 

podstawie art. 828 k.c. prawa do roszczenia zwrotnego wobec sprawcy szkody z tytułu 

wypłaty odszkodowania Ubezpieczającemu, w przypadku gdy sprawcą szkody jest 

pracownik lub osoba świadcząca na rzecz Ubezpieczającego pracę na podstawie umowy 

cywilnoprawnej. Niniejsza klauzula nie dotyczy szkód wyrządzonych przez te osoby 
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umyślnie. Dotyczy wszystkich ryzyk (ubezpieczenie majątkowe od wszystkich ryzyk, 

ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, komunikacyjne, odpowiedzialności cywilnej). 

16. Klauzula 72 godzin: Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą 

postanowień umowy ubezpieczenia i OWU, ustala się, że wszystkie szkody powstałe w 

czasie następujących po sobie 72 godzin na skutek ciągłego oddziaływania tego samego 

zdarzenia losowego (np. huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, trzęsienia ziemi) 

traktowane są jako pojedyncza szkoda w odniesieniu do sumy ubezpieczenia oraz 

franszyzy redukcyjnej określonych w umowie ubezpieczenia. Dotyczy ubezpieczenia 

mienia od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich 

ryzyk, ubezpieczenia mienia od szkód elektrycznych. Do ubezpieczenia OC znajduje 

zastosowanie postanowienie o szkodach seryjnych. 

17. Klauzula pokrycia zwiększonych kosztów działalności: W przypadku zakłócenia 

działalności Ubezpieczającego w wyniku powstania szkody będącej rezultatem zaistnienia 

zdarzenia losowego, objętego ochroną ubezpieczeniową w ramach niniejszej umowy 

ubezpieczenia, Zakład ubezpieczeń pokryje wszystkie dodatkowe koszty jakie 

Ubezpieczający zmuszony będzie ponieść w celu kontynuacji normalnego trybu 

działalności Przedsiębiorstwa. Pod pojęciem kosztów dodatkowych rozumie się wszystkie 

koszty, które nie występowały w ramach normalnej działalności Ubezpieczającego przed 

powstaniem szkody i do których powstania przyczyniła się, pośrednio lub bezpośrednio, 

przedmiotowa szkoda oraz koszty dodatkowe wynikające z różnicy pomiędzy kosztami 

danego rodzaju ponoszonymi w trakcie normalnego toku działalności Ubezpieczającego a 

kosztami tego samego danego rodzaju, które jest on zmuszony ponosić po zaistnieniu 

szkody i do których wzrostu w sposób pośredni lub bezpośredni przyczyniła się zaistniała 

szkoda. Warunkiem powstania odpowiedzialności Zakład ubezpieczeń za dodatkowe 

koszty jest, aby były rozsądne, niezbędne i poniesione w celu utrzymania niezakłóconej 

działalności Ubezpieczającego lub w celu przywrócenia poziomu działalności do stanu 

sprzed zaistnienia szkody. 

Maksymalny okres odszkodowawczy: 12 miesięcy 

Suma ubezpieczenia: 2 000 000, 00 zł 

Franszyza redukcyjna: 3 dni. 

 

18. Prewencyjna suma ubezpieczenia: Z zachowaniem pozostałych niezmienionych 

niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień 

umowy ubezpieczenia, ustala się, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje tzw. dodatkową 

sumę ubezpieczenia, którą rozdziela się na sumy ubezpieczenia tych kategorii 

ubezpieczanego mienia, w tym środków obrotowych 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. Dodatkowa suma ubezpieczenia nie ma zastosowania do 

przedmiotów ubezpieczenia obejmowanych ochroną w systemie na pierwsze ryzyko. 

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym wynosi 

1 000 000 zł. 

 

19. Klauzula likwidacyjna środków trwałych dla szkód całkowitych: Bez względu 

na wiek, stopień umorzenia księgowego lub zużycia technicznego danego środka 

trwałego, odszkodowanie wypłacane jest w kwocie odpowiadającej pełnej wysokości 

wartości przyjętej do ubezpieczenia, bez potrącenia umorzenia księgowego i zużycia 
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technicznego. Górną granicą odpowiedzialności za dany środek trwały jest jego 

zadeklarowana suma ubezpieczenia (w wartości księgowej brutto lub wartości 

odtworzeniowej). 

 

20. Klauzula likwidacyjna środków trwałych dla szkód częściowych: Bez względu 

na wiek, stopień umorzenia księgowego lub zużycia technicznego danego środka 

trwałego, odszkodowanie za szkodę częściową będzie ustalana na podstawie faktur, 

umów i innych stosownych dokumentów (np. kosztorysów) za naprawę dokonaną w 

zakresie stwierdzonym w protokole szkody sporządzonym przez Zakład ubezpieczeń i 

zatwierdzonym przez Ubezpieczającego. Protokół szkody będzie zawierał m. in. wartość i 

zakres naprawy lub odbudowy uszkodzonego środka trwałego lub jego części, 

wyposażenia i/lub komponentów oraz ewentualne koszty dodatkowe określone w klauzuli 

kosztów dodatkowych. Za szkody częściowe Zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie 

w wysokości określonej w przedłożonych fakturach, umowach itp. dokumentach, nie 

więcej jednak niż do sumy ubezpieczenia danego środka trwałego, także w przypadku 

ubezpieczenia mienia w wartości księgowej brutto. 

 

21. Klauzula likwidacyjna w sprzęcie elektronicznym: Z zachowaniem 

pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia i 

OWU, ustala się, że odszkodowanie wypłacane jest w wartości odtworzenia (maksymalnie 

do wysokości wartości księgowej brutto), rozumianej jako wartość zastąpienia 

ubezpieczonego sprzętu przez fabrycznie nowy, dostępny na rynku, możliwie jak 

najbardziej zbliżony 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. 

Jednocześnie ustala się, Zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie za utratę lub 

uszkodzenie ubezpieczonego sprzętu, którego okres użytkowania przekracza 8 lat, w 

gotówce do wysokości rzeczywistej wartości tego sprzętu bezpośrednio przed powstaniem 

szkody.  

 

22. Klauzula szkód w wyniku prac remontowych i modernizacyjnych: Ochroną 

ubezpieczeniową na warunkach niniejszej polisy, do maksymalnej wysokości 3 500 000 zł 

z tytułu jednego zdarzenia oraz łącznie na wszystkie zdarzenia w trakcie rocznego okresu 

ubezpieczenia, objęte są drobne prace budowlano- montażowe prowadzone przez lub na 

zlecenie ubezpieczającego w obrębie ubezpieczonych lokalizacji. 

Ubezpieczenie drobnych prac budowlano- montażowych na warunkach niniejszej klauzuli 

obejmuje wartość wykonanych prac i materiałów będących własnością lub znajdujących 

się na ryzyku ubezpieczającego. Ochroną ubezpieczeniową na mocy niniejszej klauzuli 

objęte jest również mienie istniejące Ubezpieczającego, do pełnej sumy ubezpieczenia o 

ile w konsekwencji prowadzonych prac budowlano- montażowych dojdzie do pożaru, 

wybuchu, zalania lub innych zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową. Prace 

budowlano- montażowe objęte ochroną na warunkach niniejszej klauzuli dotyczą również 

kontraktów, których realizacja wiąże się z uzyskaniem pozwolenia lub koniecznością 

zgłoszenia z wyłączeniem jednak naruszenia konstrukcji nośnej budynku lub konstrukcji 

dachu. 

 

23. Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych: 

Zakład ubezpieczeń oświadcza, że stan zabezpieczeń przeciwpożarowych i 
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przeciwkradzieżowych uznaje za wystarczający do czasu przeprowadzenia inspekcji w 

ubezpieczonych lokalizacjach. Jeżeli w wyniku przeprowadzenia inspekcji zostaną 

stwierdzone braki w zabezpieczeniach Zakład ubezpieczeń może wyznaczyć 

Ubezpieczającemu/Ubezpieczonemu termin do wdrożenia zmian. W razie 

nieprzeprowadzenia inspekcji lub przeprowadzeniu i braku zaleceń ze strony Zakładu 

ubezpieczeń, Zakład ubezpieczeń nie będzie domagał się wprowadzenia zabezpieczeń 

ponad te, które określone są w powszechnie obowiązujących przepisach prawa i 

standardach przyjętych w przedsiębiorstwie ubezpieczającego. 

24. Klauzula ubezpieczenia ryzyka terroryzmu z limitem 20 000 000 zł 

25. Klauzula szkód wyrządzonych w następstwie strajków, zamieszek i 

niepokojów społecznych z limitem 1 000 000 zł 

26. Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie: Ustala się, że zapisane w 

umowie skutki niezawiadomienia Zakład ubezpieczeń o szkodzie w odpowiednim terminie 

mają zastosowanie tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy niezawiadomienie w terminie miało 

wpływ na ustalenie odpowiedzialności Zakładu ubezpieczeń lub ustalenie rozmiaru 

szkody.  

28. Klauzula zgłaszania szkód: Ustala się, że zawiadomienie Zakładu ubezpieczeń o 

szkodzie winno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni roboczych od 

uzyskania o niej wiadomości przez osoby uprawnione do reprezentacji spółki. 

W przypadku szkody kradzieżowej lub powstałej w wyniku przestępstwa Ubezpieczający 

zobowiązany jest powiadomić Policję w ciągu 24 godzin od zajścia zdarzenia lub 

momentu, w którym reprezentant Ubezpieczającego dowiedział się o wystąpieniu szkody. 

29. Klauzula odbudowy w dowolnej lokalizacji: Ustala się, że uszkodzone lub 

zniszczone mienie może być przywrócone do poprzedniego stanu w dowolnym miejscu na 

terenie RP, według uznania Ubezpieczającego oraz w sposób odpowiadający wymogom 

Ubezpieczającego, z zastrzeżeniem, że wysokość odszkodowania w żadnym wypadku nie 

przekroczy kwoty, którą Zakład ubezpieczeń zobowiązany byłby wypłacić, gdyby 

uszkodzone lub zniszczone mienie było przywrócone do poprzedniego stanu w 

dotychczasowej lokalizacji.  

30. Klauzula odkupienia urządzeń: Ustala się, że w przypadku szkody obejmującej 

maszynę, urządzenie, wyposażenie lub sprzęt elektroniczny, którego nie można odkupić 

ze względu na zakończenie jego produkcji, odszkodowanie ustalane będzie do wysokości 

ceny maszyny, urządzenia, wyposażenia lub sprzętu elektronicznego o najbardziej 

zbliżonych parametrach technicznych i wydajności.  

31.  Klauzula szkód w pojazdach wolnobieżnych: ochrona jest zapewniona dla szkód 

w wózkach widłowych, pojazdach wolnobieżnych podczas ich postoju, pracy lub 

przemieszczania się, także wskutek spadnięcia, przewrócenia się. Ochrona jest 

zapewniona rownież dla szkód wyrządzonych wskutek uderzenia pojazdu w inne mienie, 

zderzenia się pojazdów wolnobieżnych. 

32.  Klauzula ochrony dla szkód powstałych wskutek uderzenia pojazdów 

własnych i osób trzecich do pełnych sum ubezpieczenia: w przypadku szkód 

wyrządzonych przez osoby trzecie z zachowaniem prawa regresu. 

33.  Klauzula postanowień regulujących zasady funkcjonowania umowy: 
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A.Za początek ochrony ubezpieczeniowej ubezpieczenia mienia jest uznawana data 

początkowa okresu ubezpieczenia, chociażby data zapłaty składki lub jej I raty 

następowała w późniejszym terminie. 

B. Za datę opłacenia składki ubezpieczeniowej lub jej raty uznaje się datę stempla 

uwidocznioną na przelewie bankowym, pocztowym albo datę przelewu 

elektronicznego, pod warunkiem posiadania na koncie wystarczającej ilości 

środków finansowych. 

C. Brak opłacenia przez Ubezpieczającego składki ubezpieczeniowej, bądź 

którejkolwiek z rat w terminie przewidzianym w umowie ubezpieczenia nie 

powoduje wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej oraz nie powoduje zawieszenia 

ochrony ubezpieczeniowej. 

D. W przypadku braku opłacenia przez Ubezpieczającego składki 

ubezpieczeniowej, bądź którejkolwiek z rat w terminie przewidzianym w umowie 

ubezpieczenia, Zakład Ubezpieczeń obowiązany jest przesłać pismo do 

Ubezpieczającego oraz do Brokera Ubezpieczającego, wyznaczając dodatkowy 21 

– dniowy termin zapłaty składki ubezpieczeniowej, bądź którejkolwiek z rat.  

E. Brak opłacenia przez Ubezpieczającego składki ubezpieczeniowej, bądź 

którejkolwiek z rat w dodatkowo wyznaczonym terminie, o którym mowa w pkt. 

D, uprawnia Zakład ubezpieczeń do wypowiedzenia umowy ubezpieczenia, po 

uprzednim przesłaniu ostatecznego wezwania do zapłaty. 

F. W przypadku wypłaty odszkodowania Zakład ubezpieczeń nie jest uprawniony do 

potrącania z kwoty odszkodowania rat jeszcze niewymagalnych.  

G. Wszelkie płatności powstałe na tle umowy ubezpieczenia (wynikające w 

szczególności z konieczności dopłaty składek, zwrotu składek oraz innych 

rozliczeń) dokonywane będą w systemie „pro rata temporis” za każdy dzień 

udzielanej ochrony ubezpieczeniowej oraz bez stosowania stawek minimalnych 

wynikających z zasady określającej minimalną składkę ubezpieczeniową dla 

każdej wystawionej polisy. W przypadku zwrotów składek nie będą potrącane 

koszty manipulacyjne.  

H. Ustala się, że w przypadku doubezpieczenia, uzupełniania lub podwyższania 

sumy ubezpieczenia lub limitu odpowiedzialności w okresie ubezpieczenia, 

zastosowanie mieć będą warunki umowy oraz stawki ubezpieczeniowe 

obowiązujące w niniejszej umowie ubezpieczenia.  

I. W przypadku zajścia szkody Zakład ubezpieczeń zobowiązany jest do dokonania 

oględzin w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od momentu zgłoszenia 

szkody. Brak oględzin w wymaganym terminie uprawnia ubezpieczajacego do 

podjęcia działań związanych z naprawą uszkodzonego mienia.  

J. Zakład ubezpieczeń dopuszcza bezwłoczną naprawę uszkodzonego mienia na 

podstawie protokołów opisujących przyczynę zdarzenia, rozmiary szkody, sposób 

naprawy oraz wartość szkody, wykonanych przez Ubezpieczającego, 

dokumentacji fotograficznych, innych dowodów, w sytuacji, gdy z uwagi na okres 

świąteczny, wystąpienie szkody w sobotę lub w niedzielę lub w okresie dlugiego 

weekendu dokonanie oględzin we wskazanym terminie jest niemożliwe lub 

znacznie utrudnione.  
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34.  Klauzula kosztów poszukiwania wycieku: ustala się, że ochrona 

ubezpieczeniowa obejmuje koszty poszukiwania wycieków z instalacji wodno –

kanalizacyjnej. Usunięcia skutków takich poszukiwań i naprawa szkody w takim mieniu 

jest chroniona zgodnie z zadeklarowanymi sumami ubezpieczenia dla poszczególnych 

kategorii mienia. Limit dla kosztów poszukiwań wycieków 50.000,00 PLN na jedno i 

wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  

35. Mienie tymczasowo magazynowane lub podczas okresowej przerwy w 

eksploatacji: ustala się odpowiedzialność Zakładu ubezpieczeń za mienie tymczasowo 

składowane, i czasowo wyłączone z eksploatacji- nie dłużej jednak niż 6 miesięcy oraz za 

szkody w mieniu od czasu dostawy do włączenia go do eksploatacji – dla obu rozszerzeń 

do wysokości sumy ubezpieczenia mienia, w którym powstała szkoda.  

36. Mienie czasowo wyłączone z użytkowania: ustala się odpowiedzialność Zakładu 

ubezpieczeń za szkody w mieniu czasowo wyłączonym z użytkowania na czas dłuższy niż 

90 dni, niezależnie od przyczyn czasowego wyłączenia z eksploatacji. Ochrona jest 

udzielana pod warunkiem, że wszystkie urządzenia są w odpowiedni sposób 

zabezpieczone poprzez odłączenie od źródeł zasilania, oczyszczone i zakonserwowane.  

37. Klauzula szkód wewnętrznych w maszynach i urządzeniach, aparatach: 

ustala się odpowiedzialność Zakładu ubezpieczeń za szkody powstałe w maszynach i 

urządzeniach powstałe m.in. wskutek błędu w obsłudze, wady produkcyjnej, błędów 

montażowych, do których doszło podczas montażu maszyny, przyczyny eksploatacyjnej, 

działania siły odśrodkowej, dostania się ciała obcego, niedoboru cieczy, zwarcia, spięcia, 

przepięcia (w zakresnie nieujętym w kl. przepięć i szkód elektrycznych) nadmiernego 

ciśnienia lub temperatury wewnątrz maszyny, innych przyczyn o charakterze 

wewnętrznym. Limit odpowiedzialności: 200.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w 

okresie ubezpieczenia. 

38. Klauzula formy dokumentu i terminu zgłoszenia informacji Za wystraczająca 

formę korespondencji uznaje się przesyłanie informacji za pośrednictwem poczty 

elektronicznej. Za moment przekazania informacji uznaje się moment wpływu informacji 

do brokera. Przesłanie informacji do przedstawiciela Zakładu ubezpieczeń uznaje się za 

skuteczne i wystarczające, bez konieczności zwrotnego potwierdzania. 

 

III. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ 

OKRES UBEZPIECZENIA   

 

1 rok   1.01.2019 – 31.12.2019 

   Opcja polisa 2 letnia 

 

ZAKRES TERYTORIALNY   

ŚWIAT Z WYŁĄCZENIEM USA I KANADY 

 

Cały świat podróże służbowe, uwzględnieniem  
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SUMA GWARANCYJNA  

Wariant I – 5 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia  

Wariant II – 10 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia 

Wariant III – 20 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia  

  

RODZAJ UBEZPIECZONEJ DZIAŁALNOŚCI  

A. Usługa transportowa – przewóz osób i bagażu pasażerów, miejski i podmiejski, 

międzynarodowy. 

B. Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy krajowy i zagraniczny 

C. Posiadanie i prowadzenie dworca autobusowego z usługami komplementarnymi do 

oferty dworca, z obowiązkiem zapewnienia bezpieczeństwa podróżnym. 

D. Prowadzenie przechowalni bagażu. 

E. Prowadzenie, udostępniania portalu sprzedaży i obsługi zakupów biletów online 

oraz udostępnianie usług komplementarnych  

F. Posiadanie i udostępnianie wiat przystankowych. 

G. Hotele i inne obiekty zakwaterowania (hostel, Hotel robotniczy, mieszkania). 

H. Wynajem powierzchni biurowych, magazynowych, lokali handlowych i usługowych, 

przeznaczonych na pobyt ludzi, podnajem nieruchomości, lokali, mieszkań. 

I. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionym. 

J. Wynajem autobusów wraz z kierowcą lub bez. 

K. Działalność portali internetowych z ofertą sprzedaży biletów online, reklamą, 

organizacją konkursów. 

L. Działalność reklamowa świadczona poprzez ofertę na stronie www., w gazetach 

pokładowych, na autobusach, biletach, billboardach itp. 

M. Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw na rzecz 

stałych odbiorców (głównie z przeznaczeniem dla własnych autobusów). 

N. Naprawa pojazdów (mechanika, elektryka, blacharstwo, lakiernictwo, wyważanie i 

wymiana kół) z włączeniem jazd próbnych. 

O. Stacja kontroli pojazdów z uwzględnieniem badań technicznych, diagnostyki 

pojazdów. 

P. Prowadzenie myjni pojazdów własnych i osób trzecich. 

Q. Usługi gastronomiczne, cateringowe. 

R. Sprzedaż samochodów używanych. 

S. Sprzedaż części zamiennych i akcesoriów samochodowych, głównie z usługą 

naprawy. 

T. Organizacja i prowadzenie parkingu- płatny, strzeżony, nieodpłatny, niestrzeżony. 

U. Usługi holownicze głównie dla własnych pojazdów, w tym naprawa pojazdu na 

miejscu zdarzenia. 

V. Usuwanie nieczystości z autobusów. 

W. Prowadzenie prac remontowych, budowlanych, adaptacyjnych na terenie 

nieruchomości własnych i dzierżawionych – prowadzone przez służby własne i w 

ramach prac powierzonych firmom zewnętrznym i ich podwykonawcom 

(przedmiotem ochrony powinna być odpowiedzialność Inwestora, odpowiedzialność 
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w przypadkach przewidzianych prawem za podwykonawców, wykonawców, 

odpowiedzialność własna, solidarna i in solidum z firmą wykonawczą). 

X. Udział w szczególności w targach, wystawach, konferencjach, imprezach 

sportowych, kongresach, prowadzenie akcji marketingowych, promocyjnych. 

Y. Organizacja imprez okolicznościowych, sportowych, integracyjnych spotkań dla 

pracowników i kontrahentów. 

Z. Prowadzenie akcji marketingowych i sponsoringu, akcji świątecznych, reklamowych 

z włączeniem odpowiedzialności z tytułu działalności dobroczynnej oraz inwestycji, 

nakładów ponoszonych w celach dobroczynnych, szkód wyrządzonych przez 

reklamę. 

AA. Działalność biurowo-administracyjna, posiadanie, eksploatacja, zarządzanie 

powierzchnią biurową. 

BB. Doradztwo w zakresie informatyki. 

CC. Posiadanie, używanie i piecza nad bankomatami, wpłatomatami.  

DD. Organizacja ochrony i zabezpieczenia terenu dworca, hotelu. 

EE. Korzystanie i użytkowanie ze służbowych lokali mieszkalnych, także w 

najmowanych nieruchomościach. 

FF. Szkolenia wewnętrzne. 

GG. Sponsoring.  

HH. Sprzedaż art. spożywczych, napojów, gazet, artykułów kosmetycznych, 

higienicznych, książek, płyt itp. 

II. Sprzedaż e-commerce 

JJ. Przetwarzanie danych osobowych pracowników, klientów, kontrahentów  

 

Rodzaj ubezpieczonego produktu: paliwo, części i akcesoria samochodowe, gazety 

pokładowe, gazety, książki, płyty, karty pocztowe rozkłady jazdy, artykuły reklamowe, 

artykuły spożywcze, napoje, artykuły higieniczne i kosmetyczne. 

 

 

FRANSZYZA REDUKCYJNA WYŁĄCZNIE NA SZKODY RZECZOWE I KOSZTY  

A. Franszyza 1000 zł na każdą szkodę rzeczową. 

B. Franszyza 100 zł w mieniu pasażerów, gości hotelowych. 

C. Dla odpowiedzialności za produkt 5% wartości odszkodowania min. 3000 PLN, 

max. 20 000 PLN dla paliwa, części samochodowych dla szkód rzeczowych, szkód 

w pojazdach osób trzecich. 

D. Czyste straty finansowe – 5% odszkodowania min. 1000 zł max. 5 000 zł dla 

czystych strat po nienależytym wykonaniu lub niewykonaniu usługi, z 

uwzględnieniem odpowiedzialności za wyciek danych osobowych 

E. Brak franszyz dla szkód osobowych. 

F. Dla zadośćuczynienia za naruszenie innych dóbr osobistych niż życie lub zdrowie 

1000 zł. 

 

 

ZAKRES UBEZPIECZENIA   

Przedmiot ubezpieczenia: 
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1. Odpowiedzialność cywilna z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej 

i posiadanego mienia z włączeniem odpowiedzialności za produkt i 

wykonane usługi. 

 

2. Odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody osobowe lub rzeczowe oraz 

czyste straty finansowe spowodowane osobie trzeciej, w związku z prowadzoną 

działalnością lub posiadanym mieniem oraz odpowiedzialność cywilna 

Ubezpieczonego za szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone przez i/lub 

spowodowane przez niewykonanie lub nienależyte wykonanie prac i usług lub 

dostarczonym produktem, a także czynem niedozwolonym. Ochrona winna 

zapewniać ochronę dla odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone 

wykonaną usługą, także po jej przekazaniu.  

 

3. Odpowiedzialność cywilną za szkody w mieniu pod kontrolą i w pieczy, 

przekazanym w celu wykonania usługi serwisu, naprawy - pojazdy na parkingu,  

powierzenie przewozu bagażu, powierzenie bagażu na przechowanie.   

 
4. Odpowiedzialność cywilna za szkody w środkowisku w następstwie wycieku paliwa 

po wystąpieniu zdarzeń nagłych i niespodziewanych w tym wycieku paliwa z 

autobusu wskutek awarii, wypadku – ochrona dla ppojazdów w ruchu i na postoju. 

 
5. Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez produkt i odpowiedzialność 

za świadczoną usługę.  

 
6. Odpowiedzialność cywilna za szkody w bagażu pasażerów, w bagażu oddanym na 

przechowanie, także polegajace na zagubieniu, wydaniu osobie nieuprawnionej, 

zgubieniu, niezaładowaniu itp.  

 
7. Odpowiedzialność cywilna za szkody w mieniu wniesionym przez gości hotelowych. 

 
8. Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone wskutek niezapewnienia 

bezpieczeństwa dla odwiedzających dworzec, hotel, hostel i odpowiednich 

warunków utrzymania zimowego terenu dworca, parkingu, chodników 

przylegających do nieruchomości itp. 

 
9. Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmujmie szkody powstałe podczas 

wykonywania czynności służbowych przez osoby działające w imieniu i na rzecz 

Ubezpieczonego, także poza granicami kraju siedziby spółki podczas podróży 

służbowych, konferencji, szkoleń, wystaw, targów itp. nie wyłączając szkód w 

pomieszczeniach najmowanych w związku z pobytem za granicą, w tym 

pomieszczeń hotelowych (np. udział w targach, wynajem autobusu z kierowcą). 

 
10.  Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez podwykonawców.  

 
11. Szkoda majątkowa i niemajątkowa na osobie za spowodowanie śmierci, 

uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia, uszczerbku na zdrowiu. 

 
12. Zadośćuczynienie za naruszenie innych dóbr osobistych niż życie lub zdrowie z 

limitem 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. 
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13. Uszkodzenie, zniszczenie, obniżenie wartości, utrata rzeczy, w tym bagaży 

podróżnych, gości hotelowych 

 
14. Odpowiedzialność cywilna za skutki wycieku danych osobowych 

 
15. Odpowiedzialność cywilna za zalania płynami z CO, wod-kan, niedrożnościa 

instlacji deszczowej, cofnieciem kanalizacji 

 
16. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez pracownikw, kadrę menedżerską w 

trakcie podróży służbowych z włączeniem odpowiedzialności za szkody w 

najmowanych pomieszczeniach.   

 
17. Odpowiedzialnośc za szkody wyrządzone przez reklamę. 

 

18. !Montaż części i akcesoriów w pojeździe, inne czynności związane z naprawą np. 

lakierowanie w ramach usługi, nie wymagają włączenia ochrony dla rozszerzonej 

odpowiedzialności za produkt. Ochrona w ramach czystych strat finansowych 

dotyczy niewykonania lub nienależytego wykonania usługi. W razie odmiennego 

stanowiska, prosimy o propozycję zapisu. 

 
19. Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone osobom bliskim pracowników, 

przedstawicieli Ubezpieczonego, spółkom powiązanym kapitałowo, właścicielsko, 

itp. 

 
20. Zapewniona jest ochrona dla szkód seryjnych. 

 

21. Odpowiedzialność cywilna za szkody w instalacjach podziemnych, naziemnych w 

związku z pracą dźwigu. 

22. Odpowiedzialność cywilna za szkody w związku z używaniem koparki, suwnicy, 

dźwigów własnych, podnośnika oraz zlecenie tych prac w rozumieniu art. 429 i 

430KC. 

 

WNIOSEK O ANALIZĘ MOŻLIWOŚCI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI 
CYWILNEJ PRACOWNIKA 

Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej kierowców za szkody wyrządzone 

pracodawcy w związku z brakiem należytego nadzoru nad pasażerami i 

przyczynienie się do strat w majątku pracodawcy, pod warunkiem, że 

pracownikowi można przypisać rażące niedbalstwo – max. limit 250 000 zł.  

 

Zakres ochrony ubezpieczeniowej 

obejmuje w szczególności szkody powstałe na skutek rażącego niedbalstwa, 

spowodowane przez Ubezpieczonego oraz inne osoby, za które Ubezpieczony 

ponosi odpowiedzialność, nie wyłączając podwykonawców, pracowników 

tymczasowych, osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, także w 

ramach samozatrudnienia.  
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Na użytek polisy należy uwzględnić zrzeczenie się regresu wobec podwykonawców 

- osób fizycznych, a także oczekiwane jest włączenie klauzuli reprezentantów. 

Zakres ochrony ubezpieczeniowej będzie obejmował również szkody rzeczywiste 

(damnum emergens) jak i utracone korzyści (lucrum cessans), a także 

zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej lub dla osób bliskich oosby 

bezposrdnio poszkodowanej  wypadku. Ochrona nie wyłączy ochrony dla 

szkód wyrządzonych osobom bliskim oraz spółkom powiązanym 

kapitałowo lub rodzinnie.  

Ochrona obejmie roszczenie regresowe, o ile ubezpieczającemu można przypisać 

odpowiedzialność z tyt. czynu niedozwolonego lub z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonia umowy (także umowy o przewóz w zakresie określomym 

powszechnie obowiązującymi przepisami prawa). 

Ochrona dotyczy szkód wyrządzonych wskutek błędnego doradztwa, udzielonej 

informacji. 

Ochrona uwzględni ryzyko eksportu pośredniego. 

Ochrona dla osobistj odpoweidzialności cywilnej osób zarządzajacych w zakresie 

odpowiedzialnosci za inne szkody niż objete ochroną w ramach ubezpieczenia D&O 

– członkowie zarządzu są managerami kontraktowymi.  

Ochrona obejmie czyste straty finansowe po nienależycie wykonanej usłudze np. 

Konieczność najmu pojazdu zastępczevo wskutek nieprawidłwoej naprawy 

23. Proponowana definicja pracownika: za pracownika uznaje się osobę 

zatrudnioną na umowę o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej 

umowy o pracę albo umowy cywilnoprawnej, także w ramach kontraktu 

managerskiego, umowę zlecenie, kontrakt cywilnoprawny, w zakresie czynności 

wykonywanych wyłącznie na rzecz Ubezpieczonego oraz pracowników 

tymczasowych. Za pracownika uznaje się także praktykanta, stażystę lub 

wolontariusza, któremu Ubezpieczony powierzył wykonywanie pracy, obywatle 

polskiego lub oosbę innej narodowości.  

Ewentualnie, pracownika tymczasowego traktuje się jako podwykonawcę. W razie 

szkody wyrządzonej takiemu pracownikowi, będzie traktowany jak osoba trzecia. 

24. Prawo właściwe do określenia odpowiedzialności i procedury (materialne 

i procesowe) Prawem właściwym do regulowania odpowiedzialności 

Ubezpieczonego jest prawo właściwe dla kraju siedziby Ubezpieczonego lub 

miejsca zdarzenia, którego skutki są ubezpieczone, o ile na taką właściwość 

wskazują umowy międzynarodowe bądź inne uregulowania będące w mocy.  

25. Do oceny odpowiedzialności Ubezpieczonego będzie miało zastosowanie prawo 

właściwe wskazane na podstawie norm kolizyjnych prawa prywatnego oraz prawo 

materialne znajdujące w określonym przypadku zastosowanie w świetle 

ratyfikowanych umów międzynarodowych.  
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26. Jeśli Ubezpieczony zawarł umowę, w ramach której strony dokonały wyboru prawa 

właściwego dla umowy, ochrona ubezpieczeniowa nie ulega ograniczeniu, jeśli jest 

to prawo państwa położonego w zakresie terytorialnym ubezpieczenia. 

27. Do postępowania przed sądami państw obcych znajdują zastosowanie procedury 

cywilne właściwe dla sądów wybranych zgodnie z właściwością miejscową i 

rzeczową wynikającą z norm kolizyjnych prawa międzynarodowego lub prawa 

umowy. 

28. Do sporów pomiędzy Ubezpieczającym, a Zakładem ubezpieczeń, obowiązuje 

prawo i jurysdykcja państwa siedziby Ubezpieczającego/Ubezpieczonego.  

 

CZASOWY ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ 

Preferowany trigger: Standard stosowany na rynku polskim 

POSTANOWIENIA DODATKOWE: 

1. Ochrona ubezpieczeniowa nie będzie dotyczyć ryzyk pokrytych w ramach 

systemów ubezpieczeń obowiązkowych.  

2. Wszelkie wyłączenia przewidziane w ogólnych warunkach ubezpieczenia oraz 

klauzulach dodatkowych będą wiążące w części niepozostającej w sprzeczności z 

zaakceptowanymi warunkami i klauzulami wnioskowanymi przez brokera. 

3. Wszystkie zaproponowane składki, limity, franszyzy i inne postanowienia odnoszą 

się do rocznego okresu ubezpieczenia. 

4. Ochrona automatyczna dla wszystkich lokalizacji bez konieczności zgłaszania i 

podawania listy biur, miejsc wydzierżawienia powierzchni serwerowej, siedziby 

kontrahenta etc. 

5. Zakład ubezpieczeń pokryje koszty pomocy prawnej, pozasądowe, koszty procesu, 

reprezentacji procesowej, mediacji, działania ekspertów, postępowania 

arbitrażowego, zawarcia ugody, działania pełnomocnika oraz dojazdu i udziału 

przedstawiciela stron w sporze. Pokrycie kosztów nie umniejsza limitu sumy 

gwarancyjnej i nie jest limitowane, za wyjątkiem kosztów ponoszonych na 

terytorium USA, Kanady, dla których proponujemy dodatkowy limit w wysokości 

25% wybranej przez klienta sumy gwarancyjnej. 

6. Zakład ubezpieczeń pokryje również koszty reprezentacji w postępowaniu 

przygotowawczym, wyjaśniającym, pomocy prawnej, koszty sądowe łącznie z 

wynagrodzeniami biegłych i świadków, zasądzone koszty strony przeciwnej, 

koszty opinii biegłego zamówionej przez Ubezpieczonego za zgodą zakładu 

ubezpieczeń, koszty tłumaczeń dokumentów nakazanych przez sąd, koszty 

obrony, koszty wnoszenia odwołań, koszty odzyskania dobrego imienia, koszty 

porady prawnej. 
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7. W przypadku, gdy z okoliczności wynika, że nie zachodzi odpowiedzialność 

gwarancyjna Zakładu ubezpieczeń, Zakład ubezpieczeń pokryje w/w koszty do 

wysokości 10% sumy gwarancyjnej max. 100.000 PLN. 

 

KLAUZULE DODATKOWE 

Limity odpowiedzialności na jedno i wszystkie 
zdarzenia na okres 1 roku 

 

 Punkty 

dodatkowe 

za klauzule 

max. 10 

Klauzula odpowiedzialności cywilnej za produkt i 

wykonane uslugi  

 

Do wysokości sumy 
gwarancyjnej 

 

Klauzula odpowiedzialności cywilnej najemcy, 

dzierżawcy  nieruchomości i najamecy ruchomości  z 

włączeniem szkód w trakcie remontów, napraw, prac 

budowlanych 

 

Do wysokości sumy 
gwarancyjnej 

 

Klauzula ochrony dla szkód w trakcie podróży służbowej 

z rozszerzeniem o OC w życiu prywatnym pracowników 

Do wysokości sumy 
gwarancyjnej j 

 

Klauzula odpowiedzialności pracodawcy z 

uwzględnieniem odpowiedzialności za wyciek danych 

osobowych i mobbing 

Do wysokości sumy 

gwarancyjnej 
 

Klauzula odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez 

pojazdy wolnobieżne 

Do wysokości sumy 

gwarancyjnej 
 

Klauzula odpowiedzialności za szkody w trakcie prac 

załadunkowych, rozładunkowych, przeładunkowych w 

pojazdach i mieniu osób trzecich 

Do wysokości sumy 

gwarancyjnej 
 

Klauzula odpowiedzialności za szkody w najmowanym 

mieniu ruchomym  

Dopuszczalny limit 

min 1000 000 zł 
 

Klauzula odpowiedzialności za szkody w mieniu w pieczy 

i pod kontrolą z uwzględnieniem utraty i zaginięcia 

Dopuszczalny limit 

min 1000 000 zł 
 

Klauzula odpowiedzialności za szkody w mieniu 

przekazanym w celu wykonania usługi, w trakcie jej 

wykonania, a także w związku z wykonywaniem jazd 

próbnych 

Dopuszczalny limit 

min 1000 000 zł 
 

Klauzula odpowiedzialności cywilnej za szkody 

wyrządzone przez podwykonawcę z wyłączeniem 

regresu do osób fizycznych, choćby prowadziły 

działalność gospodarczą 

Do wysokości sumy 

gwarancyjnej 
 

Klauzula odpowiedzialności za szkody wyrządzone po 

przekazaniu usługi 

Do wysokości sumy 

gwarancyjnej 
 

Klauzula odpowiedzialności za szkody w środowisku w 

tym wskutek oddziaływania stopniowego – także wyciek 

paliwa 

Dopuszczalny limit 
min 1000 000 zł 

 

Klauzula odpowiedzialności cywilnej wynajmującego 

nieruchomość 

Do wysokości sumy 
gwarancyjnej 
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Klauzula odpowiedzialności cywilnej wynajmującego, z 

podlimitem dla czystych strat finansowych 100 000 zł 

Do wysokości sumy 
gwarancyjnej 

 

Klauzula odpowiedzialności za szkody w pojazdach 

pozostawionych na parkingach, w warsztatach, myjni, 

na stacji benzynowej z włączeniem zaginięcia, 

zniszczenia 

Dopuszczalny limit 
1 000 000 zł 

 

Klauzula czystych strat finansowych z podlimitem dla 

strat powstałych wskutek niewykonania lub 

nienależytego wykonania usługi lub sprzedaży 

wadliwego produktu, odpowiedzialność za wyciek 

danych osobowych, mobbing, zadośćuczynienie za 

naruszenie innych dóbr osobistych niż życie lub zdrowie 

Dopuszczalny limit 
1 000 000 zł 

Sublimit dla czystych 
strat po produkcie lub 

usłudze 200 000 zł 

 

Klauzula reprezentantów  Do wysokości sumy 
gwarancyjnej 

 

Klauzula odpowiedzialności cywilnej za szkody 

wyrządzone przez treść reklamy 

Dopuszczalny limit 
500 000 zł 

Sublimit dla czystych 
strat ze 50 000 zł 

 

Klauzula OC wzajemnego w stosunku do pracowników 

podwykonawców i podwykonawców 

Do wysokości sumy 
gwarancyjnej 

 

Klauzula odpowiedzialności za szkody wyrządzone w 

związku z organizacją imprez, które nie spełniają 

definicji imprezy masowej 

Do wysokości sumy 
gwarancyjnej 

 

Klauzula odpowiedzialności za przeniesienie chorób 

zakaźnych 

Do wysokości sumy 
gwarancyjnej 

 

Klauzula zadośćuczynienia za naruszenie innych dóbr 

osobistych niż życie lub zdrowie 

Dopuszczalny limit 
100 000 zł/ opcja 

50 000 zł 

 

Klauzula odpowiedzialności cywilnej pracownika za 

szkody wyrządzone pracodawcy z uwzględnieniem w 

tym zakresie OC wzajemnego i szkód w pojazdach 

kierowanych przez pracowników  

Dopuszczalny limit 
250 000 zł/ opcja 

50 000 zł 

 

 

1. Klauzula rozszerzenia zakresu terytorialnego o świat z wyłączeniem USA i 

Kanady- Zakres terytorialny ubezpieczenia. Minimalny zakres- Świat dla 

działalności w odniesieniu do podróży służbowych (z włączeniem szkód w 

najmowanych hotelach, pomieszczeniach, w trakcie konferencji itp.). 

 

2. Klauzula odpowiedzialności cywilnej za produkt i wykonane uslugi  

 

3. Klauzula odpowiedzialności cywilnej najemcy, dzierżawcy  nieruchomości 

i ruchomości 

Włączenie odpowiedzialności za szkody w nieruchomościach/ruchomościach 

użytkowanych przez Ubezpieczonego na podstawie umowy najmu, dzierżawy, 

użyczenia, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze. Z zachowaniem 

pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony 

postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za 

szkody wyrządzone w częściach składowych nieruchomości takich jak urządzenia, 

instalacje itp. oraz za szkody wyrządzone przez prowadzone prace budowlane, 

adaptacyjne, remontowe i modernizacyjne, instalacje, urządzenia itp. Ochrona 

uwzględnia szkody wyrządzone wskutek wycieków, cofnięcia się płynów, wody z 

urządzeń klimatyzacyjnych, systemu grzewczego, rur kanalizacyjnych, wodnych, 
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urządzeń infrastruktury technicznej w pomieszczeniach najmowanych i mieniu 

osób trzecich a także szkody w przedmiotach szklanych, szybach, wyposażeniu 

wind, łazienek itp. 

 

4. Klauzula ochrony dla szkód w trakcie podróży służbowej z rozszerzeniem 

o OC w życiu prywatnym pracowników 

 

5. Klauzula odpowiedzialności pracodawcy Włączenie odpowiedzialności 

pracodawcy za szkody wyrządzone pracownikowi wskutek wypadku przy pracy. Za 

pracownika uważa się osoby wskazane w zaproponowanej definicji oraz 

wolontariuszy, stażystów z rozszerzeniem o OC za mobbing, wyciek danaych 

osobowych, dyskryminację  

 

6. Klauzula odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez pojazdy 

wolnobieżne w tym wózki widłowe, w trakcie ruchu, postoju.  

 

7. Klauzula odpowiedzialności za szkody w trakcie prac załadunkowych, 

rozładunku, przeładunku w pojazdach i mieniu osob trzecich  

 

8. Klauzula odpowiedzialności za szkody w najmowanym mieniu ruchomym 

Włączenie odpowiedzialności za szkody w rzeczach ruchomych użytkowanych 

przez Ubezpieczonego na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, 

leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze. 

 

9. Klauzula odpowiedzialności za szkody w mieniu w pieczy i pod kontrolą z 

uwzględnieniem utraty i zaginięcia– ochrona obejmuje także bagaż pod 

kontrolą Ubezpieczonego, mienie wniesione przez gości hotelowych, pojazdy 

oddane do naprawy i przeglądu na parkingu przed i po wykonaniu usługi, pojazdy 

pozostawione na parkingu posiadanym i zorganizowanym przez Ubezpieczonego, 

w trakcie tankowania paliwa. Ochrona dotyczy szkody w  pojazdach oczekujących 

na naprawę i pozostawione w nich mienie z włączeniem odpowiedzialności  za 

szkody w czasie jazd próbnych w odległości do 20 km od serwisu naprawczego – 

1.000.000 PLN na jeden i wszystkie zdarzenia z zastrzeżeniem, że na szkody w 

bagażu (walizka, plecak, torba podróżna, paczka, itp.)  z rozszerzeniem o 

zaginięcie i zamianę bagażu podlimit wynosi 300.000 PLN na wszystkie zdarzenia 

w okresie ubezpieczenia. Proponowany limit odpowiedzialności nie powinien być 

niższy niż 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Ochrona rozszeżona jest 

o zaginięcie lub zamianę bagażu; kradzież z włamaniem do pojazdu, o ile 

Ubezpieczony przyjął taką odpowiedzialność. 

W celu uniknięcia wątpliwości, ochrona dla bagażu pasażerów, który nie został 

przekazany w pieczę lub pod kontrolę Ubezpieczonego nie jest limitowana. 

 

10. Klauzula odpowiedzialności za szkody w mieniu przekazanym w celu 

wykonania usługi, w trakcie jej wykonania, a także w związku z 

wykonywaniem jazd próbnych 

Nie jest mieniem przekazanym w celu wykonania usługi bagaż podróżnych, który 

powinien być ubezpieczony w ramach odpowiedzialności cywilnej ogólnej w 

pełnym zakresie. W tym szkody w pojazdach serwisowanych z włączeniem 
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odpowiedzialności za szkody w czasie jazd próbnych w odległości do 20 km od 

serwisu naprawczego. 

11. Klauzula odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez 

podwykonawcę z wyłączeniem regresu do osób fizycznych, choćby 

prowadziły działalność gospodarczą. 

 

12. Klauzula odpowiedzialności za szkody wyrządzone po przekazaniu usługi 

 
13. Klauzula odpowiedzialności prowadzącego hotel za bezpieczeństwo gości, 

a także dpowiedzialność hotelu i innego podobnego zakładu za utratę lub 

uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osobę korzystającą z usług hotelu 

lub podobnego zakładu na zasadach określonych w przepisach kodeksu 

cywilnego. Hotel nie może swojej odpowiedzialności ograniczyć ani 

wyłączyć, ani w umowie z klientem, regulaminie, ani poprzez ogłoszenie 

– przykładowo poprzez wywieszenie informacji w recepcji. 

Odpowiedzialność cywilna prowadzącego hotel - w ramach Sumy Gwarancyjnej - z 

włączeniem odpowiedzialności za rzecz wniesioną przez gościa hotelowego w 

granicach i na zasadach określonych przez powszechnie obowiązujące  przepisy 

prawa. 

 

14. Klauzula odpowiedzialności za szkody w środowisku Ochrona obejmuje 

szkody w środowisku, w tym szkody w następstwie wycieku paliwa ze zbiorników 

oraz pojazdów użytkowanych przez Ubezpieczonego i osoby działające na jego 

rzecz, szkody w trakcie tankowania paliwa, wycieki ze zbiorników wskutek nagłego 

i niespodziewanego zdarzenia. Ochrona powinna obejmować koszty czyszczenia 

mienia położonego w sąsiedztwie, nieruchomości sąsiednich, pojazdów, jeśli w 

związku ze zdarzeniem, które wystąpiło na terenie nieruchomości należącej do lub 

posiadanej przez ubezpieczającego, np. pożaru zajdzie konieczność poniesienia 

kosztów czyszczenia.  

15. Klauzula odpowiedzialności cywilnej najemcy nieruchomości Włączenie 

odpowiedzialności za szkody w nieruchomościach użytkowanych przez 

Ubezpieczonego na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu lub 

innej umowy o podobnym charakterze. Strony postanowiły rozszerzyć zakres 

ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w częściach 

składowych nieruchomości takich jak urządzenia, instalacje itp. oraz za szkody 

wyrządzone przez prowadzone prace budowlane, adaptacyjne, remontowe i 

modernizacyjne, instalacje, urządzenia itp. Ochrona uwzględnia szkody 

wyrządzone wskutek wycieków, cofnięcia się płynów, wody z urządzeń 

klimatyzacyjnych, systemu grzewczego, rur kanalizacyjnych, wodnych, w 

urządzeniach infrastruktury technicznej w pomieszczeniach najmowanych i w 

mieniu osób trzecich, a także szkody w przedmiotach szklanych, szybach, 

wyposażeniu wind, łazienek itp. Ochrona dotyczy także podróży służbowych, w 

tym szkód w najmowanych pomieszczeniach. Zakres odpowiedzialności dot. 

wszystkich szkód wyraźnie nie wyłączonych.  

16.  Klauzula odpowiedzialności cywilnej wynajmującego: W ramach klauzuli 

zapewniona jest ochrona dla szkód wyrządzonych w mieniu najemców, 

wniesionym do najmowanych lokali, nieruchomości, itp. Ochrona dotyczy także 

strat mozliwości biznesowych.  

Dodatkowo w ramach niniejszej klauzuli Zakład ubezpieczeń odpowiada 

za czyste straty finansowe powstałe wskutek niepodstawienia autobusu 
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lub podstawienia autobusu w złym stanie technicznym. Pozostałe szkody 

rzeczowe lub osobowe są ujęte w ochronie ubezpieczeniowej na ogólnych 

zasadach do wysokości sumy gwarancyjnej. 

17. Klauzula odpowiedzialności za szkody w pojazdach pozostawionych na 

parkingach, w warsztatach, myjni, na stacji benzynowej z włączeniem 

zaginięcia, zniszczenia 

18. Klauzula odpowiedzialności za przeniesienie ognia oraz składowania 

paliwa, materiałów eksploatacyjnych do pojazdów ubezpieczającego nie 

jest uznawana za podlegającą wyłączeniu eksplozję materiałów 

wybuchowych lub łatwopalnych, 

19. Klauzula czystych strat finansowych z podlimitem dla strat powstałych 

wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania usługi lub sprzedaży 

wadliwego produktu 

20. Klauzula reprezentantów: Zakład ubezpieczeń obejmie ochroną 

ubezpieczeniową szkody powstałe na skutek winy umyślnej, spowodowane przez 

osoby, za które Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność z wyłączeniem 

reprezentantów. 

21. Klauzula postanowień regulujących zasady funkcjonowania umowy 

zgodnie z propozycją dla mienia z odmiennością zgłaszania roszczeń, 

informowania o pozwach, apelacjach, itp. 

22. Klauzula odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez treść 

reklamy 

23. Klauzula OC wzajemnego w stosunku do pracowników i podwykonawców  

24. Klauzula zrzeczenia się regresu wobec pracowników i ich odpowiedników 

25. Klauzula formy dokumentu i terminu zgłoszenia informacji Za 

wystraczającą formę korespondencji uznaje się przesyłanie informacji za 

pośrednictwem poczty elektronicznej. Za moment przekazania informacji uznaje 

się, moment wpływu informacji do brokera. Przesłanie informacji do 

przedstawiciela Zakładu ubezpieczeń uznaje się za skuteczne i wystarczające, bez 

konieczności zwrotnego potwierdzania. 

26. Klauzula odpowiedzialności za szkody wyrządzone w związku z 

organizacją imprez, które nie spełniają definicji imprezy masowej 

Włączenie odpowiedzialności za szkody spowodowane w związku z 

organizowaniem między innymi imprez integracyjnych dla pracowników, 

kontrahentów, uczestniczeniem lub/i organizowaniem imprez sportowych 

niemających charakteru imprezy masowej, organizowaniem lub/i uczestniczeniem 

w koncertach w pomieszczeniach zamkniętych i/lub na wolnym powietrzu. 

Ochrona dotyczy również szkód wyrządzonych przez organizatora, zaproszonych 

gości, artystów, służby ochrony i służby ratownicze, a także szkody wyrządzone 

przez uczestników służbom ratowniczym, służbom ochrony, artystom, 

zaproszonym gościom itp. 

27.  Klauzula odpowiedzialności za przeniesienie chorób zakaźnych 

Odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z udostępnianiem cateringu 

Strony uzgodniły, że w ramach umowy ubezpieczenia jest zapewniona ochrona dla 

przeniesienia chorób zakaźnych wskutek udostępnienia żywności, napojów, także, 

gdy dotyczy to działań podwykonawców. 
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28. Klauzula zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych innych niż życie 

lub zdrowie 

29. Klauzula OC pracowników – odpowiedzialność zgodnie z kodeksem pracy 

 

 

 

 

 

 


