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Załącznik nr 5 do SIWZ 

 
 
 

        WZÓR UMOWY -  ……………………. 
 

 
 

Umowa zawarta w .......................... w dniu ......................  roku pomiędzy: 
  

Skarbem Państwa – Dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie, pl. Stefana Batorego 4,  
70-207 Szczecin reprezentowanym przez Wojciecha Zdanowicza zwanym w treści umowy 

Ubezpieczającym: 
 

a 

 

.................................................................................................................................................... 
z siedzibą w…………………………………………….. przy ul………………………………………, 
kod pocztowy ………………, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w 
………………………………………….  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS ………………………………………, 
reprezentowanym  przez: ................................................................................................ 

zwanym dalej Ubezpieczycielem, 
 
w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w 
trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem było: 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, mienia, rzeczy osobistych, następstw 
nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia, pojazdów mechanicznych oraz jednostek 

pływających z dodatkowym wyposażeniem, które rozpoczyna się w okresie od 01.01.2019r. do 

31.12.2019r. 

przeprowadzonego zgodnie z ustawą z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych                   
(Dz. U. z 2018 r.  poz. 1986 ze zmianami), zwana dalej ustawą. 

 

§ 1 

1. Ubezpieczyciel przyjmuje do ubezpieczenia mienie Ubezpieczającego określone w 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej SIWZ. 

2. Umowa reguluje zasady współpracy pomiędzy Ubezpieczającym i Ubezpieczycielem w ramach 
następujących przedmiotów ochrony ubezpieczeniowej:  

1) odpowiedzialność cywilna; 

2) środki trwałe; 

3) gotówka; 

4) sprzęt elektroniczny (szkody rzeczowe); 

5) następstwa nieszczęśliwych wypadków  pracowników biorących udział w lotach 
inspekcyjnych; 

6) koszty leczenia i następstwa nieszczęśliwych wypadków w podróżach zagranicznych; 

7) pojazdy samochodowe; 

8) jednostki pływające wraz z dodatkowym wyposażeniem znajdującym się na tych 
jednostkach – casco–ryzyka morskie i min, odpowiedzialność cywilna z tytułu eksploatacji 
oraz ryzyka olejowe; 
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9) następstwa nieszczęśliwych wypadków członków załóg jednostek pływających, 
pracowników wykonujących funkcje kontrolne, inspekcyjne i nadzorcze na statkach i w 
portach, pracowników zatrudnionych przy oznakowaniu nawigacyjnym oraz członków załóg 
pływających; 

10) rzeczy osobiste członków załóg pływających. 
 

§ 2 

Niniejsza Umowa została zawarta na czas określony i obowiązuje od 01.01.2019r. do  
31.12.2019r. 
 

§ 3 

Ubezpieczenie ryzyk, o których mowa w § 1 ust. 2, odbywa się w oparciu o niżej wymienione 
warunki obowiązujące w dniu zawarcia niniejszej Umowy: 

1) SIWZ  

2) klauzule reprezentantów, swobodnego transferu mienia między lokalizacjami, przepięć, 
leeway (wyłączenia zasady proporcji), automatycznego wzrostu wartości mienia, kosztów 
rzeczoznawców,  kosztów odtworzenia dokumentacji, ubezpieczenia robót budowlanych, 
ubezpieczenia sprzętu przenośnego, ubezpieczenia sprzętu przenośnego zainstalowanego 
lub przewożonego na jednostce pływającej, 48 godzin, wartości księgowej brutto, terminu 
dokonania oględzin, ubezpieczenia kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie, 
zabezpieczeń, katastrofy budowlanej, rezygnacji z regresu wobec pracowników 
ubezpieczonego, niezmienności stanu faktycznego, zniszczenia mienia wskutek akcji 
ratunkowej, uderzenia pojazdu własnego, elementów zewnętrznych, szyb i innych rzeczy 
szklanych, warunków i taryf, poszukiwania wycieków, likwidacji szkód, automatycznego 
pokrycia nowo nabytego środka transportu, wyrównania okresów ubezpieczenia, wypłat 
zaliczkowych, automatycznego ubezpieczenia nowo nabytej jednostki pływającej, 
automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SIWZ, terminu 
zgłoszenia szkody, nieszczelności*, terroryzmu*, zalania mienia przez wody gruntowe*, 
przezornej sumy ubezpieczenia* dołączone do polis (* - niepotrzebne skreślić) 

3) następujące Ogólne Warunki Ubezpieczenia zwane dalej OWU wyłącznie w sprawach nie 
uregulowanych w niniejszej Umowie: 

a) OWU odpowiedzialności cywilnej z dnia .............. wraz z klauzulami: 

b) OWU mienia od ognia i innych zdarzeń losowych z dnia ..................., 

c) OWU mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku z dnia ..................., 

d) OWU sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk (szkody rzeczowe) z dnia ............, 

e) OWU następstw nieszczęśliwych wypadków z dnia ..................., 

f) OWU kosztów leczenia z dnia ..................., 

g) OWU autocasco z dnia ..........., 

h) OWU Assistance z dnia …...……,  

i) OWU następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z ruchem pojazdów 
samochodowych z dnia ................, 

j) OWU rzeczy osobistych członków załóg statków morskich i innych jednostek 
pływających z dnia .............., 

4) ustawa z 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu 
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U z 2013 r., poz. 
392 ze zmianami), 

5) Instytutowe Klauzule Ubezpieczenia Statku na czas od Ryzyk Portowych z Włączeniem       
Ograniczonej Nawigacji (Institute Time Clauses Hulls – Port Risks Including Limited 
Navigation) z 20/07/87,  

6) Instytutowa Klauzula Ryzyk Dodatkowych - Kadłub (Institute Additional Perils Clauses – 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, mienia, rzeczy osobistych, następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia, 
pojazdów mechanicznych oraz jednostek pływających z dodatkowym wyposażeniem, które rozpoczyna się w okresie 01.01.2019 r.-
31.12.2019 r. 

  

- 3 - 

Hulls) z 1/11/95 
7)  Dodatek Ubezpieczenia Statku od Zanieczyszczeń (Pollution Endorsement) 1/5/71, 

8) Instytutowa Klauzula Wyłączająca Ryzyko Skażenia Radioaktywnego, Broń Chemiczną,       
Biologiczną, Biochemiczną oraz Elektromagnetyczną  (Institute Radioactive Contamination, 
Chemical, Biological, BioChemical  Electromagnetic  Weapons Exclusion Clause) 10/11/03, 

9) Klauzula Rozpoznania Daty przez Urządzenia Elektroniczne (Electronic Date Recognition 
Clause) 11/8/98, 

10) Instytutowe Klauzule Ubezpieczenia Statku na Czas od Ryzyk Wojennych i Strajkowych 
(Institute War and Strikes Clauses - Hulls - Time) 1/11/95. 

11) Instytutowa Klauzula Wyłączająca Ryzyko Ataku Informatycznego (Institute Cyber Attack       
Exclusion Clause) 10/11/03 

2. W razie rozbieżności pomiędzy postanowieniami SIWZ a OWU pierwszeństwo mają 
postanowienia SIWZ. 

 

§ 4 

1.  Ubezpieczyciel udziela Ubezpieczającemu ochrony ubezpieczeniowej w zakresie określonym 
w niniejszej Umowie. Okres ubezpieczenia dla wszystkich ryzyk – od 01.01.2019r. do 
31.12.2019r. z uwzględnieniem klauzul dodatkowych.  

2. Sumy ubezpieczenia i składki ubezpieczeniowe ustala się w oparciu o postanowienia OWU z 
uwzględnieniem zapisów SIWZ i tak dla poszczególnych ryzyk:  

 
A. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
Zakres ubezpieczenia – odpowiedzialność cywilna z tytułu prowadzenia działalności statutowej 
urzędu i posiadania mienia zgodnie z: 

 ustawą z 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji 
morskiej (Dz. U. z 2017, poz. 2205 ze zmianami); 

 rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 7 października 1991 r. w sprawie 
utworzenia urzędów morskich, określenia ich siedzib oraz terytorialnego zakresu działania 
dyrektorów urzędów morskich (Dz. U. nr 98, poz. 438 ze zmianami); 

 zarządzeniem nr 19 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 26 kwietnia 2018 r. w 
sprawie nadania statutu Urzędowi Morskiemu w Szczecinie wraz z Załącznikiem (Dz. Urz. 
MGMiŻŚ z dnia 27 kwietnia 2018 r. poz. 19)  

z rozszerzeniem o odpowiedzialność cywilną: 

-   z tytułu zarządzania i prowadzenia Ośrodka Szkolno-Wypoczynkowego Pobierowo oraz pokoi 
gościnnych     

- za szkody w mieniu należącym do gości Ośrodka Szkolno-Wypoczynkowego Pobierowo oraz 
pokoi gościnnych    

-  odpowiedzialność cywilną pracodawcy za szkody osobowe i rzeczowe w następstwie wypadków 
przy pracy, 

 
Suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 2 000 000,00 zł 

Limity odpowiedzialności na poszczególne rodzaje działalności: 

 200 000,00 zł na szkody z tytułu zarządzania i prowadzenia Ośrodka Szkolno-
Wypoczynkowego Pobierowo oraz pokoi gościnnych 

 50 000,00 zł na szkody w mieniu należącym do gości w Ośrodku Szkolno-Wypoczynkowym z 
włączeniem sprzętu elektronicznego i optycznego, 

 500.000,00 zł na szkody z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pracodawcy. 

 200.000,00 zł na szkody związane z uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą rzeczy, w tym 
samochodów, których posiadaczem lub współposiadaczem jest pracownik. 

 

Zakres terytorialny: Polska. 

Franszyza redukcyjna, franszyza integralna, udział własny – zniesione. 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, mienia, rzeczy osobistych, następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia, 
pojazdów mechanicznych oraz jednostek pływających z dodatkowym wyposażeniem, które rozpoczyna się w okresie 01.01.2019 r.-
31.12.2019 r. 

  

- 4 - 

 

Składka razem: ………………zł 

 
B. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 

Zakres ubezpieczenia – szkody spowodowane przez ogień, uderzenie pioruna, eksplozję, upadek 
statku powietrznego, huragan, deszcz nawalny, powódź, lawinę, śnieg, grad, zaleganie śniegu i 
lodu, trzęsienie ziemi, zapadanie lub osuwanie się ziemi, dym i sadzę, zalanie przez 
wydostawanie się cieczy lub pary z przewodów i urządzeń kanalizacyjnych, wodociągowych, 
centralnego ogrzewania lub technologicznych, wskutek cofnięcia się wody lub ścieków z sieci 
kanalizacyjnej, samoczynnego uruchomienia się instalacji tryskaczowych / zraszaczowych z 
innych przyczyn niż pożar oraz pozostawienia otwartych zaworów w ww. urządzeniach sieci, dym, 
uderzenie pojazdu (także własnego) w ubezpieczony przedmiot, huk ponaddźwiękowy, 
wandalizm* oraz przez akcję ratowniczą prowadzoną w związku ze zdarzeniami wymienionymi 
powyżej. 

 

Lp
. 

Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia  

w zł (zawiera podatek 
VAT)  

Składka 

1 Budynki wg Załącznika nr 6 w wartości księgowej brutto 38 945 521,36  

2 Tabor samochodowy nie ubezpieczony w zakresie AC wg 
Załącznika nr 8 w wartości rynkowej 

672 890,00  

3 Wyposażenie Ośrodka Szkolno-Wypoczynkowego 
Pobierowo w wartości księgowej brutto 

229 872,35  

 

System ubezpieczenia – sumy stałe. 

Sumy ubezpieczenia podane są wg wartości wskazanych w tabeli. 

 

Tabor samochodowy z poz. 2 wymieniony wyżej jest ubezpieczony w miejscach garażowania we 
wskazanych lokalizacjach. Ze względu na fakt, że tabor może być przemieszczany pomiędzy 
wskazanymi w Załączniku nr 8 lokalizacjami, powinien być objęty ochroną w każdej z 
wymienionych lokalizacji z wyłączeniem transportu. Wartość rynkowa pojazdów to wartość 
ustalana na podstawie aktualnych notowań rynkowych z uwzględnieniem cech indywidualnych 
pojazdu jak marka, typ, wersja, rok produkcji, przebieg i stan techniczny. 

Ochroną ubezpieczeniową od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz dewastacji objęte są pojazdy 
przechowywane w pomieszczeniach zamkniętych zgodnie z zapisami Ogólnych Warunków 
Ubezpieczenia.  

Wyposażenie z poz. 3 może być przemieszczane pomiędzy budynkami znajdującymi się na 
terenie Ośrodka Szkolno-Wypoczynkowego Pobierowo. Wyposażenie jest ubezpieczone bez 
względu na to, w jakim budynku jest przechowywane.  

Miejscem ubezpieczenia jest Ośrodek Szkolno - Wypoczynkowy Pobierowo „Białobórz”, ul. 
Grunwaldzka 2, 72-404 Pobierowo. Wyposażenie Ośrodka to m.in. meble, sprzęt AGD, sprzęt 
gastronomiczny, sprzęt sportowy (między innymi: stół do ping-ponga, stół bilardowy, stół z grą w 
„piłkarzyki”). 
 

Zabezpieczenia przeciwpożarowe we wszystkich lokalizacjach i dla wszystkich przedmiotów 
ubezpieczenia – zgodnie z wymogami ppoż. i BHP. We wszystkich lokalizacjach i w stosunku do 
wszystkich przedmiotów ubezpieczenia przestrzegane są powszechnie obowiązujące przepisy 
prawa w zakresie bhp i ppoż.  

 

Franszyza integralna – 200,00 zł (dla pojazdów z poz. 2 w ww. – zniesiona);  franszyza redukcyjna 
i udział własny – zniesione. 
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* Ryzyko wandalizmu zostaje włączone do zakresu ubezpieczenia zgodnie z poniższą klauzulą: 

Ubezpieczeniem objęte zostają szkody powstałe w wyniku wandalizmu rozumianego jako 
rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie przez osoby trzecie mienia objętego ubezpieczeniem od 
ognia i innych zdarzeń losowych (pozycja 1 i 3 powyższej tabeli) i nie związanych z kradzieżą z 
włamaniem i rabunkiem. Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela wynosi 20.000,00 zł na jedno i 
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Dodatkowo Ubezpieczyciel odpowiada za szkody 
estetyczne polegające w szczególności na pomalowaniu, porysowaniu powierzchni, umieszczeniu 
napisów i innych znaków graficznych na ubezpieczonym mieniu – limit na tego typu szkody wynosi 
10.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  

Franszyza redukcyjna na szkody powstałe wskutek dewastacji: brak.  

 

Składka razem: ………………zł 

 
C. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku 
Zakres ubezpieczenia: ubezpieczenie obejmuje szkody w mieniu powstałe wskutek kradzieży z 
włamaniem i rabunku (dokonanych lub usiłowanych) polegające na utracie lub ubytku wartości 
ubezpieczonego mienia z powodu jego zaboru, zniszczenia, dewastacji* lub kradzieży zwykłej 
(ryzyko kradzieży zwykłej reguluje klauzula zamieszczona poniżej). Dodatkowo, ponad sumę 
ubezpieczenia, Ubezpieczyciel pokryje również koszty usunięcia pozostałości po szkodzie, w tym 
koszty naprawy zniszczonych lub uszkodzonych zabezpieczeń z limitem 20.000,00 zł na jedno i 
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  

 

Lp. Przedmiot ubezpieczenia Zakres ubezpieczenia Suma 
ubezpieczenia 

 w zł 

1 Gotówka kradzież z włamaniem 50 000,00 

2 Gotówka rabunek w lokalu 50 000,00 

3 Gotówka rabunek w transporcie 350 000,00 

4 Wyposażenie Ośrodka Szkolno- 
Wypoczynkowego Pobierowo 

kradzież z włamaniem, 
rabunek, dewastacja* 

20 000,00 

5 Wyposażenie oraz mienie pracownicze, w 
tym telefony komórkowe i dokumenty 
(wszystkie lokalizacje, w tym Ośrodek 
Szkolno-Wypoczynkowy Pobierowo) 

kradzież zwykła  

 

10 000,00 

6 Tabor samochodowy nie ubezpieczony w 
zakresie AC wg Załącznika nr 8 

kradzież z włamaniem, 
rabunek, dewastacja* 

150 000,00 

 

*dewastacja rozumiana jako umyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez 
osoby trzecie związane z kradzieżą z włamaniem lub rabunkiem. 
System ubezpieczenia – na pierwsze ryzyko 

Franszyza integralna, franszyza redukcyjna, udział własny – zniesione. 
 

Klauzula kradzieży zwykłej  
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzula postanowień ogólnych warunków 
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia rozszerza się zakres ochrony 
ubezpieczeniowej o ryzyko kradzieży zwykłej pod warunkiem, że Ubezpieczający zawiadomi o tym 
fakcie policję bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą. Dla 
potrzeb niniejszej umowy kradzież zwykła rozumiana jest jako zabór mienia w celu 
przywłaszczenia.  
Limit dla ryzyka kradzieży zwykłej wynosi 10.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia.  
Franszyza redukcyjna dla tego ryzyka wynosi 100 zł.  
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Rodzaj wartości: 
- poz. 1, 2, 3 - nominalna 
- poz. 4, 5 - księgowa brutto 
- poz. 6 - rynkowa 

Miejsce ubezpieczenia: 

poz. 1, 2, 5 - wszystkie placówki Urzędu Morskiego w Szczecinie 

poz. 3 – teren RP 

poz. 4 – teren Ośrodka Szkolno-Wypoczynkowego Pobierowo 

poz. 6 - zgodnie z Załącznikiem nr 8 

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe – wartości pieniężne przechowywane w urządzeniach 
określonych właściwymi przepisami; pomieszczenie kasy okratowane w budynku głównym przy pl. 
Batorego w budynku portier 24 h / dobę oraz sygnalizacja alarmowa 

Przewozu wartości pieniężnych dokonuje wyspecjalizowana firma ochroniarska. 

Monitoring we wszystkich placówkach Urzędu Morskiego w Szczecinie.  

Monitoring i ochrona fizyczna 24 godziny na dobę w Bazach Oznakowania Nawigacyjnego w 
Szczecinie i Świnoujściu, w Ratuszu w Szczecinie, Kapitanacie Portu Szczecin, Kapitanacie Portu 
Świnoujście i w Punkcie Obserwacyjnym w Świnoujściu. 

Teren Ośrodka Szkolno-Wypoczynkowego Pobierowo: 

- dozór bezpośredni pracownika Ubezpieczającego (w godzinach pracy) i pracownika ochrony, 

- po godzinach pracy, w dni wolne i święta - dozór przez pracownika ochrony. 

 

Składka razem: ………………zł 

 
D.  Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 
Zakres ubezpieczenia – obejmuje szkody powstałe w wyniku nagłego, nieprzewidzianego 
i niezależnego od woli ubezpieczającego zdarzenia, w wyniku którego ubezpieczone mienie uległo 
zniszczeniu, uszkodzeniu lub utracie. 
Zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o: 

 szkody spowodowane kradzieżą z włamaniem i rabunkiem, 

 szkody spowodowane poprzez użytkowanie mobilnego sprzętu przenośnego, 

 szkody spowodowane kradzieżą zwykłą w trakcie przenoszenia lub przewożenia (dotyczy 
poz. 2 i 3 poniżej) zgodnie z klauzulą kradzież zwykłej opisanej poniżej, 

 szkody w sprzęcie zainstalowanym, użytkowanym lub przewożonym na jednostkach 
pływających Ubezpieczającego na terytorium określonym w SIWZ. 

 

Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia w zł    Składka w zł  

1 Sprzęt elektroniczny stacjonarny na sumy stałe  442 000,00   

2 sprzęt elektroniczny przenośny (komputerowy) 76 335,00   

3 sprzęt elektroniczny przenośny – pozostały 1 155 500,00   

4 Oprogramowanie i dane na pierwsze ryzyko 100 000,00   

Razem    

Sumy ubezpieczenia podane są wg wartości odtworzeniowej. 
 

Przedmiot ubezpieczenia wskazany jest w Załączniku nr 7 
Miejsce ubezpieczenia: teren Polski oraz jednostki pływające Ubezpieczającego 

Franszyza redukcyjna:  

 - dla sprzętu o wartości do 1.000,00 zł:  100,00 zł 

 - dla sprzętu o wartości ponad 1.000,00 zł:  300,00 zł 
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Klauzula kradzieży zwykłej (obligatoryjna) 
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzula postanowień ogólnych warunków 
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia rozszerza się zakres ochrony 
ubezpieczeniowej o ryzyko kradzieży zwykłej pod warunkiem, że Ubezpieczający zawiadomi o tym 
fakcie policję bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą. Dla 
potrzeb niniejszej umowy kradzież zwykła rozumiana jest jako zabór mienia w celu 
przywłaszczenia.  
Limit dla ryzyka kradzieży zwykłej wynosi 300.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia. Franszyza redukcyjna dla tego ryzyka wynosi 100 zł. 

 

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe w postaci monitoringu we wszystkich placówkach Urzędu 
Morskiego w Szczecinie. Monitoring i ochrona fizyczna 24 godziny na dobę w Bazach 
Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie i Świnoujściu, w Ratuszu w Szczecinie, Kapitanacie 
Portu Szczecin, Kapitanacie Portu Świnoujście i w Punkcie Obserwacyjnym w Świnoujściu.  

Ze względu na charakterystykę sprzętu wymienionego w Załączniku nr 7 nie jest możliwe 
określenie, na jakich jednostkach będzie on użytkowany. Sprzęt ten może być używany na każdej 
z wymienionych w SIWZ jednostce pływającej. Zakres terytorialny jednostek pływających, na 
których znajduje się ubezpieczony sprzęt elektroniczny: w żegludze osłoniętej, portowej, krajowej 
z zezwoleniem na obsługę toru wodnego będącego w gestii Urzędu Morskiego w Szczecinie, 
osłoniętej z wyjściem na redę (obszar działania VTS) oraz przybrzeżnej.  

 

Składka razem: ………………zł 

 
Klauzule dodatkowe rozszerzające zakres ochrony ubezpieczeniowej 

 

Obligatoryjne: 

 
Klauzula reprezentantów - dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz 
ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień Ogólnych Warunków 
Ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że Ubezpieczyciel nie 
odpowiada za szkody spowodowane umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa 
Ubezpieczającego lub osób, za które Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność. Osobami tymi są: 
dyrektor, jego zastępcy, stosownie do par. 6 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Morskiego w 
Szczecinie z 17 listopada 2006r. (ze zmianami), pełnomocnicy uprawnieni do składania i 
przyjmowania oświadczeń woli w imieniu Ubezpieczającego w jego sprawach prawno-
majątkowych. 

Klauzula swobodnego transferu mienia między lokalizacjami – dotyczy ubezpieczenia mienia od 
ognia i innych zdarzeń losowych 
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień Ogólnych Warunków 
Ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że Ubezpieczyciel 
dopuszcza możliwość przemieszczania mienia między zgłoszonymi do ubezpieczenia 
lokalizacjami z wyłączeniem szkód powstałych podczas transportu.  
Limit odpowiedzialności 500.000,00 zł (klauzula dotyczy wyposażenia ośrodka wczasowego oraz 
taboru samochodowego nie ubezpieczanego w zakresie auto-casco - poz. 2 i 3 w ubezpieczeniu 
od ognia i innych zdarzeń losowych) 

 

Klauzula przepięć - dotyczy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych 
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień Ogólnych Warunków 
Ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że Ubezpieczyciel 
zrekompensuje szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu wskutek przepięć spowodowanych 
wyładowaniami atmosferycznymi w tym szkody powstałe w wyniku nagłego wzrostu napięcia w 
sieci elektrycznej. Ww. zdarzenia losowe pozostają objęte ochroną ubezpieczeniową pod 
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warunkiem odpowiedniego zabezpieczenia mienia poprzez zainstalowanie ograniczników 
(odgromników i ochronników przeciwprzepięciowych).  
Ubezpieczyciel odpowiada także za szkody wywołane niewłaściwymi parametrami napięcia 
elektrycznego nie spowodowanych przez wyładowania atmosferyczne.  
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje wkładek topikowych, bezpieczników, styczników, 
odgromników, czujników, żarówek, lamp, grzejnych urządzeń elektrycznych.  
Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela na szkody objęte niniejszą klauzulą wynosi  
200.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  
 

Klauzula leeway (wyłączenia proporcji) – dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń 
losowych oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień Ogólnych Warunków 
Ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że wyłączona zostanie 
zasada stosowania proporcjonalnej redukcji odszkodowania w przypadku, gdy różnica między 
sumą ubezpieczenia zadeklarowaną w polisie dla poszczególnego składnika mienia, a faktyczną 
wartością tego mienia na dzień szkody wynosi nie więcej niż 30%. Zasady proporcjonalnej 
redukcji odszkodowania nie stosuje się także w przypadku szkód o wartości do 50.000 zł.  
 

Klauzula automatycznego wzrostu wartości mienia – dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i 
innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. 
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień Ogólnych Warunków 
Ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że zakresem 
ubezpieczenia zostaje automatycznie objęte mienie, w którego posiadanie wejdzie 

Ubezpieczający w okresie trwania odpowiedzialności Ubezpieczyciela, przy czym: 
1. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od momentu przejścia na Ubezpieczonego ryzyka 
związanego z posiadaniem mienia. 
2. Warunkiem ochrony ubezpieczeniowej jest udokumentowany fakt przejścia na Ubezpieczonego 
ryzyka związanego z posiadaniem mienia. 
3. W trakcie okresu ubezpieczenia Ubezpieczający nie ma obowiązku informowania 
Ubezpieczyciela o zmianach w majątku. 
4. Jeżeli w okresie ubezpieczenia nastąpił wzrost wartości majątku, Ubezpieczający obowiązany 
jest zgłosić w terminie 30 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia aktualną wartość składników 
majątkowych wraz z terminem wejścia w ich posiadanie. Ubezpieczyciel w ciągu 14 dni od 
powiadomienia wystawi jedną polisę rozliczającą wzrost wartości środków trwałych. Rozliczenie 
wzrostu wartości związane z przedmiotową klauzulą nastąpi wg systemu „pro rata temporis” za 
każdy dzień ubezpieczenia z zachowaniem stawki z okresu ubezpieczenia. Składka będzie 
naliczana za rzeczywisty okres ochrony ubezpieczeniowej: od daty oznaczającej początek 
ochrony danego składnika majątkowego do daty oznaczającej koniec ochrony tego składnika.  
5. Górną granicą odpowiedzialności Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli jest wartość 
stanowiąca 20% sumy ubezpieczenia z początku okresu ubezpieczenia. 
 

Klauzula kosztów rzeczoznawców - dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń 
losowych oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. 
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień Ogólnych Warunków 
Ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że ochroną 
ubezpieczeniową obejmuje się dodatkowe, uzasadnione, udokumentowane i konieczne koszty 
związane z wynagrodzeniem należnym rzeczoznawcom, inspektorom, inżynierom budownictwa, 
architektom, a także pozostałe koszty ekspertów, które ubezpieczający jest zobowiązany ponieść 
w celu odtworzenia lub zastąpienia ubezpieczonego mienia dotkniętego szkodą, w tym koszty 
poniesione na wyliczenie i przygotowanie roszczenia przez Ubezpieczającego. Ubezpieczone 
koszty ww. ekspertów nie mogą przekraczać normalnie obowiązujących stawek rynkowych. Limit 
100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  
 

Klauzula kosztów odtworzenia dokumentacji – dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych 
zdarzeń losowych 
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień Ogólnych Warunków 
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Ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że Ubezpieczyciel pokrywa 
ponad sumę ubezpieczenia uzasadnione i udokumentowane koszty związane z odtworzeniem 
dokumentacji (aktów, planów, dokumentów, danych) uszkodzonej, zniszczonej lub utraconej; 
ochrona obejmuje wyłącznie koszty robocizny poniesione na takie odtworzenie dokumentacji z 
włączeniem przeprowadzenia niezbędnych badań i analiz oraz koszty odtworzenia nośników, na 
których dokumentacja była zawarta.  
Powyższe koszty objęte są ochroną ubezpieczeniową do limitu odpowiedzialności w wysokości 
10% wartości szkody, jednak nie więcej niż 50.000,00 zł w okresie ubezpieczenia.   
 

Klauzula ubezpieczenia robót budowlanych – dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych 
zdarzeń losowych 
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień Ogólnych Warunków 
Ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że niniejszą klauzulą 
rozszerza się zakres ubezpieczenia o szkody powstałe w związku z prowadzeniem robót 
budowlano-montażowych: 

1) w mieniu będącym przedmiotem ubezpieczenia do sum ubezpieczenia określonych w 
umowie ubezpieczenia,  

2) w mieniu będącym przedmiotem robót budowlano-montażowych, do limitu 
odpowiedzialności 500.000,00 zł dla wszystkich lokalizacji, który obejmuje wartość mienia 
będącego przedmiotem robót oraz koszt ich wykonania w okresie ubezpieczenia, pod 
warunkiem, że : 
2.a) prowadzone roboty nie wymagają zgody (pozwolenia na budowę) odpowiednich 

organów władzy zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
2.b) realizacja robót nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub 

konstrukcji dachu, 
2.c) roboty prowadzone są przez lub na zlecenie Ubezpieczającego w obiektach 

oddanych do użytkowania/eksploatacji, w miejscu ubezpieczenia wskazanym w 
dokumencie ubezpieczenia,  

2.d) obszar wykonywanych prac jest wydzielony i oznakowany zgodnie z 
obowiązującymi wymogami. 

 

Klauzula ubezpieczenia sprzętu przenośnego 
Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, że Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony 
ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialność za szkody powstałe w elektronicznym sprzęcie 
przenośnym użytkowanym do celów służbowych poza miejscem ubezpieczenia określonym w 
polisie.  
W przypadku kradzieży z włamaniem ubezpieczonych przedmiotów z pojazdu Ubezpieczyciel 
odpowiada tylko wtedy gdy: 

 pojazd posiada trwałe zadaszenie (jednolita sztywna konstrukcja), wyposażony jest w auto 
alarm i / lub  immobiliser,  

 w trakcie postoju podczas transportu pojazd został prawidłowo zamknięty na wszystkie 
istniejące zamki oraz posiada sprawny immobiliser lub system alarmowy, który został 
uruchomiony, 

 kradzież z włamaniem miała miejsce pomiędzy godziną 6.00 a 22.00 (ograniczeń 
czasowych nie stosuje się, gdy pojazd z transportowanym sprzętem był pozostawiony na 
parkingu strzeżonym lub w zamkniętym garażu), 

 sprzęt pozostawiony w pojeździe jest niewidoczny z zewnątrz, np. w bagażniku. 
W każdym przypadku utraty sprzętu w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku obowiązuje 
udział własny Ubezpieczającego w wysokości 10% wartości szkody, nie mniejszy niż 100 zł.  
Ubezpieczyciel  nie odpowiada za szkody objęte polisą Auto-Casco i OC oraz powstałe wskutek 
niewłaściwego, niezgodnego z zaleceniami producenta opakowania lub jego braku. 
 

Klauzula ubezpieczenia sprzętu elektronicznego zainstalowanego lub przewożonego na jednostce 
pływającej 
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Ustala się, z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego i innych postanowień lub załączników do 
umowy ubezpieczenia, że zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody w sprzęcie 
elektronicznym zainstalowanym lub przewożonym na jednostce pływającej na terytorium 
określonym w SIWZ. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody objęte 
ubezpieczeniem casco jednostki pływającej. 
 

Klauzula 48 godzin – dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków 
ubezpieczenia strony uzgodniły, że wszystkie szkody powstałe w czasie następujących po sobie 
48 godzin na skutek ciągłego oddziaływania tego samego pojedynczego 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. 
 

Klauzula wartości księgowej brutto – dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń 
losowych 
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień Ogólnych Warunków 
Ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że na podstawie niniejszej 
klauzuli ustala się, że w przypadku zadeklarowania przez Ubezpieczonego do ubezpieczenia 
mienia w wartościach księgowych brutto (wartość księgowa początkowa) Ubezpieczyciel 
akceptuje zadeklarowane wartości bez względu na  wiek, stopień umorzenia (amortyzacji) i 
technicznego lub faktycznego zużycia ubezpieczanego mienia a odszkodowanie za uszkodzone 
mienie będzie wypłacane w pełnej wartości do wartości księgowej brutto uszkodzonego mienia.  
 

Klauzula terminu dokonania oględzin – do wszystkich ubezpieczeń majątkowych  
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków 
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że w przypadku zajścia 
szkody Ubezpieczyciel zobowiązany jest do dokonania oględzin w terminie nie dłuższym niż 3 dni 
robocze od momentu zgłoszenia szkody. 
 

Klauzula ubezpieczenia kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie – do mienia od ognia i innych 
zdarzeń losowych 
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień Ogólnych Warunków 
Ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że Ubezpieczyciel pokrywa 
ponad sumę ubezpieczenia uzasadnione i udokumentowane koszty poniesione przez 
Ubezpieczającego wynikłe z zaistnienia szkody objętej umową ubezpieczenia, powstałe w 
związku z uprzątnięciem pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki/ demontażu części 
niezdatnych do użytku, ich wywozem, składowaniem lub utylizacją. Ochrona obejmuje również 
koszty demontażu i ponownego montażu nieuszkodzonych części ubezpieczonego mienia, jeżeli 
czynności takie są niezbędne w celu przeprowadzenia naprawy mienia dotkniętego szkodą. 
Powyższe koszty objęte są ochroną ubezpieczeniową do limitu odpowiedzialności w wysokości 
10% wartości szkody, jednak nie więcej niż 200.000,00 zł w okresie ubezpieczenia.  

Klauzula zabezpieczeń – do ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz kradzieży z 
włamaniem i rabunku 
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień Ogólnych Warunków 
Ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia Ubezpieczyciel oświadcza, że stan 
zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciw kradzieżowych wymieniony w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia uznaje za wystarczający do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej.  
 

Klauzula katastrofy budowlanej - do ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych 
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień Ogólnych Warunków 
Ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że: 
1. Niniejszą klauzulą rozszerza się zakres ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń 
losowych o szkody powstałe w następstwie katastrofy budowlanej przez którą rozumie się 
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niezamierzone, nieprzewidziane, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części 
w wyniku nagłej samoistnej utraty wytrzymałości jego elementów konstrukcyjnych. 
2. Nie jest katastrofą budowlaną: 

a) uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się do naprawy lub 
wymiany,  
b) uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami, 
c) awaria instalacji. 

3. Limit odpowiedzialności stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela na jedno 
i wszystkie zdarzenia powstałe w okresie ubezpieczenia w następstwie katastrofy budowlanej: 
20 000 000,00 zł. 
4. Niniejsza klauzula nie obejmuje szkód w obiektach użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem.  
 

Klauzula rezygnacji z regresu wobec pracowników ubezpieczonego – do wszystkich ubezpieczeń 
majątkowych i OC z tytułu prowadzenia działalności 
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień Ogólnych Warunków 
Ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że Ubezpieczyciel zrzeka 
się przysługującego mu na podstawie art. 828 k.c. prawa do roszczenia zwrotnego wobec sprawcy 
szkody z tytułu wypłaty odszkodowania Ubezpieczonemu, w przypadku gdy sprawcą szkody jest 
pracownik lub osoba świadcząca na rzecz Ubezpieczonego pracę na podstawie umowy 
cywilnoprawnej (nie dotyczy szkód wyrządzonych umyślnie)  
 

Klauzula niezmienności stanu faktycznego – do wszystkich ubezpieczeń majątkowych 
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków 
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że Ubezpieczający 
zwolniony jest z obowiązku zabezpieczenia niezmienności stanu faktycznego po zaistnieniu 
szkody, jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub konieczne jest zapobieżenie dalszym 
stratom wynikającym ze specyfiki działalności 
 

Klauzula zniszczenia mienia wskutek akcji ratunkowej – do ubezpieczenia od ognia i innych 
zdarzeń losowych 
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków 
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że zakres ochrony 
ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody polegające na zniszczeniu ubezpieczonego 
mienia na skutek akcji ratunkowej prowadzonej w związku z zaistniałymi zdarzeniami objętymi 
umową ubezpieczenia (bez ograniczeń, lecz do wysokości sumy ubezpieczenia). 
 

Klauzula uderzenia pojazdu własnego – do ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych 
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków 
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że ubezpieczeniem objęte 
są szkody spowodowane uderzeniem pojazdu używanym przez Ubezpieczonego lub przez osoby, 
za które ponosi odpowiedzialność. 
 

Klauzula elementów zewnętrznych – do ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych 
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków 
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że ochroną 
ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe wskutek kradzieży urządzeń lub elementów 
budynków i budowli, które ze względu na swoje przeznaczenie są zamontowane na stałe na 
zewnątrz budynku lub budowli.  
Ochrona ubezpieczeniowa w szczególności obejmuje: markizy, zadaszenia, siłowniki bram, 
zewnętrzne elementy telewizji przemysłowej, anteny, zewnętrzne części klimatyzatorów, neony, 
szyldy reklamowe, lampy i oprawy świetlne zewnętrzne. 
Ubezpieczyciel odpowiada za szkody określone wyżej wyłącznie pod warunkiem, że: 

- teren, na którym znajdują się budynki i budowle jest oświetlony po zmroku i pod stałym 
dozorem poza godzinami pracy Ubezpieczającego lub 

- urządzenia i przedmioty są zamocowane na dachu budynku lub budowli lub na wysokości 
nie mniejszej niż 2m od poziomu terenu (niniejsze postanowienie nie dotyczy siłowników bram). 
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Limit odpowiedzialności wynosi 20.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia.  
Franszyza redukcyjna wynosi 200,00 zł.  
 

Klauzula szyb lub innych rzeczy szklanych – do ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń 
losowych 
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków 
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że ochroną 
ubezpieczeniową obejmuje się szyby i inne przedmioty od stłuczenia z limitem 10.000,00 zł na 
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  
Ubezpieczeniem w szczególności objęte są szyby okienne i drzwiowe, zewnętrzne i wewnętrzne, 
oszklenia ścian i dachów oraz przegród ściennych z luksferów, okładziny ścian, filarów i słupów, 
kamiennych, szklanych i ceramicznych blatów, ceramiczne płyty grzewcze, szklane elementy 
okapu, szyby w piekarniku lub kuchence mikrofalowej, lustra przytwierdzone na stałe, obudowy i 
osłony kabin, boksów, wanien i brodzików, muszle klozetowe, bidety, szyby kominkowe, akwaria, 
terraria. Jednocześnie zastrzega się, że w przypadku braku możliwości wymiany oszklenia bez 
naruszenia konstrukcji, w której oszklenie jest osadzone, ochroną ubezpieczeniową objęte są 
także elementy konstrukcyjne stolarki okiennej lub drzwiowej. Przez stłuczenie rozumie się także 
pęknięcie lub wyszczerbienie. 
W ubezpieczeniu zastosowania nie będzie miała franszyza ani udział własny.  
 

Warunków i taryf – do wszystkich ryzyk 
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków 
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia 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 umowie ubezpieczenia w dniu dokonywania zmiany.  
 

Klauzula poszukiwania wycieków – do ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych  
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków 
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że ochrona 
ubezpieczeniowa obejmuje koszty poszukiwania wycieków z instalacji wodno-kanalizacyjnej, 
centralnego ogrzewania lub klimatyzacyjnej oraz usunięcia skutków takich poszukiwań.  
 

Fakultatywne: 

 

Klauzula nieszczelności – do ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych 

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień Ogólnych Warunków 
Ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że Ubezpieczyciel 
obejmuje ochroną szkody powstałe wskutek zalania przez nieszczelne: dachy, złącza zewnętrzne 
budynków, stolarki okienne i drzwiowe bez względu na ich stan techniczny. 

Limit na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 50.000 zł 
 

Klauzula terroryzmu – do ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych  

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień Ogólnych Warunków 
Ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia do zakresu ochrony ubezpieczeniowej 
włącza się szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w wyniku zdarzeń losowych objętych 
ochroną ubezpieczeniową oraz akcji ratowniczej prowadzonej w związku z tymi zdarzeniami, 
będącymi bezpośrednim następstwem aktów terroryzmu. Przez akty terroryzmu rozumie się 
wszelkiego rodzaju działanie mające na celu wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności lub 
dezorganizację życia publicznego dla osiągnięcia określonych skutków ekonomicznych, 
politycznych, religijnych, ideologicznych, socjalnych i społecznych. Limit odpowiedzialności na 
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 2.000.000 zł.  
 

Klauzula zalania mienia przez wody gruntowe - do ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń 
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losowych 

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień Ogólnych Warunków 
Ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że Zakład Ubezpieczeń 
rozszerza zakres ubezpieczenia mienia Ubezpieczającego / Ubezpieczonego o szkody powstałe 
w następstwie zalania w wyniku podniesienia się poziomu wód gruntowych, jeśli przyczyną 
podniesienia się poziomu wód gruntowych był deszcz nawalny lub powódź występująca na 
terenach, gdzie znajduje się mienie Ubezpieczającego / Ubezpieczonego nawet jeśli mienie to nie 
było bezpośrednio dotknięte ryzykiem powodzi lub deszczu nawalnego.  
Limit na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 2.000.000 zł 

 
E.  Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków 

Ubezpieczeni: Pracownicy biorący udział w lotach inspekcyjnych  

Liczba ubezpieczonych osób: 10 

Forma zawarcia ubezpieczenia: Bezimienna 

Czas ochrony: Ograniczony do wypadków podczas wykonywania pracy 
zawodowej oraz w drodze z domu do pracy i z pracy do domu.  

Zakres ubezpieczenia: Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku, 
trwały uszczerbek na zdrowiu, naprawa lub nabycie protez i 
środków  pomocniczych z rozszerzeniem o ryzyko zawału serca, 
krwotok  śródmózgowy i udar mózgu 

Suma ubezpieczenia na osobę: 20 000,00 zł 

Rodzaje i wypłata świadczeń: -  100% sumy ubezpieczenia, tj. 20 000,00 zł z tytułu śmierci 
wskutek NNW, 

- 100% sumy ubezpieczenia, tj. 20 000,00 zł z  tytułu trwałego 
inwalidztwa całkowitego, 

- 1% sumy ubezpieczenia za 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu 
Składka za 1 osobę za rok: …………..zł 
Składka razem: ………………zł 
 
F. Ubezpieczenie kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków w podróżach 
zagranicznych 

Ubezpieczeni: pracownicy administracyjni 

Liczba ubezpieczonych osób: 30  

Łączna liczba dni pobytu za granicą 
ww. osób: 

360 

Forma zawarcia ubezpieczenia: bezimienna 

Zakres terytorialny: cały świat 

Zakres ubezpieczenia: koszty leczenia za granicą (tj. leczenia szpitalnego, leczenia 
ambulatoryjnego i dentystycznego z wyłączeniem leczenia 
profilaktycznego i protetycznego), następstwa 
nieszczęśliwych wypadków (tj. śmierć, trwały uszczerbek na 
zdrowiu), assistance 

Suma ubezpieczenia kosztów 
leczenia na osobę: 

35 000,00 EURO* 

Suma ubezpieczenia NNW na osobę:   2 000,00 EURO* 

Wypłata świadczeń z tytułu NNW w 
zł na osobę: 

- 100% sumy ubezpieczenia NNW z tytułu śmierci 
- 100% sumy ubezpieczenia NNW z tytułu trwałego 
inwalidztwa całkowitego, określony % sumy  ubezpieczenia 
NNW z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu 
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* równowartość w złotych polskich przy zastosowaniu średniego kursu dewiz z Tabeli Kursów NBP 

obowiązującego w dniu realizacji płatności 

 

W przypadku, gdy liczba osób ubezpieczonych i liczba dni pobytu za granicą ulegnie zmianie, 
polisa zostanie rozliczona po zakończeniu ochrony ubezpieczeniowej.  
Przed wyjazdem Ubezpieczający zobowiązany jest do każdorazowego wydawania swoim 
pracownikom dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia dostarczonego przez 
Ubezpieczyciela. Ubezpieczony nie jest zobowiązany do dostarczania Ubezpieczycielowi 
informacji o wyjeździe.  
Rozliczenie polisy odbędzie się w terminie do 45 dni po zakończeniu ubezpieczenia na podstawie 
przesłanych przez Zamawiającego danych o zrealizowanych łącznie ilości dni pobytu za granicą.  
Ubezpieczyciel dodatkowo zobowiązuje się dostarczyć Ubezpieczonemu 4 imienne potwierdzenia 
ww. ubezpieczenia.  

 

Składka za 1 osobodzień: …………..zł 
Składka razem: ………………zł 
 
G.  Ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów 

1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów   
mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów (OC) 

 Przedmiot ubezpieczenia – pojazdy wg Załącznika nr 8 do Umowy. 

Zakres ubezpieczenia – zgodnie z Ustawą z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, 
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 ze zmianami). 

 Suma gwarancyjna: 
 w przypadku szkód na osobie – 5 000 000,00 EUR w odniesieniu do jednego zdarzenia, 

którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych; 

 w przypadku szkód w mieniu – 1 000 000,00 EUR w odniesieniu do jednego zdarzenia, 
którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych. 

 Zakres terytorialny – państwa członkowskie Unii Europejskiej. 

 
2. Ubezpieczenie dobrowolne AUTOCASCO (AC + Kradzież) 

Przedmiot ubezpieczenia – pojazdy wskazane w Załączniku nr 8 do SIWZ wraz z wyposażeniem, 
tj. sprzętem i urządzeniami służącymi do utrzymania i używania pojazdu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, a także służącymi bezpieczeństwu jazdy oraz zabezpieczeniu pojazdu przed 
kradzieżą. 

 Ubezpieczenie autocasco obejmuje szkody powstałe w pojeździe bądź jego wyposażeniu 
polegające na: 

 uszkodzeniu pojazdu w związku z ruchem i postojem wskutek nagłego działania siły 
mechanicznej w momencie zetknięcia pojazdu z innym pojazdem, osobami, zwierzętami 
lub przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu, działania osób trzecich, w tym 
również włamania; 

 uszkodzeniu lub utracie pojazdu wskutek takich zdarzeń losowych jak: powódź, zatopienie, 
uderzenie pioruna, pożar, wybuch, opad atmosferyczny, huragan, osuwanie lub zapadanie 
się ziemi, nagłe działanie czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z 
zewnątrz pojazdu; 

 uszkodzeniu wnętrza pojazdu przez osoby, których przewóz wymagany był potrzebą 
udzielenia pomocy medycznej; 

 kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia; 

 uszkodzeniu pojazdu w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego użycia, kradzieży 
pojazdu, jego części lub wyposażenia 
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 Suma ubezpieczenia – aktualna wartość rynkowa pojazdu wraz z wyposażeniem z 
uwzględnieniem podatku VAT, dla pojazdów nowych – wartość fakturowa, która będzie 
obowiązywać przez 6 miesięcy od początku okresu ubezpieczenia. Przedstawione w SIWZ 
wartości pojazdów  mogą być  korygowane w momencie zawierania umów ubezpieczenia. 

 Franszyza redukcyjna, udział własny w szkodzie – zniesione. 

 Franszyza integralna – 200,00 zł. 

 Amortyzacja części – wykupiona. 

 Konsumpcja sumy ubezpieczenia – wykupiona. 

 Zakres terytorialny – Polska oraz pozostałe kraje europejskie (z wyłączeniem szkód 
kradzieżowych na terenie Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii)  

 
3. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów (NNW) 

 Suma ubezpieczenia w przypadku śmierci oraz trwałego inwalidztwa całkowitego – 10 000,00 
zł na osobę. 

 Zakres ubezpieczenia – trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku 
z ruchem pojazdu oraz podczas wsiadania do pojazdu i wysiadania z pojazdu, podczas 
przebywania w pojeździe w przypadku zatrzymania pojazdu lub postoju pojazdu na trasie 
jazdy, podczas naprawy pojazdu na trasie jazdy, bezpośrednio przy załadowywaniu i 
rozładowywaniu pojazdu bądź przyczepy zespolonej z pojazdem. 

 Zakres ubezpieczenia obejmuje również trwałe następstwa zawału serca oraz krwotoku 
śródmózgowego powstałe u kierowcy podczas ruchu pojazdu mechanicznego. 

 Zakres terytorialny – Polska oraz pozostałe kraje europejskie.  
 

4. Ubezpieczenie assistance (ASS) 

-   Przedmiot ubezpieczenia – usługi assistance na rzecz Ubezpieczonego świadczone w związku 
z wypadkiem drogowym, wypadkiem pozostającym w związku z ruchem pojazdu, awarią, 
kradzieżą lub utratą pojazdu z innych przyczyn a także jego unieruchomieniem. 

-  Zakres ubezpieczenia – dla pojazdów ubezpieczonych w OC i AC zakres podstawowy 
obejmujący na terenie Polski co najmniej organizację i pokrycie kosztów: informacji 
serwisowej, pomocy drogowej, przekazania wiadomości i holowania pojazdu do 100 km; dla 
pojazdów oznaczonych w Załączniku nr 8 jako Assistance Europa – zakres rozszerzony 
obejmujący oprócz ww. świadczeń co najmniej holowanie pojazdu do 400 km, organizację 
parkingu, złomowanie pojazdu, zakwaterowanie w hotelu do 48 godzin, pojazd zastępczy 
obejmujący teren Europy na co najmniej 5 dni.  

 
Klauzule wspólne do wszystkich ryzyk komunikacyjnych (obligatoryjne) 

 

Klauzula likwidacji szkód: 

 oględziny mające na celu oszacowanie rozmiaru szkody dokonywane będą przez 
przedstawiciela Ubezpieczyciela w warsztatach naprawczych, siedzibie Ubezpieczającego lub 
innym uzgodnionym miejscu w ciągu 3 dni roboczych od momentu zawiadomienia o szkodzie; 

 dodatkowe oględziny w warsztacie naprawczym odbędą się w ciągu 2 roboczych od momentu 
stwierdzenia przez warsztat naprawczy konieczności ich przeprowadzenia  

 rozliczanie kosztów naprawy pojazdu nastąpi na podstawie uprzednio uzgodnionych z 
Ubezpieczycielem kosztów i sposobu naprawy przez warsztat wykonujący naprawę;  

 ww. nie dotyczy sytuacji, w których konieczna jest naprawa w stacji autoryzowanej; 

 kalkulacja kosztów naprawy zarówno po pierwszych jak i po każdych następnych oględzinach 
będzie przekazywana drogą elektryczną do wiadomości osobie zgłaszającej szkodę z 
ramienia Urzędu Morskiego 

 zwrot kosztów naprawy dokonywany będzie przez Ubezpieczyciela przelewem w kwocie z 
podatkiem VAT (bez okazywania oryginału faktury VAT) na konto Urzędu Morskiego w 
Szczecinie lub na konto warsztatu wykonującego naprawę. 
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Klauzula automatycznego pokrycia nowo nabytego środka transportu:  

Ochroną ubezpieczeniową objęte zostaną pojazdy przyjęte przez Ubezpieczającego w 
użytkowanie na zasadzie zakupu lub będące w jego posiadaniu w ramach umów leasingu, 
dzierżawy, najmu lub użyczenia o ile ponosi on ryzyko ich utraty, zniszczenia lub uszkodzenia. 
Ustala się, że warunki ubezpieczenia zawarte w SIWZ obowiązują w zakresie OC, AC, NW i 
Assistance od chwili zarejestrowania pojazdów przez Ubezpieczającego i ustaleniu sumy 
ubezpieczenia. Zgłoszenie zakupu pojazdów Ubezpieczycielowi przez Ubezpieczającego nastąpi 
w dniu przejęcia, podpisania umowy lub rejestracji w upoważnionym do tego Urzędzie. 
 

Klauzula wyrównania okresów ubezpieczenia:  

Pojazdy nowe, które wejdą do ubezpieczenia w trakcie 2019r. zostaną ubezpieczone 
z wyrównaniem okresu ubezpieczenia do 31.12.2019r. zgodnie z klauzulą automatycznego 
pokrycia nowo nabytego środka transportu. Składka za ubezpieczenia krótsze niż 12 miesięcy 
w ubezpieczeniach dobrowolnych (AC, NNW, assistance) będzie naliczana w systemie pro rata 
temporis za każdy dzień ubezpieczenia. Składka za ubezpieczenie OC będzie rozłożona na II raty. 
I rata będzie naliczana za okres od dnia ubezpieczenia do 31.12.2019r. w systemie pro rata 
temporis za każdy dzień ubezpieczenia. II rata będzie stanowiła różnicę między składką roczną a 
I ratą, przy czym II rata zostanie automatycznie umorzona w momencie, gdy Ubezpieczyciel 
otrzyma wypowiedzenie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC, które Urząd Morski lub jego 
Pełnomocnik – Kancelaria Brokerska Janowski i Wspólnicy Sp. z o.o. zobowiązuje się dostarczyć 
co najmniej 1 dzień przed okresem wyrównania okresów ubezpieczenia.  
Wyrównanie okresu ubezpieczenia nie ma zastosowania w przypadku zbycia pojazdu przed datą 
wyrównania. 

 
 

Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia Składka w zł 
 

1 
OC pojazdów 
samochodowych 

zgodnie z art. 36 Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o 
ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym 
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli 
Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 ze 
zmianami) 

 

 

2 
AC/KR pojazdów 
samochodowych 

aktualna wartość rynkowa pojazdów obejmująca jego 
wartość oraz wartość wyposażenia w zł z podatkiem VAT / 
dla pojazdów nowych – wartość fakturowa / 
Łączna wartość pojazdów:  1 612 650,00 zł 

 

 

3 NNW kierowcy i pasażerów 10 000,00 zł na osobę   
4 Assistance x   

RAZEM   

 

H.  Ubezpieczenie ryzyk morskich 

1.  Ubezpieczenie jednostek pływających 

Przedmiot 
ubezpieczenia: 

jednostki pływające wraz z wyposażeniem dodatkowym wg Załącznika nr 9 do 
SIWZ 

Zakres ubezpieczenia: Kadłub + Maszyna z wyposażeniem dodatkowym: casco – ryzyka morskie i min, 
odpowiedzialność cywilna z tytułu eksploatacji oraz ryzyka olejowe 

Warunki 
ubezpieczenia: 

- Instytutowe Klauzule Ubezpieczenia Statku na czas od Ryzyk Portowych z 
Włączeniem Ograniczonej Nawigacji (Institute Time Clauses Hulls – Port Risks 
Including Limited Navigation) z 20/07/87 
- Instytutowa Klauzula Ryzyk Dodatkowych - Kadłub (Institute Additional Perils 
Clauses – Hulls) z 1/11/95 
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- Dodatek Ubezpieczenia Statku od Zanieczyszczeń (Pollution Endorsement) 
1/5/71  
- Instytutowa Klauzula Wyłączająca Atak Informatyczny (Institute Cyber Attack 
Exclusion Clause) 10/11/03 
- Instytutowa Klauzula Wyłączająca Ryzyko Skażenia Radioaktywnego, Broń 
Chemiczną, Biologiczną, Biochemiczną oraz Elektromagnetyczną (Institute 
Radioactive Contamination, Chemical, Biological, BioChemical Electromagnetic 
Weapons  Exclusion Clause) 10/11/03  
- Klauzula Rozpoznania Daty przez Urządzenia Elektroniczne (Electronic Date 
Recognition Clause) 11/8/98 

- Instytutowe Klauzule Ubezpieczenia Statku na Czas od Ryzyk Wojennych i 
Strajkowych (Institute War and Strikes Clauses –  Hulls - Time) 1/11/95 

Zakres dodatkowy   

dla wyposażenia 
jednostek: 

- strata, zniszczenie lub uszkodzenie w czasie transportu lądowego i morskiego, w 
czasie eksploatacji/pracy na statku, w morzu i w portach oraz w czasie prób 
eksploatacyjnych 

- strata, zniszczenie lub uszkodzenie wskutek akcji ratowniczej 
- strata, zniszczenie lub uszkodzenie w czasie załadunku i wyładunku na lub ze 
środka transportu, 

zakres pływania: zgodny z kartami bezpieczeństwa jednostek pływających (rozszerzenie zakresu 
pływania wymaga wcześniejszego zgłoszenia Ubezpieczycielowi przez 
Ubezpieczającego, akceptacji Ubezpieczyciela i opłacenia dodatkowej składki 
przez Ubezpieczającego)  

franszyza redukcyjna: 300,00 USD w odniesieniu do szkód casco, OC i ryzyk olejowych 

 
Klauzule dodatkowe: 

 

Obligatoryjne: 

 

Klauzula wypłat zaliczkowych   
W przypadku wystąpienia szkód, w których zaistniałoby zaangażowanie odpowiedzialności 
Ubezpieczyciela, a przewidywane i ponoszone przez Ubezpieczonego koszty zostałyby zarówno 
co do zasady, zakresu, rozmiaru i wysokości potwierdzone i zaakceptowane przez 
zaangażowanego przez Ubezpieczyciela rzeczoznawcę lub prowadzącego sprawę likwidatora, to 
– na pisemny i uzasadniony w takich okolicznościach wniosek Ubezpieczającego lub 
reprezentującego go Brokera – Ubezpieczyciel dokona płatności w formie zaliczkowej na rzecz 
wskazanego przez Urząd Morski w Szczecinie beneficjenta (z uwzględnieniem uzgodnionej w 
umowie ubezpieczenia franszyzy redukcyjnej), która byłaby następnie uwzględniana w 
ostatecznym rozliczeniu należnego w sprawie odszkodowania.  
 

Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowo nabytej jednostki pływającej:  
Ochroną ubezpieczeniową objęte zostaną jednostki pływające od dnia zakupu i przejścia ryzyka 
na  Ubezpieczającego. Jednostki te zostaną ubezpieczone na warunkach ustalonych w SIWZ, a 
składka będzie naliczana proporcjonalnie pro rata temporis za każdy dzień ubezpieczenia. 
Zgłoszenie jednostki pływającej Ubezpieczycielowi przez Ubezpieczającego nastąpi najpóźniej w 
dniu jej nabycia, a Ubezpieczyciel wystawi odpowiednie dokumenty potwierdzające ochronę 
ubezpieczeniową.   

Składka razem: ………………zł 
 
2.  Ubezpieczenie rzeczy osobistych członków załóg pływających 

 

Ubezpieczeni: członkowie załóg pływających 

Liczba ubezpieczonych osób: 96 
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Zakres ubezpieczenia: strata całkowita i szkody częściowe spowodowane wypadkami: 

 na statku podczas pływania; 

 na statku lub na lądzie podczas postoju statku w porcie; 

 w czasie pobytu za granicą po wyokrętowaniu za zgodą kapitana 
statku; 

 w drodze do i z pracy; 

 na skutek działań wojennych, strajków, rozruchów 
Suma ubezpieczenia na 
osobę: 

1 500,00 zł 

 

Składka za 1 osobę za rok: …………..zł 
Składka razem: ………………zł 

 
3. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków załóg jednostek pływających, 

pracowników wykonujących funkcje kontrolne, inspekcyjne i nadzorcze na statkach i w 
portach oraz pracowników zatrudnionych przy oznakowaniu nawigacyjnym 

 

Ubezpieczeni: - pracownicy wykonujący funkcje kontrolne, inspekcyjne i nadzorcze na 
statkach i w portach – 119 osób  

- pracownicy oznakowania nawigacyjnego – 35 osób 
- członkowie załóg pływających – 96 osób 

Liczba ubezpieczonych osób: 250 

Forma zawarcia ubezpieczenia: Bezimienna 

Czas ochrony: ograniczony wyłącznie do wypadków podczas wykonywania pracy 
zawodowej oraz w drodze z domu do pracy i z pracy do domu 

Zakres ubezpieczenia: Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku, trwały 
uszczerbek na zdrowiu, naprawa lub nabycie protez i środków 
pomocniczych z rozszerzeniem o ryzyko zawału serca, krwotok 
śródmózgowy i udar mózgu 

Suma ubezpieczenia na osobę: 20 000,00 zł 

Rodzaje i wypłata świadczeń: - 100% sumy ubezpieczenia, tj. 20 000,00 zł z tytułu śmierci wskutek 
NNW, 

- 100% sumy ubezpieczenia, tj. 20 000,00 zł z tytułu trwałego inwalidztwa 
całkowitego, 

- 1% sumy ubezpieczenia za 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu 
 

Składka za 1 osobę za rok: …………..zł 
Składka razem: ………………zł 
 
 

Klauzule dodatkowe do kilku ryzyk:  
 
Obligatoryjne: 

 

Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SIWZ - do 
ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, sprzętu elektronicznego od 
wszystkich ryzyk, jednostek pływających 
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień Ogólnych Warunków 
Ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że ochroną 
ubezpieczeniową zostaje objęte nowo nabyte mienie, w których posiadanie Ubezpieczony wejdzie 
w okresie od dnia ogłoszenia SIWZ do 31.12.2018. Potwierdzeniem udzielanej ochrony będzie 
ujęcie nowego mienia w wystawionych na okres 01.01.2019r. – 31.12.2019r. polisach 
ubezpieczeniowych. Warunki ubezpieczenia będą tożsame z warunkami dla ubezpieczonego 
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mienia w ramach niniejszej SIWZ.  
 

Klauzula terminu zgłoszenia szkody – do wszystkich ryzyk 
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień Ogólnych Warunków 
Ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że termin zgłoszenia 
wypadku wynosi 7 dni roboczych, licząc od dnia następującego po dniu, w którym Ubezpieczający 
dowiedział się o wystąpieniu szkody objętej ubezpieczeniem lub zgłoszeniu roszczenia objętego 
ubezpieczeniem, chyba że OWU lub umowa ubezpieczenia przewidują dłuższy termin. 
 
Fakultatywne: 

 

Klauzula przezornej sumy ubezpieczenia (fakultatywna) – do wszystkich ryzyk 
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje przezorną sumę ubezpieczenia, którą rozdziela się na sumy 
ubezpieczenia tych kategorii ubezpieczanego mienia, dla których wystąpiło niedoubezpieczenie, 
lub w odniesieniu do których suma ubezpieczenia jest niewystarczająca ze względu na poniesione 
koszty związane z likwidacją, uniknięciem lub ograniczeniem rozmiaru szkody. Limit: 100.000 zł / 
200.000 zł / 300.000 zł * 

 

*niepotrzebne skreślić 
 

I) Ubezpieczenie drona 

 

Przedmiot ubezpieczenia: dron z kamerą PHANTOM 4 PRO DJI, nr inwentarzowy VII-477 

 

Suma ubezpieczenia: 26 381,04 zł wg wartości odtworzeniowej 
 

Rok produkcji: 2018 

 

Zakres ubezpieczenia: szkody całkowite lub częściowe w ubezpieczonym statku 
powietrznym powstałe podczas lotu oraz na ziemi w czasie manewrowania, postoju lub 
naprawy a także szkody powstałe w ubezpieczonym statku powietrznym wskutek akcji 
ratowniczej prowadzonej w związku z wypadkami objętymi ochroną ubezpieczeniową. 
Zakres ubezpieczenia obejmuje ryzyko kradzieży z włamaniem oraz rabunek 

 

Zakres nie obejmuje szkód powstałych podczas: 
- lotów nocnych 
- huraganu, gradu, deszczu nawalnego 
- manewrów wojskowych, pościgów, pokazów, akcji ratowniczych, zawodów oraz akcji z 
użyciem broni palnej 
 

Zakres latania: strefy powietrzne Polski, w których można poruszać się zgodnie z 
obowiązującymi przepisami 
 

Franszyza redukcyjna: 5% sumy ubezpieczenia  
 

Zakres użytkowania /ochrona obejmuje/: 
- loty w dzień w zasięgu wzroku (VLOS) 
- loty w dzień poza zasięgiem wzroku (tzw. loty BVLOS) 
- monitoring (zdjęcia i filmy) 
 
 
W sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie będą miały właściwe Ogólne 
Warunki Ubezpieczenia. 
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§ 5 

1.  Każdy wypadek lub zdarzenie, które może stanowić podstawę roszczenia o odszkodowanie 
winno być zgłoszone niezwłocznie Ubezpieczycielowi. 

2. Odszkodowanie wypłacane jest przez Ubezpieczyciela na zasadach określonych w Warunkach      
Ubezpieczenia wymienionych w §3 niniejszej Umowy oraz zgodnie z klauzulami dołączonymi 
do poszczególnych ryzyk. 

3.   Wypłata odszkodowania następuje na podstawie pisemnego wniosku Ubezpieczającego w 
ciągu 30 dni od daty złożenia Ubezpieczycielowi prawidłowo uzasadnionego i 
udokumentowanego roszczenia i po sprawdzeniu pod względem merytorycznym i 
rachunkowym jego zasadności i wysokości.  

4.   Warunki szczególne do likwidacji szkód: 

1) dla szkód majątkowych, tj. ubezpieczenia OC, ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń 
losowych, ubezpieczenia kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenia sprzętu 
elektronicznego: 

1.a) oględziny mające na celu oszacowanie rozmiaru szkody dokonywane są w 
ciągu 48 godzin od momentu zawiadomienia o szkodzie; 

1.b) wypłata odszkodowania następuje w kwocie brutto tj. z podatkiem VAT na 
konto Urzędu Morskiego w Szczecinie lub na konto wykonawcy naprawy. 

2) dla pojazdów samochodowych: 

2.a) oględziny mające na celu oszacowanie rozmiaru szkody dokonywane będą 
przez przedstawiciela Ubezpieczyciela w warsztatach naprawczych, siedzibie 
Ubezpieczającego lub innym uzgodnionym miejscu w ciągu 2 dni roboczych 
od momentu zawiadomienia o szkodzie; 

2.b) dodatkowe oględziny w warsztacie naprawczym odbędą się w ciągu 2 
roboczych od momentu stwierdzenia przez warsztat naprawczy konieczności 
ich przeprowadzenia  

2.c) rozliczanie kosztów naprawy pojazdu nastąpi na podstawie uprzednio 
uzgodnionych z Ubezpieczycielem kosztów i sposobu naprawy przez warsztat 
wykonujący naprawę;  

2.d) ww. nie dotyczy sytuacji, w których konieczna jest naprawa w stacji 
autoryzowanej; 

2.e) kalkulacja kosztów naprawy zarówno po pierwszych jak i po każdych 
następnych oględzinach będzie przekazywana drogą elektryczną do 
wiadomości osobie zgłaszającej szkodę z ramienia Urzędu Morskiego 

2.f)   zwrot kosztów naprawy dokonywany będzie przez Ubezpieczyciela 
przelewem w kwocie z podatkiem VAT (bez okazywania oryginałów faktur 
VAT) na konto Urzędu Morskiego w Szczecinie lub na konto warsztatu 
wykonującego naprawę. 

 

3) dla ryzyk morskich tj. jednostki pływające, NNW członków załóg, rzeczy osobiste: 

3.a) oględziny mające na celu oszacowanie rozmiaru szkody dokonywane będą 
w miejscu wskazanym przez Ubezpieczającego w ciągu 48 godzin od 
momentu zawiadomienia o szkodzie, 

3.b) zaliczkowa wypłata odszkodowania w przypadkach uzasadnionych w 
wysokości min. 50% szacunkowej wartości szkody w terminie 7 dni od dnia 
przyjęcia odpowiedzialności za szkodę przez Ubezpieczyciela pod 
warunkiem, że odszkodowanie jest bezsporne, 

3.c) wypłata odszkodowania następuje w kwocie brutto tj. z podatkiem VAT na 
konto wykonawcy naprawy 

3.d) świadczenia z ubezpieczenia NNW mogą być płatne bezpośrednio na rzecz 
osoby uprawnionej, 
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3.e) refundacja odszkodowań na rzecz Ubezpieczającego następuje w złotych 
przy zastosowaniu średniego kursu dewiz z Tabeli Kursów NBP 
obowiązującego w dniu realizacji płatności, 

3.f)  w przypadku, gdy roszczenie wyrażone jest w złotych i dewizach, dla potrzeb 
franszyzowych roszczenie przeliczone będzie na dolary USA według 
średniego kursu dewiz z Tabeli Kursów NBP obowiązującej w dniu realizacji 
płatności przez Armatora, 

    3.g) w przypadku, gdy odszkodowanie miałoby być wypłacone za         

                                Ubezpieczającego bezpośrednio na rzecz osoby uprawnionej, podstawą jego   

                                oceny pod kątem zastosowania franszyzy będzie kwota odszkodowania   

                                przeliczona na dolary USA według średniego kursu dewiz z Tabeli Kursów   

                                NBP obowiązującego w dniu realizacji płatności. 
5.  Ubezpieczyciel zobowiązany jest podać podstawę prawną i uzasadnić na piśmie swoje 

stanowisko dotyczące wysokości przyznanego odszkodowania lub jego odmowy. 

 

§ 6 

1.  Za wykonanie usługi, o której mowa w § 4 ust. 1 Ubezpieczający zapłaci Ubezpieczycielowi 
składkę o łącznej wartości ……..…...........................…. zł (słownie 
..………………………………………………………………  złotych). 

2.   Składka, o której mowa w ust. 1 płatna będzie na konto Ubezpieczyciela jednorazowo w ciągu 

14 dni od dnia otrzymania polis ubezpieczeniowych. 
3.  Datą dokonania płatności będzie data obciążenia rachunku bankowego Ubezpieczającego.  
4.  Wysokość składki, o której mowa w  ust. 1, może ulec zmianie w okresie objętym 

ubezpieczeniem w związku z:  
1) sprzedażą, kasacją lub wyłączeniem środka trwałego z eksploatacji;  
2) włączeniem środka trwałego do eksploatacji lub zmianą wartości środka trwałego;  
3) wyłączeniem z ubezpieczenia osoby lub osób ubezpieczonych w zakresie NNW, kosztów 

leczenia i rzeczy osobistych członków załóg. 

5.  W przypadku, o którym mowa w ust. 4 lit. a, rozliczenie składki następuje z dniem przeniesienia 
własności, z datą kasacji przedmiotu ubezpieczenia, wyłączenia z eksploatacji lub wyłączenia 
z ubezpieczenia, potwierdzonych właściwym dokumentem, bez potrącania kosztów 
manipulacyjnych z zastrzeżeniem przepisów Ustawy z 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach 
obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze 
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2060 ze zmianami)  

 W przypadku, o którym mowa w ust. 4 lit. b, naliczenie składki za okres ochrony 
ubezpieczeniowej nastąpi pro rata za każdy dzień ubezpieczenia według stawek przyjętych w 
niniejszej Umowie. 

7.  W przypadku, o którym mowa w ust. 4 lit. c, rozliczenie składki następuje z dniem wyłączenia z 
ubezpieczenia, potwierdzonym właściwym dokumentem, bez potrącania kosztów 
manipulacyjnych.  

8.  O okolicznościach, o których mowa w ust. 4, Ubezpieczający w ciągu 45 dni od daty dokonania 
zmiany poinformuje Ubezpieczyciela w celu dokonania korekty sumy ubezpieczenia i składki 
ubezpieczeniowej.  

     
§ 7 

1. Ubezpieczyciel potwierdza zawarcie poszczególnych rodzajów ubezpieczenia polisami lub 
innymi dokumentami ubezpieczeniowymi w ciągu 14 dni od daty podpisania Umowy z 
zastrzeżeniem, że dla pojazdów, których okres ubezpieczenia rozpoczyna się w terminie 
późniejszym, jednak nie później niż do końca 2019 roku, zostaną wystawione polisy lub inne 
dokumenty ubezpieczeniowe najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem okresu ubezpieczenia. 
Pojazdy te zostaną ubezpieczone według wartości aktualnych w dniu rozpoczęcia ochrony 
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ubezpieczenia.  

2. Na życzenie Ubezpieczającego Ubezpieczyciel wystawi dokumenty wynikające z Umowy        
ubezpieczenia w języku angielskim, które Ubezpieczony będzie miał prawo okazywać 
kontrahentom zagranicznym w uzasadnionych przypadkach. 

3. Ubezpieczenia w ramach niniejszej Umowy oraz sprawy związane z likwidacja szkód będą 
realizowane za pośrednictwem Brokera na podstawie umowy brokerskiej i pełnomocnictwa 
brokerskiego z 7 września 2018r. lub pracowników Ubezpieczającego: 

         - Starszy Inspektor w Zespole ds. Majątkowych – wszystkie szkody 

         - Starszy Inspektor w Oddziale Transportu Samochodowego- szkody komunikacyjne 

         - Kierownik Oddziału Technicznego BON n – szkody na jednostkach pływających 

         - Kierownik Oddziału Technicznego BON e - szkody na jednostkach pływających 

 4.  W przypadku rozwiązania umowy brokerskiej, o której mowa w ust. 3, Ubezpieczający 
obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Ubezpieczyciela. Ubezpieczający w każdym czasie 
może wskazać nowego Brokera w miejsce dotychczasowego. 

5. W sprawach związanych z wykonaniem niniejszej Umowy w tym likwidacji szkód 
Ubezpieczyciel  wyznacza do kontaktów z Ubezpieczającym:   

          ……………………………………………………… 

6.  Wszelka korespondencja dotycząca płatności (wyjaśnienie nadpłat, niedopłat, zwrotów itp.) 
kierowana będzie do Kancelarii Brokerskiej Janowski i Wspólnicy Sp. z o.o. na adres:  

ul. Królowej Korony Polskiej 24, pokój 305, 70-486 Szczecin lub drogą mailową: 
w.rymer@janowski-wspolnicy.pl  

 
§ 8 

1. Wszelkie zmiany warunków niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod 
rygorem nieważności. Zmiany nie mogą wykraczać poza zakres określony art. 144 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 

2. Strony przewidują możliwość wcześniejszego rozwiązania Umowy za obustronnym 
porozumieniem. 

3. Zaniedbanie opłacenia przez Ubezpieczającego całości należnej Ubezpieczycielowi składki w 
terminie 14 dni od dnia otrzymania polis ubezpieczeniowych, daje Ubezpieczycielowi 
podstawę i możliwość, za uprzednią pisemną notyfikacją w terminie 14 dni od daty upływu 
terminu płatności, anulowania ubezpieczeń wynikających z niniejszej umowy. 

4. Ubezpieczający zobowiązany jest opłacić składkę za wykorzystany okres udzielonej ochrony 
ubezpieczeniowej. 

5. W ubezpieczeniu obowiązuje prawo i jurysdykcja polska. 

6. W przypadku rozbieżności na tle interpretacji angielskich klauzul, szczególnie w związku z 
brakiem uregulowań w prawie polskim, Strony mogą rozstrzygać powstające spory posługując 
się interpretacją wynikającą z angielskiego orzecznictwa i praktyki, jednak wnioski wynikające 
z zastosowania prawa angielskiego nie mogą być sprzeczne z ogólnymi przepisami prawa i 
praktyką obowiązującą w Polsce. 
Tekst angielskich klauzul będzie miał pierwszeństwo przed jego polskim tłumaczeniem. 

7. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie odpowiednie 
przepisy prawa polskiego: 

1) Kodeks Morski – ustawa z 18.09.2001 r. (Dz. U. z 2016 r, poz. 66 ze zmianami), 

2) Kodeks Cywilny – ustawa z 23.04.1964 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 ze zmianami), 

3) ustawa z 11.09.2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 
2017 r., poz. 1170 ze zmianami), 

mailto:wojciech.rymer@janowski-wspolnicy.pl
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4) ustawa z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze 
zmianami), 

5) inne obowiązujące przepisy. 

8. Sprawy sporne wynikłe na tle stosowania umowy rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo 
sąd powszechny w Szczecinie. 

9. Niniejszą Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla 
każdej ze Stron. 

 
 
 
 
 
   ............................................              ..........................................    
  
                 Ubezpieczający        Ubezpieczyciel 

   

 

 

 

 


