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ZAŁĄCZNIK NR 5 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 

 

Ubezpieczający 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie 

ul. Krótka 1 

26-300 Opoczno 

NIP: 7680003862 

REGON: 590028079 

Nr rejestrowy BDO 000007905 

 

Ubezpieczony 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie 

ul. Krótka 1 

26-300 Opoczno 

NIP: 7680003862 

REGON: 590028079 

Nr rejestrowy BDO 000007905 

i/lub 

Inne podmioty świadczące usługi leasingowe, najmu, dzierżawy, itp. na rzecz każdego z w/w podmiotów 

WYKAZ POJAZDÓW – Załącznik A4 

SZKODOWOŚĆ – Załącznik A5 

Okres ubezpieczenia  

Okres ubezpieczenia wynosi 24 miesiące od dnia 20.06.2022 do 19.06.2024 r. 

podzielony na dwa 12-miesięczne okresy rozliczeniowe/polisowe: 

20.06.2022 – 19.06.2023 – pierwszy okres rozliczeniowy/polisowy, 

20.06.2023 – 19.06.2024 – drugi okres rozliczeniowy/polisowy.  

Celem Zamawiającego jest wyrównanie okresów ubezpieczenia we wszystkich pojazdach, w tym nowo 

nabywanych o ile np. leasing wyrazi zgodę na wyrównanie okresu ubezpieczenia. 

Okresy ubezpieczenia pojazdów zostaną zrównane tak, aby początkowa data okresów ubezpieczenia pojazdów 
pokrywała się z dniem 20.06.  
W związku z tym, składka za ubezpieczenia AC, NNW, dla pojazdów zostanie naliczona pro rata za każdy dzień 
ochrony ubezpieczeniowej w pierwszym okresie rozliczeniowym/polisowym.   
W ubezpieczeniu OC wyrównanie okresów ubezpieczenia będzie realizowane przez zawarcie umowy 
ubezpieczenia/polisy na okres 12 miesięcy, z rozłożeniem składki na dwie raty (szczegółowy opis dotyczący 
terminu płatności rat znajduje się w rozdziale I pkt 2 OPZ). 
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Dla wszystkich rodzajów ubezpieczeń w formularzu ofert składka za I okres rozliczeniowy/polisowy dla 
każdego pojazdu winna być wyliczona zgodnie z zasadą wyrównania okresów ubezpieczenia (załącznik 1a do 
druku oferty).  

Przedmiot ubezpieczenia stanowi mienie będące własnością lub będące w posiadaniu ubezpieczonego, na 
podstawie tytułu prawnego, zgodnie z którym na Ubezpieczającym/ Ubezpieczonym, ciąży ryzyko lub 
obowiązek ubezpieczenia. Przedmiot ubezpieczenia stanowią również pojazdy, w posiadanie których 
Ubezpieczony wejdzie w okresie ubezpieczenia. 

Okresy ubezpieczenia pojazdów, będących w posiadaniu Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w danym okresie 
rozliczeniowym/polisowym rozpoczną się w dniu wskazanym w zgłoszeniu pojazdu do ubezpieczenia, przy 
czym w pierwszym okresie rozliczeniowym dla danego pojazdu początek okresu ubezpieczenia wynika z 
ekspiracji polis wystawianych na dany pojazd (zgodnie z załącznikiem A4).  

Okres ubezpieczenia w ramach przedmiotowego zamówienia dla wszystkich zgłaszanych pojazdów skończy się 
w dniu 19.06.2024 r. niezależnie od momentu włączenia/zgłoszenia do ochrony ubezpieczeniowej, chyba, że 
właściciel pojazdu np. leasing nie wyrazi zgodny na wyrównanie okresu ubezpieczenia.  

W pojazdach nabywanych w trakcie trwania umowy, okres ubezpieczenia zostanie zrównany tak by początkowa 
data okresów ubezpieczenia pojazdów pokrywała się z początkową datą okresu rozliczeniowego.  

W związku z powyższym składka ubezpieczeniowa w zakresie AC, NNW naliczana zostanie pro rata temporis 
za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej. 
 
W pojazdach w tym również nowonabywanych w trakcie trwania umowy, okres ubezpieczenia zostanie 
zrównany tak by początkowa data okresów ubezpieczenia pojazdów pokrywała się z początkową datą okresu 
rozliczeniowego. 
 
W przypadku pojazdów leasingowanych w tym nowonabywanych dopuszcza się indywidualny okres 
ubezpieczenia jeśli leasing nie wyrazi zgody na wyrównywanie okresów ubezpieczenia. 
 
W przypadku doubezpieczenia w postaci aneksu lub polisy ubezpieczyciel nie będzie stosował składek 
minimalnych.  
Jeśli ogólne/ szczególne warunki ubezpieczenia zawierają zapisy o składce minimalnej stosowanej przez 
wykonawcę – nie będą mieć zastosowania 
 

Płatność składki  

Terminy płatności zostaną uzgodnione z Wykonawcą wybranym do realizacji zamówienia, przy wystawieniu 
polis.  

Płatność składki: 

Jednorazowa dla ubezpieczeń krótkoterminowych, płatna w terminie do 21 dni od daty wystawienia polisy/polis 
ubezpieczeniowych jednak nie wcześniej niż w dniu rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej. 

W odniesieniu do polis wystawianych na okres 12 miesięcy -ratalna (2)- bez zwyżki składki .  

Płatność pierwszej raty składki w terminie do 21 dni od daty wystawienia polisy/polis ubezpieczeniowych 
jednak nie wcześniej niż w dniu rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej.  

Druga rata składki płatna w terminie do 12 miesięcy od daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej. 

Dla pojazdów ubezpieczanych po raz pierwszy po 20.06.2022 r. płatność składki w dwu ratach: 

Płatność pierwszej raty składki w terminie do 21 dni od daty wystawienia polisy/polis ubezpieczeniowych 
jednak nie wcześniej niż w dniu rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej.  

Druga rata składki płatna w terminie do 12 miesięcy od daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej. 

ROZDZIAŁ I  

OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY 

POJAZDÓW MECHANICZNYCH (OC P.P.M.)  
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1. Przedmiot i zakres ubezpieczenia 

Zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu 

Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (DZ. U z 2021 r., poz. 854 z póź. zm..).  

Dotyczy szkód powstałych w związku z ruchem tych pojazdów na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz w 

ruchu zagranicznym (zielona karta - ZK). 

Pojazdy nowe, które zostaną zakupione, przyjęte w posiadanie lub w leasing w czasie trwania ubezpieczenia, 

zostaną objęte ochroną z dniem zakupu na podstawie faktury lub z dniem podpisania stosownej umowy, 

najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu.  

Zgłoszenie pojazdu nastąpi nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia rejestracji pojazdu, przy czym 

okres ubezpieczenia w polisie obowiązywać będzie od dnia rejestracji pojazdu.  

SUMA GWARANCYJNA – minimalna ustawowa, obowiązująca na podstawie aktualnych przepisów prawa.  

W przypadku, gdy ustawodawca podwyższy minimalną ustawową sumę gwarancyjną, składka za ubezpieczenie 

nie ulegnie zmianie.  

Rozszerzenie ubezpieczenia o ochronę w zakresie ASSISTANCE, o ile stanowić będzie ono bezskładkowe 

rozszerzenie dodatkowe do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Okres ubezpieczenia będzie tożsamy z 

okresem ubezpieczenia OC. 

2. Wyrównanie okresów ubezpieczenia w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej: 

Umowa ubezpieczenia (polisa) w okresie rozliczeniowym zostaje zawarta na okres 12 miesięcy z rozłożeniem 

składki na dwie raty (bez zwyżki składki).  

Dla pojazdów, dla których okres ubezpieczenia nie rozpocznie się: 

20.06.2022 r. w pierwszym okresie rozliczeniowym/polisowym 

20.06. 2023 r. w drugim okresie rozliczeniowym/polisowym 

Pierwsza rata składki obliczana będzie za okres od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia (polisy) 

odpowiedzialności cywilnej dla danego pojazdu do ostatniego dnia okresu rozliczeniowego tj. 19.06.  

Wysokość pierwszej raty składki obliczana będzie według iloczynu liczby dni ochrony polisowej i 1/365 składki 

rocznej. 

Druga rata składki liczona będzie za okres od pierwszego dnia po wyrównaniu okresów do ostatniego dnia 

okresu obowiązywania umowy ubezpieczenia dla danego pojazdu i stanowić będzie różnicę pomiędzy 

wysokością składki rocznej, a wysokością pierwszej raty. 

Wszystkie indywidualne umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarte w ramach przedmiotowego 

zamówienia zostaną rozwiązane dla wszystkich pojazdów ze skutkiem na ostatni dzień obowiązywania drugiego 

okresu rozliczeniowego tj. do dnia 19.06.2024 r. pod warunkiem kontynuowania ubezpieczenia u Wykonawcy 

lub zawarcia umowy ubezpieczenia z innym zakładem ubezpieczeń. Wówczas druga rata składki nie będzie 

wymagana. 

Wyrównanie okresu ubezpieczenia nie będzie miało zastosowania w przypadku zbycia pojazdu przed 

wnioskowaną datą wyrównania okresu ubezpieczenia. 
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W przypadku przeniesienia od 20.06.2024 ryzyka OC P.P.M. do innego zakładu ubezpieczeń, Zamawiający 

prześle do Wykonawcy informację o zawarciu umów ubezpieczenia (polis), w terminie do 30 dni od daty 

20.06.2024 r.  

 

ROZDZIAŁ II  

UBEZPIECZENIE AUTOCASCO POJAZDÓW MECHANICZNYCH (AC/KR) – W RUCHU I NA 

POSTOJU (AC) ORAZ KRADZIEŻ (KR) 

1. Przedmiot i zakres ubezpieczenia 

Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe na terytorium RP oraz innych państw z zastrzeżeniem 

ogólnych warunków ubezpieczenia Wykonawcy. 

Przedmiotem ubezpieczenia autocasco (AC/KR) objęte są wszystkie pojazdy będące w posiadaniu 

Ubezpieczonego lub przez niego użytkowane, a także pojazdy nabywane w okresie trwania umowy. 

Pojazdy nowe, które zostaną zakupione, przyjęte w posiadanie lub w leasing w czasie trwania ubezpieczenia, 

zostaną objęte ochroną z dniem zakupu na podstawie faktury lub z dniem podpisania stosownej umowy, lub 

zgłoszenia do ubezpieczenia. najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu.  

Zgłoszenie pojazdu nastąpi nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia rejestracji pojazdu, przy czym 

okres ubezpieczenia w polisie obowiązywać będzie od dnia rejestracji pojazdu.  

W przypadku podjęcia decyzji o rozszerzeniu ochrony w trakcie trwania umowy ubezpieczenia obowiązywać 

będzie zasada: okres ubezpieczenia od dnia zgłoszenia pojazdu do ubezpieczenia. 

Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność Wykonawcy za szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub 

utracie pojazdu, jego części lub wyposażenia wskutek zajścia wypadku ubezpieczeniowego. 

Pojazdy objęte są ochroną ubezpieczeniową od szkód powstałych wskutek uszkodzenia, utraty lub całkowitego 

zniszczenia pojazdu lub jego części wraz z wyposażeniem, na skutek wszystkich zdarzeń (all risk) niezależnych 

od woli Ubezpieczonego i osoby upoważnionej do korzystania z pojazdu z zachowaniem wyłączeń 

odpowiedzialności wynikających z ogólnych warunków ubezpieczenia Wykonawcy, z włączeniem zdarzeń 

określonych w zapisach specyfikacji.  

Ochrona obejmuje również koszty wykonania badań technicznych po szkodzie, o ile taki obowiązek 

przeprowadzenia badań nakładają przepisy. 

Pojazdy objęte są ochroną ubezpieczeniową od szkód powstałych wskutek zdarzeń określonych w ogólnych 

warunkach wykonawcy (na warunkach all risks) w tym m.in. następujących zdarzeń:  

▪ zderzenia z innym pojazdem (w tym ze statkiem powietrznym),  

▪ zderzenia się pojazdu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu,  

▪ uszkodzenia pojazdu przez osoby trzecie,  

▪ pożaru, wybuchu, zatopienia oraz działania innych sił przyrody, 
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▪ uszkodzenia zewnętrznej części pojazdu przez zwierzęta,  

▪ nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz jak i wewnątrz pojazdu,  

▪ uszkodzenia lub zanieczyszczenia wnętrza pojazdu przez osoby, których przewóz wymagany był potrzebą 

udzielenia pomocy medycznej, 

▪ uszkodzenia pojazdu w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego użycia.  

Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność Wykonawcy za kradzież pojazdu lub jego części, a także 

uszkodzenie pojazdu w wyniku pożaru lub wybuchu, którego źródło powstało wewnątrz pojazdu.  

Ubezpieczyciel obejmuje ochroną szkody powstałe wskutek: 

▪ prowadzenia czynności ładunkowych (załadunku, rozładunku czy przeładunku), 

▪ przewrócenia pojazdu, stoczenia pojazdu po terenie pochyłym, 

▪ podnoszenia pojazdu w celu dokonania naprawy, 

▪ dostania się do wnętrza pojazdu wody, 

▪ jazd próbnych technicznych czy też jazd przeprowadzanych przez pracowników zakładów naprawczych, 

serwisu, myjni z prawem do regresu do przedsiębiorcy wykonującego te czynności. 

▪ samoistnego otwarcia się pokrywy silnika lub bagażnika oraz za szkody będące następstwem jazdy z 

otwartymi drzwiami lub pokrywą bagażnika, 

▪ uszkodzenia szyb. 

Ochrona obejmuje ponadto bezpośrednie następstwa zniszczenia, uszkodzenia lub kradzieży tablic 

rejestracyjnych w postaci kosztów ich odtworzenia, dodatkowo ubezpieczenie obejmuje koszt wydania nowego 

dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz naklejek rejestracyjnych, w wyniku zdarzeń objętych ochroną 

ubezpieczeniową.  

Suma ubezpieczenia obejmuje również wartość wyposażenia dodatkowego wraz z indywidualizowanym dla 

klienta oznakowaniem reklamowym (np. naklejki oznakowania) zgłoszonych do ubezpieczenia pojazdów. 

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również szkody powstałe pomiędzy pojazdami w ramach floty należącej do 

ubezpieczającego/ubezpieczonego. 

Ponadto, Ubezpieczyciel nie będzie ograniczał odpowiedzialności z tytułu przekroczenia przepisów Prawa o 

ruchu drogowym, a także pomniejszał odszkodowania wskutek przekroczenia dopuszczalnej prędkości.  

Pojazdy, które zostaną nabyte w okresie trwania umowy będą automatycznie włączane do ubezpieczenia na 

warunkach wynikających z umowy na postawie zgłoszenia. 

 

WARUNKI DODATKOWE 

▪ Brak redukcji sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania dla szkód innych niż całkowite, 
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▪ Brak udziału własnego w szkodzie, 

▪ Brak franszyzy redukcyjnej i integralnej, 

▪ Brak amortyzacji z tytułu zużycia części zamiennych z wyłączeniem ogumienia i elementów układu 
wydechowego, którego dotyczy wypłata,  

▪ Rozliczenie szkody bezgotówkowe, serwisowe, 

▪ Brak składki minimalnej,  

▪ Sumy ubezpieczenia zgodnie z załącznikiem A4 w okresie rozliczeniowym/polisowym zostaną 

zweryfikowane w oparciu o notowania rynkowe obowiązujące na dzień zgłoszenia poszczególnych 

pojazdów do ubezpieczenia. Wykonawca akceptuje zadeklarowane przez Zamawiającego sumy 

ubezpieczenia przed wystawieniem polis. Nie będzie podnosił zarzutu niedoubezpieczenia lub 

nadubezpieczenia.  

▪ Wykonawca odstąpi od wymogu dokonywania oględzin i sporządzania dokumentacji fotograficznej dla: 

o  pojazdów fabrycznie nowych, 

o  posiadanych, ubezpieczanych po raz pierwszy w zakresie autocasco w ramach 

przedmiotowego postępowania,  

o kontynuujących ubezpieczenie w zakresie autocasco, w tym przeniesionych z innego zakładu 

ubezpieczeń, 

Brak wymogu oględzin i sporządzania dokumentacji fotograficznej dotyczy również pojazdów po 

szkodzie.  

▪ Wykonawca odstąpi od wymogu złożenia przez Ubezpieczającego dowodu rejestracyjnego i kluczyków do 
pojazdu w przypadku szkód powstałych w skutek rozboju, rabunku lub kradzieży zuchwałej pod warunkiem 
zgłoszenia Policji ich zaginięcia, w związku z takim zdarzeniem. 

2. Wyrównanie okresów ubezpieczenia dla pojazdów nowo nabywanych 

Wyrównanie okresów ubezpieczenia do dnia 19.06 na zasadzie pro rata temporis.  

Składka za ubezpieczenie zostanie naliczona według składek/stawek zaproponowanych w formularzu 

ofertowym, proporcjonalnie do udzielonego okresu ochrony ubezpieczeniowej przy założeniu, że składka za 

każdy rozpoczęty dzień ochrony wynosi 1/365 składki rocznej. 

3. Suma ubezpieczenia 

Wartość rynkowa (w oparciu o Eurotax/Audatex/Info-ekspert – wycena bezpośrednio przed zawarciem umowy/ 

wystawieniem polisy, a dla pojazdów fabrycznie nowych – z uwzględnieniem wartości fakturowych, bez 

uwzględniania udzielonego rabatu.   

4. Postanowienia dodatkowe 

▪ Wykonawca uznaje za wystarczające zabezpieczenia wymienione w załączniku A4, a dla pojazdów 

nowonabywanych przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w trakcie trwania umowy – istniejące w nim 



Załącznik nr 5 do Specyfikacji Warunków Zamówienia pn.: 
„Ubezpieczenia komunikacyjne Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie” 
Nr sprawy 6/2022   

 
 

Strona - 7 - z 10 
 

zabezpieczenia przeciwkradzieżowe (lub ich brak), o ile pojazd przeniesiony został z zakładu ubezpieczeń w 

którym posiadał ubezpieczenie AC/KR.  

▪ W przypadku szkód całkowitych, odszkodowania wypłacane są w wysokości: 

- wartości zakupu wg faktury brutto, jeżeli pojazd był przyjęty do ubezpieczenia jako fabrycznie nowy, a 

okres użytkowania nie przekroczył 6 miesięcy, a wartością pojazdu w stanie uszkodzonym, 

- w pozostałych przypadkach zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia Wykonawcy. 

W szkodach częściowych odszkodowanie zostanie wypłacone na podstawie faktur za naprawę. Dopuszcza się 

rozliczanie szkód według kosztorysu Wykonawcy na wniosek Zamawiającego/Ubezpieczającego.   

Odszkodowanie będzie wypłacone:  

Bez podatku VAT – jeśli suma ubezpieczenia była pomniejszona o podatek VAT.  

Wraz z podatkiem VAT – jeśli suma ubezpieczenia nie była pomniejszona o podatek VAT.   

Likwidacja szkód będzie odbywać się w formie bezgotówkowej, pomiędzy warsztatem dokonującym naprawy, 

w oparciu o normy czasowe producenta pojazdu oraz ceny części i materiałów. 

Ubezpieczyciel każdorazowo na wniosek Ubezpieczonego zobowiązuje się do udzielenia wszelkiej możliwej 

pomocy przy zagospodarowaniu i późniejszym zbyciu pozostałości pojazdu po szkodzie uznanej za całkowitą, w 

szczególności do znalezienia nabywcy na pojazd w stanie uszkodzonym. Jednocześnie Ubezpieczyciel 

zobowiązuje się do pokrycia różnicy pomiędzy wartością pozostałości wycenioną przez zakład ubezpieczeń, a 

faktyczną wartością transakcyjną tych pozostałości na podstawie udokumentowanej sprzedaży wskazanemu 

oferentowi (przedłożenie faktury sprzedaży). 

Szkody spowodowane przez osoby trzecie mogą być na wniosek Ubezpieczonego likwidowane z ubezpieczenia 

autocasco z zachowaniem prawa regresu do sprawcy szkody przez Ubezpieczyciela. Po uzyskaniu zwrotu 

wypłaconego odszkodowania od podmiotu/osoby odpowiedzialnej za wyrządzenie szkody kwota spełnionego 

regresu nie będzie obciążała szkodowości Ubezpieczającego/Ubezpieczonego i wpływała na wysokość stawki 

ubezpieczeniowej.  

Rozszerzenie ubezpieczenia o ochronę w zakresie ASSISTANCE o ile stanowić będzie ono bezskładkowe 

rozszerzenie dodatkowe do OC lub Autocasco, zgodnie z ogólnymi warunkami wykonawcy. 

ROZDZIAŁ III  

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCÓW I 

PASAŻERÓW (NNW) 

1. Przedmiot i zakres ubezpieczenia 

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów, w postaci 

uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci ubezpieczonego, wynikające z używania pojazdu. 
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Pojazdy nowe, które zostaną zakupione, przyjęte w posiadanie lub w leasing w czasie trwania ubezpieczenia 

zostaną objęte ochroną z dniem zakupu na podstawie faktury lub z dniem podpisania stosownej umowy, lub 

zgłoszenia do ubezpieczenia. najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu.  

Zgłoszenie pojazdu nastąpi nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia rejestracji pojazdu, przy czym 

okres ubezpieczenia w polisie obowiązywać będzie od dnia rejestracji pojazdu.  

W przypadku podjęcia decyzji o rozszerzeniu ochrony w trakcie trwania umowy ubezpieczenia obowiązywać 

będzie zasada: okres ubezpieczenia od dnia zgłoszenia pojazdu do ubezpieczenia. 

Ubezpieczeniem objęte są następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe m.in. podczas: ruchu pojazdu, 

wsiadania lub wysiadania z pojazdu, przy załadowywaniu lub wyładowywaniu pojazdu, postoju i naprawy na 

trasie jazdy, przebywania w pojeździe w przypadku zatrzymania pojazdu lub jego postoju.  

Zakres terytorialny Europa 

2. Suma ubezpieczenia  

Suma ubezpieczenia jest limitem odpowiedzialności Wykonawcy i odnosi się do każdej ubezpieczonej osoby 

oddzielnie, z zastrzeżeniem limitu ilości miejsc, wynikającego z zapisów dowodu rejestracyjnego. 

Suma ubezpieczenia –10.000,00 PLN/1 os 

3. Limity odpowiedzialności  

Śmierć w wyniku wypadku – 100% sumy ubezpieczenia 

Trwały uszczerbek na zdrowiu – 1 % sumy ubezpieczenia za każdy 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu. 

4. Wyrównanie okresów ubezpieczenia dla pojazdów nowo nabywanych  

Wyrównanie okresów ubezpieczenia do dnia 19.06 na zasadzie pro rata temporis.  

Składka za ubezpieczenie zostanie naliczona według składek/stawek zaproponowanych w formularzu 
ofertowym, proporcjonalnie do udzielonego okresu ochrony ubezpieczeniowej przy założeniu, że składka za 
każdy rozpoczęty dzień ochrony wynosi 1/365 składki rocznej. 

 

KLAUZULE OBLIGATORYJNE (treść klauzul w załączniku A1) 

Klauzula braku regresu do pracownika 

Klauzula dedykowanego opiekuna 

Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie. 

Klauzula niezmienności stawek 

Klauzula płatności rat. 

Klauzula prolongaty zapłaty składki 

Klauzula pro rata temporis. 

Klauzula stempla bankowego/ pocztowego. 

Klauzula warunków i taryf 

Klauzula właściwości miejscowej sądu. 
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Zakres opisany powyżej jako wymagany jest zakresem minimalnym. W odniesieniu do kwestii, które nie zostały 

uregulowane zapisami SWZ będą miały zastosowanie zapisy ogólnych warunków ubezpieczenia (OWU) 

Wykonawcy. 

Jeśli w OWU znajdują się uregulowania z których wynika ,że zakres ochrony jest szerszy od proponowanego w 

SWZ to zostanie on włączony automatycznie do ochrony. Zapisy OWU z których wynika, iż zakres 

ubezpieczenia jest węższy niż wynikający z SWZ nie będą mieć zastosowania 

 

KLAUZULE FAKULTATYWNE (treść klauzul w załączniku A2) 

NR 1 - Klauzula aktualności ochrony ubezpieczeniowej. 

NR 2 - Klauzula braku uprawnień do kierowania pojazdem. 

NR 3 - Klauzula braku ważnego badania technicznego.  

NR 4 - Klauzula funduszu prewencyjnego. 

NR 5 - Klauzula ochrony w przypadku kierowania pojazdem z zastosowaniem środków niedozwolonych/ 

zabronionych. 

NR 6 - Klauzula odnosząca się do kluczyków i dokumentów pozostawionych w pojeździe. 

NR 7 - Klauzula odpowiedzialności w przypadku złamania przepisów Prawa o ruchu drogowym. 

NR 8 - Klauzula odpowiedzialności za szkody spowodowane przez przewożony w pojeździe ładunek lub bagaż. 

NR 9 - Klauzula otwarcia pokrywy silnika. 

NR 10 - Klauzula pokrycia szkód spowodowanych wstrząsami na nierównościach dróg. 

NR 11 - Klauzula szkód w ogumieniu. 

NR 12 - Klauzula terminu zatwierdzenia kosztorysu naprawy. 

NR 13 - Klauzula uproszczonej procedury likwidacji szkód. 

NR 14 - Klauzula utraty kluczy. 

NR 15 - Klauzula zmiany definicji szkody całkowitej. 

Warunek dodatkowy - podwyższenie sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków do 

wysokości 15.000,00 PLN/1 os. 

 

KLAUZULE DODATKOWE – SERWISU POSPRZEDAŻOWEGO (treść klauzul w załączniku A3) 

NR 1 - Klauzula dedykowanego likwidatora  

NR 2 - Klauzula terminu oględzin 
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Wykaz załączników do OPZ: 

A1 – treść klauzul obligatoryjnych  

A2 – treść klauzul dodatkowych – fakultatywnych 

A3 – treść klauzul dodatkowych – serwisu posprzedażowego 

A4 – wykaz pojazdów 

A5 – szkodowość, w tym: 

A5a – szkodowość COMPENSATU S.A. 

A5b – szkodowość PZU S.A. 

A5c – szkodowość PZU S.A. detal 

A5d – szkodowość STU ERGO HESTIA S.A. 

A5e – szkodowość UNIQA TU S.A. 

A5f – szkodowość WIENER TU S.A. 

A5g – wykaz detaliczny szkód COMPENSA TU S.A. 

 


