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Załącznik nr 1 do Umowy Generalnej nr ……….. 

 

I. Przedmiot ubezpieczenia i rodzaje ryzyk podlegających ubezpieczeniu. 

 

Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową mienie Komunikacja Miejska Sp. z o.o. w 

Szczecinku w zakresie następujących ryzyk: 

1. ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, w tym ubezpieczenie: 

1.1.mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, 

1.2.szyb oraz innych przedmiotów szklanych od rozbicia (stłuczenia), 

2. ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, 

3. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadania 

mienia, 

4. ubezpieczenia komunikacyjne:  

4.1.ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów 

mechanicznych (OC p.p.m.),  

4.2.ubezpieczenie autocasco (AC), 

4.3.ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdów 

mechanicznych (NNW). 

 

II. Rodzaje ryzyk podlegających ubezpieczeniu. 

 

A. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. 

 

1. Zakres ubezpieczenia: obejmujący odpowiedzialność za szkody polegające na: 

1.1. utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu ubezpieczonego mienia na skutek nagłego, 

niespodziewanego i niezależnego od woli Ubezpieczającego zdarzenia, 

1.2. zniszczeniu, uszkodzeniu lub utracie ubezpieczonego mienia wskutek akcji ratowniczej, 

także jeżeli ratunek miał na celu zmniejszenie strat, niedopuszczenie do ich zwiększenia lub 

niedopuszczenia do ich wystąpienia. 

1.3. Zakres ubezpieczenia obejmujący odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku m.in.: 

1.3.1. Pożaru (ognia w tym również osmalenia, przypalenia); uderzenia pioruna (także w 

instalacje elektryczne, sieci energetyczne); wybuchu (eksplozji); implozji; upadku statku 

powietrznego (w tym m.in. katastrofa bądź wymuszone lądowanie statku powietrznego; 

upadek części, przewożonych ładunków, paliwa statku powietrznego); huraganu 

[(huragan – wiatr o prędkości powyżej 13 m/s) w tym wraz z następstwem szkód 

powstałych wskutek uderzenia przedmiotów przenoszonych przez huragan]; deszczu; 

powodzi; podtopienia; zalania (w szczególności: zalania na skutek obfitych opadów 

atmosferycznych;  zalania na skutek podniesienia się poziomu wód gruntowych z 

powodu obfitych opadów atmosferycznych; zalania na skutek wybicia wody i ścieków z 

systemów wodno-kanalizacyjnych z powodu obfitych opadów atmosferycznych); 

spływu wód po zboczach; lawiny; topnienia śniegu i/lub lodu; zalegania śniegu i/lub 

lodu (w tym m.in.: powstałe wskutek naporu śniegu i/lub lodu); gradu; trzęsienia ziemi; 
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osunięcia i/lub zapadanie się ziemi (m.in. w wyniku działania człowieka); następstw 

szkód wodociągowych (m.in. zalanie przez wydostawanie się wody, innych cieczy lub 

pary (wskutek m.in.: awarii instalacji i/lub działania niskich temperatur, rozszczelnienia 

się zbiorników, cofnięcia się ścieków z sieci kanalizacyjnej, uruchomienia się wodnych 

instalacji p.poż., pozostawienia otwartych zaworów w sieci)  z urządzeń wodno-

kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub technologicznych); dymu; uderzenia 

pojazdu; huku ponaddźwiękowego; upadku (przewrócenia się) drzew; upadku 

(przewrócenia się) budynków, budowli innych obiektów (w tym m.in.: urządzeń 

technicznych; części obiektów i urządzeń); samoczynnego zadziałania sprzętu 

gaśniczego; sadzy. 

1.3.2. Zakres ubezpieczenia pokrywa dodatkowo odpowiedzialność za szkody powstałe w 

wyniku zalania, jeżeli do powstania szkody doszło na skutek pozostawienia 

niezabezpieczonych lub nieprawidłowo zabezpieczonych otworów dachowych, 

okiennych, drzwiowych lub innych elementów budynku (w tym powstałych przez 

nieszczelności m.in. dachowe, okienne, drzwiowe). 

Limit odpowiedzialności:  

• W pierwszym okresie ubezpieczenia 100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w 

okresie ubezpieczenia. 

• W drugim okresie ubezpieczenia 100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w 

okresie ubezpieczenia. 

Uwaga: 

W odniesieniu do szkód w mieniu znajdującym się w pomieszczeniach najmowanych, 

jeżeli do obowiązków Ubezpieczającego nie należy dbanie o stan techniczny budynku 

lub lokalu oraz jeśli do dnia powstania szkody Ubezpieczający nie wiedział o 

istniejących zaniedbaniach odpowiedzialność do wysokości sumy ubezpieczenia bez 

wprowadzania limitu w wysokości 100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w 

danym okresie ubezpieczenia. 

1.3.3. Wprowadza się dodatkowy limit odpowiedzialności dla uzasadnionych i 

udokumentowanych kosztów poszukiwania przyczyn szkody oraz kosztów usunięcia 

przyczyn szkody. 

Limit odpowiedzialności:  

• W pierwszym okresie ubezpieczenia: 20.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w 

okresie ubezpieczenia. 

• W drugim okresie ubezpieczenia: 20.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w 

okresie ubezpieczenia. 

1.3.4. Zakres ubezpieczenia pokrywa odpowiedzialność za szkody w trakcie prowadzenia 

drobnych prac (nie wymagających pozwolenia na budowę) budowlanych, remontowych, 

montażowych, modernizacyjnych, bez konieczności powiadamiania Ubezpieczyciela. 

1.3.5. Kradzieży z włamaniem i rabunku z rozszerzeniem o ponoszenie odpowiedzialności 

m.in. za koszty:  

1.3.5.1. naprawy zniszczonych lub uszkodzonych wszelkiego rodzaju zabezpieczeń 

lokalu, łącznie z kosztami usunięcia uszkodzonych ścian, stropów, framug, futryn, 

skrzynek energetycznych, wszelkich instalacji do wysokości sumy ubezpieczenia 

przedmiotu ubezpieczenia. 

1.3.6. Rozbicia oraz stłuczenia szyb oraz innych przedmiotów szklanych wraz z pokryciem w 

ramach ustalonego limitu odpowiedzialności dla ryzyka rozbicia oraz stłuczenia szyb i 

innych przedmiotów szklanych m.in. kosztów:  

1.3.6.1. ustawienia rusztowań lub dźwigu, 

1.3.6.2. wykonania napisów reklamowych i informacyjnych znajdujących się na 

ubezpieczonych przedmiotach w związku z powstałą na nich szkodą, 

1.3.6.3. transportu związanego z naprawieniem szkody, 
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1.3.6.4. pokrycia oszkleń folią antywłamaniową i inną, 

1.3.6.5. usług ekspresowych. 

2. Zakresem ubezpieczenia obejmuje się m.in. odpowiedzialność za szkody w:  

2.1. drogach dojazdowych, jezdniach, chodnikach, placach - tych, które stanowią własność lub 

są w posiadaniu Ubezpieczającego i których wartość została uwzględniona w sumie 

ubezpieczenia, 

2.2. w rurociągach, kablach, przewodach lub innych instalacjach (również znajdujących się pod 

ziemią oraz poza lokalizacjami zakładów) – tych, które stanowią własność lub są w 

posiadaniu Ubezpieczającego i których wartość została uwzględniona w sumie 

ubezpieczenia, 

2.3. w pojazdach (w szczególności w pojazdach wolnobieżnych) – pod warunkiem, że wartość 

została uwzględniona w sumie ubezpieczenia. 

3. Zakres ubezpieczenia obejmujący odpowiedzialność za wszystkie dodatkowe koszty 

pokrywane zgodnie z OWU dla zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk wraz z 

odpowiedzialnością m.in. za szkody polegające na:  

3.1. skażeniu lub zanieczyszczeniu ubezpieczonego mienia, spowodowanym zdarzeniami 

losowymi objętymi umową ubezpieczenia, 

3.2. zniszczeniu ubezpieczonego mienia wskutek akcji ratowniczej prowadzonej w związku 

z zaistniałymi zdarzeniami losowymi objętymi umową ubezpieczenia. 

4. Zakres ubezpieczenia pokrywa m.in. odpowiedzialność za szkody powstałe podczas 

transportu (przenoszenia, przewożenia) w miejscu ubezpieczenia – lokalizacjach 

(lokalizacjach – ochrona ubezpieczeniowa podczas przemieszczania w obrębie lokalizacji). 

Dodatkowo w odniesieniu do ubezpieczenia wartości pieniężnych zakres ubezpieczenia 

dodatkowo pokrywa odpowiedzialność za szkody powstałe podczas transportu na terenie RP. 

5. Okres ubezpieczenia: od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r. (I okres ubezpieczenia: od 

01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., II okres ubezpieczenia: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.).  

6. Miejsce ubezpieczenia: 

6.1. ul. Cieślaka 4, 78-400 Szczecinek. 

6.2. ul. Mickiewicza (rejon plaży miejskiej jeziora Trzesiecko) dz. nr 1 i 80 w obrębie 11 – 

Szczecinek. 

6.3. Pomosty przy tzw. „Wieży Bismarka” („Wieża przemysłowa”) – lokalizacja 

południowo-wschodnia część jeziora Trzesiecko (działaka nr 1/4 obręb 11 i działka nr 

91/3 obręb 12 w Szczecinku. 

6.4. W odniesieniu do wartości pieniężnych – teren RP. 

7. Franszyza integralna w okresach ubezpieczenia: 

7.1. w odniesieniu do szyb oraz innych przedmiotów szklanych 100,00 zł, 

7.2. w odniesieniu do pozostałego przedmiotu ubezpieczenia 300,00 zł. 

8. Franszyza redukcyjna / udział własny w okresach ubezpieczenia: brak/brak. 

9. Przedmiot ubezpieczenia: 

9.1. Środki trwałe  

9.1.1. system ubezpieczenia: sumy stałe, 

9.1.2. sumy ubezpieczenia:  

9.1.2.1. w wartości księgowej brutto (początkowej), 

9.1.3. zestawienie majątku wg wartości: 

Budynki i budowle 

LP. GRUPA 

Sumy ubezpieczenia zł w danym 

okresie ubezpieczenia. 
Rodzaj wartości 

I okres 

ubezpieczenia  

II okres 

ubezpieczenia 

1 Grupa 1 5.925.608,00 zł 5.925.608,00 zł Księgowa brutto 

2 Grupa 2 1.402.673,00 zł 1.402.673,00 zł Księgowa brutto 

Razem 7.328.281,00 zł 7.328.281,00 zł  
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Budynki i budowle razem: 

➢ I okres ubezpieczenia: 7.328.281,00 zł 

➢ II okres ubezpieczenia: 7.328.281,00 zł 

 

Wartości mienia z pozostałych grup 

LP. GRUPA 

Sumy ubezpieczenia zł w danym okresie 

ubezpieczenia. 
Sumy ubezpieczenia zł w danym 

okresie ubezpieczenia. 
I okres ubezpieczenia  II okres ubezpieczenia  

1 Grupa 3 61.966,00 zł 61.966,00 zł Księgowa brutto 

2 Grupa 4 376.489,00 zł 376.489,00 zł Księgowa brutto 
3 Grupa 6 1.331.114,00 zł 1.331.114,00 zł Księgowa brutto 
4 Grupa 7 12.820,00 zł 12.820,00 zł Księgowa brutto 
5 Grupa 8 257.348,00 zł 257.348,00 zł Księgowa brutto 
6 Niskocenne 248.796,00 zł 248.796,00 zł Księgowa brutto 

Razem 2.288.533,00 zł 2.288.533,00 zł  

Wartości mienia z pozostałych grup (4-8 oraz niskocenych):   

➢ I okres ubezpieczenia: 2.288.533,00 zł 

➢ II okres ubezpieczenia: 2.288.533,00 zł 

Wartość wszystkich składniki majątku: 

➢ I okres ubezpieczenia: 9.616.814,00 zł 

➢ II okres ubezpieczenia: 9.616.814,00 zł 

Uwagi:  

Grupa 2 – z grupy wyłączono dalby (nr inwent. 2022, 2024, 2025 o łącznej wartości 

463.459,00 zł). 

Grupa 4 - z grupy wyłączono sprzęt dedykowany do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od 

wszystkich ryzyk. 

Grupa 7 - z grupy objęto ochroną ubezpieczeniową jedynie pozycje o nr inwent: 701, 704, 711  

o łącznej wartości 12.820,00 zł (pozostałe pojazdy dedykowane są do ubezpieczeń 

komunikacyjnych). 

 
9.2. Środki obrotowe: 

9.2.1.System ubezpieczenia: sumy stałe. 

9.2.2.Suma ubezpieczenia: 

9.2.2.1. W pierwszym okresie ubezpieczenia: od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.: 

180.000,00 zł. 

9.2.2.2. W drugim okresie ubezpieczenia: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.: 

180.000,00 zł. 

9.2.3.Rodzaj wartości: wartość zakupu lub koszt wytworzenia. 

9.2.4.Środki obrotowe: między innymi zapasy, smary, części do pojazdów, towary, 

surowce, paliwa, oleje, części inne niż do pojazdów, artykuły spożywcze, 

przemysłowe  itp. 

9.3. Wartości pieniężne: np. gotówka, bilety komunikacji miejskiej, znaczki do biletów 

itp.(w schowkach i poza schowkami ogniotrwałymi): 

9.3.1.System ubezpieczenia: pierwsze ryzyko. 

9.3.2.Odszkodowanie płatne w wartości nominalnej. 

9.3.3.Suma ubezpieczenia:  

9.3.3.1. W pierwszym okresie ubezpieczenia: od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.: 

100.000,00 zł. 

9.3.3.2. W drugim okresie ubezpieczenia: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.: 

100.000,00 zł. 

9.4. Mienie osób trzecich: 

9.4.1.System ubezpieczenia: sumy stałe. 

9.4.2.Suma ubezpieczenia:  



str. 5 
 

9.4.2.1. W pierwszym okresie ubezpieczenia: od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.: 

300.000,00 zł. 

9.4.2.2. W drugim okresie ubezpieczenia: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.: 

300.000,00 zł. 

9.4.3.Rodzaj wartości: wartość odtworzeniowa. 

9.4.3.1. Mienie osób trzecich: pomosty przy tzw. „Wieży Bismarka” („Wieża 

przemysłowa”) – lokalizacja południowo-wschodnia część jeziora 

Trzesiecko (działaka nr 1/4 obręb 11 i działka nr 91/3 obręb 12 w 

Szczecinku. 

9.4.3.2. Uwagi: Ubezpieczony: Urząd Miasta Szczecinek, Pl. Wolności 13, 78-

400 Szczecinek. 

 

10. Podlimity odpowiedzialności dla ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i 

rabunku: 

10.1. Przedmiot ubezpieczenia: 

10.1.1. Środki trwałe (w tym niskocenne środki trwałe). 

10.1.1.1. Rodzaj wartości: według wartości odtworzeniowej. 

10.1.1.2. System ubezpieczenia: sumy stałe. 

10.1.1.3. Suma ubezpieczenia: 

10.1.1.3.1. W pierwszym okresie ubezpieczenia: od 01.01.2018 r. do  

31.12.2018 r.: 40.000,00 zł 

10.1.1.3.2. W drugim okresie ubezpieczenia: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.: 

40.000,00 zł. 

10.1.2. Środki obrotowe (między innymi między innymi zapasy, smary, części do 

pojazdów, towary, surowce, paliwa, oleje, części inne niż do pojazdów, artykuły 

spożywcze, przemysłowe  itp.). 

10.1.2.1. Rodzaj wartości: wartość zakupu lub koszt wytworzenia. 

10.1.2.2. System ubezpieczenia: pierwsze ryzyko. 

10.1.2.3. Sumy ubezpieczenia:  

10.1.2.3.1. W pierwszym okresie ubezpieczenia: od 01.01.2018 r. do  

31.12.2018 r.: 10.000,00 zł. 

10.1.2.3.2. W drugim okresie ubezpieczenia: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.: 

10.000,00 zł. 

10.1.3. Wartości pieniężne np. gotówka, bilety komunikacji miejskiej, znaczki do 

biletów itp.: 

10.1.3.1. System ubezpieczenia: pierwsze ryzyko. 

10.1.3.2. Suma ubezpieczenia dla rabunku w transporcie: 

10.1.3.2.1.  W pierwszym okresie ubezpieczenia: od 01.01.2018 r. do  

31.12.2018 r.: 100.000,00 zł. 

10.1.3.2.2. W drugim okresie ubezpieczenia: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.: 

100.000,000 zł. 

10.1.3.3. Suma ubezpieczenia dla kradzieży z włamaniem z lokalu: 

10.1.3.3.1. W pierwszym okresie ubezpieczenia: od 01.01.2018 r. do  

31.12.2018 r.: 100.000,00 zł. 

10.1.3.3.2. W drugim okresie ubezpieczenia: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.: 

100.000,000 zł. 

10.1.3.4. Suma ubezpieczenia dla rabunku w lokalu:  

10.1.3.4.1. W pierwszym okresie ubezpieczenia: od 01.01.2018 r. do  

31.12.2018 r.: 100.000,00 zł. 

10.1.3.4.2. W drugim okresie ubezpieczenia: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.: 

100.000,00 zł. 
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10.2. Mienie osób trzecich: 

10.2.1. System ubezpieczenia: pierwsze ryzyko.. 

10.2.2. Suma ubezpieczenia: 100.000,00 zł w każdym okresie ubezpieczenia w tym:  

10.2.2.1. Pozostałe mienie osób trzecich: 

10.2.2.1.1. W pierwszym okresie ubezpieczenia: od 01.01.2018 r.  

do 31.12.2018 r.: 100.000,00 zł. 

10.2.2.1.2. W drugim okresie ubezpieczenia: od 01.01.2019 r.  

do 31.12.2019 r.: 100.000,00 zł. 

10.2.3. Rodzaj wartości: 

10.2.3.1. Mienie osób trzecich – mienie w celu wykonania usługi: wartość 

rzeczywista. 

10.2.3.2. Mienie osób trzecich – pomosty przy tzw. „Wieży Bismarka” („Wieża 

przemysłowa”) – lokalizacja południowo-wschodnia część jeziora Trzesiecko 

(działaka nr 1/4 obręb 11 i działka nr 91/3 obręb 12 w Szczecinku; wartość 

odtowrzeniowa. 

10.2.4. Mienie osób trzecich między innymi: 

10.2.4.1. pomosty przy tzw. „Wieży Bismarka” („Wieża przemysłowa”) – 

Ubezpieczony: Urząd Miasta Szczecinek, Pl. Wolności 13, 78-400 Szczcinek. 

 

11. Podlimity odpowiedzialności dla ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów 

od stłuczenia: 

 

11.1. Podlimit odpowiedzialności jako dodatkowy limit i zakres ubezpieczenia  ponad 

limit i zakres ubezpieczenia wynikający z OWU (Ogólnych Warunków 

Ubezpieczenia). 

11.2. Przedmiot ubezpieczenia: między innymi gabloty (informacyjne, reklamowe, 

wystawowe), szyldy, neony, tablice, lustra, pylony. 

11.3. System ubezpieczenia: pierwsze ryzyko. 

11.4. Suma ubezpieczenia: 

11.4.1. W pierwszym okresie ubezpieczenia: od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.: 

10.000,00 zł. 

11.4.2. W drugim okresie ubezpieczenia: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.:  

10.000,00 zł. 

 

 

B. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. 

 

1. Zakres ubezpieczenia: Odpowiedzialność za wszelkie szkody materialne (fizyczne) 

polegające na utracie przedmiotu ubezpieczenia, jego uszkodzeniu lub zniszczeniu wskutek 

nieprzewidzianej i niezależnej od Ubezpieczającego przyczyny, a w szczególności 

spowodowane przez: 

1.1. działanie człowieka, (w szczególności w wyniku niewłaściwego użytkowania, 

nieostrożność, zaniedbania, błędnej obsługi, braku kwalifikacji, świadomego i celowe 

zniszczenia), 

1.2. kradzież z włamaniem i rabunku, 

1.3. działanie ognia (w tym również działania dymu i sadzy oraz polegające na osmaleniu, 

przypaleniu) a także w wyniku wszelkiego rodzaju eksplozji, implozji,  

1.4. uderzenie pioruna, uderzenie pojazdu, 
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1.5. upadek statku powietrznego (w tym m.in. katastrofa bądź wymuszone lądowanie statku 

powietrznego; upadek części, przewożonych ładunków, paliwa statku powietrznego) 

oraz w czasie akcji ratunkowej (np: gaszenia, burzenia, oczyszczania zgliszcz), 

1.6. zdarzeń losowych (w tym m.in. przez: zalania (w szczególności: zalania na skutek 

obfitych opadów atmosferycznych;  zalania na skutek podniesienia się poziomu wód 

gruntowych z powodu obfitych opadów atmosferycznych; zalania na skutek wybicia 

wody i ścieków z systemów wodno-kanalizacyjnych z powodu obfitych opadów 

atmosferycznych); następstw szkód wodociągowych (m.in. zalanie przez wydostawanie 

się wody, innych cieczy lub pary (wskutek m.in.: awarii instalacji i/lub działania niskich 

temperatur,  rozszczelnienia się zbiorników, cofnięcia się ścieków z sieci 

kanalizacyjnej, uruchomienia się wodnych instalacji p.poż., pozostawienia otwartych 

zaworów w sieci)  z urządzeń wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub 

technologicznych), powodzi, podtopienia, wylewu wód podziemnych, deszczu 

nawalnego, wilgoci, pary wodnej i cieczy w innej postaci, mrozu, gradu, śniegu, 

huraganu [(huragan – wiatr o prędkości powyżej 16,66 m/s) w tym wraz z następstwem 

szkód powstałych wskutek uderzenia przedmiotów przenoszonych przez huragan], 

trzęsienia ziemi, lawiny, osunięcie się ziem, 

1.7. wady produkcyjne, błędy konstrukcyjne, wady materiałowe, 

1.8. zbyt wysokie/ niskie napięcie w sieci instalacji elektrycznej, 

1.9. pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych tj.: działanie 

pola elektromagnetycznego, indukcji, itp. 

2. Dodatkowo zakres ubezpieczenia między innymi pokrywa: 

2.1. Odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku upadku. 

2.2. Odpowiedzialność za szkody powstałe przez uszkodzony lub źle działający system 

klimatyzacyjny. 

2.3. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzęta. 

2.4. Odpowiedzialność za szkody powstałe podczas transportu (przenoszenia, przewożenia) 

w miejscu ubezpieczenia (w tym m.in. w lokalizacjach – ochrona ubezpieczeniowa 

podczas przemieszczania w obrębie lokalizacji). Zakresem ubezpieczenia obejmuje się 

m.in. ubytek lub uszkodzenie przewożonych rzeczy wynikłe wskutek jednego lub wielu 

nagłych zdarzeń, w tym również zniszczenie lub uszkodzenie w wyniku uszkodzenia 

środka transportu (w tym pojazdu), wypadku środka transportu (w tym pojazdu). 

2.5. Odpowiedzialność za szkody powstałe w sprzęcie elektronicznym w czasie 

tymczasowego magazynowania lub chwilowej przerwy w użytkowaniu, w miejscu 

objętym ubezpieczeniem. 

2.5.1. Przez „tymczasowe magazynowanie” i „chwilową przerwa w eksploatacji” 

rozumie się okres nie przekraczający 6 miesięcy. 

2.5.2. Warunkiem ochrony ubezpieczeniowej jest aby mienie było: 

2.5.2.1.magazynowany w pomieszczeniach zamkniętych, do których dostęp jest 

ograniczonych dla osób trzecich, 

2.5.2.2.magazynowany zgodnie z zaleceniami producenta sprzętu będącego 

przedmiotem ubezpieczenia.  

3. Ustala się, iż Ubezpieczyciel dopuszcza możliwość wymogu konserwacji sprzętu tylko w 

przypadku obowiązku konserwacji stawianego przez producenta danego sprzętu. Dodatkowo 

ustala się, że Ubezpieczający może dokonywać czynności konserwacyjnych albo przez 

własnych wyznaczonych do tego pracowników albo przez firmy zewnętrzne. 

4. Okres ubezpieczenia: od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r. (I okres ubezpieczenia: od 

01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., II okres ubezpieczenia: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.).   

5. Przedmiot ubezpieczenia: sprzęt elektroniczny będący własnością lub będący w posiadaniu 

(użytkowaniu, leasingu, lub na podstawie podobnego stosunku prawnego) 

Ubezpieczającego. 
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6. System ubezpieczenia: na sumy stałe. 

7. Rodzaj wartości: księgowa brutto. 

8. Miejsce ubezpieczenia: 

8.1. Sprzęt elektroniczny stacjonarny: lokalizacja Ubezpieczającego. 

8.2. Sprzęt elektroniczny przenośny: teren RP. 

8.3. Sprzęt elektroniczny zainstalowany w pojazdach: teren RP w tym w czasie 

przewożenia, przenoszenia. 

9. Suma ubezpieczenia/przedmiot ubezpieczenia:  

Lp. Przedmiot ubezpieczenia 

Suma ubezpieczenia w zł 

System ubezpieczenia Rodzaj wartości 
I okres 

ubezpieczenia 

II okres 

ubezpieczenia 

1. Sprzęt elektroniczny stacjonarny: zgodnie z Załącznikiem nr 2. 139.741,10 139.741,10 Sumy stałe Księgowa brutto 

2. Sprzęt elektroniczny przenośny:  zgodnie z Załącznikiem nr 2. 18.636,06 18.636,06 Sumy stałe Księgowa brutto 

Razem 158.377,16 zł 158.377,16 zł  

 

10. Franszyza integralna w okresach ubezpieczenia: brak. 

11. Franszyza redukcyjna w okresach ubezpieczenia zastosowanie jedynie w: 

11.1. Sprzęcie elektronicznym stacjonarnym 100,00 zł. 

11.2. Franszyza redukcyjna nie ma zastosowania w sprzęcie elektronicznym przenośnym 

oraz w sprzęcie elektronicznym zainstalowanym w autobusach. 

12. Udział własny w okresach ubezpieczenia - zastosowanie jedynie w: 

12.1. Sprzęcie elektronicznym przenośnym oraz sprzęcie elektronicznym zainstalowanym 

w pojazdach podczas przewożenia: 10% w wysokości szkody nie więcej niż 300 zł. 

12.2. Udział własny nie ma zastosowania w sprzęcie elektronicznym stacjonarnym. 

13. Franszyza redukcyjna - w przypadku powstania szkody w kilku przedmiotach ubezpieczenia 

w wyniku jednego zdarzenia zastosowanie będzie miała jedna wspólna franszyza redukcyjna 

(nie będzie miała zastosowania franszyza redukcyjna osobno dla każdego przedmiotu 

ubezpieczenia dotkniętego szkodą w wyniku jednego zdarzenia). 

14. Udział własny: w przypadku powstania szkody w kilku przedmiotach ubezpieczenia 

w wyniku jednego zdarzenia zastosowanie będzie miała jeden wspólny udział własny (nie 

będzie miał zastosowania udział własny osobno dla każdego przedmiotu ubezpieczenia 

dotkniętego szkodą w wyniku jednego zdarzenia). 

15. Dodatkowo ustala się, iż w przypadku kradzieży z włamaniem ubezpieczonych przedmiotów 

(dotyczy sprzętu przenośnego) z pojazdu Ubezpieczyciel odpowiada wtedy, gdy:  

15.1. pojazd posiada trwałe zadaszenie (jednolita sztywna konstrukcja), 

15.2. w trakcie postoju podczas transportu pojazd został prawidłowo zamknięty 

na wszystkie istniejące zamki i włączony został sprawnie działający system alarmowy 

(jeżeli pojazd został wyposażony w taki system), 

15.3. 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), 

15.4. sprzęt pozostawiony w pojeździe jest niewidoczny z zewnątrz lub jego widoczność 

jest znacznie ograniczona, np. w bagażniku. 

W każdym przypadku utraty sprzętu w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku 

Ubezpieczający ponosi udział własny w wysokości: 10% w wysokości szkody nie więcej niż 

300,00 zł w odniesieniu do sprzętu elektronicznego przenośnego. 

16. Dodatkowo ustala się iż: 

16.1. w przypadku kradzieży sprzętu przenośnego poza miejscem ubezpieczenia 

(np. z lokali mieszkalnych, domów jednorodzinnych) zastosowanie mają wymogi 

odnośnie zabezpieczeń przeciwkradzieżowych stawiane przez Ubezpieczyciela przy 

ubezpieczeniu mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku z lokali mieszkalnych, 

domów jednorodzinnych, 
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16.2. w przypadku kradzieży sprzętu przenośnego z pokoi hotelowych (pensjonatów itp.) 

honorowane będą zabezpieczenia stosowane w tych hotelach (pensjonatach itp.). 

 

C. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności 

i posiadania mienia. 

 

1. Zakres terytorialny ubezpieczenia: RP i Europa (RP + Europy dla szkód wyrządzonych 

przez pracowników podczas podróży służbowych). 

2. Okres ubezpieczenia: od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r. (I okres ubezpieczenia: od 

01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., II okres ubezpieczenia: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.).  

3. Siedziba: ul. Cieślaka 4, 78-400 Szczecinek.  

4. Przedmiotem działalności Ubezpieczającego jest między innymi: 

4.1. Przedmiot przeważającej działalności: 

4.1.1. 49, 31, Z, transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski. 

4.2. Przedmiot pozostałej działalności: 

4.2.1. 45, 20, Z, konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, 

4.2.2. 45, 32, Z, sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z 

wyłączeniem motocykli, 

4.2.3. 45, 40, Z, sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz 

sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich, 

4.2.4. 47, 30, Z, sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw, 

4.2.5. 49, 39, Z, pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany, 

4.2.6. 50, 30, Z, transport wodny śródlądowy pasażerski, 

4.2.7. 52, 21, Z, działalność usługowa wspomagająca transport lądowy, 

4.2.8. 71, 20, B, pozostałe badania i analizy techniczne, 

4.2.9. 47, 11, Z, sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z 

przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, 

4.2.10. inna działalność gospodarcza, służąca poprawie efektywności wykorzystania majątku w 

tym m.in: dzierżawa wynajem placów, pomieszczeń;  prowadzenie stacji paliw, myjni 

samochodowej, sprzedaż rowerów, motocykli, części do pojazdów, prowadzenie 

warsztatu pojazdów itp. 

5. Okres odpowiedzialności Ubezpieczyciela: odpowiedzialnością Ubezpieczyciela objęte są 

roszczenia osób poszkodowanych / uprawnionych dotyczące szkód powstałych z wypadków 

ubezpieczeniowych objętych ochroną ubezpieczeniową, zaistniałych w okresie trwania 

ubezpieczenia, chociażby poszkodowani / uprawnieni zgłosili je po tym terminie, jednakże 

w terminie ustawowo określonym. Wszystkie szkody będące następstwem tego samego 

wypadku albo wynikające z tej samej przyczyny, niezależnie od liczby osób 

poszkodowanych, uważa się za jeden wypadek i przyjmuje się, że miały miejsce w chwili 

powstania pierwszej szkody. Wypadkiem ubezpieczeniowym jest śmierć, uszkodzenie ciała, 

doznanie rozstroju zdrowia, utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy. 

6. Przedmiot ubezpieczenia: odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego wobec osób trzecich 

za szkody będące następstwem czynu niedozwolonego w związku z prowadzoną przez 

Ubezpieczonego działalnością i/lub posiadaniem (użytkowaniem) mienia (ruchomego i 

nieruchomego) lub z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania 

umownego z włączeniem odpowiedzialności (w odniesieniu do całego zakresu 

ubezpieczenia) za szkody będące następstwem szkód rzeczowych i osobowych, także 

utracone korzyści. Ochrona obejmuje odpowiedzialność za szkody wyrządzone wskutek 

rażącego niedbalstwa. 

7. Zakres ubezpieczenia:   
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7.1. Pełna ochrona zgodna z przedmiotem działalności Ubezpieczonego oraz 

odpowiedzialność cywilna związana z posiadaniem, administrowaniem i użytkowaniem 

mienia (ruchomego, nieruchomego), w tym szkody w podziemnych instalacjach i 

urządzeniach i (lub) w urządzeniach i instalacjach elektrycznych, światłowodowych, 

wodno-kanalizacyjnych, gazowych i innych.  

7.2. Wszelkie ryzyka związane z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem 

(ruchomym, nieruchomym) łącznie: 

7.2.1.  ze szkodami wyrządzonymi przez pracowników podczas podróży służbowych na terenie 

RP i Europy, 

7.2.2.  ze szkodami wyrządzonymi pasażerom między innymi w pojazdach. 

7.3. Odpowiedzialność za następstwa szkód wodociągowych (w tym powstałe w następstwie 

awarii, działania oraz eksploatacji urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, 

centralnego ogrzewania, powstałe wskutek cofnięcia się cieczy w systemach 

kanalizacyjnych) oraz ryzyka związane z przeniesieniem ognia i wybuchem. 

7.4. Odpowiedzialność za szkody w sprzęcie elektronicznym, komputerowym (programach 

komputerowych, danych elektronicznych), w drzewostanie i uprawach, w wartościach 

pieniężnych, dokumentach, zbiorach, kolekcjach, przedmiotach o charakterze 

zabytkowym. 

8. Podstawowa suma ubezpieczenia: 

8.1. W pierwszym okresie ubezpieczenia: od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.: 1.000.000,00 zł 

na jeden i wszystkie wypadki/zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

8.2. W drugim okresie ubezpieczenia: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.: 1.000.000,00 zł na 

jeden i wszystkie wypadki/zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

9. Franszyzy  i udziały własne w okresach ubezpieczenia: 

9.1.  Franszyza redukcyjna / udział własny: brak/brak (za wyjątkiem czystych strat 

finansowych gdzie występuje franszyza redukcyjna w wysokości 5% wartości szkody 

nie mniej niż 2.000,00 zł oraz szkód w środowisku gdzie franszyza redukcyjna 

w szkodach rzeczowych wynosi 2.000,00 zł). 

9.2. Franszyza integralna w okresach ubezpieczenia: brak. 

10. Zakres ubezpieczenia rozszerza się o odpowiedzialność za: 

10.1. Czyste straty finansowe – szkody nie będące następstwem szkód osobowych i szkód 

rzeczowych [szkody nie wynikające ze szkód w mieniu lub na osobie] (w tym czyste 

straty finansowe powstałe w skutek zdarzeń wymienionych i opisanych w zakresie 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wraz z rozszerzeniami zakresu 

ubezpieczenia). 

10.1.1. Podlimit: 

10.1.1.1. W pierwszym okresie ubezpieczenia: od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.:  

500.000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki/zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

10.1.1.2. W drugim okresie ubezpieczenia: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.:  

500.000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki/zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

10.1.2. Franszyzy i udziały w okresach ubezpieczenia: 

10.1.2.1.  Franszyza redukcyjna w wysokości 5% wartości szkody nie mniej niż  

2.000,00 zł. 

10.1.2.2. Franszyza integralna: brak. 

10.1.2.3. Udział własny: brak. 

10.2. Szkody wynikłe z używania / pracy pojazdów (w tym także podlegających 

obowiązkowemu ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w zakresie 

wykraczającym poza zakres przedmiotowy ww. obowiązkowego ubezpieczenia OC 

posiadaczy pojazdów mechanicznych) w szczególności wolnobieżnych maszyn 

samobieżnych itp. 
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10.2.1. W pierwszym okresie ubezpieczenia: od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.:  

500.000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki/zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

10.2.2. W drugim okresie ubezpieczenia: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.:  

500.000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki/zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

10.2.3. Franszyzy i udziały w okresach ubezpieczenia: 

10.2.3.1. Franszyza redukcyjna/udział własny: brak/brak. 

10.2.3.2. Franszyza integralna: brak. 

10.3. Szkody powstałe w wyniku prowadzonych prac ładunkowych w tym szkody w środkach 

transportu zaistniałe między innymi podczas rozładunku, załadunku oraz szkody 

powstałe w przedmiocie pra ładunkowych. 

10.3.1. W pierwszym okresie ubezpieczenia: od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.: 

500.000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki/zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

10.3.2. W drugim okresie ubezpieczenia: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.:  

500.000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki/zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

10.3.3. Franszyzy i udziały w okresach ubezpieczenia:  

10.3.3.1. Franszyza redukcyjna /udział własny: brak/brak. 

10.3.3.2. Franszyza integralna: brak. 

10.4. Szkody powstałe w mieniu powierzonym, stanowiącym przedmiot obróbki, naprawy lub 

innych czynności w ramach usług wykonywanych przez osoby objęte ubezpieczeniem. 

Zakresem ubezpieczenia objęte są także szkody powstałe po wydaniu powierzonego 

mienia, jeżeli są następstwem wadliwie wykonanej usługi przez ubezpieczonego. 

10.4.1. Podlimit:  

10.4.1.1. W pierwszym okresie ubezpieczenia: od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.:  

500.000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki/zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

10.4.1.2. W drugim okresie ubezpieczenia: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.:  

500.000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki/zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

10.4.2. Franszyzy i udziały w okresach ubezpieczenia: 

10.4.2.1. Franszyza redukcyjna/udział własny: brak/brak. 

10.4.2.2. Franszyza integralna: brak. 

10.5. Szkody w mieniu znajdującym się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą 

Ubezpieczającego. 

10.5.1. Podlimit:  

10.5.1.1. W pierwszym okresie ubezpieczenia: od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.:  

500.000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki/zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

10.5.1.2. W drugim okresie ubezpieczenia: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.:  

500.000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki/zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

10.5.2. Franszyzy i udziały w okresach ubezpieczenia: 

10.5.2.1. Franszyza redukcyjna/udział własny: brak/brak. 

10.5.2.2. Franszyza integralna: brak. 

10.6. Szkody wyrządzone osobom trzecim przez osoby (podmioty), którym Ubezpieczający 

zlecił dokonanie czynności lub wykonanie usługi - z zachowaniem prawa do regresu. 

10.6.1. Podlimit:  

10.6.1.1. W pierwszym okresie ubezpieczenia: od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.:  

500.000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki/zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

10.6.1.2. W drugim okresie ubezpieczenia: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.:  

500.000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki/zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

10.6.2. Franszyzy i udziały w okresach ubezpieczenia: 

10.6.2.1. Franszyza redukcyjna/udział własny: brak/brak. 

10.6.2.2. Franszyza integralna: brak. 

10.7. Szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania z 

włączeniem odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści [Zakresem ochrony zostaje 
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objęta odpowiedzialność cywilną za szkody (szkody powstałe  

w zakresie prowadzonej działalności) osobowe, rzeczowe lub czyste straty finansowe nie 

będące następstwem szkód osobowych lub rzeczowych, powstałe w wyniku 

niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania wynikającego z umowy, 

zawartej w ramach wykonywanej działalności łącznie z utraconymi korzyściami; 

ochrona ubezpieczeniowa obejmuje między innymi odpowiedzialność za: 

• szkody powstałe w związku z wykonywaniem kontraktów zawartych przez 

Ubezpieczonego przed datą początkową; Ubezpieczyciel nie będzie wymagał 

dostarczenia wzorca umowy podlegającej ochronie ubezpieczeniowej przed 

zawarciem umowy ubezpieczenia, 

• szkody powstałe w wyniku wadliwego wykonania robót/czynności/prac lub usługi 

[rozszerza się zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za 

szkody, powstałe po przekazaniu przedmiotu wykonanej robót/czynności/prac lub 

usług do używania odbiorcy, wynikłe z jej wadliwego wykonania przez 

Ubezpieczonego]. 

10.7.1. Podlimit: 

10.7.1.1. W pierwszym okresie ubezpieczenia: od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.: do 

wysokości podstawowej sumy ubezpieczenia na jeden i wszystkie wypadki/zdarzenia 

w okresie ubezpieczenia. 

10.7.1.2. W drugim okresie ubezpieczenia: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.: do wysokości 

podstawowej sumy ubezpieczenia na jeden i wszystkie wypadki/zdarzenia w okresie 

ubezpieczenia. 

10.7.2. Franszyzy i udziały w okresach ubezpieczenia: 

10.7.2.1. Franszyza redukcyjna/udział własny: brak/brak. 

10.7.2.2. Franszyza integralna: brak. 

10.8. Szkody wyrządzone pracownikom Ubezpieczonego, OC pracodawcy. Zakresem 

ubezpieczenia obejmuje się w szczególności odpowiedzialność za: 

10.8.1. Odpowiedzialność za szkody osobowe poniesione przez pracowników Ubezpieczonego 

niezależnie od formy zatrudnienia. 

10.8.2. Odpowiedzialność za szkody rzeczowe poniesione przez pracowników Ubezpieczonego  

niezależnie od formy zatrudnienia (OC pracodawcy) w tym za szkody w pojazdach 

znajdujących się w posiadaniu pracowników (niezależnie od formy zatrudnienia) w tym 

w posiadaniu osób bliskich pracowników Ubezpieczającego (Ubezpieczonego) w 

ramach limitu odpowiedzialności w wysokości 200.000,00 zł na wszystkie 

wypadki/zdarzenia w danym okresie ubezpieczenia za szkody. 

10.8.3. Odpowiedzialność za szkody poniesione przez pracowników Ubezpieczonego 

niezależnie od formy zatrudnienia nie będące następstwem wypadków przy pracy. 

10.8.4. Podlimit: 

10.8.4.1.  W pierwszym okresie ubezpieczenia: od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.:  

do wysokości podstawowej sumy ubezpieczenia na jeden i wszystkie 

wypadki/zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

10.8.4.2. W drugim okresie ubezpieczenia: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.:  

do wysokości podstawowej sumy ubezpieczenia na jeden i wszystkie 

wypadki/zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

10.8.5. Franszyzy i udziały w okresach ubezpieczenia: 

10.8.5.1. Franszyzy /udział własny: brak/brak. 

10.9. Szkody powstałe w środowisku przez jego zanieczyszczenie. Zakres ubezpieczenia 

obejmuje między innymi: 

10.9.1. Odpowiedzialność za koszty usunięcia, neutralizacji lub oczyszczenia gleby lub wody z 

substancji niebezpiecznych. 
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10.9.2. Odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku emisji, wycieku lub innej formy 

przedostania się do powietrza, wody, gruntu substancji niebezpiecznych. 

10.9.3. Odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku przedostania się do środowiska 

substancji niebezpiecznych znajdujących się w środkach transportu w szczególności w 

pojazdach i/lub podczas ich transportu na terenie RP. 

10.9.4. Podlimit:  

10.9.4.1. W pierwszym okresie ubezpieczenia: od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.:  

500.000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki/zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

10.9.4.2. W drugim okresie ubezpieczenia: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.:  

500.000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki/zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

10.9.5. Franszyzy i udziały w okresach ubezpieczenia: 

10.9.5.1. Franszyza redukcyjna w odniesieniu do szkód rzeczowych: 2.000,00 zł. 

10.9.5.2. Udział własny: brak. 

10.9.5.3. Franszyza integralna: brak. 

10.10. Szkody spowodowane w mieniu (ruchomym i nieruchomym), z którego Ubezpieczający 

korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy użytkowania, użyczenia, przechowania 

lub innej, podobnej umowy (np. leasingu). 

10.10.1. Podlimit:  

10.10.1.1. W pierwszym okresie ubezpieczenia: od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.:  

do wysokości podstawowej sumy ubezpieczenia na jeden i wszystkie 

wypadki/zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

10.10.1.2. W drugim okresie ubezpieczenia: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.:  

do wysokości podstawowej sumy ubezpieczenia na jeden i wszystkie 

wypadki/zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

10.10.2. Franszyzy i udziały w okresach ubezpieczenia: 

10.10.2.1. Franszyza redukcyjna/udział własny: brak/brak. 

10.10.2.2. Franszyza integralna: brak. 

10.11. Szkody wyrządzone przez produkt wprowadzony do obrotu OC za produkt. 

Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje między innymi odpowiedzialność za: 

Produkt wprowadzony do obrotu zarówno w czasie trwania umowy jak i przed datą 

początkową umowy ubezpieczenia. 

10.11.1.1. Podlimit:  

10.11.1.1.1. W pierwszym okresie ubezpieczenia: od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.: 

300.000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki/zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

10.11.1.1.2. W drugim okresie ubezpieczenia: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.:  

300.000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki/zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

10.11.2. Franszyzy i udziały w okresach ubezpieczenia: 

10.11.2.1. Franszyza redukcyjna/udział własny: brak/brak. 

10.11.2.2. Franszyza integralna: brak. 

10.12. Szkody wyrządzone uczestnikom w wyniku prowadzenia imprez (imprez nie mających 

charakteru imprezy masowej podlegającej obowiązkowemu ubezpieczeniu 

odpowiedzialności cywilnej). 

10.12.1. Podlimit:  

10.12.1.1. W pierwszym okresie ubezpieczenia: od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.: 

500.000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki/zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

10.12.1.2. W drugim okresie ubezpieczenia: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.:  

500.000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki/zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

10.12.2. Franszyzy i udziały w okresach ubezpieczenia: 

10.12.2.1. Franszyza redukcyjna / udział własny: brak/brak. 

10.12.2.2. Franszyza integralna: brak. 

10.13. Szkody wyrządzone podmiotom powiązanym kapitałowo z Ubezpieczającym. 
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10.13.1. Podlimit:  

10.13.1.1. W pierwszym okresie ubezpieczenia: od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.: do 

wysokości podstawowej sumy ubezpieczenia na jeden i wszystkie wypadki/zdarzenia 

w okresie ubezpieczenia. 

10.13.1.2. W drugim okresie ubezpieczenia: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.: do wysokości 

podstawowej sumy ubezpieczenia na jeden i wszystkie wypadki/zdarzenia w okresie 

ubezpieczenia. 

10.13.2. Franszyzy i udziały w okresach ubezpieczenia: 

10.13.2.1. Franszyza redukcyjna / udział własny: brak/brak. 

10.13.2.2. Franszyza integralna: brak. 

 

D. Ubezpieczenia komunikacyjne (OC p.p.m, Autocasco, NNW). 

 

I. Ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów 

mechanicznych (OC p.p.m). 

1. Okresy ubezpieczenia: okresy ubezpieczeń poszczególnych pojazdów zgodnie 

z załącznikiem nr 2 do Umowy Generalnej. 

2. Ubezpieczający: 

2.1. Komunikacja Miejska Sp. z o.o. w Szczecinku, ul. Cieślaka 4, 78-400 Szczecinek. 

3. Ubezpieczony: 

3.1. Komunikacja Miejska Sp. z o.o. w Szczecinku, ul. Cieślaka 4, 78-400 Szczecinek. 

3.2. Poszczególni Ubezpieczeni zgodnie z załącznikiem nr 1 do zaproszenia do 

złożenia oferty cenowej. 

4. Ubezpieczyciel, zobowiązuje się stosować zawarte w ofercie warunki ubezpieczeń w 

tym taryfy (stawki) do pojazdów (w tym wyposażenia) wchodzących do ubezpieczenia 

w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2019 r. (pierwszy okres: od 01.01.2018 r. 

do 31.12.2018 r., drugi okres: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.).  

5. Pojazdy, które zostaną zakupione, objęte w posiadanie, w tym przyjęte  

w leasing w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2019 r. (pierwszy okres: od 

01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., drugi okres: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.) na 

wniosek Ubezpieczającego będą objęte ochroną ubezpieczeniową od dnia i godziny 

zgłoszenia pojazdu do Ubezpieczyciela. Kompletne dane niezbędne do ubezpieczenia 

pojazdu zostaną dostarczone do Ubezpieczyciela w terminie 3 dni roboczych od daty 

zgłoszenia do ubezpieczenia. 

6. Ubezpieczyciel zobowiązuje się do informowania na bieżąco Ubezpieczającego o 

wszelkich wypłatach oraz refundacjach odszkodowań i innych świadczeń na rzecz osób 

trzecich, zarówno w szkodach osobowych jak i rzeczowych. Dane te będą udostępniane 

na bieżąco w momencie dokonania przez Ubezpieczyciela wypłaty odszkodowania na 

rzecz poszkodowanego oraz dodatkowo na każdy wniosek Ubezpieczającego bądź 

upoważnionego brokera. 

7. Ubezpieczający wymaga od Ubezpieczyciela informowania Ubezpieczającego o zajściu 

zdarzenia losowego (zgłoszeniu roszczenia do zakładu ubezpieczeń – Ubezpieczyciela) 

w terminie 7 dni od jego zgłoszenia oraz podjęcia postępowania dotyczącego ustalenia 

stanu faktycznego zdarzenia. W przypadku zgłoszenia roszczeń z ubezpieczenia OC 

posiadacza pojazdu mechanicznego Ubezpieczającego, wymaga się zawiadomienia go o 

zgłoszeniu roszczenia do zakładu ubezpieczeń Ubezpieczyciela oraz zwrócenia się do 

Ubezpieczającego z prośbą o ustosunkowanie się do roszczenia. 

8. Liczba pojazdów:  

8.1. w odniesieniu do OC p.p.m. – łącznie 40 pojazdów (pojazdy zgodnie z 

załącznikiem nr 2 do Umowy Generalnej). 
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II. Autocasco pojazdów autocasco (AC). 

 

1. Okresy ubezpieczenia: okresy ubezpieczeń poszczególnych pojazdów zgodnie 

z załącznikiem nr 2 do Umowy Generalnej. 

1.1.Zakres terytorialny: RP+Europa (z zastrzeżeniem zakresem ubezpieczenia nie są 

objęte szkody kradzieżowe powstałe na terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy i 

Mołdawii) dla wskazanych pojazdów z załącznika nr 2 do Umowy Generalnej. 

2. Zakres terytorialny: RP+Europa (z zastrzeżeniem zakresem ubezpieczenia nie są objęte 

szkody kradzieżowe powstałe na terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii) dla 

wszystkich nowo nabywanych pojazdów od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r. (pierwszy 

okres: od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., drugi okres: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.). 

3. Ubezpieczający: 

3.1. Komunikacja Miejska Sp. z o.o. w Szczecinku, ul. Cieślaka 4, 78-400 Szczecinek. 

4. Ubezpieczony: 

4.1. Komunikacja Miejska Sp. z o.o. w Szczecinku, ul. Cieślaka 4, 78-400 Szczecinek. 

4.2. Poszczególni Ubezpieczeni zgodnie z załącznikiem nr 2 do Umowy Generalnej. 

5. Liczba pojazdów łącznie 38 pojazdów - (pojazdy zgodnie z załącznikiem nr 2 do 

Umowy Generalnej). 

6. Ubezpieczyciel, zobowiązuje się stosować zawarte w ofercie warunki ubezpieczeń w tym 

taryfy (stawki) do pojazdów (w tym wyposażenia) zgłoszonych - wchodzących do 

ubezpieczenia w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r. (pierwszy okres: od 

01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., drugi okres: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.).  

7. Przedmiotem ubezpieczenia w zakresie AC (autocasco) są pojazdy określone 

w wykazie stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy Generalnej, wraz z wyposażeniem, 

podlegające stosownie do przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym rejestracji w RP, 

stanowiące własność lub będące w posiadaniu Ubezpieczającego. 

Przez wyposażenie rozumie się wszelkie urządzenia i sprzęt, służące do utrzymania i 

używania pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem, a także służące bezpieczeństwu jazdy 

(w tym m.in. alkoblokady) oraz zabezpieczeniu pojazdu przed kradzieżą (m.in. kasowniki, 

autokomputery, gaśnice, wszelkie systemy przeciwpożarowe, radiotelefony, sprzęt 

łączności radiofonicznej, sprzęt łączności telefonicznej, sprzęt audiofoniczny, sprzęt 

audiowizualny (w tym m.in. systemy monitoringu), głośniki, anteny itp. Integralnym 

składnikiem wyposażenia pojazdów są również umieszczane na nich reklamy z logo 

Ubezpieczającego). 

8. Łączna suma ubezpieczenia:  

8.1. W pierwszym okres: 22.316.225,00 zł zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do Umowy 

Generalnej. 

8.2. W drugim okresie: 18.968.798,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do Umowy 

Generalnej. 

9. Zakres ubezpieczenia – zakres ubezpieczenia autocasco (AC) obejmuje między innymi 

odpowiedzialność za szkody powstałe w przedmiocie ubezpieczenia polegające na: 

9.1. uszkodzeniu pojazdu w związku z ruchem i postojem wskutek:  

9.1.1. nagłego działania siły mechanicznej [w tym między innymi: uszkodzenia 

szyb bez względu na przyczynę pierwotną powstania uszkodzenia; 

uszkodzenia w wyniku wjechania w nierówności; uszkodzenia w wyniku 

samoczynnego stoczenia się z nierówności; uszkodzenia w czasie 

holowani; uszkodzenia wskutek samoczynnego otwarcia pokrywy silnika w 

czasie jazd; uszkodzenia wskutek nieprawidłowego zabezpieczenia pojazdu 
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(w tym lewarka) podczas podnoszenia i/lub opuszczania pojazd; 

uszkodzenia w czasie załadunku i wyładunku; uszkodzenia w wyniku 

rozerwania jednej z opon pojazdu (np. uszkodzenie nadkola, błotnika itd.); 

uszkodzenia wskutek wjechania za wysokim pojazdem pod oznakowany (w 

tym należycie oznakowany) wiadukt, most, instalację naziemną; 

uszkodzenia wskutek wjechania za wysokim pojazdem (w tym do należycie 

oznakowanego parkingu) do parkingu podziemnego; uszkodzenia w 

wyniku działania siły mechanicznej pochodzącej także z wewnątrz pojazdu; 

uszkodzenia w wyniku przesunięcia przedmiotów (w tym ładunku) 

znajdujących się wewnątrz pojazdu] w chwili zetknięcia się pojazdu z 

innym pojazdem (pojazdami), osobą (osobami), zwierzęciem 

(zwierzętami), przedmiotem (przedmiotami), 

9.1.2. działania osób trzecich, 

9.2. utracie lub uszkodzeniu pojazdu wskutek między innymi następujących zdarzeń 

losowych:  

9.2.1. powodzi, uderzenia pioruna, pożaru bez względu na przyczynę pierwotną 

powstania pożaru, wybuchu, opadu atmosferycznego lub działania innych 

sił przyrody (m.in. huraganu, osuwania się lub zapadania się ziemi, szkody 

powstałe w wyniku zatopienia itd.),  

9.2.2. nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego (w tym między 

innymi powstałe w związku z tankowaniem paliwa), 

9.2.3. przepięcia (w szczególności nagły wzrost napięcia w sieci elektrycznej 

podczas ładowania ogniw-akumulatorów nie spowodowany 

wyładowaniami atmosferycznymi (z innych przyczyn niż wyładowania 

atmosferyczne) lecz spowodowany zjawiskami pochodnymi, działaniem 

pola elektromagnetycznego, indukcji, wynikłe z niewłaściwych parametrów 

prądu elektrycznego itp.), 

9.3. uszkodzeniu pojazdu w związku z przewozem osób, których przewóz wymagany 

był potrzebą udzielenia pomocy medycznej, 

9.4. uszkodzeniu pojazdu w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego użycia. 

10. Zakres ubezpieczenia jest rozszerzony o:  

10.1. Ryzyko kradzieży (w tym kradzieży zwykłej) części pojazdu i/lub wyposażenia 

(np.: kasowniki, autokomputery, gaśnice, radiotelefony, sprzęt łączności 

radiofonicznej, sprzęt łączności telefonicznej, sprzęt audiofoniczny, sprzęt 

audiowizualny, głośniki, anteny, itp.).  

10.1.1. Przedmiotem ubezpieczenia w tym zakresie są części pojazdu  

oraz wyposażenie w pojazdach określonych w wykazie stanowiącym 

załącznik nr 2 do Umowy Generalnej z wyłączeniem pozycji 10, 11, 

12, 24, 25, 26, 27, 28. 

10.1.2. Limit odpowiedzialności: 

10.1.2.1. W pierwszym okresie dla umów ubezpieczenia z 

początkiem okresu ubezpieczenia zawierającym się w przedziale 

czasowym od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.: 100.000,00 zł na 

jedno i wszystkie zdarzenia w danym okresie ubezpieczenia na 

wszystkie pojazdy. 

10.1.2.2. W drugim okresie dla umów ubezpieczenia z początkiem 

okresu ubezpieczenia zawierającym się w przedziale czasowym od 

01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.: 100.000,00 zł na jedno i wszystkie 

zdarzenia w okresie ubezpieczenia na wszystkie pojazdy. 

11. Ryzyko kradzieży i rabunku całego pojazdu: 
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11.1. Przedmiotem ubezpieczenia w tym zakresie są pojazdy określone w wykazie 

stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy Generalnej, pozycja nr 10, 11, 12, 24, 25, 

26, 27, 28.. 

 

 

III. Ubezpieczenie NNW. 

 

1. Ubezpieczający: Komunikacja Miejska Sp. z o.o. w Szczecinku,  

ul. Cieślaka 4, 78-400 Szczecinek. 

2. Przedmiot ubezpieczenia: ubezpieczenie NNW kierowców wszystkich pojazdów 

za wyjątkiem pojazdów z pozycji 29, 30 - (pojazdy z wykazu stanowiącego załącznik 

nr 2 do Umowy Generalnej) gdzie ubezpieczenie obejmuje wszystkie miejsca w 

pojeździe –  ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów (zakres dla kierowcy 

i pasażerów. 

3. Forma bezimienna. 

4. Okresy ubezpieczenia: zgodnie z załącznikiem nr 2 do Umowy Generalnej. 

5. Suma ubezpieczenia: 

5.1. W pierwszym okresie ubezpieczenia: 5.000,00 zł  na kierowców wszystkich 

pojazdów za wyjątkiem pojazdów z pozycji 29, 30 - (pojazdy z wykazu 

stanowiącego załącznik nr 2 do Umowy Generalnej) gdzie suma ubezpieczenia 

wynosi 5.000,00 zł na wszystkie miejsca w pojeździe – miejsce kierowcy i 

pasażerów (zakres dla kierowcy i pasażerów). 

5.2. W drugim okresie ubezpieczenia: 5.000,00 zł  na kierowców wszystkich pojazdów 

za wyjątkiem pojazdów z pozycji 29, 30 - (pojazdy z wykazu stanowiącego 

załącznik nr 2 do Umowy Generalnej) gdzie suma ubezpieczenia wynosi 5.000,00 

zł na wszystkie miejsca w pojeździe – miejsce kierowcy i pasażerów (zakres dla 

kierowcy i pasażerów). 

6. Ubezpieczyciel, zobowiązuje się stosować zawarte w ofercie warunki ubezpieczeń w 

tym taryfy (stawki) do pojazdów wchodzących do ubezpieczenia w okresie od dnia 

01.01.2018 r. do dnia 31.12.2019 r. (pierwszy okres: od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., 

drugi okres: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.). 

7. Zakres ubezpieczenia: na wypadek 100% uszczerbku na zdrowiu 5.000,00 zł i  

5.000,00 zł na wypadek zgonu osoby objętej zakresem ubezpieczenia. 

8. Zakres ubezpieczenia obejmuje w szczególności następstwa nieszczęśliwych wypadków  

powstałych: 

8.1. w związku z ruchem pojazdu, 

8.2. podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu, 

8.3. podczas przebywania w pojeździe w przypadku zatrzymania pojazdu, 

8.4. podczas postoju lub naprawy pojazdu na trasie, 

8.5. przy załadunku i rozładunku pojazdu bądź przyczepy zespolonej z pojazdem, 

8.6. podczas holowania.  

9. Dodatkowo zakres ubezpieczenia obejmuje trwałe następstwa zawału serca oraz udaru 

mózgu powstałe u kierowcy podczas ruchu pojazdu mechanicznego. 

10. Liczba pojazdów: 38 pojazdy (zgodnie z załącznikiem nr 2 do Umowy Generalnej). 

…….……………………………… 

 

 

 

 ……………….…………….………. 
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ubezpieczyciel  ubezpieczający 

 

 

 

 ………………….…………………. 

  broker 

 


