
ZP/DA/7/U/2015                                                                                                           Zał. nr1 do SIWZ

(pieczęć firmy)                                nazwa i adres                                         miejscowość, data ......
FORMULARZ  CENOWO – KALKULACYJNY DO OFERTY

Wyjaśnienia dla wykonawców :
Wszystkie komórki tabel powinny być wypełnione przez:
- wpisanie kwoty (liczby) – jeżeli ubezpieczyciel podaje wysokość składki;
- wpisanie słowo „BEZSKŁADKOWO” – jeżeli ubezpieczyciel nie pobiera składki za dane ryzyko;
- wpisanie kwoty lub procentu – jeżeli ubezpieczyciel podaje wysokość franszyzy lub udziału własnego;
- w przypadku zniesienia franszyz i udziałów własnych należy wpisać słowo „ZNIESIONO”;
- dopuszczalne skróty: Fr-franszyza redukcyjna, Fi-franszyza integralna, U-udział własny;
- franszyzy i udziały własne niewymienione w Opisie Przedmiotu Zamówienia a występujące w OWU 
nie mają zastosowania;
- cały formularz musi być podpisany zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.
- wpisanie słowa „NIE DOTYCZY” ;lub WYKREŚLENIE POLA w przypadku gdy wykonawca nie 
składa oferty na daną część zamówienia.

Tabela nr 1 -  Ubezpieczający / Ubezpieczony
Park Narodowy Gór Stołowych
ul. Słoneczna 31
57-350 Kudowa Zdrój
PKD 2015:
REGON:
NIP:

Tabela nr 2 -  Miejsce Ubezpieczenia

Wszystkie miejsca wykonywania działalności i posiadania mienia

Tabela nr 3-  Okres Ubezpieczenia
  
Ubezpieczenia majątkowe – 3 lata – 01.08.2015 - 31.07.2018
Ubezpieczenia komunikacyjne – 3 lata – zgodnie z załącznikiem nr 11 – wykaz pojazdów

Tabela nr 4 – Płatność składki

CZĘŚĆ I - Ubezpieczenia majątkowe – grupa od 1 do 4 – 4 raty
CZĘŚĆ II - Ubezpieczenia komunikacyjne – grupa 5 – 2 raty lub jednorazowo.

Tabela nr 5 – Informacje dodatkowe

Przewidywany obrót na rok 2015 – 9 2204 000,00zł
Planowany fundusz płac na rok 2015 – 2 122 000,00zł
Ilość zatrudnionych osób w roku 2015 – 44 osoby
Ilość wózków widłowych – 0[szt.]
Ilość innych pojazdów wolnobieżnych – 0[szt.]



Opis zabezpieczeń
Adres

Budynek ul. Słoneczna 
31
57-350 Kudowa Zdrój

1. Gaśnica proszkowa GP2xABC – korytarz – parter
2. Gaśnica proszkowa GP2xABC – korytarz – parter
3. Gaśnica proszkowa GP2xABC – korytarz – I-piętro
4. Gaśnica proszkowa GP2xABC – korytarz – I-piętro
5. Gaśnica proszkowa GP2xABC – korytarz – II -piętro
6. Gaśnica proszkowa GP6xABC – korytarz – II -piętro
7. Gaśnica proszkowa GP2xABC –  archiwum
8. Gaśnica proszkowa GP2xABC – Magazyn broni 
9. Gaśnica proszkowa GP2xABC – Biblioteka 
10. Gaśnica proszkowa GP2xBC – Kotłownia 
11. Gaśnica proszkowa GP2xBC – Kotłownia 
12. Gaśnica śniegowa GS5xBC –  Serwerownia 
13. Gaśnica proszkowa GP4xABC – magazyn broni

14. Budynek wyposażony jest w instalację hydrantową 
wewnętrzną.

Ekocentrum ul. 
Słoneczna 31A
57-350 Kudowa Zdrój

1. Gaśnica proszkowa GP4xABC – korytarz parter
2. Gaśnica proszkowa GP4xABC – korytarz parter
3. Gaśnica proszkowa GP2xABC – korytarz – I-piętro
4. Gaśnica proszkowa GP2xABC – korytarz – I-piętro

Karłów 33 Kancelaria 
OO Szczeliniec

1. Gaśnica proszkowa GP4xABC 
2. Gaśnica proszkowa GP4xABC

Karłów 33 – pom. 
wolontariatu

1. Gaśnica proszkowa GP4xABC
2. Gaśnica proszkowa GP4xABC

Karłów 32 – pom. 
Mieszkalne - korytarz

1. Gaśnica proszkowa GP2xABC

Karłów 35 Kancelaria 
OO Czerwona Woda

1. Gaśnica proszkowa GP4xABC
2.

Karłów 35 pom. 
mieszkalne - koryta

1. Gaśnica proszkowa GP2xABC

Pasterka 2 1. Gaśnica proszkowa GP4xABC 
2. Gaśnica proszkowa GP4xABC 
3. Gaśnica śniegowa  S5xBC 

Karłów 13 1. Gaśnica proszkowa GP4xABC
Karłów 18 1. Gaśnica proszkowa GP4xABC
Batorów 43 – 
mieszkanie - korytarz

1. Gaśnica proszkowa GP4xABC

Batorów 45 – 
mieszkanie - korytarz

1. Gaśnica proszkowa GP4xABC  
2. Gaśnica proszkowa GP4xABC

Radków ul. Cmentarna 
mieszkanie - korytarz

1. Gaśnica proszkowa GP6xABC 
2. Gaśnica proszkowa GP6xABC

Kudowa Zdrój ul. Słone 1. Gaśnica proszkowa GP4xABC



30 mieszkanie korytarz
Kudowa Zdrój ul. 
Bukowina 6 mieszkanie 
korytarz

1. Gaśnica proszkowa GP4xABC

Kudowa Zdrój ul. Leśna 
41 mieszkanie korytarz

1. Gaśnica proszkowa GP6xBC 

Kudowa Zdrój ul 
Zdrojowa 1 mieszkanie 
korytarz

1. Gaśnica proszkowa GP4xABC 

Kudowa Zdrój ul 
Warszawska 2 budynek  
kotłownia

1. Gaśnica proszkowa GP2xABC

Kudowa Zdrój ul 
Sikorskiego 12 
mieszkanie korytarz

1. Gaśnica proszkowa GP6xBC

Jeleniów 61 1. Gaśnica proszkowa GP4xABC 
2.  Gaśnica proszkowa GP4xABC

UWAGA: rozmieszczenie sprzętu i urządzeń przeciwpożarowych zostało zaprojektowane przez serwis
przeciwpożarowy, który dokonuje również zgodnie z obowiązującymi terminami przeglądów i 
konserwacji tych urządzeń i gaśnic.
Opis zabezpieczeń przeciwkradzieżowych:
 System alarmowy z telewizją przemysłową wraz z umową monitoringu z przyjazdem grupy 
interwencyjnej budynek dyrekcji PNGS ul. Słoneczna 31.
Żaluzje okienne na parterze budynku ul. Słoneczna 31
Lokalizatory GPS w 13 pojazdach służbowych.

Tabela 6 – Szkodowość w latach od .2012 do 06.2015.

Część I – Ubezpieczenia majątkowe
2012 – brak szkód
2013 – brak szkód
2014 – 384,18zł (uszkodzenie infokiosku)
2015 – brak szkód

Część II – Ubezpieczenia komunikacyjne
2012 – brak szkód
2013 – brak szkód
2014 – brak szkód
2015 – brak szkód

Tabela nr 7 – Ryzyka ubezpieczeniowe

CZĘŚĆ I
Grupa 1. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych
Grupa 2. Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku
Grupa 3. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
Grupa 4. Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej
CZĘŚĆ II
Grupa 5. Ubezpieczenie komunikacyjne OC, AC/KR, NNW.



CZĘŚĆ I 

 GRUPA 1.     UBEZPIECZENIE OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH         

1.Zakres podstawowy (FLEXA):
pożar (ogień), uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego, wybuch (eksplozja) oraz szkody 
będące następstwem akcji ratowniczej związanej z w/w zdarzeniami,
1.1.Zakres rozszerzony o inne zdarzenia (EC): huragan (13,9 m/s), powódź, lawina, grad, 
zapadnięcie i obsunięcie się ziemi,uderzenie pojazdu,
1.2.Zakres rozszerzony: szkody wodociągowe, trzęsienie ziemi, deszcz nawalny, implozja, zalanie 
(w tym przez nieszczelny dach i stolarkę okienną i rynnową lub inne elementy budynku (również w 
mieszkaniach zakładowych); zalanie piwnic i innych pomieszczeń przynależnych, dym, sadza, śnieg, 
huk ponaddźwiękowy, zalegający śnieg lub lód na dachach ubezpieczonych budynków,
przewrócenia drzew, masztów i innych obiektów, katastrofa budowlana, zamarznięcie instalacji 
znajdującej się na zewnątrz budynku
1.3. Franszyza redukcyjna – 300,00zł. Pozostałe franszyzy i udziały własne – zniesione
1.4. Budynki ubezpieczone według wartości odtworzeniowej bez względu na stopień zużycia 
technicznego

lp Przedmiot ubezpieczenia Wartość 
rzeczywista, 
odtworzeniowa
, księgowa 
brutto, 
nominalna

Suma 
ubezpieczenia
w zł

Składka za 
roczny
okres 
ubezpieczenia
w zł

Składka za 
trzyletni
okres 
ubezpieczenia
w zł

1 Budynki i Budowle –
sumy stałe (SS)
załącznik nr 7

odtworzeniowa
19 738 768 zł

2 Budynki i Budowle –
sumy stałe (SS)
załącznik nr 7

rzeczywista
1 048 739 zł

3 Infrastruktura turystyczna – 
sumy stałe (SS)
załącznik nr 8

odtworzeniowa
1 821 064 zł

4 Środki trwałe bez sprzętu
elektronicznego do 5 lat –
sumy stałe (SS)
załącznik nr 9

odtworzeniowa
682 885 zł

5 Mienie osób trzecich
(wystawy czasowe

I ryzyko 20 000,00 zł

Warunki Szczególne do ryzyk majątkowych
Limity na jedno i wszystkie zdarzenia [PLN]

Lp Dodatkowe Klauzule Obligatoryjne
Akceptuje się zmianę treści klauzuli, o ile nie 
zmienia ona sensu podanego poniżej opisu, a jej 
zapisy nie działają na niekorzyść ubezpieczonego

Składka 
dodatkowa w zł
za roczny okres
ubezpieczenia

Składka 
dodatkowa w zł
za trzyletni okres
ubezpieczenia

1 Reprezentantów
Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności za 



szkody powstałe wyłącznie wskutek winy umyślnej lub 
rażącego niedbalstwa reprezentantów ubezpieczającego.
Dla celów niniejszej umowy za reprezentantów 
ubezpieczającego uważa się osoby lub organ 
wieloosobowy (zarząd), które zgodnie z
obowiązującymi przepisami, statutem lub na mocy 
prawa własności uprawnione są do zarządzania 
ubezpieczonym podmiotem gospodarczym, z 
włączeniem prokurentów, ustanowionych przez ten 
podmiot
Klauzula regresowa
Nie przechodzą na Ubezpieczyciela roszczenia 
Ubezpieczającego przeciwko:
- osobom fizycznym świadczącym pracę lub usługę na 
rzecz Ubezpieczającego,
- osobom fizycznym prowadzącym działalność 
gospodarczą wyłącznie na rzecz Ubezpieczającego,
- osobom fizycznym, z którymi Ubezpieczający 
pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym
Automatycznego pokrycia nowych środków 
trwałych
Ubezpieczyciele obejmują automatycznym pokryciem
ubezpieczeniowym bez konieczności wcześniejszej 
deklaracji,każdy wzrost wartości mienia będący 
rezultatem dodania, wymiany wyposażenia, 
wybudowania, remontu, ulepszeń i adaptacji, w
ciągu okresu ubezpieczenia, przypisany do danej 
lokalizacji zgodnie z polisą z chwilą wpisu do ewidencji
środków trwałych.
Wspomniane pokrycie odpowiada co do warunków 
umowy wskazaniom wynikającym z polisy. 
Maksymalna wartość wydatków inwestycyjnych 
podlegających wspomnianej ochronie
ubezpieczeniowej nie może przekraczać 500 000,00
W przeciągu 30 dni od daty zakończenia roku
ubezpieczeniowego,  Ubezpieczający zgłosi 
zwiększenie wartości mienia podając lokalizację oraz 
specyfikację zwiększonego mienia. W ciągu 30 dni po 
zakończeniu okresu ubezpieczenia Ubezpieczający 
opłaci dodatkową składkę obliczoną proporcjonalnie do 
czasu trwania ochrony ubezpieczeniowej z 
zastosowaniem stawki wynikającej z zawartej umowy
ubezpieczenia
Automatycznego pokrycia nowych miejsc 
ubezpieczenia – limit 500 000,00
- Ubezpieczający jest zobowiązany do zgłoszenia 
nowych miejsc, jeżeli są one wykorzystane dłużej niż
3 miesiące.
Strony postanawiają, że ochrona ubezpieczeniowa 
obejmuje, obok wymienionych w polisie miejsc, także 
wszystkie aktualne i przyszłe lokalizacje własne, 
wynajmowane, dzierżawione lub w jakikolwiek
inny sposób użytkowane na terenie Polski, w których 



znajduje się mienie Ubezpieczającego.
W szczególności ochroną ubezpieczeniową objęte jest 
mienie podczas targów, wystaw, imprez odbywających 
się poza miejscem wskazanym w umowie 
ubezpieczenia oraz wysłane do miejsca naprawy/ 
remontu, z zastrzeżeniem, że limit odpowiedzialności 
na szkody powstałe w takim mieniu wynosi 10 000,00
Stempla bankowego
Strony postanawiają, że jest zachowany termin 
płatności w przypadku gdy ubezpieczający dokona 
obciążenia swego konta na rzecz ubezpieczyciela 
najpóźniej w dniu wskazanym jako dzień
płatności składki lub jej rat w polisie
Klauzula pośredniego uderzenie pioruna – limit 50 
000,00
Rozszerza się ochronę ubezpieczeniową o szkody 
powstałe bezpośrednio lub pośrednio w wyniku 
wyładowania atmosferycznego (w szczególności 
spowodowane uderzeniem pioruna w instalacjach 
elektrycznych i sieciach energetycznych) oraz szkody 
wynikłe z niewłaściwych parametrów prądu 
elektrycznego (zmiana w natężeniu). Jednocześnie 
przedstawiona definicja przepięcia będzie miała 
zastosowanie do każdej szkody, której przyczyną będzie
przepięcie.
Rozszerzenie zakresu ochrony o szkody elektryczne 
powstałe w wyniku przyczyn niezwiązanych z 
wyładowaniem atmosferycznym – limit 25 000,00
Niniejsze rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej nie 
ma zastosowania w odniesieniu do szkód w mieniu, 
które będą wypłacone w tytułu innego ubezpieczenia
Klauzula ciągłości ubezpieczenia
Brak wpłaty przez Ubezpieczającego, której kolwiek z 
rat składki w terminie przewidzianym w umowie 
ubezpieczenia nie powoduje automatycznego 
wygaśnięcia (rozwiązania) umowy ubezpieczenia,
ani zwieszenia udzielonej ochrony ubezpieczeniowej. 
W takiej sytuacji Towarzystwo Ubezpieczeniowe 
zobowiązane jest przesłać Ubezpieczającemu wezwanie
do zapłaty z określeniem nowego terminu opłacenia 
wymaganej należności. W razie braku opłaty składki w 
nowym terminie wskazanym w wezwaniu, 
Towarzystwo Ubezpieczeniowe może wypowiedzieć 
umowę w trybie wskazanym w obowiązujących 
przepisach prawa.
Zniesienia niedoubezpieczenia (20% sumy 
ubezpieczenia)
Strony postanawiają, że zasada proporcji nie będzie 
miała zastosowania jeżeli wysokość roszczenia nie 
przekracza 20% sumy ubezpieczenia na poszczególny 
zakład
LEEWAY (120 % sumy ubezpieczenia)



Strony postanawiają, że w przypadku szkody klauzula
proporcjonalności będzie stosowana tylko w przypadku 
mienia, którego wartość rzeczywista w momencie 
powstania szkody będzie wyższa niż 120% sumy 
ubezpieczenia
Klauzula rozbudowy i przebudowy, remontów, 
modernizacji i adaptacji – limit 200 000,00
Strony postanawiają, że ochrona ubezpieczeniowa 
obejmuje szkody powstałe w trakcie prowadzonych 
prac remontowych, modernizacyjnych i adaptacyjnych 
zarówno w środkach trwałych stanowiących własność 
Ubezpieczającego jak i w środkach trwałych 
wynajmowanych lub dzierżawionych w przypadku
szkody spowodowanej zdarzeniami losowymi wskutek 
ryzyk nazwanych, między innymi: ogień, uderzenie 
pioruna, eksplozja, upadek statku powietrznego, 
powódź, zalanie itp. Ochrona ubezpieczeniowa 
obejmuje ryzyka wskazane w umowie ubezpieczenia i 
udzielana jest dla:
a) mienia będącego przedmiotem robot budowlanych: 
do wysokości limitu
b) w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot 
ubezpieczenia: do pełnej sumy ubezpieczenia.
Klauzula wartości księgowej brutto
1. Mienie podlegające ubezpieczeniu zostanie 
ubezpieczone wg wartości księgowej brutto bez 
względu na stopień umorzenia lub zużycia technicznego
2. Z zastrzeżeniem ogólnych warunków ubezpieczenia i
innych postanowień umowy ubezpieczenia uzgodniono,
że w przypadku, gdy podstawa szacowania 
zadeklarowana została wg wartości księgowej brutto, 
odszkodowanie wypłacone jest według wartości
księgowej brutto bez względu na stopień umorzenia. 
Oznacza to, że ubezpieczyciel przy wypłacie 
odszkodowania nie będzie stosował żadnych potrąceń z 
tytułu amortyzacji lub zużycia mienia objętego ochroną
Dewastacji – limit 100 000,00
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą 
klauzulą postanowień ogólnych warunków 
ubezpieczenia i innych postanowień umowy 
ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel
obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe 
wskutek dewastacji/wandalizmu, za które uważa się 
rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego
mienia, spowodowane przez osoby trzecie
Klauzula ubezpieczenia szkód estetycznych (graffiti) 
– limit 10 000,00
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą 
klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia i ogólnych 
warunków ubezpieczenia ustala się, że: Ochroną 
ubezpieczeniową objęte zostaną szkody estetyczne
polegające na pomalowaniu, porysowaniu, zarysowaniu



powierzchni, umieszczeniu napisów i innych znaków 
graficznych na ubezpieczonym mieniu przez osoby 
pozostające poza stosunkiem ubezpieczeniowym
Klauzula usunięcie pozostałości po szkodzie, kosztów
zabezpieczenia mienia przed szkodą ponad sumę
ubezpieczenia – limit 50 000,00
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejsza 
klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia i Ogólnych
Warunków Ubezpieczenia ustala się
1. dodatkowy limit odpowiedzialności ponad sumę 
ubezpieczenia,obejmujący:
a) koszty zastosowania wszelkich dostępnych środków 
w celu zabezpieczenia ubezpieczonego mienia 
bezpośrednio zagrożonego wystąpieniem szkody i 
zmniejszenia szkody objętej zakresem ubezpieczenia, 
jeżeli środki te były celowe, chociażby okazały się 
bezskuteczne,
b) usunięcia pozostałości po szkodzie.
2. Niniejsza klauzula ma zastosowanie w przypadku, 
gdy koszty, o których mowa powyżej, nie są pokryte w 
ramach sumy ubezpieczenia oraz limitów określonych 
w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia
Uznania stanu zabezpieczeń za wystarczający
Ubezpieczyciel uznaje obecny stan zabezpieczeń
przeciwpożarowych firmy za wystarczający. 
Ubezpieczony obowiązany jest do kontrolowania 
sprawności istniejących zabezpieczeń oraz utrzymania 
ich w dobrym stanie technicznym.
Klauzula pokrycia kosztów poszukiwania miejsca 
powstania uszkodzenia / awarii / wycieku z instalacji
wod – kan. i ich usunięcia – limit 5 000,00
Towarzystwo zrefunduje uzasadnione i 
udokumentowane koszty poszukiwania miejsca 
powstania wycieku i usunięcia awarii będącej jego 
przyczyną
Klauzula płatności rat
W przypadku wypłaty odszkodowania, Zakład 
Ubezpieczeń nie jest uprawniony do potrącenia z kwoty
odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych
Klauzula warunków i taryf
W przypadku doubezpieczeń lub ubezpieczeń 
krótkoterminowych, zastosowanie będą miały warunki 
niniejszej umowy ubezpieczenia (także w ramach 
klauzuli automatycznego pokrycia), a Ubezpieczyciel 
będzie pobierał składkę proporcjonalnie do okresu
udzielonej ochrony, zgodnie z zasadą: wnioskowana 
suma ubezpieczenia x stawka / 365 dni x wnioskowana 
liczba ubezpieczanych dni. Nie będzie miała 
zastosowania składka minimalna
Klauzula terminu zgłaszania szkód – 7 dni
Zawiadomienie Zakładu Ubezpieczeń o szkodzie winno
nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 



dni od daty powstania szkody lub uzyskania o niej 
wiadomości
Klauzula niedotrzymania terminu zgłoszenia szkody
Nie dotrzymanie terminu zgłoszenia szkody nie będzie 
przyczyną odmowy wypłaty odszkodowania w całości 
lub w części pod warunkiem, że nie dotrzymanie 
terminu zgłoszenia szkody nie miało wpływu na 
ustalenie odszkodowania lub przyczyny powstania 
szkody
Klauzula likwidacyjna dotycząca środków trwałych
Bez względu na stopień umorzenia księgowego lub 
zużycia technicznego danego środka trwałego, 
odszkodowanie wypłacane jest w pełnej wysokości, do 
wartości księgowej brutto utraconego środka trwałego, 
bez potrącenia umorzenia księgowego i zużycia
technicznego (wg faktur). W przypadku nie odtwarzania
środka trwałego wypłata odszkodowania nastąpi na 
podstawie protokołu szkody, do wartości księgowej 
brutto danego środka trwałego
Jurysdykcji
Spory wynikłe z istnienia i stosowania niniejszej 
umowy strony mogą poddać pod rozstrzygnięcie sądu 
polubownego. Przy braku zapisu o sądzie polubownym,
właściwym będzie sąd siedziby Ubezpieczonego
Klauzula zaliczki na poczet odszkodowania
Zakład Ubezpieczeń w przypadku potwierdzenia swojej
odpowiedzialności za powstałą szkodę, wypłaca 
zaliczki na poczet odszkodowania w wysokości 50% 
szacunkowych kosztów szkody stwierdzonych 
kosztorysem wewnętrznym lub zewnętrznym w
ciągu 14 dni roboczych od zawiadomienia o szkodzie
Klauzula rozszerzająca ochronę o konsekwencje 
opadów śniegu
Ochroną ubezpieczeniową objęte zostają szkody 
wynikłe z obfitych opadów śniegu, które spowodują 
uszkodzenie konstrukcji budynku od ciężaru śniegu lub 
lodu oraz zalanie wynikłe z szybkiego topnienia mas 
śniegu, zakresem ochrony objęte jest również 
zawalenie się pod wpływem ciężaru śniegu, lodu, 
mienia sąsiedniego na mienie ubezpieczone
Klauzula sprzętu elektronicznego
Zakresem ochrony zgodnym z polisą objęty jest 
zgłoszony do ubezpieczenia sprzęt elektroniczny, który 
nie jest zgłoszony do ubezpieczenia sprzętu 
elektronicznego na bazie wszystkich ryzyk
Klauzula ubezpieczenia ogrodzenia i bram 
wjazdowych oraz elementów zamontowanych na 
zewnątrz budynków – limit 5 000,00
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą 
klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia i Ogólnych
Warunków Ubezpieczenia ustala się że ochroną 



ubezpieczeniową objęte jest ogrodzenie wraz z bramami
wjazdowymi oraz elementy zamontowane na zewnątrz 
budynków
Ubezpieczenie prewencyjne (suma prewencyjna) – 
limit 50 000,00
Ubezpieczenie prewencyjne to dodatkowa kwota 
wymieniona jako oddzielna pozycja w umowie 
ubezpieczenia, którą wykorzystuje się do wyrównania 
niedoubezpieczenia stwierdzonego w razie powstania 
szkody. Ubezpieczenie prewencyjne na zastosowanie na
wypadek wzrostu wartości mienia w trakcie trwania 
umowy ubezpieczenia i/lub niedoszacowania wartości 
mienia już zgłoszonego do ubezpieczenia
Klauzula swobodnego transferu mienia pomiędzy
ubezpieczonymi lokalizacjami
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejsza 
klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia i Ogólnych
Warunków Ubezpieczenia ustala się, iż ochroną 
ubezpieczeniową objęte jest mienie znajdujące się we 
wszystkich lokalizacjach Ubezpieczonego, bez 
konieczności przypisania do określonej lokalizacji. 
Ubezpieczone mienie może być przemieszczane
pomiędzy poszczególnymi lokalizacjami, bez 
konieczności zgłaszania do Ubezpieczyciela
Klauzula kosztów pracy w godzinach nadliczbowych
– limit 20 000,00
Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych 
niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków 
ubezpieczenia, że Ubezpieczyciel w ramach 
ubezpieczonych kosztów pokryje poniesione przez 
Ubezpieczającego koszty pracy w celu likwidacji
skutków szkody wynikłe z zatrudnienia osób w 
godzinach nadliczbowych, nocnych i w dni wolne od 
pracy oraz koszty frachtu ekspresowego
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GRUPA 2. UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU

Zakres – ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek oraz każdej lokalizacji, w której te 
jednostki prowadzą działalność
Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody polegające na:
·- kradzieży z włamaniem – rozumianej jako zabór mienia z zamkniętego lokalu po usunięciu przy 
użyciu siły lub narzędzi istniejących zabezpieczeń, lub zabór mienia z lokalu w którym sprawca ukrył 
się przed jego zamknięciem i pozostawił ślady mogące stanowić dowód jego ukrycia,
· -rabunku – zabór mienia z użyciem przemocy fizycznej lub groźby jej użycia wobec 
ubezpieczającego, osób działających w jego imieniu lub przez niego zatrudnionych albo po zmuszeniu 
przemocą fizyczną lub groźbą osoby posiadającej klucze do otwarcia lokalu albo po otwarciu lokalu 
kluczami zrabowanymi,
· -wandalizmie (dewastacji) – rozumianym jako umyślne uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego 
mienia przez osoby trzecie, także bez kradzieży z włamaniem lub rabunku. Dotyczy również 
uszkodzenia elementów budynków i budowli w tym mienia zamontowanego na zewnątrz (min. 
monitoring, klimatyzatory) lub lokali, w których to mienie się znajduje.
– System ubezpieczenia – I ryzyko
I ryzyko – system ubezpieczenia, w którym suma ubezpieczenia stanowi maksymalną wartość szkody, 
jaką może ponieść Ubezpieczający wskutek jednego zdarzenia losowego (kradzież włamaniem lub 
rabunku). O wysokości sumy ubezpieczenia decyduje ubezpieczający. Na wysokość odszkodowania 
nie ma wpływu rozbieżność między całkowitą wartością mienia a sumą ubezpieczenia.
  Franszyza redukcyjna – 300,00zł, dla szyb – 50,00zł. Pozostałe franszyzy i udziały własne – 
zniesione

Lp Przedmiot ubezpieczenia Suma 
ubezpieczenia w
zł

Składka za 
roczny okres 
ubezpieczenia

Składka za 
trzyletni okres 
ubezpieczenia

1 Środki trwałe bez sprzętu 
elektronicznego do 5 lat

40000

2 Infrastruktura turystyczna 100000
3 Wandalizm i dewastacja (dot. poz.2) 5000
4 Mienie osób trzecich (m.in.wystawy 

czasowe,)
10000

5 Wandalizm i dewastacja 
(dot. poz.1,4)

40000

6 Kradzież zwykłą 8000
7 Oszklenie zewnętrzne i wewnętrzne 

wraz z kosztami montażu
3000



Warunki Szczególne do ryzyk kradzieżowych
Limity na jedno i wszystkie zdarzenia [PLN]

Lp Dodatkowe Klauzule Obligatoryjne
Akceptuje się zmianę treści klauzuli, o ile nie 
zmienia ona sensu podanego poniżej opisu, a jej 
zapisy nie działają na niekorzyść ubezpieczonego

Składka 
dodatkowa w zł
za roczny okres
ubezpieczenia

Składka 
dodatkowa w zł
za trzyletni okres
ubezpieczenia

1 Reprezentantów
Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności za 
szkody powstałe wyłącznie wskutek winy umyślnej lub 
rażącego niedbalstwa reprezentantów ubezpieczającego.
Dla celów niniejszej umowy za reprezentantów 
ubezpieczającego uważa się osoby lub organ 
wieloosobowy (zarząd), które zgodnie z
obowiązującymi przepisami, statutem lub na mocy 
prawa własności uprawnione są do zarządzania 
ubezpieczonym podmiotem gospodarczym, z 
włączeniem prokurentów, ustanowionych przez ten 
podmiot
Klauzula regresowa
Nie przechodzą na Ubezpieczyciela roszczenia 
Ubezpieczającego przeciwko:
- osobom fizycznym świadczącym pracę lub usługę na 
rzecz Ubezpieczającego,
- osobom fizycznym prowadzącym działalność 
gospodarczą wyłącznie na rzecz Ubezpieczającego,
- osobom fizycznym, z którymi Ubezpieczający 
pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym
Automatycznego pokrycia nowych miejsc 
ubezpieczenia – limit 50 000,00
- Ubezpieczający jest zobowiązany do zgłoszenia 
nowych miejsc, jeżeli są one wykorzystane dłużej niż
3 miesiące.
Strony postanawiają, że ochrona ubezpieczeniowa 
obejmuje, obok wymienionych w polisie miejsc, także 
wszystkie aktualne i przyszłe lokalizacje własne, 
wynajmowane, dzierżawione lub w jakikolwiek
inny sposób użytkowane na terenie Polski, w których 
znajduje się mienie Ubezpieczającego.
W szczególności ochroną ubezpieczeniową objęte jest 
mienie podczas targów, wystaw, imprez odbywających 
się poza miejscem wskazanym w umowie 
ubezpieczenia oraz wysłane do miejsca naprawy/ 
remontu, z zastrzeżeniem, że limit odpowiedzialności 
na szkody powstałe w takim mieniu wynosi 10 000,00
Stempla bankowego
Strony postanawiają, że jest zachowany termin 
płatności w przypadku gdy ubezpieczający dokona 
obciążenia swego konta na rzecz ubezpieczyciela 
najpóźniej w dniu wskazanym jako dzień
płatności składki lub jej rat w polisie



Klauzula ciągłości ubezpieczenia
Brak wpłaty przez Ubezpieczającego, której kolwiek z 
rat składki w terminie przewidzianym w umowie 
ubezpieczenia nie powoduje automatycznego 
wygaśnięcia (rozwiązania) umowy ubezpieczenia,
ani zwieszenia udzielonej ochrony ubezpieczeniowej. 
W takiej sytuacji Towarzystwo Ubezpieczeniowe 
zobowiązane jest przesłać Ubezpieczającemu wezwanie
do zapłaty z określeniem nowego terminu opłacenia 
wymaganej należności. W razie braku opłaty składki w 
nowym terminie wskazanym w wezwaniu, 
Towarzystwo Ubezpieczeniowe może wypowiedzieć 
umowę w trybie wskazanym w obowiązujących 
przepisach prawa.
Uznania stanu zabezpieczeń za wystarczający
Ubezpieczyciel uznaje obecny stan zabezpieczeń
przeciwpożarowych firmy za wystarczający. 
Ubezpieczony obowiązany jest do kontrolowania 
sprawności istniejących zabezpieczeń oraz utrzymania 
ich w dobrym stanie technicznym.
Klauzula płatności rat
W przypadku wypłaty odszkodowania, Zakład 
Ubezpieczeń nie jest uprawniony do potrącenia z kwoty
odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych
Klauzula warunków i taryf
W przypadku doubezpieczeń lub ubezpieczeń 
krótkoterminowych, zastosowanie będą miały warunki 
niniejszej umowy ubezpieczenia (także w ramach 
klauzuli automatycznego pokrycia), a Ubezpieczyciel 
będzie pobierał składkę proporcjonalnie do okresu
udzielonej ochrony, zgodnie z zasadą: wnioskowana 
suma ubezpieczenia x stawka / 365 dni x wnioskowana 
liczba ubezpieczanych dni. Nie będzie miała 
zastosowania składka minimalna
Klauzula terminu zgłaszania szkód – 7 dni
Zawiadomienie Zakładu Ubezpieczeń o szkodzie winno
nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 
dni od daty powstania szkody lub uzyskania o niej 
wiadomości
Klauzula niedotrzymania terminu zgłoszenia szkody
Nie dotrzymanie terminu zgłoszenia szkody nie będzie 
przyczyną odmowy wypłaty odszkodowania w całości 
lub w części pod warunkiem, że nie dotrzymanie 
terminu zgłoszenia szkody nie miało wpływu na 
ustalenie odszkodowania lub przyczyny powstania 
szkody
Jurysdykcji
Spory wynikłe z istnienia i stosowania niniejszej 
umowy strony mogą poddać pod rozstrzygnięcie sądu 
polubownego. Przy braku zapisu o sądzie polubownym,
właściwym będzie sąd siedziby Ubezpieczonego



Klauzula zaliczki na poczet odszkodowania
Zakład Ubezpieczeń w przypadku potwierdzenia swojej
odpowiedzialności za powstałą szkodę, wypłaca 
zaliczki na poczet odszkodowania w wysokości 50% 
szacunkowych kosztów szkody stwierdzonych 
kosztorysem wewnętrznym lub zewnętrznym w
ciągu 14 dni roboczych od zawiadomienia o szkodzie
Koszty naprawy zabezpieczeń – limit 5 000,00
Zakład ubezpieczeń pokryje dodatkowe koszty naprawy
zniszczonych lub uszkodzonych stropów, ścian, podłóg,
drzwi, zamków, okien, szyb, żaluzji i innych elementów
uszkodzonych wskutek dokonanej lub usiłowanej 
kradzieży z włamaniem, a także koszty wymiany 
kluczy, względnie nabycia nowych szaf pancernych w 
związku z utratą kluczy.
Klauzula kradzieży zwykłej – limit 5 000,00
Ubezpieczyciel obejmuje ochroną zdarzenia polegające 
na tzw. kradzieży zwykłej bez włamania, 
niewyjaśnionym zaginięciu lub zgubieniu 
ubezpieczonego mienia. Suma ulega odnowieniu po
wypłacie odszkodowania jedynie na wniosek 
ubezpieczonego po akceptacji zakładu ubezpieczeń
Klauzula ubezpieczenia urządzeń zewnętrznych – 
limit 10.000,00
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą 
klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia i ogólnych 
warunków ubezpieczenia ustala się, że: zakres 
ubezpieczenia obejmuje ryzyko kradzieży urządzeń 
zewnętrznych należących do Ubezpieczonego, 
zainstalowane na budynkach lub budowlach
stanowiących własność lub użytkowanych przez 
Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego.
Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych 
oraz przedmiotów z pleksy.
Ubezpieczającemu przysługuje odszkodowanie, jeżeli 
do szkody w ubezpieczonym mieniu doszło w wyniku:
1) stłuczenia;
2) pęknięcia i/lub porysowania.
Przedmiotem ubezpieczenia mogą być:
1) oszklenie zewnętrzne i wewnętrzne budynków, 
budowli i konstrukcji;
2) okładziny szklane, szkliwione, kamienne i 
ceramiczne
3) reklamy neonowe i świetlne, szyldy, witryny 
wystawowe, znajdujące się w obrębie miejsca 
ubezpieczenia;
4) inne przedmioty szklane,
5) inne przedmioty z pleksy
W granicach limitu odpowiedzialności, ustalonego dla 
ryzyka stłuczenia szyb lub innych przedmiotów, 
odszkodowanie obejmuje także uzasadnione i 
udokumentowane koszty wynajęcia i ustawienia 



rusztowań, drabin lub innego specjalistycznego sprzętu,
w tym koszty ich transportu i montażu poniesione w 
celu dokonania wymiany mienia, które uległo szkodzie
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GRUPA 3.     UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO.

1.Zakres: na bazie wszystkich ryzyk (all risks)
2.All risks – wszystkie ryzyka fizycznej utraty, uszkodzenia lub zniszczenia mienia na skutek 
zaistniałego nagłego, przypadkowego i nieprzewidzianego zdarzenia, z zastrzeżeniem wyłączeń 
zawartych w ogólnych warunkach. W szczególności ochroną objęte są następujące ryzyka: 
niewłaściwe użytkowanie, błąd operatora, świadome i celowe zniszczenie
przez osoby trzecie, kradzież z włamaniem i rabunek z pomieszczeń zamkniętych i zabezpieczonych, 
zniszczenie spowodowane przez ogień, eksplozję, implozję, uderzenie pioruna, wahanie napięcia w 
instalacji elektrycznej oraz ubocznych skutków spowodowanych przez wysoką temperaturę, dym, 
sadzę jak również akcję ratowniczą, zalanie wodą z instalacji wod. – kan., w wyniku powodzi, skutków
działania czynników atmosferycznych: mrozu, wiatru, gradu, lawiny, wad produkcyjnych i 
technologicznych.
3. Wiek sprzętu – od 2011 r.
4. Franszyza redukcyjna – 300,00zł. Pozostałe franszyzy i udziały własne – zniesione

lp Przedmiot ubezpieczenia Wartość
odtworzeniowa,
rzeczywista,
księgowa brutto,
nominalna

Suma 
ubezpieczenia
w zł

Składka za 
roczny
okres 
ubezpieczenia
w zł

Składka za 
trzyletni
okres 
ubezpieczenia
w zł

1 Sprzęt elektroniczny
stacjonarny – sumy stałe
(SS)  załącznik nr 9

Odtworzeniowa
263 474 zł

2 Sprzęt elektroniczny
przenośny – sumy stałe (SS)
załącznik nr 9

Odtworzeniowa
110 751 zł

3 Sprzęt elektroniczny
przenośny – 2 szt.
(ecocoutery - urządzenia do
liczenia osob poruszających
się po wybranych odcinkach
szlakow) zamontowany na
terenie PNGS – sumy stałe
(SS) załącznik nr 9

Odtworzeniowa
36 950 zł

4 Koszt odtworzenia danych 
i oprogramowania – wg
wartości odtworzeniowej

 Na I ryzyko 10 000,00 zł



Warunki Szczególne do ryzyk elektronicznych
Limity na jedno i wszystkie zdarzenia [PLN]

Lp Dodatkowe Klauzule Obligatoryjne
Akceptuje się zmianę treści klauzuli, o ile nie 
zmienia ona sensu podanego poniżej opisu, a jej 
zapisy nie działają na niekorzyść ubezpieczonego

Składka 
dodatkowa w zł
za roczny okres
ubezpieczenia

Składka 
dodatkowa w zł
za trzyletni okres
ubezpieczenia

1 Reprezentantów
Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności za 
szkody powstałe wyłącznie wskutek winy umyślnej lub 
rażącego niedbalstwa reprezentantów ubezpieczającego.
Dla celów niniejszej umowy za reprezentantów 
ubezpieczającego uważa się osoby lub organ 
wieloosobowy (zarząd), które zgodnie z
obowiązującymi przepisami, statutem lub na mocy 
prawa własności uprawnione są do zarządzania 
ubezpieczonym podmiotem gospodarczym, z 
włączeniem prokurentów, ustanowionych przez ten 
podmiot
Klauzula regresowa
Nie przechodzą na Ubezpieczyciela roszczenia 
Ubezpieczającego przeciwko:
- osobom fizycznym świadczącym pracę lub usługę na 
rzecz Ubezpieczającego,
- osobom fizycznym prowadzącym działalność 
gospodarczą wyłącznie na rzecz Ubezpieczającego,
- osobom fizycznym, z którymi Ubezpieczający 
pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym
Automatycznego pokrycia nowych środków 
trwałych
Ubezpieczyciele obejmują automatycznym pokryciem
ubezpieczeniowym bez konieczności wcześniejszej 
deklaracji,każdy wzrost wartości mienia będący 
rezultatem dodania, wymiany wyposażenia, 
wybudowania, remontu, ulepszeń i adaptacji, w
ciągu okresu ubezpieczenia, przypisany do danej 
lokalizacji zgodnie z polisą z chwilą wpisu do ewidencji
środków trwałych.
Wspomniane pokrycie odpowiada co do warunków 
umowy wskazaniom wynikającym z polisy. 
Maksymalna wartość wydatków inwestycyjnych 
podlegających wspomnianej ochronie
ubezpieczeniowej nie może przekraczać 50 000,00
W przeciągu 30 dni od daty zakończenia roku
ubezpieczeniowego,  Ubezpieczający zgłosi 
zwiększenie wartości mienia podając lokalizację oraz 
specyfikację zwiększonego mienia. W ciągu 30 dni po 
zakończeniu okresu ubezpieczenia Ubezpieczający 
opłaci dodatkową składkę obliczoną proporcjonalnie do 
czasu trwania ochrony ubezpieczeniowej z 
zastosowaniem stawki wynikającej z zawartej umowy
ubezpieczenia



Stempla bankowego
Strony postanawiają, że jest zachowany termin 
płatności w przypadku gdy ubezpieczający dokona 
obciążenia swego konta na rzecz ubezpieczyciela 
najpóźniej w dniu wskazanym jako dzień
płatności składki lub jej rat w polisie
Klauzula ciągłości ubezpieczenia
Brak wpłaty przez Ubezpieczającego, której kolwiek z 
rat składki w terminie przewidzianym w umowie 
ubezpieczenia nie powoduje automatycznego 
wygaśnięcia (rozwiązania) umowy ubezpieczenia,
ani zwieszenia udzielonej ochrony ubezpieczeniowej. 
W takiej sytuacji Towarzystwo Ubezpieczeniowe 
zobowiązane jest przesłać Ubezpieczającemu wezwanie
do zapłaty z określeniem nowego terminu opłacenia 
wymaganej należności. W razie braku opłaty składki w 
nowym terminie wskazanym w wezwaniu, 
Towarzystwo Ubezpieczeniowe może wypowiedzieć 
umowę w trybie wskazanym w obowiązujących 
przepisach prawa.
Zniesienia niedoubezpieczenia (20% sumy 
ubezpieczenia)
Strony postanawiają, że zasada proporcji nie będzie 
miała zastosowania jeżeli wysokość roszczenia nie 
przekracza 20% sumy ubezpieczenia na poszczególny 
zakład
LEEWAY (120 % sumy ubezpieczenia)
Strony postanawiają, że w przypadku szkody klauzula
proporcjonalności będzie stosowana tylko w przypadku 
mienia, którego wartość rzeczywista w momencie 
powstania szkody będzie wyższa niż 120% sumy 
ubezpieczenia
Uznania stanu zabezpieczeń za wystarczający
Ubezpieczyciel uznaje obecny stan zabezpieczeń
przeciwpożarowych firmy za wystarczający. 
Ubezpieczony obowiązany jest do kontrolowania 
sprawności istniejących zabezpieczeń oraz utrzymania 
ich w dobrym stanie technicznym.
Klauzula płatności rat
W przypadku wypłaty odszkodowania, Zakład 
Ubezpieczeń nie jest uprawniony do potrącenia z kwoty
odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych
Klauzula warunków i taryf
W przypadku doubezpieczeń lub ubezpieczeń 
krótkoterminowych, zastosowanie będą miały warunki 
niniejszej umowy ubezpieczenia (także w ramach 
klauzuli automatycznego pokrycia), a Ubezpieczyciel 
będzie pobierał składkę proporcjonalnie do okresu
udzielonej ochrony, zgodnie z zasadą: wnioskowana 
suma ubezpieczenia x stawka / 365 dni x wnioskowana 
liczba ubezpieczanych dni. Nie będzie miała 
zastosowania składka minimalna



Klauzula terminu zgłaszania szkód – 7 dni
Zawiadomienie Zakładu Ubezpieczeń o szkodzie winno
nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 
dni od daty powstania szkody lub uzyskania o niej 
wiadomości
Klauzula niedotrzymania terminu zgłoszenia szkody
Nie dotrzymanie terminu zgłoszenia szkody nie będzie 
przyczyną odmowy wypłaty odszkodowania w całości 
lub w części pod warunkiem, że nie dotrzymanie 
terminu zgłoszenia szkody nie miało wpływu na 
ustalenie odszkodowania lub przyczyny powstania 
szkody
Jurysdykcji
Spory wynikłe z istnienia i stosowania niniejszej 
umowy strony mogą poddać pod rozstrzygnięcie sądu 
polubownego. Przy braku zapisu o sądzie polubownym,
właściwym będzie sąd siedziby Ubezpieczonego
Klauzula zaliczki na poczet odszkodowania
Zakład Ubezpieczeń w przypadku potwierdzenia swojej
odpowiedzialności za powstałą szkodę, wypłaca 
zaliczki na poczet odszkodowania w wysokości 50% 
szacunkowych kosztów szkody stwierdzonych 
kosztorysem wewnętrznym lub zewnętrznym w
ciągu 14 dni roboczych od zawiadomienia o szkodzie
Ubezpieczenie prewencyjne (suma prewencyjna) – 
limit 20 000,00
Ubezpieczenie prewencyjne to dodatkowa kwota 
wymieniona jako oddzielna pozycja w umowie 
ubezpieczenia, którą wykorzystuje się do wyrównania 
niedoubezpieczenia stwierdzonego w razie powstania 
szkody. Ubezpieczenie prewencyjne na zastosowanie na
wypadek wzrostu wartości mienia w trakcie trwania 
umowy ubezpieczenia i/lub niedoszacowania wartości 
mienia już zgłoszonego do ubezpieczenia
Klauzula swobodnego transferu mienia pomiędzy
ubezpieczonymi lokalizacjami limit 30 000,00
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejsza 
klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia i Ogólnych
Warunków Ubezpieczenia ustala się, iż ochroną 
ubezpieczeniową objęte jest mienie znajdujące się we 
wszystkich lokalizacjach Ubezpieczonego, bez 
konieczności przypisania do określonej lokalizacji. 
Ubezpieczone mienie może być przemieszczane
pomiędzy poszczególnymi lokalizacjami, bez 
konieczności zgłaszania do Ubezpieczyciela
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od kradzieży 
z włamaniem i rabunku
Ubezpieczenie sprzętu przenośnego od upadku
Ubezpieczenie sprzętu przenośnego poza miejscem
ubezpieczenia (bez ograniczeń czasowych)



Ubezpieczenie sprzętu przenośnego poza miejscem
ubezpieczenia na zewnątrz miedzy innymi – kamery,
przekaźniki itp. – limit 50 000,00
Klauzula kradzieży zwykłej – limit 50 000,00
Ubezpieczyciel obejmuje ochrona zdarzenia polegające 
na tzw. kradzieży zwykłej bez włamania, 
niewyjaśnionym zaginięciu lub zgubieniu 
ubezpieczonego mienia. Suma ulega odnowieniu po
wypłacie odszkodowania jedynie na wniosek 
ubezpieczonego po akceptacji zakładu ubezpieczeń
Ubezpieczenie nośników obrazu w urządzeniach
fotokopiujących
Z zastrzeżeniem Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i 
innych postanowień lub załączników do umowy 
ubezpieczenia uzgodniono, że na podstawie niniejszej 
klauzuli dodatkowej:
1. Zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody 
powstałe w nośnikach obrazu (np. bębnach selenowych)
w urządzeniach fotokopiujących
Klauzula likwidacyjna dotycząca środków trwałych
Bez względu na stopień umorzenia księgowego lub 
zużycia technicznego danego środka trwałego, 
odszkodowanie wypłacane jest w pełnej wysokości, do 
wartości księgowej brutto utraconego środka trwałego, 
bez potrącenia umorzenia księgowego i zużycia
technicznego (wg faktur). W przypadku nie 
odtwarzania środka trwałego wypłata 
odszkodowania nastąpi na podstawie protokołu 
szkody, do wartości księgowej brutto danego środka 
trwałego
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GRUPA 4.     UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

1. Zakres działalności:
 Administracja publiczna oraz polityka ekonomiczna i społeczna
 Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody
 Zarządzanie nieruchomościami i posiadanie mienia
 Zarządzanie, utrzymywanie i administrowanie drogami, szlakami, mostami, kładkami, 
wiaduktami itp.
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu czynów niedozwolonych w związku z prowadzoną 
działalnością i posiadanym mieniem, a w szczególności:
zakres ubezpieczenia powinien obejmować odpowiedzialność za szkody:
· wynikające z obsunięcia i odpadnięcia elementów konstrukcyjnych budynków, komórek takich jak: 
dachówki, tynki, cegła, okna, ogrodzenia;
· z tytułu utrzymania skwerów terenów zielonych, placu zabaw, chodników, terenów przyległych do 
budynków, placów, ogrodów, lasów, szlaków turystycznych itp. a w szczególności powstałe w wyniku:
  złego stanu ciągów pieszych ( alejek, chodników, ciągów pieszych i placów) wynikające z uszkodzeń 
ich nawierzchni,   z powodu śliskich nawierzchni ciągów pieszych wywołanej warunkami 



atmosferycznymi lub zabrudzeniami  z powodu leżących i opadających na ciągi piesze i place 
wywróconych drzew, konarów lub wystających korzeni,   wskutek uszkodzonych lub niewłaściwie 
zamontowanych urządzeń stanowiących wyposażenie parków i skwerów, ogrodów, lasów, szlaków 
turystycznych, placów zabaw, boisk itp. takich jak: ławki, huśtawki, urządzenia sportowe, ogrodzenia,
śmietniki, tabliczki, pulpity, infrastruktura turystyczna, itp.
  w wyniku braku tablic z regulaminem korzystania z placu zabaw, szlaków turystycznych, ogrodów i 
urządzeń zabawowych lub złego ich oznakowania;
 powstałe w wyniku braku pokrywy studzienki kanalizacyjnej lub upustu ulicznego spowodowanego 
kradzieżą lub aktem wandalizmu;  powstałe w bezpośrednim związku z istnieniem lub 
funkcjonowaniem studzienek wodno – kanalizacyjnych;
 powstałe w miejscach, w których prowadzone są roboty drogowe, jeżeli miejsca te nie były 
oznakowane zgodnie z wymogami w przepisach o ruchu na drogach oraz innych aktualnych 
przepisach;
 powstałe w wyniku awarii sygnalizacji świetlnej w tym wadliwym działaniem sygnalizacji świetlnej
wystąpienia nieczytelnych, uszkodzonych, zniszczonych, zbyt nisko umieszczonych odwróconych 
znaków drogowych lub ich braku jeżeli ich uszkodzenie, zniszczenie lub brak nastąpił z przyczyn 
niezależnych lub niezawinionych przez ubezpieczającego
  Działalność kulturowo-oświatowa
  Działalność biurowa
  Ochrona przyrody
  Udostępnienia parku dla turystyki
  Edukacja ekologiczna
  Badania naukowe z zakresu przyrodniczego, np. drzewostanów, występowania gatunków roślin,
zwierząt, klimatycznych, badania geomorfologiczne itp.
  Działalność społeczna
  Działalność rekreacyjno – sportowa
  Działalność turystyczno – usługowa
  Działalność rachunkowo – księgowa we własnym zakresie i na własne potrzeby
  Działalność podatkowa we własnym zakresie i na własne potrzeby
Włączenie szkód powstałych na skutek:
a) OC za zalanie przez nieszczelny dach i stolarkę okienną (również w mieszkaniach służbowych); 
zalanie piwnic
b) OC w związku z nieszczelnymi złączami budynków
c) OC – prąd zero
d) OC za zalanie piwnic
e) OC – Centralne Ogrzewanie
W ramach zakresu podstawowego włączona zostaje odpowiedzialność za szkody:
  wyrządzone w środkach transportu podczas prac ładunkowych
  wyrządzone w podziemnych instalacjach i urządzeniach spowodowane w czasie wykonywania prac 
lub usług
  spowodowane użyciem młotów pneumatycznych, hydraulicznych lub kafarów 
  spowodowane przez praktykantów, stażystów lub wolontariuszy, którym Ubezpieczający powierzył 
wykonywanie określonych czynności 
  spowodowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej przez pracowników podczas delegacji 
służbowych
 poniesione poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej prze konsumentów, którzy nabyli produkt na 
terenie Rzeczypospolitej Polskiej
2. Franszyza redukcyjna – 300,00zł. Pozostałe franszyzy i udziały własne – zniesione

3. Trigger loss occurence – w całym zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
Suma gwarancyjna w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności, 
posiadanego mienia wynosi 500 000,00zł. Pozostałe klauzule rozszerzające zakres ubezpieczenia OC 
są podlimitami sumy gwarancyjnej.
4. Zakres terytorialny - RP



Lp Przedmiot ubezpieczenia Limit / Sublimit w
zł na jedno i

wszystkie
zdarzenia

Składka za 
roczny
okres 
ubezpieczenia 
w zł

Składka za 
trzyletni
okres 
ubezpieczenia
w zł

1 Odpowiedzialność Cywilna deliktowa w 
związku z prowadzoną działalnością i 
posiadanym mieniem. Szkody wodno 
kanalizacyjne z włączeniem cofnięcia
cieczy w systemach kanalizacyjnych

500 000,00 zł

2 Odpowiedzialność Cywilna kontraktowa 
– szkody związane z niewykonaniem lub 
nienależytym wykonaniem zobowiązania, w 
tym szkody po wykonaniu usługi lub pracy 
wynikłe z ich wadliwego wykonania

80 000,00 zł

3 Wprowadzenie triggera loss occurence –
odpowiedzialność za szkody które miały 
miejsce w okresie ubezpieczenia

500 000,00 zł

4 OC przechowawcy
Włączenie odpowiedzialności za szkody w 
rzeczach ruchomych znajdujących się w 
pieczy, pod dozorem lub kontrolą 
Ubezpieczonego

15 000,00 zł

5 OC pracodawcy
Włączenie odpowiedzialności za szkody 
rzeczowe i osobowe wyrządzone 
pracownikom Ubezpieczonego

150 000,00 zł

6 OC podwykonawcy bez prawa regresu
Włączenie odpowiedzialności za szkody 
wyrządzone przez podwykonawców 
Ubezpieczonego

50 000,00 zł

7 OC imprez masowych
Włączenie odpowiedzialności za szkody 
spowodowane w związku z organizowaniem
imprez niezależnie od miejsca imprezy tj. 
przestrzeń otwarta lub zamknięta, rodzaju 
imprezy, liczby uczestników itp. w zakresie 
nie objętym obowiązkowym 
ubezpieczeniem

30 000,00 zł

8 Klauzula rozszerzająca zakres ubezpieczenia
o szkody w pojazdach mechanicznych 
stanowiących własność pracowników lub 
osób bliskich

20 000,00 zł

9 Włączenie odpowiedzialności za szkody 
mające postać czystych strat majątkowych z 
włączeniem strat wyrządzonych przez usługi
i utracone korzyści

20 000,00 zł

10 OC szkody w środowisku
Włączenie odpowiedzialności za szkody 
wynikające z emisji, wycieku, uwalniania 

20 000,00 zł



się lub innej formy przedostania się do 
powietrza, wody lub gruntu
jakichkolwiek substancji niebezpiecznych

Warunki Szczególne do Ubezpieczenia OC
Limity na jedno i wszystkie zdarzenia [PLN]

Lp Dodatkowe Klauzule Obligatoryjne
Akceptuje się zmianę treści klauzuli, o ile nie 
zmienia ona sensu podanego poniżej opisu, a jej 
zapisy nie działają na niekorzyść ubezpieczonego

Składka 
dodatkowa w zł
za roczny okres
ubezpieczenia

Składka 
dodatkowa w zł
za trzyletni okres
ubezpieczenia

1 Reprezentantów
Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności za 
szkody powstałe wyłącznie wskutek winy umyślnej lub 
rażącego niedbalstwa reprezentantów ubezpieczającego.
Dla celów niniejszej umowy za reprezentantów 
ubezpieczającego uważa się osoby lub organ 
wieloosobowy (zarząd), które zgodnie z
obowiązującymi przepisami, statutem lub na mocy 
prawa własności uprawnione są do zarządzania 
ubezpieczonym podmiotem gospodarczym, z 
włączeniem prokurentów, ustanowionych przez ten 
podmiot
Klauzula regresowa
Nie przechodzą na Ubezpieczyciela roszczenia 
Ubezpieczającego przeciwko:
- osobom fizycznym świadczącym pracę lub usługę na 
rzecz Ubezpieczającego,
- osobom fizycznym prowadzącym działalność 
gospodarczą wyłącznie na rzecz Ubezpieczającego,
- osobom fizycznym, z którymi Ubezpieczający 
pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym
Stempla bankowego
Strony postanawiają, że jest zachowany termin 
płatności w przypadku gdy ubezpieczający dokona 
obciążenia swego konta na rzecz ubezpieczyciela 
najpóźniej w dniu wskazanym jako dzień
płatności składki lub jej rat w polisie
Klauzula ciągłości ubezpieczenia
Brak wpłaty przez Ubezpieczającego, której kolwiek z 
rat składki w terminie przewidzianym w umowie 
ubezpieczenia nie powoduje automatycznego 
wygaśnięcia (rozwiązania) umowy ubezpieczenia,
ani zwieszenia udzielonej ochrony ubezpieczeniowej. 
W takiej sytuacji Towarzystwo Ubezpieczeniowe 
zobowiązane jest przesłać Ubezpieczającemu wezwanie
do zapłaty z określeniem nowego terminu opłacenia 
wymaganej należności. W razie braku opłaty składki w 



nowym terminie wskazanym w wezwaniu, 
Towarzystwo Ubezpieczeniowe może wypowiedzieć 
umowę w trybie wskazanym w obowiązujących 
przepisach prawa.
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CZĘŚĆ I

OGÓŁEM SKŁADKA ŁACZNA ZA GRUPY OD 1 DO 4
ZA ROCZNY OKRES UBEZPIECZENIA
(suma wszystkich rocznych składek ….............................................................PLN
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ZA TRZYLETNI OKRES UBEZPIECZENIA
(suma wszystkich trzyletnich składek) ….............................................................PLN
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Imiona i nazwiska osób uprawnionych                                             Czytelne podpisy osób uprawnionych
do reprezentowania wykonawcy                                                        do reprezentowania wykonawcy



CZĘŚĆ II
          Grupa 5.                     Ubezpieczenie komunikacyjne OC, AC/KR, NNW

Część A Odpowiedzialność Cywilna posiadaczy pojazdów mechanicznych
1. Zakres terytorialny – Polska + Europa
2. Suma gwarancyjna – 5 000 000,00 EURO na osobę, 1 000 000,00 EURO na mienie
W odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę 
poszkodowanych
3. Przedmiot ubezpieczenia –  16 pojazdów zgodnie z wykazem pojazdów- załącznik nr 11 - proszę o 
kwotację na poszczególne pojazdy z podaniem składek jednostkowych w poniższej tabeli
4. Okres ubezpieczenia – 1 rok / 3 lata – zgodnie z wykazem pojazdów załącznik nr 11 z 
poszanowaniem umów już zawartych.
SKŁADKA ŁĄCZNA za 1 rok  : …..........................................PLN.
SKŁADKA ŁĄCZNA za 3 lata : …................................................PLN
Część B. Ubezpieczenie Autocasco + Kradzież – AC/KR
1. Zakres terytorialny – Europa z włączeniem krajów byłego ZSRR
2. Suma ubezpieczenia dla każdego pojazdu zgodnie z załącznikiem  nr 11
3. Przedmiot Ubezpieczenia – 15 pojazdów – załącznik nr 11 - proszę o kwotację na poszczególne 
pojazdy z podaniem składek jednostkowych w poniższej tabeli
4.Okres ubezpieczenia – 1 rok /3 lata – zgodnie z wykazem pojazdów – załącznik nr 11
5.System ubezpieczenia – indywidualne polisy
6. Wariant likwidacji szkód – Warsztatowy
7. Udział własny w szkodach – zniesiony
8. Amortyzacja – zniesiona
9. Franszyza integralna: zgodnie z OWU
10. Franszyza redukcyjna – zniesiona
SKŁADKA ŁĄCZNA za 1 rok  : ….........................................PLN
SKŁADKA ŁĄCZNA za 3 lata : …................................................PLN
Część C. Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadkow - NNW
1. Zakres terytorialny – Polska + Europa
2. Suma ubezpieczenia – 10 000,00zł
3. Przedmiot ubezpieczenia – 15  pojazdów zgodnie z wykazem pojazdów – załącznik nr 11 - proszę o 
kwotację na poszczególne pojazdy z podaniem składek jednostkowych w poniższej tabeli
4. Okres ubezpieczenia – 1 rok/3 lata – zgodnie z wykazem pojazdów – załącznik nr 11
SKŁADKA ŁĄCZNA: …......................................................PLN
SKŁADKA ŁĄCZNA za 3 lata : …................................................PLN



Składka całkowita za roczny okres ubezpieczenia OC  + AC/KR + NNW = …... …................zł

słownie ….....................................................................................................................zł.

   Koszty ubezpieczenia za roczny okres ubezpieczenia
MARKA MODEL nr rejestracyjny OC AC NNW

1 Suzuki GV 4x4 D OSOBOWY DKL1W45
2 OSOBOWY DKLNC14
3 OSOBOWY DKL02WG

4 OSOBOWY DKLKV72

5 Łada NIVA 4X4 OSOBOWY DKL57WH XXX

6 OSOBOWY DKLNN60

7 OSOBOWY DKLNN61

8 Nissan 4x4 D22 CIĘŻAROWY DKL62HT
9 Skoda Fabia OSOBOWY DKL7J02

10 OSOBOWY DKL9Y94

11 OSOBOWY DKL9Y93

12 OSOBOWY DKL9Y01

13 CIĘŻAROWY DKL4GY5

14 CIĘŻAROWY DKKL4GY6

15 CIĘŻAROWY DKL4GY7

16 Skuter śnieżny Pb BEZ NR XXX
XXX

L.p

Skoda 3T Superb
Renault 4x4 dCi
Suzuki FJ B43V 
Jimmy

Suzuki FJ B43V 
Jimmy
Suzuki FJ B43V 
Jimmy

Suzuki Jimny 4x4 
5MT D
Suzuki Jimny 4x4 
5MT D
Suzuki Jimny 4x4 
5MT D
Ford Ranger 4x4 
DC2,5TDCi
Ford Ranger 4x4 
DC2,5TDCi
Ford Ranger 4x4 
DC2,5TDCi

Maszyna 
samobieżna



Składka łączna za trzyletni okres ubezpieczenia OC + AC / KR + NNW = ….....................................zl

słownie …......................................................................................................zł

PODSUMOWANIE                    Część II

Rodzaj
ubezpieczenia

Składka łączna w zł
za roczny okres ubezpieczenia

Składka łączna w zł
za trzyletni okres 
ubezpieczenia

Grupa 5
Ubezpieczenie 
komunikacyjne OC
Grupa 5
Ubezpieczenie 
komunikacyjne AC,KR
Grupa 5
Ubezpieczenia 
komunikacyjne NNW
Składka łączna za grupę 5

..............................................zł... ..................................................zł

   Koszty ubezpieczenia za trzyletni  okres ubezpieczenia
MARKA MODEL nr rejestracyjny OC AC  / KR NNW

1 Suzuki GV 4x4 D OSOBOWY DKL1W45
2 OSOBOWY DKLNC14
3 OSOBOWY DKL02WG

4 OSOBOWY DKLKV72

5 Łada NIVA 4X4 OSOBOWY DKL57WH XXX

6 OSOBOWY DKLNN60

7 OSOBOWY DKLNN61

8 Nissan 4x4 D22 CIĘŻAROWY DKL62HT
9 Skoda Fabia OSOBOWY DKL7J02

10 OSOBOWY DKL9Y94

11 OSOBOWY DKL9Y93

12 OSOBOWY DKL9Y01

13 CIĘŻAROWY DKL4GY5

14 CIĘŻAROWY DKKL4GY6

15 CIĘŻAROWY DKL4GY7

16 Skuter śnieżny Pb BEZ NR XXX XXX

L.p

Skoda 3T Superb
Renault 4x4 dCi
Suzuki FJ B43V 
Jimmy

Suzuki FJ B43V 
Jimmy
Suzuki FJ B43V 
Jimmy

Suzuki Jimny 4x4 
5MT D
Suzuki Jimny 4x4 
5MT D
Suzuki Jimny 4x4 
5MT D
Ford Ranger 4x4 
DC2,5TDCi
Ford Ranger 4x4 
DC2,5TDCi
Ford Ranger 4x4 
DC2,5TDCi

Maszyna 
samobieżna




