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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II 

Dopuszcza się w ofercie zastosowanie franszyz i udziału własnego niŜszych kwotowo i procentowo 

 – nie spowoduje to odrzucenia oferty. 

Sumy ubezpieczenia są podane w wartości rynkowej. 

Sumy ubezpieczenia na pierwsze ryzyko, limity ustalone w klauzulach jak równieŜ sumy gwarancyjne  

w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności, naleŜy rozumieć  

i kwotować na kaŜdy 12 miesięczny okres ubezpieczenia. 

1. Ubezpieczenie Odpowiedzialno ści Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. 

a) Zakres ubezpieczenia: 

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody 

powstałe w związku z ruchem tych pojazdów – podstawa prawna: Ustawa z dnia 22 maja 2003 r.  

o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim 

Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 z póź. zm. ). 

b) Sumy ubezpieczenia – ustawowe minimalne 

c) Przedmiot ubezpieczenia 

WG wykaz taboru w załączeniu 

2. Ubezpieczenie AUTO CASCO w zwi ązku z ruchem i postojem pojazdów 

a) Zakres ochrony: 

Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody w pojeździe bądź jego wyposaŜeniu powstałe 

wskutek uszkodzeń, zniszczeń i/lub kradzieŜy, w szczególności powstałe w wyniku następujących 

zdarzeń: 

- Działanie siły mechanicznej w chwili zetknięcia pojazdu z innym pojazdem, osobami, 

zwierzętami lub przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu, 

- Uszkodzenia spowodowane zderzeniem, najechaniem lub powstałe w wyniku nierówności 

dróg, chodników, itp., 

- Uszkodzenie albo zniszczenie pojazdu przez osoby trzecie, w tym szkody powstałe przy 

próbie kradzieŜy, 

- PoŜar, 

- Wybuch, 

- Powódź, Zatopienie, Zalanie, 

- Opad atmosferyczny w tym grad, śnieg, itp., 

- Osuwanie i zapadanie się ziemi, 

- Huragan (wiatr o prędkości nie mniejszej niŜ 17 m/s), 

- Uderzenie pioruna, 

- Działanie innych sił przyrody, niezaleŜnie od miejsca ich powstania, 

- Działanie czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz lub wewnątrz 

pojazdu, w tym zapalenie pojazdu w wyniku zwarcia instalacji, 
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- Uszkodzenie albo zniszczenie wnętrza pojazdu przez osoby, których przewóz wymagany był 

potrzebą udzielenia pomocy medycznej,  

- Uszkodzenie pojazdu lub jego wyposaŜenia w następstwie jego zabrania w celu 

krótkotrwałego uŜycia. 

- KradzieŜ pojazdu, jego części lub wyposaŜenia, (bez względu na miejsce postoju) równieŜ  

z uŜyciem siły, przemocy (rabunek, rozbój itp.)  

b) Franszyzy, udziały własne: 

−−−− Franszyza integralna       100 PLN, 

−−−− Franszyza redukcyjna       zniesione. 

−−−− Udział własny        zniesiony 

c) Przedmiot ubezpieczenia i sumy ubezpieczenia: 

WG wykaz taboru w załączeniu  

d) Dodatkowe postanowienia 

- Zniesiona amortyzacja – odstąpienie ubezpieczyciela od zmniejszania odszkodowania  

o kwotę odpowiadającą wartości zuŜycia eksploatacyjnego części zakwalifikowanych do 

wymiany, 

- Zakres terytorialny – EU – Unia Europejska 

- Ubezpieczenie bez obniŜenia sumy ubezpieczenia w związku z utratą wartości (w ciągu 

kolejnych 6 miesięcy trwania umowy) – dotyczy pojazdów fabrycznie nowych. 

- W przypadku raŜącego naruszenia ustawy prawo o ruchu drogowym, które miało wpływ 

na powstanie lub rozmiar szkody moŜe nastąpić ograniczenie wypłacanego 

odszkodowania o maksymalnie 20%. Za raŜące naruszenie ustawy moŜe zostać uznane 

jedynie: 

• doprowadzenie do powstania szkody w wyniku przekroczenia dopuszczalnej 

prędkości o 30 km/godz., 

• wjazd na skrzyŜowanie przy czerwonym świetle, 

• nie przestrzeganie znaku STOP, 

- Wykonawca oświadcza, Ŝe przyjmuje do ubezpieczenia dany pojazd z istniejącym 

urządzeniem zabezpieczającym– (przeciwkradzieŜowe) – i uznaje je za wystarczające.  

- Dodatkowe koszty związane ze szkodą ( w tym między innymi koszty parkowania 

pojazdu, koszty holowania ponad limit ustalony w OWU, koszty zabezpieczenia pojazdu 

po szkodzie, koszty zapewnienia bezpieczeństwa i zapobieŜenia zwiększeniu się szkody 

w miejscu zdarzenia, koszty przeglądu i ewentualnej naprawy systemów 

zabezpieczających) – 10 % sumy ubezpieczonego pojazdu maks. 5 000 PLN; limit 

niezaleŜny od sumy ubezpieczenia pojazdu. 

- Sumy ubezpieczenia obejmują wartość pojazdu wraz z wyposaŜeniem dodatkowym  

(w tym specjalistycznym, specjalistycznym malowaniem, oklejeniem itp.) – nie występuje 

ograniczenie % wyposaŜenia dodatkowego do całej wartości pojazdu. Zmiana 

wyposaŜenia pojazdu nie wpływająca na jego wartość nie wymaga zgłoszenia do 

ubezpieczenia. 
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Klauzula badań technicznych 

Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie za szkodę zaistniałą z ubezpieczenia AC, gdy w momencie 

powstania szkody pojazd nie posiadał waŜnego okresu badania technicznego - jeŜeli w odniesieniu do 

tego pojazdu obowiązuje wymóg dokonywania okresowych badań technicznych. Zapisy dotyczą 

wyłącznie sytuacji, kiedy szkoda wystąpiła nie później niŜ 30 dni od daty wygaśnięcia okresu waŜności 

badania technicznego, o ile stan techniczny pojazdu nie miał wpływu na powstanie szkody. 

Klauzula zgłoszenia szkód 

Zamawiający ma obowiązek i moŜliwość zgłoszenia szkody w ciągu 4 dni roboczych od powstania 

szkody lub powzięcia o niej informacji chyba, Ŝe OWU zezwalają na późniejsze zgłoszenie. 

Klauzula oględzin 

Wykonawca na obowiązek dokonania oględzin pojazdów po kolizji lub wypadku w dniu zgłoszenia 

szkody a najpóźniej w ciągu 48 godzin od przyjęcia zgłoszenia szkody lub, jeśli koniec tego terminu 

przypada na dzień ustawowo wolny od pracy w następnym dniu roboczym. 

Oględziny będą przeprowadzone w miejscu wskazanym przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego.  

W dniu oględzin określone będą dokumenty jakie ma przygotować Ubezpieczający/Ubezpieczony  

w celu wypłaty odszkodowania. 

Zasady likwidacji szkody i wypłaty odszkodowania:  

a. Kalkulacja lub kosztorys z ustalonym zakresem prac (naprawa, wymiana) i wyceną będą 

dostarczone do Ubezpieczającego/Ubezpieczonego najpóźniej w ciągu 96 godzin od zgłoszenia 

szkody lub, jeśli koniec tego terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy w następnym 

dniu roboczym. W przypadku nie dostarczenia w/w dokumentów w powyŜszym terminie 

Ubezpieczyciel akceptuje kosztorys dostarczony przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego  

b. Koszt robocizny będzie liczony wg średnich stawek z autoryzowanych serwisów. 

c. Kalkulacja będzie liczona przy zastosowaniu nowych części oryginalnych. (W razie chęci 

weryfikacji faktur Ubezpieczyciel sam wystąpi o dokumenty źródłowe do wystawcy faktury, 

jednocześnie nie zwalnia to Ubezpieczyciela od wypłaty odszkodowania zgodnie z punktem e) 

d. Ubezpieczyciel o uzupełnienie dodatkowych dokumentów niezbędnych do wypłaty 

odszkodowania moŜe wezwać Ubezpieczającego/Ubezpieczonego tylko dwukrotnie (nie dotyczy 

wezwań o uzupełnienie dokumentów wcześniej wymaganych) 

e. W przypadku szkody częściowej wypłata bezspornej części odszkodowania nastąpi na podstawie 

kalkulacji w ciągu 7 dni roboczych od daty dostarczenia przez Ubezpieczonego wymaganych 

dokumentów, określonych w dniu oględzin .W sytuacji gdy wypłacona kwota nie będzie pokrywać 

pełnych kosztów usunięcia szkody dopłata nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od daty dostarczenie 

faktur wystawionych zgodnie z zakresem prac ustalonym w kalkulacji.  

f. W przypadku szkody całkowitej (koszt naprawy przekraczający 80% wartości pojazdu z dnia 

wystąpienia szkody): 

− wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie dostarczonych faktur naprawy 

przeprowadzonej według ustalonego w kalkulacji przez Ubezpieczyciela zakresu prac, 

łącznie do kwoty nie przekraczającej wartości rynkowej pojazdu z dnia wystąpienia szkody 

lub 
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− Ubezpieczyciel zorganizuje sprzedaŜ pozostałości po szkodzie (wrak) i wypłaci 

odszkodowanie wyrównawcze które łącznie z kwotą uzyskaną ze sprzedaŜy pozostałości po 

szkodzie (wrak) nie przekroczy wartości rynkowej pojazdu z dnia wystąpienia szkody. 

Ubezpieczający ma prawo wyboru sposobu likwidacji szkody 

g. Po wypłacie odszkodowania szkody częściowej Ubezpieczyciel automatycznie uzupełni sumę 

ubezpieczenia do aktualnej wartości rynkowej pojazdu i wystawi stosowny dokument 

ubezpieczeniowy potwierdzający uzupełnienie sumy ubezpieczenia; Składka za doubezpieczenie  

(z uwzględnieniem klauzuli niezmienności stawek) będzie naliczana według zasady pro rata za 

kaŜdy dzień udzielonej ochrony ubezpieczeniowej, przyjmując za rok 365 dni. Ubezpieczyciel 

ponosi wszelkie konsekwencje z tytułu nie wykonania powyŜszego zapisu (np.: brak sumy 

ubezpieczenia przy następnej szkodzie) 

3. Ubezpieczenie Nast ępstw Nieszcz ęśliwych Wypadków kierowcy i pasa Ŝerów  

Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia na jedn ą osob ę 
[pln] 

1 Trwałe następstwa nieszczęśliwych 
wypadków 

10 000,00 

   Liczba miejsc w pojazdach – wg wykaz taboru w załączeniu  

4. Dodatkowe postanowienia do wszystkich punktów: 1 , 2, 3: 

a) W Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń poszczególnych grup ubezpieczeń zmienione zostaną 

wszelkie zapisy niezgodne z zakresem ubezpieczenia przedstawionym w ofercie 

przetargowej. 

b) Wartość rynkowa pojazdu (suma ubezpieczenia) będzie ustalana przez Ubezpieczyciela wg 

katalogów przed wystawieniem dokumentów ubezpieczeniowych (z wykazem taboru) 

c) Umowy ubezpieczeniowe wystawione będą na 12 miesięczny okres ubezpieczenia 

d) Płatność składki ubezpieczeniowej: 

Jednorazowa dla poszczególnych terminów zawarcia umów ubezpieczenia - w terminie  

14 dni od daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej (wg wykazu taboru) 

e) Nie ustalenie wysokości franszyzy integralnej, redukcyjnej lub udziału własnego w przypadku 

danego ubezpieczenia oznacza ich nie występowanie. 

f) Odszkodowanie wypłacane jest z podatkiem VAT. 

Klauzula stempla bankowego. 

Za datę prawidłowego opłacenia składki ubezpieczeniowej uznaje się datę stempla bankowego 

uwidocznioną na przelewie bankowym pod warunkiem posiadania na rachunku wolnych środków 

pienięŜnych. 

Klauzula niezmienności stawek. 

Niniejszym gwarantujemy zachowanie stałych stawek % do ubezpieczenia AC i kwotowych do 

ubezpieczenia OC posiadacza pojazdów oraz NNW kierowcy i pasaŜerów w poszczególnych 

kategoriach pojazdów w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2014r. i terminie realizacji umów 

ubezpieczenia w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2014r. w przypadku doubezpieczeń z wykazu 

taboru lub zawierania ubezpieczeń nowo nabytych pojazdów. 


