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Sygnatura: ZP-077/2017      Załącznik nr 6   
 

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne, 
dotyczące części I, II, III zamówienia. 

 

 
 Klauzula funduszu prewencyjnego – z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą 
klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) 
warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:  
Ubezpieczyciel stawia do dyspozycji ubezpieczającego fundusz prewencyjny w wysokości 5% 
płaconych składek z całości ubezpieczeń zawartych w wyniku niniejszego przetargu. Środki z 
funduszu prewencyjnego mogą być wykorzystane w całości przed zakończeniem okresu 
ubezpieczenia. Ubezpieczyciel przekazuje ubezpieczającemu środki z funduszu prewencyjnego w 
ciągu 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku o przyznanie tych środków. Ubezpieczający 
przedstawi ubezpieczycielowi rachunki lub kosztorys potwierdzający wydatki z tego funduszu.  

Katastrofa budowlana – szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu wskutek niezamierzonego, 
gwałtownego zniszczenia obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów 
rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i odbudowy wykopów (zgodnie z 
definicją zawartą w art. 73 ust. 1 Prawa budowlanego), o którym zostały powiadomione podmioty 
określone w art. 75 ust. 1 Prawa budowlanego.  
Nie jest katastrofą budowlaną:  
a. uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się do naprawy lub 

wymiany  
b. uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych budynkami  
c. awaria instalacji  
 
W zakresie fakultatywnym dla ryzyka katastrofy budowlanej z limitem odszkodowawczym 
90 000 000 zł na jeden i wszystkie zdarzenia (limit ten zastępuje limit obligatoryjny).  

Klauzula 168 godzin – z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą 
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach 
ubezpieczenia strony uzgodniły, że:  
Ochroną ubezpieczeniową w zakresie odpowiedzialności cywilnej objęte są szkody kolejne 
powstałe z tej samej przyczyny w tym samym miejscu do upływu 7 dni od zgłoszenia pierwszej 
szkody.  

Klauzula ubezpieczenia pojazdu niezabezpieczonego – z zachowaniem pozostałych, 
niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i 
ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:  
Rozszerza się ochronę ubezpieczeniową o szkody powstałe na skutek kradzieży części lub 
wyposażenia pojazdu, zabrania pojazdu w celu krótkotrwałego użycia lub kradzieży pojazdu, gdy: 
pozostawiono w pojeździe dokumenty (dowód rejestracyjny lub kartę pojazdu) lub kluczyki lub 
sterowniki służące do otwarcia lub uruchomienia pojazdu lub uruchomienia urządzeń 
zabezpieczających pojazd przed kradzieżą, lub nie uruchomiono wszystkich wymaganych urządzeń 
zabezpieczających pojazd przed kradzieżą.  

Szkoda całkowita – szkoda, w wyniku której ubezpieczony pojazd uległ uszkodzeniu w takim 
stopniu, że koszty jego naprawy przekraczają 80% sumy ubezpieczenia (nie więcej jednak niż 80% 
wartości rynkowej pojazdu na dzień wyliczania odszkodowania).  
1. W przypadku zakwalifikowania przez Ubezpieczyciela szkody jako całkowitej, Ubezpieczający / 

Ubezpieczony, który zamierza mimo tego naprawić uszkodzony pojazd, ma prawo przedstawić 
Ubezpieczycielowi sporządzony przez wybrany przez siebie warsztat kosztorys naprawy, 
zgodny z zakresem uszkodzeń uznanych przez Ubezpieczyciela. Jeżeli taki kosztorys będzie 
potwierdzał realny koszt naprawy (z uwzględnieniem zastosowania tzw. zamienników, tj. 
części zamiennych dystrybuowanych poza siecią oficjalnego producenta / importera, 
posiadających stosowna homologację oraz kosztu robocizny, określonego w kosztorysie), 
mieszczący się wartości rynkowej pojazdu na dzień wyliczania odszkodowania (nie wyższy 
jednak od sumy ubezpieczenia) Ubezpieczyciel wyrazi zgodę na dokonanie naprawy w 
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warsztacie i pokryje jej koszt, pod warunkiem: a) przedstawienia Ubezpieczycielowi faktury 
VAT za naprawę wraz z wyspecyfikowaniem kosztów naprawy, potwierdzającej zgodność 
naprawy z zakresem uszkodzeń uznanych przez Ubezpieczyciela,  
b) przedstawienia naprawionego pojazdu na żądanie Ubezpieczyciela w celu dokonania przez 

niego oględzin.  
 

2. W razie stwierdzenia przez Ubezpieczyciela niezgodności dokonanej naprawy z zakresem 
uznanych przez niego uszkodzeń, Ubezpieczyciel może odpowiednio skorygować wysokość 
należnego odszkodowania.  

3. W przypadku, gdy faktyczny koszt naprawy przekroczy wartość rynkową pojazdu na dzień 
wyliczania odszkodowania (nie więcej jednak niż suma ubezpieczenia pojazdu) Ubezpieczyciel 
pokryje koszt naprawy wyłącznie do wartości rynkowej pojazdu i nie więcej, niż suma 
ubezpieczenia.  

Klauzula okolicznościowa – z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą 
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach 
ubezpieczenia strony uzgodniły, że:  
Ubezpieczyciel zobowiązany jest samodzielnie prowadzić postępowanie zmierzające do 
wyjaśnienia i okoliczności związanych ze szkodą (np. ustalenie przebiegu zdarzenia, ustalenie 
osoby sprawcy) i wypłacić należne odszkodowanie, bez konieczności oczekiwania na prawomocne 
postanowienie kończące postanowienie w sprawie dotyczącej szkody.  

Klauzula przeoczenia - z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą 
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach 
ubezpieczenia strony uzgodniły, że:  

Dopuszcza się możliwość przeoczenia istotnych informacji przez ubezpieczającego i 
niedostarczenia ich w wymaganym terminie ubezpieczycielowi. Jeżeli przeoczenie nie będzie 
skutkiem winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa ubezpieczającego/ubezpieczonego, to nie będzie 
to miało negatywnego wpływu na ochronę ubezpieczeniową (nie będzie podstawą odmowy 
wypłaty odszkodowania lub jego ograniczenia) pod warunkiem uzupełnienia brakującej informacji 
niezwłocznie po stwierdzeniu przeoczenia. 
 
Atak hakerski - jakiekolwiek awarie lub zakłócenia w pracy systemu komputerowego, a w 
szczególności takie, które mogą prowadzić do nieautoryzowanego dostępu, nieautoryzowanego 
użycia lub zainfekowania systemu wirusem komputerowym w tym między innymi wszelkiego 
rodzaju zakłócenia będące następstwem kradzieży hasła lub kodu dostępu.  
Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu 
odpowiedzialności.  
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