ZAPYTANIE OFERTOWE
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Oddziału Terenowy w Warszawie

Rodzaje ubezpieczeń, których dotyczy niniejsze zapytanie ofertowe:


ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,



Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz
posiadanego mienia.

Opracowanie:
MAK Ubezpieczenia Sp. z o.o.
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Szanowni Państwo,

Działając w imieniu naszego Klienta - Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddziału Terenowego
w Warszawie, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk oraz
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz posiadanego mienia zgodnie
z poniższymi założeniami.

ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA

I.

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

II.

Osobą upoważnioną do kontaktu z Ubezpieczycielami jest: Szymon Kwiatkowski, e-mail:
szymon.kwiatkowski@makubezpieczenia.pl, telefon: +(48) 887 313 239
Ofertę należy złożyć na adres mailowy wskazany powyżej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24
kwietnia 2019r. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Okres związania ofertą: 30 dni.
Wraz z ofertą należy przesłać Ogólne lub Szczególne warunki ubezpieczenia wraz z treścią klauzul
dodatkowych oraz warunki wypowiedzenia przy uwzględnieniu § 3 niniejszego zapytania.
Brak w ofercie wyraźnego określenia warunków odbiegających od postanowień Zapytania ofertowego, w
razie wątpliwości poczytywany będzie jako akceptacja Ubezpieczyciela dla postanowień zawartych
w Zapytaniu.
Jeżeli z jakichkolwiek względów Ubezpieczyciel nie będzie mógł przedstawić oferty, oczekuje się
pisemnej (mailowej) informacji w tym zakresie ze wskazaniem przyczyn uniemożliwiających mu złożenie
oferty.
Negocjacje będą prowadzone z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w terminie wskazanym w pkt. 2.
Negocjacje będą przeprowadzane drogą mailową i będą dotyczyć zarówno ceny, jak i zakresu
ubezpieczenia.
Ubezpieczający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, możliwość akceptacji części oferty,
zmiany warunków postępowania konkursowego, w tym przedmiotu i sumy ubezpieczenia oraz możliwość
odstąpienia od postępowania konkursowego lub jego unieważnienia w każdym czasie bez podania
przyczyny.
Umowy ubezpieczenia będą zawarte i wykonywane za pośrednictwem brokera ubezpieczeniowego
MAK Ubezpieczenia sp. z o.o. (pełnomocnictwo w załączeniu).

POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ
§1
Warunki dotyczące realizacji obowiązków wynikających z umowy ubezpieczenia

1.

2.

3.

Wszystkie zawiadomienia i oświadczenia kierowane do drugiej strony uznaje się za skuteczne i dopuszczalne,
jeżeli zostały dokonane drogą elektroniczną (powyższe nie dotyczy wypowiedzenia umowy ubezpieczenia,
które musi być złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności).
Ubezpieczony jest zobowiązany do zgłoszenia szkody niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni roboczych
od daty jej powstania lub uzyskania o niej wiadomości (w zależności od tego, która z tych dat przypada
później), chyba że zapisy OWU przewidują dłuższe terminy.
Jeżeli w ogólnych lub szczególnych warunkach ubezpieczenia stosowanych przez Ubezpieczyciela znajduje
się zapis, że w przypadku zdarzenia mogącego skutkować odpowiedzialnością Ubezpieczyciela,
Ubezpieczony ma obowiązek pozostawić bez zmian miejsce zdarzenia/szkody do czasu przybycia
przedstawiciela Ubezpieczyciela, to Ubezpieczyciel nie ma prawa powoływać się na to postanowienie, jeżeli
nie dokonał oględzin w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia o tym zdarzeniu;
Ubezpieczony może wcześniej przystąpić do usunięcia szkody za zgodą Ubezpieczyciela.
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Ubezpieczony zwolniony jest z obowiązku zabezpieczenia niezmienności stanu faktycznego po zaistnieniu
zdarzenia/szkody lub po stwierdzeniu rozszerzenia ich skutków/zakresu, jeżeli:

zmiana jest niezbędna w celu zabezpieczenia mienia pozostałego po szkodzie, zmniejszenia szkody lub
przeciwdziałania zwiększeniu jej rozmiaru,

wymagają tego względy bezpieczeństwa, w szczególności, gdy szkoda stwarzała poważne zagrożenie
dla środowiska naturalnego, zagrażała życiu lub zdrowiu ludzkiemu,

jest to obowiązkiem Ubezpieczającego/Ubezpieczonego wynikającym z jego statutu, powszechnie
obowiązujących przepisów prawa, innych aktów prawnych, w tym również decyzji administracyjnych lub
orzeczeń sądów, regulaminów wewnętrznych lub instrukcji,

grozi to zakłóceniem pracy przedsiębiorstwa,

wymagają tego względy społeczne,

w odniesieniu do szkód osobowych, jeżeli szkoda nie powstała z chwilą nastąpienia zdarzenia będącego
przyczyną szkody,
przy czym przez brak obowiązku zabezpieczenia niezmienności stanu faktycznego po zaistnieniu zdarzenia
rozumie się prawo Ubezpieczonego do przystąpienia do likwidacji szkody, bez zgody Ubezpieczyciela.
5. Ubezpieczyciel nie jest uprawniony do usunięcia szkody, w tym: naprawy, wymiany lub odbudowy przedmiotu
ubezpieczenia we własnym zakresie. Świadczenie Ubezpieczyciela z umowy ubezpieczenia ma charakter
pieniężny.
6. Gdziekolwiek w umowie/warunkach ubezpieczenia przewidziana jest sankcja za niewypełnienie obowiązków
zawartych w umowie/warunkach ubezpieczenia, w postaci ograniczenia lub odmowy wypłaty odszkodowania
przez Ubezpieczyciela, to ma ona zastosowanie tylko wtedy, gdy niedopełnienie obowiązku miało bezpośredni
wpływ na powstanie lub zwiększenie rozmiaru szkody i w zakresie nie większym niż stopień, w jakim
niedopełnienie obowiązku wpłynęło na powstanie lub zwiększenie się szkody, dotyczy to m.in. takich
przypadków, jak obowiązek zgłoszenia szkody Ubezpieczycielowi, obowiązek przekazania Ubezpieczycielowi
informacji o zdarzeniu mogącym skutkować jego odpowiedzialnością.
7. Gdziekolwiek w warunkach ubezpieczenia przewidziany jest termin na przygotowanie i dostarczenie
dokumentów niezbędnych do ustalenia przyczyny szkody i jej rozmiaru, zapis dotyczący zastrzeżonego
terminu ulega zmianie na: „w terminie, w którym w stosunkach danego rodzaju, przy uwzględnieniu
okoliczności towarzyszących, mogłyby być przekazane Ubezpieczycielowi bez nieuzasadnionej zwłoki”.
8. WAŻNE: Na Ubezpieczyciela nie przechodzą roszczenia regresowe, które mogą być skierowane
przeciwko
Pracownikom
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego,
osobom
za
które
Ubezpieczający/Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność oraz spółkom powiązanym w jakikolwiek
sposób z Ubezpieczonym, w tym także pracownikom tych spółek i ich przedstawicielom, bez względu
na to, w którym momencie od powstania szkody do wypłaty odszkodowania będą one miały taki
charakter.
9. Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie za szkodę objętą ochroną na mocy umowy ubezpieczenia,
niezależnie od tego, czy będzie ono mogło być wypłacone z innej zawartej przez Ubezpieczonego umowy
ubezpieczenia. Powyższe nie ogranicza praw Ubezpieczyciela do dochodzenia swojej części należności
zgodnie z art. 824 1 Kodeksu cywilnego.
10. Postanowienia umowy sformułowane niejednoznacznie interpretuje się na korzyść Ubezpieczającego,
Ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia. W przypadku odmiennego uregulowania danej
kwestii w postanowieniach umowy (włącznie z klauzulami i postanowieniami dodatkowymi, określonymi
w umowie) względem postanowień OWU rozstrzygające znaczenie mają postanowienia umowy, przy czym
jeżeli postanowienia OWU będą przewidywały korzystniejsze warunki od określonych w przedmiotowej
umowie stosuje się postanowienia OWU.
11. Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe bezpośrednio na skutek zdarzenia mieszczącego się w
zakresie ochrony ubezpieczeniowej, przy czym jeżeli szkoda powstanie na skutek splotu kilku zdarzeń,
ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie, jeżeli przynajmniej jedno z tych zdarzeń jest objęte zakresem ochrony
ubezpieczeniowej. Nie dopuszcza się wprowadzania przez ubezpieczyciela zapisów uzależniających jego
odpowiedzialność za jedne zdarzenia od ubezpieczenia innych zdarzeń.
12. WAŻNE: Zapisy ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia stosowanych przez
ubezpieczyciela przewidujące brak jego odpowiedzialności za szkody w mieniu wyłączonym
4.
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z eksploatacji, nieużytkowanym, unieruchomionym, jak również w znajdujących się w nim rzeczach,
nie będą miały zastosowania bez względu na czas i przyczynę takiego wyłączenia, nieużytkowania lub
unieruchomienia. UWAGA: Budynki czasowo wyłączone z użytkowania przeznaczone są
w szczególności do wynajmu, dzierżawy lub sprzedaży.
13. Strony umowy, z zachowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zobowiązują się do
zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, o jakich w toku współpracy w ramach umowy powezmą
wiadomość.
14. W przypadku, gdy roszczenie może być zaspokojone jednocześnie z kilku części umowy ubezpieczenia
dotyczących różnych ubezpieczeń Ubezpieczonemu przysługuje prawo wyboru części umowy, z której
zostanie dokonana wypłata odszkodowania w całości bądź części.
§2
Okres ubezpieczenia
1.
2.

Umowy ubezpieczenia zostaną zawarte od dnia 07.06.2019 godz. 00:00 do dnia 31.08.2019r. godz. 23:59.
Na wskazany w ust. 1 powyżej okres ubezpieczenia wystawione zostaną odpowiednie polisy ubezpieczenia,
uwzględniające aktualne sumy ubezpieczenia oraz wysokość składki, a także terminy płatności
poszczególnych rat składki i rachunek bankowy Ubezpieczyciela.
§3
Wypowiedzenie umowy

1.
2.

3.

Ubezpieczający będzie miał prawo wypowiedzieć umowę z zachowaniem 1-miesięcznego okresu
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec tego okresu.
Ubezpieczyciel będzie mógł wypowiedzieć umowę wyłącznie z ważnych powodów. Wskazać przy tym należy,
że:
a) Zaistnienie szkody lub wypłata odszkodowania nie mogą być w żadnym razie uważane za ważny powód
uzasadniający rozwiązanie umowy przez Ubezpieczyciela.
b) Rozwiązanie umowy ubezpieczenia nie powoduje wygaśnięcia praw i obowiązków z niej wynikających,
powstałych w okresie jej obowiązywania.
c) W przypadku rozwiązania umowy przed upływem terminu, na jaki została ona zawarta Ubezpieczyciel
zobowiązany jest do zwrotu Ubezpieczającemu zapłaconej składki za okres niewykorzystanej ochrony,
który liczony jest od następnego dnia po wygaśnięciu ochrony. Składkę podlegającą zwrotowi ustala się
proporcjonalnie do niewykorzystanego okresu ubezpieczenia. Zwrot składki zostanie dokonany przez
Ubezpieczyciela na rachunek wskazany przez Ubezpieczającego. Składka za kolejne okresy
rozliczeniowe w żadnym wypadku nie staje się wymagalna/należna.
Oświadczenie o wypowiedzeniu powinno być złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§4
Ogólna charakterystyka Klienta
1

Ubezpieczający/Ubezpieczony

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy
w Warszawie

2

Siedziba

Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa

3

Numer REGON

367849538-00160

4

Numer NIP

527-281-83-55

5

Obrót za 2018r.

Zrealizowany obrót na rok 2018: Zasób: 137 287 095,81 zł,
KOWR: 2 541 293,35 zł – w sumie: 139 828 389,16 zł

6

Przychód netto planowany na 2019r.

planowany na 2019r.: Zasób: 136 062 000 zł, KOWR:
3 144 970 zł – w sumie: 139 206 970 zł

4

7

Zatrudnienie

8

Lokalizacje

9

Główne zadania KOWR

95 pracowników zatrudnionych na umowę o pracę
1. Plac Bankowy 2, 00-095 warszawa
2. Al. Prymasa Tysiąclecia 60/60, 01-424 Warszawa
3. ul. Poniatowskiego 81, 81-110 Siedlce
4. ul. Mickiewicza 36, 06-408 Krasne
5. ul. Sportowa 2, 26-900 Kozienice
Pozostałe lokalizacje w których znajduje się ubezpieczane
mienie zgodnie z Załącznikiem nr 1 oraz regulacjami klauzuli
miejsca ubezpieczenia.
1) tworzenie
oraz
poprawa
struktury
obszarowej
gospodarstw rodzinnych,
2) tworzenie
warunków
sprzyjających
racjonalnemu
wykorzystaniu
potencjału
produkcyjnego
Zasobu
Własności Rolnej Skarbu Państwa,
3) restrukturyzacja oraz prywatyzacja mienia Skarbu
Państwa użytkowanego na cele rolnicze,
4) obrót nieruchomościami i innymi składnikami majątku
Skarbu Państwa użytkowanymi na cele rolne,
5) administrowanie zasobami majątkowymi Skarbu Państwa
przeznaczonymi na cele rolne,
6) zabezpieczenie majątku Skarbu Państwa,
7) inicjowanie prac urządzeniowo-rolnych,
8) popieranie organizowania na gruntach Skarbu Państwa
gospodarstw rolnych,
9) wykonywanie praw z udziałów i akcji,
10) wsparcie działań na rzecz odnawialnych źródeł energii, w
szczególności w rolnictwie,
11) monitorowanie:
a) produkcji biogazu rolniczego,
b) rynku biokomponentów i biopaliw ciekłych,
c) produkcji biopłynów,
12) gromadzenie informacji dotyczących istniejącej, będącej
w budowie lub planowanej infrastruktury energetycznej
służącej do wytwarzania energii elektrycznej z biogazu
rolniczego oraz biokomponentów, o których mowa
w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i
biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2017 r. poz. 285 i 624),
13) obsługa
funduszy
promocji
produktów
rolnospożywczych,
14) gromadzenie, analiza i udostępnianie informacji
dotyczących rynków produktów rolnych i żywnościowych,
15) opracowywanie i upowszechnianie informacji związanych
z realizacją mechanizmów aktywnej polityki rolnej na
rynkach produktów rolnych i żywnościowych,
16) prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych
mających na celu promowanie produktów rolnych
i żywnościowych, metod ich produkcji, a także systemów
jakości
produktów
rolnych
i
żywnościowych,
z wyłączeniem działań informacyjnych i promocyjnych
dotyczących rolnictwa i gospodarki żywnościowej
realizowanych przez ministrów właściwych do spraw:
rolnictwa, rynków rolnych, rybołówstwa lub rozwoju wsi,
17) wspieranie rozwoju współpracy handlowej sektora rolnospożywczego z zagranicą,
18) udzielanie dopłaty do spożycia mleka i przetworów
mlecznych w szkołach podstawowych z krajowych
środków finansowych,
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19) przyznawanie dofinansowania do spożycia mleka
i przetworów mlecznych w przedszkolach i gimnazjach ze
środków pochodzących z Funduszu Promocji Mleka,
20) uczestnictwo, jako instytucja pośrednicząca i beneficjent,
w realizacji programu operacyjnego Europejskiego
Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, o którym
mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r.
w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej
Potrzebującym (Dz. Urz. UE L 72 z 12.03.2014, str. 1).

III.

UBEZPIECZENIE MIENIA
§1
Zakres terytorialny ubezpieczenia

1.
2.
3.

4.

Ubezpieczenie swoim zasięgiem terytorialnym obejmuje terytorium RP bez względu na miejsce, w którym
znajduje się ubezpieczone mienie.
Ochroną ubezpieczeniową objęte zostanie mienie we wszystkich nowych lokalizacjach czasowych lub stałych,
użytkowanych lub administrowanych przez Ubezpieczonego.
W ramach ustalonych w umowie sum ubezpieczenia, Ubezpieczyciel dopuszcza możliwość przemieszczania
środków trwałych oraz niskocennych składników majątku pomiędzy zgłoszonymi do ubezpieczenia
lokalizacjami oraz nowymi lokalizacjami powstałymi w trakcie trwania umowy ubezpieczenia.
Przeniesienie mienia w inne miejsce spowodowane działaniami mającymi na celu niedopuszczenie do
powstania lub zwiększenia rozmiarów szkody, a także przeniesienie mienia w inne miejsce w ramach struktury
organizacyjnej Ubezpieczającego nie wymaga powiadamiania Ubezpieczyciela.
§2
Przedmiot ubezpieczenia

1.

2.

Przedmiot ubezpieczenia stanowi mienie ruchome i nieruchome, stanowiące własność, współwłasność lub
będące w posiadaniu samoistnym lub zależnym Ubezpieczonego, w tym w szczególności:
1) środki trwałe, w tym budynki, lokale i budowle stanowiące własność Skarbu Państwa, wchodzące w skład
zasobu własności rolnej Skarbu Państwa , będące w administrowaniu KOWR, bez względu na ich wiek,
datę zakupu, umorzenie techniczne i księgowe itp.,
2) niskocenne składniki majątku,
3) mienie osób trzecich,
4) mienie pracownicze,
5) szyby i inne przedmioty szklane,
Ochronie ubezpieczeniowej podlega/podlegają również:
1) mienie, którego własność przeniesiona została na bank lub na inny podmiot na zabezpieczenie
wierzytelności (przewłaszczenie na zabezpieczenie);
2) mienie oddane do używania osobom trzecim;
3) mienie, którego wartość wzrośnie w stosunku do wartości podanej w Zapytaniu ofertowym oraz mienie,
które będzie nabyte lub wytworzone przez Ubezpieczającego w okresie ubezpieczenia, zgodnie
z zapisami Klauzuli automatycznego pokrycia, przy czym maksymalny dopuszczalny wzrost wartości
mienia w ramach ubezpieczenia mienia, które będzie objęte automatyczną ochroną ubezpieczeniową
w okresie ubezpieczenia wynosi – 20% łącznej sumy ubezpieczenia zgłoszonej do ubezpieczenia;
4) mienie nabywane w promocjach lub okazyjnie;
5) mienie oddane do przeróbki lub naprawy, czyszczenia, zmiany, renowacji, przywracania do stanu
pierwotnego, bez względu na miejsce dokonywania takiej przeróbki lub naprawy;
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mienie bez względu na jego wiek, stopień umorzenia/amortyzacji i technicznego/faktycznego zużycia,
w tym również przy ubezpieczaniu majątku w wartości odtworzeniowej;
7) wszelkiego rodzaju budowle, w tym takie jak ogrodzenia, bramy, drogi, chodniki, place, obiekty małej
architektury oraz inne elementy działki;
Postanowienia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia stosowanych przez ubezpieczyciela
ograniczające lub wyłączające ochronę w niniejszym zakresie nie mają zastosowania.
6)

§3
Zakres ochrony ubezpieczeniowej
1.

2.

3.

Ubezpieczenie mienia jest zawarte na bazie wszystkich ryzyk, co oznacza, że ubezpieczeniem objęte są
wszelkie szkody w mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia, z wyjątkiem wyraźnie wyłączonych na mocy
postanowień umowy ubezpieczenia.
W granicach sumy ubezpieczenia zakres ochrony obejmuje m.in:
1) szkody wodociągowe, w tym w szczególności zalanie przez wydostawanie się wody i innych cieczy lub
pary z urządzeń wodnokanalizacyjnych lub technologicznych, awarię urządzeń wodno-kanalizacyjnych
i centralnego ogrzewania;
2) szkody spowodowane uderzeniem pojazdu użytkowanym przez Ubezpieczonego lub osoby, za które
ponosi on odpowiedzialność;
3) szkody powstałe wskutek nieszczelności dachów, rynien, szczelin w złączach płyt, stolarki okiennej;
4) szkody powstałe wskutek pośrednich skutków wyładowań atmosferycznych, tzw. przepięć;
W granicach wskazanego limitu na jedno i wszystkie zdarzenia, pokrywanego w ramach sumy ubezpieczenia,
zakres ochrony obejmuje m.in:
1) szkody wywołane tzw. przepięciami niezwiązanymi z wyładowaniami atmosferycznymi - do limitu
200 000 zł;
2) szkody powstałe w wyniku zalania wskutek przedostania się wód gruntowych - do limitu 500 000 zł;
3) szkody powstałe w wyniku aktów dewastacji i wandalizmu rozumiane jako rozmyślne zniszczenie lub
uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie, w tym w elementach zewnętrznych
i wewnętrznych budynków, budowli, elementach małej architektury, instalacjach, ogrodzeniach,
bramach, we wszystkich lokalizacjach (obiektach) działalności KOWR, z rozszerzeniem o ryzyko
pomalowania (graffiti) - do limitu 50 000 zł z podlimitem dla graffiti 20 000 zł;
4) szkody w mieniu powstałe w wyniku, w związku lub podczas prowadzenia prac / robót związanych
z realizacją nakładów inwestycyjnych, remontem, naprawą lub serwisem/konserwacją (mającymi na celu
także utrzymanie właściwego stanu technicznego posiadanego majątku) oraz związanymi z tym próbami
i testami o charakterze eksploatacyjnym, zarówno w mieniu będącym bezpośrednio przedmiotem tych
prac/robót, jak i w mieniu nieobjętym zakresem i przedmiotem tych prac/robót, z zastrzeżeniem, że
szkody w przedmiocie ubezpieczenia powstałe na skutek w/w prac, objęte są ochroną do pełnej sumy
ubezpieczenia. Niniejsze postanowienie dotyczy także prac budowlanych, na które konieczne jest
uzyskanie zezwolenia na budowę oraz robót ziemnych. Niniejsze postanowienie dotyczy prac
wykonywanych przez Ubezpieczonego, jak również podmioty zewnętrzne - do limitu 500 000 zł dla
mienia będącego przedmiotem prac montażowych lub robót budowlanych, w pozostałym mieniu
stanowiącym przedmiot ubezpieczenia - do pełnej sumy ubezpieczenia;
5) szkody elektryczne w urządzeniach elektrycznych - do limitu 200 000 zł;
6) szkody powstałe wskutek awarii i uszkodzeń maszyn i urządzeń spowodowane między innymi działaniem
człowieka, wadami produkcyjnymi, przyczynami eksploatacyjnymi - do limitu 500 000 zł;
7) szkody powstałe w następstwie katastrofy budowlanej - do limitu 1 000 000 zł;
8) szkody polegające na skażeniu lub zanieczyszczeniu przedmiotu ubezpieczenia, jak również gruntu
własnego lub będącego w posiadaniu Ubezpieczonego w wyniku zdarzeń losowych objętych umową (do
wysokości sumy ubezpieczenia);
9) koszty dodatkowe (pokrywane w ramach sumy ubezpieczenia):
a) koszty akcji ratowniczej i porządkowej prowadzonej w związku ze zdarzeniami objętymi
ubezpieczeniem, jak również szkody powstałe wskutek takiej akcji ratowniczej i porządkowej;
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koszty, o których mowa w Klauzuli pokrycia wydatków prewencyjnych;
koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed szkodą, także składowania, lub transportu;
koszty od odtworzenia dokumentacji niezbędnej do prowadzenia działalności, która uległa
uszkodzeniu, zniszczeniu lub utraceniu w wyniku zaistnienia zdarzenia losowego objętego zakresem
ubezpieczenia (do limitu 20 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia);
e) koszty poszukiwania wycieku wody z instalacji wodno-kanalizacyjnych (do limitu 30 000 zł na jedno
i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia),
f)
koszty pracy w weekendy, dni wolne oraz nocą, pracy w godzinach nadliczbowych,
g) koszty wynagrodzenia rzeczoznawców lub ekspertów, o których mowa w Klauzuli rzeczoznawców
lub ekspertów;
h) zwiększone koszty odtworzenia maszyn, urządzeń lub ich elementów wykonanych na specjalne
zamówienie powstałe w wyniku trudności z ich ponownym zakupem, odbudową, naprawą lub
montażem;
i)
koszty związane ze zmianami budowlanymi, a także demontażem i ponownym montażem
nieuszkodzonego mienia, wykonanymi w celu odzyskania lub naprawy mienia dotkniętego szkodą
oraz składowaniem tego mienia.
10) koszty dodatkowe (pokrywane ponad sumę ubezpieczenia):
koszty utylizacji i uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu (20%
wartości szkody, nie więcej niż 500 000 zł);
Zakresem ubezpieczenia objęte są również szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek kradzieży
z włamaniem lub rabunku, dokonanych lub usiłowanych, polegające na: utracie lub ubytku ubezpieczonego
mienia z powodu jego zaboru, zniszczenia lub zaginięcia, w tym zniszczenie elementów wyposażenia lokalu
i urządzeń zabezpieczających, tzn. ścian, stropów, dachów, zamków, drzwi i okien, urządzeń do
przechowywania wartości pieniężnych oraz systemów alarmowych, z rozszerzeniem o:
1) ryzyko dewastacji (wandalizmu) rozumiane jako rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego
mienia przez osoby trzecie w związku z kradzieżą z włamaniem i rabunkiem – limit do 100 % sumy
ubezpieczenia w poszczególnych przedmiotach ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia w
okresie ubezpieczenia,
2) szkody powstałe w wyniku kradzieży elementów zewnętrznych budynku/budowli – do limitu 10 000 zł
na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;
3) kradzież zwykłą rozumianą jako zabór mienia w celu przywłaszczenia bez przełamania zabezpieczeń lub
bez użycia przemocy, groźby jej użycia bądź doprowadzenia osoby do stanu nieprzytomności lub
bezbronności – do limitu 10 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Zakresem ubezpieczenia objęte są również szkody w szybach i innych przedmiotach szklanych (np.
reklamach, oświetleniach, oszkleniach gablot reklamowych, tablicach świetlnych, lustrach i innych
przedmiotach szklanych od stłuczenia) wewnętrznych i zewnętrznych powstałych w wyniku potłuczenia
(rozbicia) lub pęknięcia - do limitu 20 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
b)
c)
d)

4.
5.

6.

§5
Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela
Ubezpieczyciel jest zobowiązany do wyraźnego wskazania w ofercie ubezpieczenia katalogu wyłączeń lub
ograniczeń odpowiedzialności.
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§6
Sumy ubezpieczenia
1.

Sumy ubezpieczenia odpowiadają wartości przedmiotu ubezpieczenia i są zgodne z poniższą tabelą:
LP.
PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA
SUMA UBEZPIECZENIA1
1
Budynki i budowle – zgodnie z Załącznikiem nr 1(Tabela nr 1)
2 197 877,04 zł
SS/WKB
Budynki i budowle - Zasób – zgodnie z Załącznikiem nr
2
8 613 893,77 zł
SS/WKB
1(Tabela nr 2)
Lokale mieszkalne przejęte z Łodzi - Zasób – zgodnie
3
541 140,88 zł
SS/WKB
z Załącznikiem nr 1(Tabela nr 3)
Budynki i budowle nieużytkowane/wyłączone z eksploatacji 4
591 355,19 zł
SS/WKB
– zgodnie z Załącznikiem nr 1(Tabela nr 4)
Nakłady inwestycyjne zarówno w budynkach należących do
5
200 000,00 zł
PR/WO
jednostek ubezpieczonego, jak i budynków osób trzecich
Budowle typu ogrodzenia, drogi, chodniki, place, elementy
6
100 000,00 zł
PR/WO
działki
7
Mienie osób trzecich
50 000,00 zł
PR/WO
8
Mienie niskocenne
300 000,00 zł
PR/WO
9
Mienie pracownicze (limit na jednego pracownika 500 zł)
47 500,00 zł
PR/WR
LIMITY NA UBEZPIECZENIE OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM
I RABUNKU
10
Mienie niskocenne
150 000,00 zł
PR/WO
11
Mienie osób trzecich
30 000,00 zł
PR/WO
12
Mienie pracownicze (limit na jednego pracownika 500,00 zł)
20 000,00 zł
PR/WR
13
Kradzież zwykła
10 000,00 zł
PR/WR

2.
3.

W systemie ubezpieczenia na sumy stałe nie ma zastosowania konsumpcja sumy ubezpieczenia.
W odniesieniu do szyb i innych przedmiotów szklanych suma ubezpieczenia uwzględnia również wszelkie
koszty poniesione w związku z wymianą oszklenia, w tym w szczególności, ale nie wyłącznie koszty
demontażu i montażu, transportu, wykonania znaków reklamowych i informacyjnych, pokrycia oszkleń folią,
ustawieniem rusztowań lub użyciem dźwigu, wykonania napraw w trybie pilnym oraz uprzątnięcia pozostałości
po szkodzie, bez pomniejszania zużycia technicznego.
W dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, Ubezpieczyciel przyjmuje do ochrony ubezpieczeniowej majątek
nabyty lub mienie, którego wartość wzrosła w okresie od przekazania informacji nt. wartości mienia do dnia
05.06.2019r., a składka z tego tytułu zostanie rozliczona w terminie 30 dni po rozpoczęciu okresu
ubezpieczenia.
Ubezpieczający zaktualizuje sumy ubezpieczenia oraz wykaz lokalizacji według stanu na dzień 05.06.2019r.
Aktualizacja sum ubezpieczenia oraz wysokość składki zostaną potwierdzone odpowiednimi aneksami do
polis wystawionymi najpóźniej w terminie 30 dni po rozpoczęciu okresu ubezpieczenia.

4.

5.

§7
Składka ubezpieczeniowa i warunki jej płatności
1.

2.

Składka za ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk będzie stanowiła iloczyn sumy ubezpieczenia
i wskazanej w ofercie stawki składki - składka liczona w systemie pro rata temporis za okres udzielanej
ochrony (86 dni). Prosimy o wyszczególnienie stawki/składki za ubezpieczenia zawarte w systemie
pierwszego ryzyka.
Składka będzie płatna jednorazowo, przy czym termin płatności nie powinien być krótszy niż 30 dni od
wystawienia polisy.

1

SS - system sum stałych, PR - system na pierwsze ryzyko, WKB - wartość księgowa brutto, WO - wartość odtworzeniowa,
CN - cena nabycia, WN - wartość nominalna, WZ- wartość zakupu/nabycia, WR- wartość rzeczywista
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3.

Wszelkie rozliczenia między stronami będą odbywały się na podstawie polis i dodatków wystawionych przez
Ubezpieczyciela.
§8
Dodatkowe postanowienia dotyczące szacowania wielkości odszkodowania, likwidacji szkód
i wypłaty odszkodowań

1.

2.

3.

4.

5.

Jeżeli ze względu na zmianę technologii, norm, standardów itp. nie jest możliwa lub ekonomicznie
uzasadniona odbudowa (naprawa) uszkodzonego mienia do stanu identycznego ze stanem sprzed szkody
albo, gdy nie jest możliwy lub ekonomicznie uzasadniony zakup lub wytworzenie takiego mienia, wartość
odszkodowania ustalona zostanie w oparciu o zbliżone pod względem parametrów technicznych, obecnie
wytwarzane i stosowane elementy użyte do odbudowy mienia lub zbliżone pod względem parametrów
technicznych maszyny, urządzenia lub wyposażenie oraz uwzględni zmiany wynikające z obowiązujących
norm. W przypadku szkody w mieniu obejmującym maszyny i urządzenia, które zamiast odtwarzania do stanu
sprzed szkody zostanie zastąpione ze względu na zastosowanie innych technologii innym mieniem o tym
samym przeznaczeniu i funkcjonalności, odpowiedzialność Ubezpieczyciela w granicach sumy ubezpieczenia
danego przedmiotu ubezpieczenia będzie ustalana na podstawie dokonanej przez rzeczoznawcę wyceny
wartości odtworzeniowej zniszczonego mienia z uwzględnieniem dotychczasowej technologii (w tym
konstrukcji, materiałów, wydajności). Wartość ta stanowić będzie limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela za
dane zdarzenie. W granicach tak ustalonego limitu dopuszcza się możliwość dokonania odbudowy/odkupienia
mienia według nowej technologii – taki przypadek nie będzie traktowany przez Ubezpieczyciela jako
modernizacja.
W każdym przypadku odszkodowanie obejmować będzie również koszty wynikające z konieczności
dostosowania naprawianego/odbudowywanego mienia (w tym w szczególności w zakresie technologii
i materiałów) do przepisów wynikających z norm bezwzględnie obowiązujących w momencie dokonywania
naprawy/odbudowy. Dodatkowy limit odpowiedzialności ponad sumę ubezpieczenia wynosi 50 000 zł.
Górną granicą odpowiedzialności Ubezpieczyciela w stosunku do poszczególnego środka trwałego za
powstałe w nim szkody będzie stanowić suma ubezpieczenia środka trwałego określona zgodnie z umową
ubezpieczenia, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli suma ta będzie niższa niż wysokość odszkodowania ustalona
przy zachowaniu zasad określonych w umowie ubezpieczenia, Ubezpieczyciel wypłaci pozostałą część
odszkodowania w ramach dodatkowego limitu odpowiedzialności w wysokości 1 000 000 zł – dla jednej
i wszystkich szkód w okresie ubezpieczenia. Postanowienia zdania poprzedzającego nie mogą być podstawą
do wypłaty odszkodowania powyżej limitów wskazanych w umowie ubezpieczenia.
W przypadku, gdy Ubezpieczony naprawia szkodę własnymi siłami, Ubezpieczyciel akceptuje stawki
roboczogodzinowe stosowane u Ubezpieczonego, nawet jeżeli koszt naprawy jest wyższy od średniego
kosztu, jaki byłby poniesiony w przypadku, gdyby naprawa dokonywana była przez firmę zewnętrzną.
Postanowienia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia odnoszące się do weryfikacji kosztów
odbudowy, remontu lub naprawy do poziomu cen średnich nie mają zastosowania jeśli taka odbudowa, remont
lub naprawa wykonywana jest przez firmę zewnętrzną, która stale świadczy na rzecz Ubezpieczonego usługi
(np. w oparciu o umowę o stałej współpracy - tzw. umowa serwisowa) lub została wybrana w jednym z trybów
przewidzianych prawem zamówień publicznych, lub w drodze zapytań ofertowych, lub w inny sposób,
uzasadniający w danym przypadku wybór konkretnego Wykonawcy, lub w trybie awaryjnym wynikającym z
konieczności niezwłocznego usunięcia szkody. Wysokość odszkodowania określa się w takich przypadkach
na podstawie kosztów wynikających z dokumentacji wyboru Wykonawcy.

§9
Franszyzy
1.
2.

Franszyzy integralne – zniesione.
Franszyzy redukcyjne nie mogą być wyższe niż:
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500 zł - w odniesieniu do budynków i budowli wchodzących w skład zasobu własności rolnej Skarbu
Państwa,
2) 500 zł - w odniesieniu do mienia OT w Warszawie oraz ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem,
rabunku i dewastacji,
3) 5% wartości szkody nie mniej niż 1 000 zł i nie więcej niż 4 000,00 zł – w odniesieniu do obiektów
nieużytkowanych/wyłączonych z eksploatacji,
4) 50 zł - w odniesieniu do szyb i innych przedmiotów szklanych,
W przypadku zbiegu kilku franszyz z tytułu tego samego zdarzenia szkodowego Franszyza redukcyjna będzie
potrącana tylko raz w wysokości odpowiadającej franszyzie redukcyjnej o największej wartości.
Franszyza redukcyjna łączna na jedno zdarzenie dla kosztów dodatkowych, które należne są zgodnie
z umową w przypadku, jeżeli do szkody nie doszło, jest zniesiona.
1)

3.
4.

§ 10
Klauzule dodatkowe
Do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, zastosowanie będą miały następujące klauzule dodatkowe:
1. Klauzula automatycznego pokrycia,
2. Klauzula likwidacyjna środków trwałych,
3. Klauzula czasu ochrony,
4. Klauzula likwidacji „drobnych szkód”
5. Klauzula miejsca ubezpieczenia,
6. Klauzula ubezpieczenia linii niskiego i średniego napięcia,
7. Klauzula kosztów związanych z odbudową budynków i budowli zabytkowych,
8. Klauzula eksploatacji mienia,
9. Klauzula Leeway,
10. Klauzula odstąpienia od odtworzenia mienia
11. Klauzula odbudowy w innej lokalizacji,
12. Klauzula pokrycia kosztów naprawy fundamentów,
13. Klauzula pokrycia wydatków prewencyjnych,
14. Klauzula prolongaty,
15. Klauzula przedłużenia ochrony,
16. Klauzula ratalna,
17. Klauzula reprezentantów (mienie),
19. Klauzula rozliczenia składek,
20. Klauzula rzeczoznawców lub ekspertów,
21. Klauzula sposobu przechowywania mienia,
22. Klauzula szkód mechanicznych,
23. Klauzula terminu wykonania zobowiązania,
24. Klauzula ubezpieczenia urządzeń zewnętrznych;
25. Klauzula ustalenia okoliczności szkody,
26. Klauzula warunków i taryf,
27. Klauzula wewnętrznych przepisów eksploatacyjnych,
28. Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych,
29. Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych,
30. Klauzula zabezpieczeń przeciwprzepięciowych.
Treść w/w klauzul dodatkowych zamieszczona została w Załączniku nr 2 do niniejszego Zapytania.
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IV.

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (OC)
§1
Zakres terytorialny ubezpieczenia

Ochroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego na terenie RP, przy czym na
terenie całego Europy objęte są szkody wyrządzone przez pracowników w trakcie podróży służbowych.
§2
Przedmiot ubezpieczenia
1.

2.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego z tytułu prowadzenia
działalności gospodarczej lub posiadania i używania mienia (OC deliktowa). Przedmiotem ubezpieczenia jest
także odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego
wykonania zobowiązania (OC kontraktowa) i pozostająca w zbiegu deliktowo – kontraktowa.
WAŻNE: Ochroną ubezpieczeniową objęta jest w szczególności odpowiedzialność cywilna
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego za szkody na osobie lub w mieniu wyrządzone osobom trzecim, przy
wykonywaniu zadań publicznych, w tym w szczególności, ale nie wyłącznie zarządzanie zasobami Własności
Rolnej Skarbu Państwa głównie na terenie województwa mazowieckiego, oraz w związku z posiadanym
mieniem, określona w zakresie zdefiniowanym poniżej, jak też wynikającym z:
1) ustawy z dnia 10 lutego 2017 roku o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (tj. Dz.U. 2018 poz. 1154),
2) ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tj.
Dz.U. 2018 poz. 91),
3) statutu Krajowego Ośrodka, stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 21 kwietnia 2017 roku w sprawie nadania statutu Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa
(Dz.U. 2017 poz. 840 ze zm.)
oraz z innych szczególnych przepisów ustawowych i wykonawczych, statutów i regulaminów, w ich
każdorazowo aktualnym brzmieniu.
§3
Trigger

Do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zastosowanie ma trigger loss occurrence.
§4
Zakres ochrony ubezpieczeniowej, suma gwarancyjna i limity odpowiedzialności
1.

2.
3.
4.

Zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej będzie obejmował szkody majątkowe (osobowe i
rzeczowe), zarówno w postaci strat (damnum emergens), jak i utraconych korzyści, które poszkodowany
mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono (lucrum cessans), szkody będące następstwami szkód
majątkowych oraz szkody nie mające charakteru szkód rzeczowych lub osobowych, tzn. czyste straty
finansowe.
Zakres ubezpieczenia będzie obejmował odpowiedzialność z tytułu czynów niedozwolonych (OC delikt) oraz
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (OC kontrakt).
Zakres ubezpieczenia obejmie również szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa.
Zakresem ubezpieczenia obligatoryjnie objęte zostaną rozszerzenia wskazane w tabeli poniżej:
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SUMA GWARANCYJNA NA
ZDARZENIA
W OKRESIE
UBEZPIECZENIE OC

JEDNO I WSZYSTKIE
UBEZPIECZENIA
-

Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Odpowiedzialność cywilna z tytułu prowadzenia
działalności (delikt i kontrakt), wynikająca z przepisów
ustawowych, wykonawczych w tym w szczególności, ale
nie wyłącznie z:
1) ustawy z dnia 10 lutego 2017 roku o Krajowym Ośrodku
Wsparcia Rolnictwa (tj. Dz.U. 2018 poz. 1154),
2) ustawy
z
dnia
19
października
1991
r.
o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu
Państwa (tj. Dz.U. 2018 poz. 91),
3) statutu Krajowego Ośrodka, stanowiącego załącznik do
Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 21 kwietnia 2017 roku w sprawie nadania statutu
Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa (Dz.U. 2017
poz. 840 ze zm.)
oraz z innych szczególnych przepisów ustawowych
i wykonawczych, statutów i regulaminów, w ich
każdorazowo aktualnym brzmieniu.
Odpowiedzialność cywilna z tytułu posiadanego mienia
Ochrona
ubezpieczeniowa
powinna
objąć
odpowiedzialność za szkody z tytułu posiadania majątku
administrowanego lub znajdującego się w bezpośrednim
zarządzie KOWR, w tym w szczególności, ale nie wyłącznie
za szkody powstałe wskutek zalań w następstwie awarii,
działania czy eksploatacji urządzeń wodociągowych,
kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania, w związku z
zarządzaniem i administrowaniem drogami oraz za szkody
powstałe w związku z nieszczelnością dachów, ścian,
złącz, stolarki okiennej w budynkach i budowlach
stanowiących własność, współwłasność lub znajdujących
się w bezpośrednim administrowaniu KOWR.
Odpowiedzialność
cywilna
z
tytułu
organizacji,
współorganizowania i przeprowadzania imprez.
Odpowiedzialność cywilna za szkody w nieruchomościach,
z których Ubezpieczający korzysta na podstawie umowy
najmu, dzierżawy, użyczenia lub innej umowy nienazwanej
o podobnym charakterze (OC najemcy nieruchomości).
Odpowiedzialność cywilna za szkody w rzeczach
ruchomych, z których Ubezpieczający korzysta na
podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia lub innej
umowy nienazwanej o podobnym charakterze (OC
najemcy ruchomości).
Odpowiedzialność cywilna za szkody będące następstwem
wypadków przy pracy – poniesione na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej, jak i poza jej granicami,

1 000 000 zł
Podlimit sumy gwarancyjnej
(na jedno i wszystkie zdarzenia
w okresie ubezpieczenia)

1 000 000 zł

1 000 000 zł

500 000 zł

1 000 000 zł

1 000 000 zł

300 000 zł
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7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

wyrządzone
pracownikom
Ubezpieczającego/
Ubezpieczonego, powstałe w związku z wykonywaniem
pracy, niezależnie od podstawy zatrudnienia (OC
pracodawcy).
Odpowiedzialność cywilna za szkody mające postać
czystej straty finansowej.
Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez
podwykonawców Ubezpieczonego, z wyłączeniem prawa
do regresu (OC podwykonawcy)
Odpowiedzialność za szkody powstałe w mieniu
powierzonym Ubezpieczonemu przez inne osoby będącym
pod jego kontrolą, stanowiącym przedmiot obróbki,
naprawy, remontu, modernizacji, kontroli lub innych
czynności w ramach wykonywanej przez Ubezpieczonego
działalności (OC za mienie powierzone)
Odpowiedzialność za szkody powstałe w mieniu innych
osób przechowywanym przez Ubezpieczonego, będącym
pod jego kontrolą, w związku z wykonywaniem działalności
(OC za mienie przechowywane)
Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone w
środowisku naturalnym przez jego zanieczyszczenie a w
szczególności powietrza, wód, gruntów, gleby, pól, upraw i
plonów, drzewostanów lasów i parków (OC za szkody w
środowisku)
Odpowiedzialność
za
szkody wyrządzone
przez
ubezpieczonego w obcych środkach transportu, w tym
szkody w pojazdach petentów i gości zaparkowanych na
miejscu parkingowym KOWR (dot. odpowiedzialności
deliktowej,
Zamawiający
nie
prowadzi
parkingu
strzeżonego) (OC za obce środki transportu)
Odpowiedzialność cywilnej za szkody powstałe w
następstwie awarii, działania oraz eksploatacji urządzeń
wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania
(OC za szkody wodno-kanalizacyjne)
Włączenie OC z tytułu wydania błędnej lub niewydania
decyzji
administracyjnej.
Ubezpieczyciel
ponosi
odpowiedzialność, jeżeli Ubezpieczony na podstawie
obowiązujących przepisów prawa jest zobowiązany do
naprawienia szkody na osobie, szkody rzeczowej lub
czystej straty finansowej wyrządzonej wskutek:
- działania lub zaniechania Ubezpieczonego przy
wykonywaniu władzy publicznej,
- wydania niezgodnej z prawem ostatecznej decyzji
administracyjnej,
- wydania niezgodnego z prawem aktu normatywnego,
- nie wydania decyzji lub aktu normatywnego pomimo
ciążącego z mocy prawa na Ubezpieczonym obowiązku ich
wydania w terminie i w trybie określonym przez
obowiązujące przepisy prawa.
Koszty, wynikłe z zastosowania środków podjętych przez
Ubezpieczonego w celu zapobieżenia szkodzie lub
zmniejszenia jej rozmiarów, jeżeli były celowe, chociażby
okazały się bezskuteczne
Koszty wynagrodzenia ekspertów, powołanych w
uzgodnieniu z Ubezpieczycielem przez Ubezpieczonego
lub poszkodowanego w celu ustalenia okoliczności,
przyczyn i rozmiaru szkody

1 000 000 zł
1 000 000 zł

500 000 zł

300 000 zł

500 000 zł

1.000.000 zł

1 000 000 zł

300 000 zł

200 000 zł, pokrywane ponad
wysokość sumy gwarancyjnej
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17.

Koszty obrony w związku ze zgłoszonymi roszczeniami
odszkodowawczymi, tj.:
a) niezbędne koszty sądowej obrony przed roszczeniem
poszkodowanego lub uprawnionego w sporze
prowadzonym w porozumieniu z Ubezpieczycielem;
b) niezbędne koszty sądowej obrony w postępowaniu
karnym, jeśli toczące się postępowanie ma związek z
ustaleniem odpowiedzialności ubezpieczonego, jeżeli
Ubezpieczyciel zażądał powołania obrony lub wyraził
zgodę na pokrycie tych kosztów;
c) koszty postępowań sądowych, w tym mediacji lub
postępowania pojednawczego oraz koszty opłat
administracyjnych, jeżeli Ubezpieczyciel wyraził na
piśmie zgodę na pokrycie tych kosztów.
§5
Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela

Ubezpieczyciel jest zobowiązany do wyraźnego wskazania w ofercie ubezpieczenia katalogu wyłączeń lub
ograniczeń odpowiedzialności.
§6
Składka ubezpieczeniowa i warunki jej płatności
1.

2.

Składka będzie płatna jednorazowo, przy czym termin płatności nie powinien być krótszy niż 30 dni od daty
wystawienia polisy. Składka zostanie przeliczona w systemie pro rata temporis za okres udzielanej ochrony
ubezpieczeniowej (86 dni).
Wszelkie rozliczenia między stronami będą odbywały się na podstawie polis i dodatków wystawionych przez
Ubezpieczyciela.
§7

Franszyzy
1.
2.
3.

Franszyza integralna - zniesiona.
Franszyzy redukcyjna dla szkód osobowych – zniesiona.
Dopuszcza się wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w odniesieniu do:
1) szkód rzeczowych - 400 zł (nie dotyczy OC pracodawcy)
2) szkód wynikających z decyzji administracyjnych - zniesiona
3) czystych strat finansowych – 400 zł
§8
Klauzule dodatkowe

Do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zastosowanie będą miały następujące klauzule dodatkowe:
14. Klauzula prolongaty
16. Klauzula ratalna
18. Klauzula reprezentantów (OC)
19. Klauzula rozliczenia składek
20. Klauzula rzeczoznawców lub ekspertów
23. Klauzula terminu wykonania zobowiązań
25. Klauzula ustalenia okoliczności Szkody
26. Klauzula warunków i taryf
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Treść w/w klauzul dodatkowych zamieszczona została w Załączniku nr 2 do niniejszego Zapytania.

V.

1.
2.

3.

UWAGI KOŃCOWE DO ZAŁOŻEŃ PROGRAMU
Wszystkie informacje zawarte w niniejszym dokumencie mają charakter poufny i nie mogą być wykorzystane
przez Ubezpieczyciela w celach innych niż przygotowanie oferty ubezpieczenia.
Dane i informacje przedstawione w niniejszym zapytaniu ofertowym zostały udostępnione przez
Ubezpieczającego i należy je traktować jako podstawę do przedstawienia wstępnej oferty umożliwiającej
ewentualne dalsze rozmowy i negocjacje mające na celu doprecyzowanie ostatecznych warunków umów
ubezpieczenia.
Integralną część niniejszego Zapytania stanowią następujące załączniki:
1) Załącznik nr 1 – Wykaz mienia do ubezpieczenia
2) Załącznik nr 2 – Treść klauzul dodatkowych
3) Załącznik nr 3 – Pełnomocnictwo brokerskie
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