
Strona 1 z 7 
 

 

Załącznik Nr 1d do SIWZ, dotyczący części IV zamówienia 

  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne  

oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej nadwyżkowej Gminy Bliżyn. 

 

 

1. Przedmiot i zakres ubezpieczenia:  

Przedmiotem ubezpieczenia jest ponoszona w granicach obowiązującego prawa odpowiedzialność 

cywilna (deliktowa, kontraktowa oraz pozostająca w zbiegu) Zamawiającego oraz osób objętych 

ubezpieczeniem za szkody na osobie lub w mieniu wyrządzone poszkodowanym w związku 

z prowadzoną działalnością przez podmioty objęte ubezpieczeniem i wykonywaniem zadań gminy  

oraz posiadanym, zarządzanym, administrowanym lub użytkowanym mieniem. 

Ubezpieczenie obejmuje szkody będące następstwem wypadku ubezpieczeniowego, który miał 

miejsce w okresie ubezpieczenia, pod warunkiem zgłoszenia roszczeń przed przewidzianym w prawie 

terminem przedawnienia, przy czym wszystkie szkody będące następstwem tego samego wypadku, 

albo wynikające z tej samej przyczyny, niezależnie od liczby osób poszkodowanych, uważa się 

za jeden wypadek i przyjmuje się, że miały miejsce w chwili powstania pierwszej szkody. 

Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody rzeczywiste (damnum emergens) oraz utracone korzyści jakie 

poszkodowany odniósłby gdyby mu szkody nie wyrządzono (lucrum cessans) oraz zadośćuczynienie. 

Zakresem ubezpieczenia objęte są również szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa. 

Przez osoby objęte ubezpieczeniem należy rozumieć Ubezpieczającego, którym jest Zamawiający 

oraz wszystkie inne osoby, za które ponosi odpowiedzialność. 

W ramach sumy gwarancyjnej ubezpieczyciel zobowiązany jest do:  

1) zwrotu kosztów poniesionych po wystąpieniu wypadku, wynikłych z zastosowania środków 

podjętych przez ubezpieczonego w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, jeżeli 

były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne;  

2) pokrycia uzasadnionych kosztów wynagrodzenia ekspertów, powołanych w uzgodnieniu  

z ubezpieczycielem przez ubezpieczonego lub poszkodowanego w celu ustalenia okoliczności, 

przyczyn i rozmiaru szkody;  

3) pokrycia kosztów obrony w związku ze zgłoszonymi roszczeniami odszkodowawczymi, tj.:  

a) niezbędnych kosztów sądowej obrony przed roszczeniem poszkodowanego lub uprawnionego w 

sporze prowadzonym w porozumieniu z ubezpieczycielem,  

b) niezbędnych kosztów 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) kosztów postępowań sądowych, w tym mediacji lub postępowania pojednawczego oraz kosztów 

opłat administracyjnych, jeżeli ubezpieczyciel wyraził na piśmie zgodę na pokrycie tych kosztów. 

 

2. Definicje: 

 wypadek ubezpieczeniowy – szkoda rzeczowa lub osobowa lub powstanie czystej straty finansowej 

 szkoda osobowa – uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, w tym śmierć w następstwie takiego 

zdarzenia oraz utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie doznał 

uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia 

 szkoda rzeczowa – utrata, uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy ruchomych lub nieruchomości, 

w tym utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie nastąpiła utrata, 

zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy 

 czysta strata finansowa – uszczerbek majątkowy niebędący szkodą na osobie lub szkodą rzeczową 

 podlimit – limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela w ramach sumy gwarancyjnej ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej; podlimit odnosi się zawsze do rocznego okresu ubezpieczenia 

 punkty zaczepienia:  

 główna suma gwarancyjna określona w ubezpieczeniu podstawowym, tj. 500 000,00 zł na 

jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, 
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 dodatkowe punkty zaczepienia: podlimity sumy gwarancyjnej podstawowego ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej określone w rozszerzeniach tego ubezpieczenia, niższe od sumy 

gwarancyjnej 

 minimalny punkt zaczepienia: 5 000,00 zł, zgodnie z klauzula drop down 

 

 

3. Zakres terytorialny ubezpieczenia: teren RP, a w przypadku podróży zagranicznych i wycieczek - 

teren całego świata, z wyłączeniem USA, Kanady i Australii i Nowej Zelandii 

 

4. Suma gwarancyjna na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe:  500 000,00 zł (z 

uwzględnieniem podlimitów określonych niżej). 

 

5. Wymagany zakres ubezpieczenia obejmuje w szczególności: 

 

1. odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w związku z awarią, działaniem bądź 

eksploatacją sieci i urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania, 

w tym w związku z cofnięciem się cieczy, bez podlimitu, do wysokości sumy gwarancyjnej 

na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe ponad punkt zaczepienia wynoszący 

500 000,00 zł  

2. odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym poprzez jego 

zanieczyszczenie, z podlimitem 300 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe 

ponad punkt zaczepienia wynoszący 300 000,00 zł  

3. szkody wynikłe z wadliwego wykonania czynności, prac lub usług spowodowane przez 

wypadki ubezpieczeniowe powstałe po przekazaniu odbiorcy przedmiotu tych czynności, 

prac lub usług, bez podlimitu, do sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki 

ubezpieczeniowe ponad punkt zaczepienia wynoszący  500 000,00 zł  

4. szkody w rzeczach przyjętych na przechowanie (OC szatni), z podlimitem 50 000, 00 zł na 

wszystkie wypadki ubezpieczeniowe i 10 000 zł na jeden wypadek ubezpieczeniowy w 

odniesieniu do szatni i innych pomieszczeń dozorowanych przez wyznaczone osoby i/lub 

zamykanych na czas pomiędzy wydawaniem i przyjmowaniem przechowywanych rzeczy 

oraz z podlimitem 10 000 zł na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe i 1 000 zł na jeden 

wypadek ubezpieczeniowy w odniesieniu do innych miejsc przechowywania rzeczy ponad 

punkt zaczepienia  wynoszący 50 000,00 zł  

5. odpowiedzialność cywilną za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone 

przez podwykonawców ubezpieczonego, którym powierzył wykonanie określonej pracy 

lub usługi, z zachowaniem prawa do regresu, bez podlimitu, do wysokości sumy 

gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe ponad punkt zaczepienia 

wynoszący 500 000,00 zł 

6. odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w podziemnych instalacjach i urządzeniach 

oraz w instalacjach energetycznych, telefonicznych i gazowych należących do osób trzecich, 

z podlimitem 300 000,00 zł, na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe ponad punkt 

zaczepienia wynoszący  300 000,00 zł 

7. odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w mieniu ruchomym i nieruchomościach 

podczas wykonywania obróbki, naprawy, konserwacji, remontów, czyszczenia, podłączeń 

wodociągowo-kanalizacyjnych, budowy wodociągów i kanalizacji itp. lub innych czynności, 

prac i usług, z podlimitem 200 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe 

ponad punkt zaczepienia wynoszący 200 000,00 zł  

8. odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w związku zarządzaniem drogami 

publicznymi i wewnętrznymi oraz parkingami (budowa, przebudowa, remont, utrzymanie 

i ochrona dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich), zgodnie z ustawą z dnia 

21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1440 z późn. 

zm.), głównie w art. 20, 21 i 40, a także w innych przepisach prawnych, a w szczególności: 

 spowodowane złym stanem technicznym jezdni, pobocza i chodników, wynikającym z uszkodzeń 

nawierzchni w postaci ubytków, wyrw, kolein, zapadnięć bądź sypkiego żwiru albo tłucznia, 
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 wyrządzone w związku z utrzymaniem dróg, jezdni, chodników (śliskość nawierzchni, 

zaśmiecenie, namuły itp.),  

 spowodowane przez zieleń (spadające lub leżące drzewa albo konary drzew) rosnącą w pasie 

drogowym, 

 wyrządzone w związku z leżącymi na drodze, porzuconymi, zgubionymi lub naniesionymi 

przedmiotami i materiałami, 

 powstałe wskutek śliskości wynikłej z rozlania przez poruszające się pojazdy płynów i smarów, 

 wyrządzone w związku ze stanem technicznym mostów, wiaduktów, jazów, estakad, kładek 

(w szczególności szkody spowodowane oderwaniem części konstrukcji lub awarią konstrukcji), 

pomimo przeprowadzonych kontroli stanu technicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

 spowodowane wadliwym oznakowaniem lub brakiem oznakowania, uszkodzonego 

lub zniszczonego w wyniku wandalizmu, dewastacji albo zaistniałego zdarzenia losowego, 

 spowodowane awarią lub wadliwym działaniem sygnalizacji świetlnej, 

 powstałe w związku z pozostającymi w zarządzie pokrywami studzienek i wpustów ulicznych, 

nieprawidłowym stanem technicznym urządzeń umieszczonych w pasie drogowym, jeśli 

ubezpieczającemu można przypisać w zakresie tym odpowiedzialność, takich jak: brak lub 

uszkodzenia pokrywy studni i kratek ściekowych oraz włazów kanalizacji, a także niewłaściwie 

posadowione urządzenia techniczne, wodociągowe i kanalizacyjne pod ziemią, 

 wyrządzone w związku z zalaniem drogi przez nienależycie działające urządzenia odprowadzające 

wodę z pasa drogowego, 

 spowodowane robotami konserwacyjnymi, interwencyjnymi i remontami cząstkowymi, w tym 

wykonywanymi z użyciem emulsji i grysów oraz lokalnymi powierzchniowymi utrwaleniami 

nawierzchni, 

 spowodowane pojedynczymi wyrwami w poboczu, 

 powstałe w związku z nienormatywną skrajnią poziomą spowodowaną zadrzewieniem 

lub prawidłowo oznakowanymi obiektami mostowymi i zabudową, 

 powstałe w związku z nienormatywną skrajnią pionową spowodowaną zadrzewieniem, 

 powstałe w wyniku rozmycia pobocza oraz wskutek wyrw w poboczu drogi, a także zalewania 

upraw i budynków wodami spływającymi korpusu drogi, 

 uszkodzenie pojazdów pozostawionych na jezdni lub poboczu na skutek nieprzejezdności dróg, 

a także uszkodzenie spowodowane pracą sprzętu do utrzymania dróg, 

 uszkodzenie lub zniszczenie upraw, nasadzeń i urządzeń na posesjach przyległych do pasa 

drogowego w związku z prowadzoną akcją zimową lub zwalczaniem klęsk żywiołowych, 

 uszkodzenie upraw, nasadzeń i urządzeń w związku z wstępem na  grunty przyległe do pasa 

drogowego, jeśli jest to niezbędne do wykonania czynności związanych z utrzymaniem i ochroną 

dróg lub urządzenia czasowego przejazdu w razie przerwy komunikacyjnej na drodze 

oraz ustawienia i usunięcia zasłon przeciwśnieżnych 

bez podlimitu, do wysokości sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe 

ponad punkt zaczepienia wynoszący  500 000,00 zł 

Długość zarządzanych i administrowanych dróg: ok. 164 km 

Wyżej wymienione mienie obejmuje: drogi oraz obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane 

z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu zlokalizowane w pasie drogowym. Powyższe 

obejmuje m.in. jezdnie, chodniki, ścieżki rowerowe, skarpy, nasypy, rowy, oświetlenie uliczne, 

urządzenia bezpieczeństwa ruchu, przepusty pod drogami, obiekty mostowe. 

Uwaga: zarządcy drogi nie zwalnia z odpowiedzialności brak świadomości niewłaściwego stanu 

drogi. Drogi przejęte w zarząd  w okresie ubezpieczenia zostaną automatycznie objęte 

ochroną ubezpieczeniową. 
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9. odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w związku z podawaniem (serwowaniem) 

produktów żywnościowych w ramach prowadzonej działalności lub organizowanych imprez 

okolicznościowych przez wszystkie jednostki (OC za produkt, w tym obejmująca szkody 

polegające na zarażeniu salmonellą, czerwonką lub inną chorobą przenoszoną drogą pokarmową, 

a także szkody spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych – wszystkich z wykazu 

publikowanego przez Ministra Zdrowia), bez podlimitu, do wysokości sumy gwarancyjnej na jeden 

i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe ponad punkt zaczepienia wynoszący 500 000,00 zł  

10. odpowiedzialność cywilną za szkody wskutek przeniesienia chorób zakaźnych i zakażeń 

wyrządzonych w związku z posiadaniem (zarządzaniem) pływalni i kąpielisk, z podlimitem 

300 000,00 zł  na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe ponad punkt zaczepienia wynoszący  

300 000,00 zł 

11. odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w związku z organizacją obozów, kolonii, 

wyjazdów dla dzieci i młodzieży, imprez plenerowych itp., bez podlimitu, do wysokości sumy 

gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe ponad punkt zaczepienia wynoszący 

500 000,00 zł 

12. szkody powstałe w nieruchomościach i rzeczach ruchomych, z których ubezpieczony 

korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, leasingu lub podobnej formy 

korzystania z cudzej rzeczy, z podlimitem 200 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki 

ubezpieczeniowe ponad  punkt  zaczepienia wynoszący  200 000,00 zł  

13. odpowiedzialność cywilną za szkody wynikłe z awarii lub nieprawidłowego działania pieców  

i instalacji gazowych oraz pieców c.o., w tym za szkody spowodowane emisją tlenku węgla,  

z podlimitem 500 000,00 zł  na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe ponad punkt 

zaczepienia wynoszący  500 000,00 zł  

14. odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w związku z utrzymaniem dróg i chodników 

przyległych do administrowanych nieruchomości, budynków oraz powierzchni dachowych w 

okresie zimowym, bez podlimitu, do wysokości sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki 

ubezpieczeniowe ponad punkt zaczepienia wynoszący  500 000,00 zł  

15. odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez jednego ubezpieczonego innemu 

ubezpieczonemu, objętych jedną umową ubezpieczenia, bez podlimitu, do wysokości sumy 

gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe  ponad punkt zaczepienia wynoszący 

500 000,00 zł 

16. odpowiedzialność cywilną za szkody w mieniu powierzonym, przechowywanym, kontrolowanym 

lub chronionym, w tym celem wykonania usługi, z włączeniem pojazdów mechanicznych, 

z podlimitem 200 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe ponad punkt 

zaczepienia wynoszący  200 000,00 zł 

17. odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez wolontariuszy, praktykantów, stażystów, 

osoby skierowane do wykonywania prac społecznie użytecznych, osoby skierowane 

do wykonywania prac wyrokiem sądu, osoby skazane podejmujące pracę na rzecz ubezpieczonych, 

osoby odpracowujące czynsz lub osoby skierowane do prac interwencyjnych przez Urząd Pracy, 

bez podlimitu, do wysokości sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe 

ponad punkt zaczepienia wynoszący  500 000,00 zł  
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18. odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe w mieniu i pojazdach należących do pracowników 

ubezpieczonego lub innych osób, za które ponosi odpowiedzialność (z wyłączeniem ryzyka 

kradzieży), z podlimitem 200 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe ponad 

punkt zaczepienia wynoszący 200 000,00 zł 

19. odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone z tytułu organizacji, współorganizowania  

i przeprowadzania imprez, w tym imprez masowych, np. kulturalnych, sportowo – rekreacyjnych, 

artystycznych, okolicznościowych i innych, niepodlegających ubezpieczeniu obowiązkowemu 

organizatora imprez masowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, bez podlimitu, do 

wysokości sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe (zakres 

ubezpieczenia obejmuje szkody spowodowane pokazem sztucznych ogni itp.), z włączeniem do 

ochrony szkód spowodowanych przez uczestników, pracowników ubezpieczającego i członków ich 

rodzin, wykonawców, zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów, służby techniczne, 

administracyjne i ochrony (z zachowaniem prawa do regresu w przypadku szkód wyrządzonych z 

winy umyślnej) oraz szkód wyrządzonych tym wymienionym osobom i służbom z podlimitem 

300 000 zł ponad punkt zaczepienia wynoszący 500 000,00 zł 

20. odpowiedzialność cywilną za szkody z tytułu prowadzenia działalności sportowej  

i rekreacyjnej – w tym poza miejscem ubezpieczenia (zawody, wycieczki, obozy itp.), 

bez podlimitu, do wysokości sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe 

ponad punkt zaczepienia wynoszący 500 000,00 zł  

21. odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez podmioty objęte zamówieniem,  

w szczególności placówki oświatowe, w związku z wynajmem sal gimnastycznych, klasowych, 

holu lub innych pomieszczeń w celu organizacji zabaw (sylwestrowych, karnawałowych), 

kiermaszów, szkoleń, konferencji itp., bez podlimitu, do wysokości sumy gwarancyjnej na jeden i 

wszystkie wypadki ubezpieczeniowe ponad punkt zaczepienia wynoszący 500 000,00 zł  

22. odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w związku z użytkowaniem pojazdów 

niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, z 

podlimitem 300 000,00 zł  na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe ponad punkt zaczepienia 

wynoszący 300 000,00 zł  

23. odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez drzewostan na terenach, których 

właścicielem (posiadaczem, zarządcą) jest ubezpieczony i za który ponosi odpowiedzialność, bez 

podlimitu, do wysokości sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe ponad 

punkt zaczepienia wynoszący  500 000,00 zł 

24. odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez bezpańskie zwierzęta (głównie psy), 

za które ubezpieczonemu może być przypisana odpowiedzialność, z podlimitem 50 000,00 zł 

na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe ponad punkt zaczepienia wynoszący 50 000,00 zł 

25. odpowiedzialność cywilną kontraktową z tytułu zawieranych umów na dostawę wody o 

odpowiednich parametrach i ciśnieniu i odbiór ścieków, zgodnie z Ustawą o Zbiorowym 

Zaopatrzeniu w Wodę i Zbiorowym Odprowadzaniu Ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (teks 

jednolity Dz.U. 2006 nr 123 poz. 858) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi oraz w sprawie 

warunków, jakim powinna odpowiadać woda zdatna do picia i na potrzeby gospodarcze, z 

podlimitem 300 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w każdym rocznym 

okresie ubezpieczenia ponad punkt zaczepienia wynoszący  300 000,00 zł  

26. odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez jednostki OSP w związku z prowadzonymi 

akcjami ratowniczo – gaśniczymi i posiadanym mieniem, z podlimitem 300 000,00 zł, na jeden 
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i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe ponad punkt zaczepienia wynoszący  300 000,00 zł  

27. odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone osobom bliskim, bez podlimitu do wysokości 

sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe ponad punk zaczepienia 

wynoszący  500 000,00 zł 

28. Rozszerzenie ubezpieczenia OC Gminy oraz podmiotów objętych zamówieniem o czyste straty 

finansowe (m.in. w związku z wydaniem lub niewydaniem decyzji administracyjnych lub aktów 

normatywnych), przez które należy rozumieć szkodę niewynikającą ze szkody w mieniu lub na osobie 

wyrządzonej osobie trzeciej, z podlimitem 200 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki 

ubezpieczeniowe ponad punkt zaczepienia wynoszący 200 000,00 zł 

29. odpowiedzialność cywilną pracodawcy za następstwa wypadków przy pracy (szkody osobowe 

i rzeczowe) wyrządzone pracownikom, powstałe w związku z wykonywaniem przez nich pracy, 

niezależnie od podstawy zatrudnienia (odszkodowanie stanowiące nadwyżkę nad świadczeniem 

wypłacanym osobom uprawnionym na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 października 2002 r. 

o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jednolity 

Dz. U. z 2017, poz. 1773 z późn. zm.), z podlimitem 500 000,00 zl na jeden  

i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe  ponad punkt zaczepienia wynoszący  500 000,00 zł  

 

Uwaga: w ubezpieczeniu OC z zakresu ochrony wyłączona jest odpowiedzialność za szkody polegające na 

przeniesieniu choroby Creutzfeldta-Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych. 

 

 

6. Warunki szczególne obligatoryjne: 

 Przyjęcie treści definicji podanych w SIWZ 

 Przyjęcie podanej klauzuli daty stempla bankowego lub pocztowego 

 Przyjęcie podanej klauzuli czasu ochrony 

 Przyjęcie podanej klauzuli nieściągania rat niewymagalnych 

 Przyjęcie podanej klauzuli włączenia rażącego niedbalstwa 

 Przyjęcie podanej klauzuli 72 godzin 

 Przyjęcie podanej klauzuli automatycznego pokrycia OC 

 Przyjęcie podanej klauzuli wadliwego wykonania prac, czynności lub usług 

 Ubezpieczyciel w terminie 7 dni powiadomi ubezpieczającego o każdym roszczeniu z tytułu 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, które wpłynie bezpośrednio do ubezpieczyciela na 

podstawie art. 822 § 4 Kodeksu cywilnego oraz o każdym odszkodowaniu i/lub zadośćuczynieniu 

wypłaconym w związku z roszczeniem z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, a w 

szczególności przekaże kopię decyzji o wypłacie odszkodowania i/lub zadośćuczynienia 

 Ubezpieczający lub ubezpieczony zobowiązany jest powiadomić ubezpieczyciela o zgłoszeniu 

przeciwko niemu roszczenia nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania takiego zgłoszenia oraz 

przekazać w terminie tym zgłoszenie do ubezpieczyciela. Niniejsze postanowienie w pełni 

wyczerpuje obowiązki ubezpieczającego i ubezpieczonego wynikające z art. 818 §1 i §2 Kodeksu 

cywilnego. Jeśli zgłaszający roszczenie zdecyduje się skierować je bezpośrednio do 

ubezpieczyciela, ubezpieczający i ubezpieczony są zwolnieni od skutków niezłożenia 

zawiadomienia w terminie  

 Płatność składki rocznej jednorazowo lub w 4 równych ratach kwartalnych 

7. Franszyzy i udziały własne: 

7.1. Franszyza redukcyjna 

7.1.1. franszyzę redukcyjną stanowi suma gwarancyjna (główny punkt zaczepienia) określona w 

podstawowej polisie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej bądź też suma gwarancyjna, jaka 

pozostała po jej pomniejszeniu w związku z wypłata odszkodowań (świadczeń), 

7.1.2. w odniesieniu do roszczeń odpowiedzialności cywilnej limitowanych w ubezpieczeniu 

podstawowym z mniejszą sumą gwarancyjną (podlimitem) niż główna suma gwarancyjna, 
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franszyzę redukcyjna stanowi suma gwarancyjna (podlimit) określona w rozszerzeniu bądź też 

suma gwarancyjna (podlimit), jaka pozostała po jej pomniejszeniu w związku z wypłatą 

odszkodowań (świadczeń), 

7.1.3. w przypadku całkowitego wyczerpania sumy gwarancyjnej w ubezpieczeniu podstawowym 

lub w rozszerzeniu, franszyza redukcyjna (minimalny punkt zaczepienia) wynosić będzie 5 000,00 

zł 

Uwaga: przez pojęcie franszyzy redukcyjnej nie należy rozumieć prawa ubezpieczyciela do 

dodatkowego pomniejszenia należnego z umowy nadwyżkowego ubezpieczenia odszkodwania. 

Zgodnie z intencją ubezpieczającego pojęcie franszyzy redukcyjnej toższame jest bowiem z punktami 

zaczepienia w nawiązaniu do posiadanego przez ubezpieczonego podstawowego ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej, z uwzględnieniem konsumpcji sumy gwarancyjnej. 

7.2. Franszyza integralna, udział własny – brak 

 

8. Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne: 

 Przyjęcie podanej klauzuli funduszu prewencyjnego 

 Przyjęcie podanej klauzuli 168 godzin 

 Przyjęcie podanej klauzuli uznania okoliczności 

 Przyjęcie podanej klauzuli zmiany wielkości ryzyka 

 

Klauzula „drop down” – z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą 

postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach 

ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 

1. Jeżeli na skutek wypłaty odszkodowania (świadczenia) nastąpiło zmniejszenie sumy 

gwarancyjnej lub podlimitu odpowiedzialności w rozszerzeniu podstawowego ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej, jednocześnie następuje obniżenie punktu zaczepienia, który 

pierwotnie stanowiła suma gwarancyjna lub podlimit w ubezpieczeniu podstawowym. 

2. Obniżenie następuje w odniesieniu do każdej następnej szkody o wartość równą zmniejszeniu 

wymienionej sumy gwarancyjnej lub podlimitu ubezpieczenia podstawowego, jednakże 

minimalna wysokość punktu zaczepienia zostaje ustalona w ubezpieczeniu nadwyżkowym. 

3. Minimalny punkt zaczepienia w ubezpieczeniu nadwyżkowym zostaje określony w wysokości 

5 000,00 zł. 

 

 

 

 

 

 


