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Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia 
komunikacyjnego dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim 
Znak sprawy 9/2013/K/NO/K/BU 
– „Opis przedmiotu zamówienia – warunki ubezpieczenia” 
 

 

 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – WARUNKI UBEZPIECZENIA  
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Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia – warunkach 

ubezpieczenia 

1. Wszystkie poniższe zapisy odnoszące się do zakresu ubezpieczenia są minimalnymi 
wymaganiami. 

2. W sprawach nieokreślonych w niniejszym dokumencie będą miały zastosowanie właściwe 
zapisy Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (OWU).  

3. Zapisy SIWZ mają pierwszeństwo przed zapisami OWU z zastrzeżeniem, że  w sytuacji 
kiedy zapisy OWU są korzystniejsze dla Zamawiającego, wówczas będą one miały 
automatycznie zastosowanie w warunkach ubezpieczenia. Wszelkie wątpliwości należy 
interpretować na korzyść Zamawiającego. 

 
 

 

Ubezpieczenia komunikacyjne 

 
 

Przedmiot ubezpieczenia: 

Przedmiotem ubezpieczenia są: 
− pojazdy wyszczególnione w Załączniku nr 2 do SIWZ – „Wykaz pojazdów”, w posiadaniu 

których jest Ubezpieczający, 
− pojazdy, w posiadanie których Ubezpieczający wejdzie trakcie trwania umowy generalnej 

lub stanie się użytkowaniem na podstawie np. umowy użyczenia, leasingu, dzierżawy lub 
decyzji o przepadku pojazdu i zgłosi je Zakładowi Ubezpieczeń do ubezpieczenia. 

 
 

1. Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Posiadaczy Pojazdów Mechanicznych (OCPPM), 
 
Zakres ubezpieczenia i suma gwarancyjna:  
zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, 
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych  
(Dz. U. Nr 124, poz. 1152, z późn. zm.) 
 
W przypadku konieczności wystawienia Zielonej Karty dla poszczególnych pojazdów 
Ubezpieczającego, Zakład Ubezpieczeń dokona tego bezpłatnie. 
  
 

2. Ubezpieczenie Auto Casco 
 
Zakres terytorialny:  

POLSKA  
 

Zakres ubezpieczenia: 

Zakresem ubezpieczenia objęte są zdarzenia związane z i/lub powstałe wskutek: 
a) nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia z innym pojazdem, osobami, 

zwierzętami lub innymi przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu 
b) wypadku pojazdu, przez który rozumie się utratę, zniszczenie lub uszkodzenie pojazdu będące 

następstwem: 
− kolizji drogowej, upadku statku powietrznego 
− pożaru, wybuchu, zatopienia 
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− działania sił przyrody, pioruna, huraganu, deszczu nawalnego, gradu, powodzi, lawiny, 
osuwania się i zapadania ziemi  

− działania osób trzecich 
− dewastacji, rabunku (rozboju) 
− nagłego działania czynnika temperaturowego lub chemicznego pochodzącego z 

zewnątrz pojazdu 
c) utraty pojazdu lub jego części w następstwie kradzieży, 
d) użycia pojazdu w związku z koniecznością ratowania życia lub zdrowia ludzkiego  

 
 
Dodatkowe warunki ubezpieczenia: 

1. Wariant serwisowy (bezgotówkowy), tzw. „warsztat”  
2. Rozliczenie szkody odbywać się będzie bez uwzględniania zużycia technicznego części. 
3. Przyjmuje się bezgotówkową formę rozliczeń z zakładami w zakresie napraw pojazdów. 
4. Brak konsumpcji sumy ubezpieczenia - w okresie ubezpieczenia suma ubezpieczenia nie 

ulega pomniejszeniu o wypłacone odszkodowania. 
5. Odszkodowanie za kradzież lub rabunek będzie wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń przed 

zamknięciem dochodzenia 
6. Umowy ubezpieczenia dla samochodów, w posiadaniu których aktualnie jest Ubezpieczający 

zawierane będą na podstawie informacji znajdujących się w Załączniku nr 2 do SIWZ – 
„Wykaz pojazdów”  bez konieczności przesyłania kopii dowodów rejestracyjnych i 
poprzednich polis ubezpieczeniowych. 

7.  Umowy ubezpieczenia zawierane będą bez dokonywania oględzin pojazdów. 
 
 
Sumy ubezpieczenia: 

Zostały przedstawione w Załączniku nr 2 do SIWZ – „Wykaz pojazdów” i są wartościami netto (bez 
z VAT). Wartości te odpowiadają sumie ubezpieczenia z ostatniego okresu ubezpieczenia. Przy 
wystawianiu polis na kolejne okresy ubezpieczenia wartości pojazdów będą aktualizowane a 
składka zostanie przeliczona zgodnie ze stawką ustaloną w ofercie przetargowej 
 

Franszyzy i udziały własne: 

Franszyza integralna:    zniesiona 
Franszyza redukcyjna:    zniesiona  
Udział własny:  zniesiony w każdej szkodzie niezależnie od ilości szkód w 

okresie ubezpieczenia 

 
 
 

3. Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadów kierowcy i pasażerów (NNW) 
 
Zakres ubezpieczenia: 

Zakresem ubezpieczenia objęte są trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w 
związku z użytkowaniem ubezpieczonego pojazdu powodujących trwały całkowity lub częściowy 
uszczerbek na zdrowiu, rozstrój zdrowia lub śmierć Ubezpieczonego. 
Ubezpieczeniem objęte są zdarzenia mające miejsce m.in. podczas: 

− ruchu ubezpieczonego pojazdu 
− wsiadania i/lub wysiadania z ubezpieczonego pojazdu 
− postoju ubezpieczonego pojazdu 
− przebywania wewnątrz ubezpieczonego pojazdu podczas jego tankowania oraz podczas 

koniecznej na trasie naprawy pojazdu 
− załadunku i rozładunku ubezpieczonego pojazdu 
− pożaru lub wybuchu ubezpieczonego pojazdu 
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Suma ubezpieczenia:  
10 000 PLN na każde miejsce w pojeździe 
 
 

4. Ubezpieczenie Assistance (ASS) 
 
Zakres ubezpieczenia:  

bezskładkowy lub najtańszy wariant oferowany w ramach Ogólnych Warunków Ubezpieczenia 
danego Zakładu Ubezpieczenia  

 
 

 

Treść klauzul obligatoryjnych  

 

Lp. Nazwa i treść klauzuli 

1.  

Klauzula niezmienności wartości pojazdów Gwarantowana Suma Ubezpieczenia): 

− Wartość nowo zakupionych pojazdów jest ustalana w oparciu o wartość fakturową brutto 
i obowiązuje przez cały okres trwania umowy ubezpieczenia.  

− Wartość rynkowa pojazdu ustalona przy zawieraniu umowy ubezpieczenia pozostaje 
stała przez cały okres obowiązywania umowy ubezpieczenia dla pojazdów o okresie 
eksploatacji do lat 3 

2.  

Klauzula samolikwidacji: 

Dla szkód, których wartość nie przekracza kwoty 5.000 PLN przyjmuje się uproszczoną formę 
likwidacji szkód, na podstawie oświadczeń złożonych przez Ubezpieczającego wraz z 
załączoną dokumentacją z oględzin pojazdu oraz dokumentacją zdjęciową w formie 
elektronicznej. 

3.  

Klauzula przepisów o ruchu drogowym: 
Zakład Ubezpieczeń odstępuje się od redukcji odszkodowania w związku z naruszeniem 
przepisów ustawy o ruchu drogowym np. za przekroczenie obowiązującej prędkości, nie 
przestrzeganie znaku STOP, wyprzedzanie w miejscu niedozwolonym, rozmowę przez telefon 
komórkowy bez podłączonego zestawu głośnomówiącego itd. 

4.  

Klauzula badań technicznych: 

Zakład Ubezpieczeń odpowiada za szkody powstałe w pojazdach nieposiadających ważnego 
badania technicznego pojazdu, o ile stan techniczny pojazdu nie miał żadnego wpływu na 
powstanie i rozmiar szkody. 

5.  
Klauzula aktualności ochrony ubezpieczeniowej: 
Brak opłacenia składki lub raty składki w terminie nie powoduje utraty aktualności ochrony 
ubezpieczeniowej.  

6.  

Klauzula stempla bankowego/pocztowego: 
Za datę prawidłowego opłacenia składki ubezpieczeniowej uznaje się datę stempla 
bankowego lub pocztowego uwidocznioną na przelewie bankowym lub pocztowym, o ile w 
momencie jego składania na rachunku Ubezpieczającego, była dostępna niezbędna ilość 
środków płatniczych. 

7.  

Klauzula umów krótkookresowych:  

W przypadku zgłoszenia przez Ubezpieczającego konieczności zawarcia umowy 
krótkookresowej, zastosowanie będą miały wynegocjowane warunki umowy generalnej, a 
Zakład Ubezpieczeń nie będzie stosował składki minimalnej lub depozytowej. Dla nowej 
krótkookresowej umowy ubezpieczenia zastosowany będzie system naliczania składki za 
każdy dzień ochrony – „pro rata temporis” 

8.  
Klauzula kosztów manipulacyjnych: 

W przypadku rozwiązania umowy ubezpieczenia zakład ubezpieczeń nie będzie potrącać 
kosztów manipulacyjnych. 
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Lp. Nazwa i treść klauzuli 

9.  

Klauzula automatycznej ochrony w zakresie OC, AC i NNW, ASS: 

Pojazdy nowo-nabywane w trakcie trwania umowy generalnej, będą objęte ochroną 
ubezpieczenia od dnia rejestracji pojazdu pod warunkiem pisemnego zgłoszenia faksem lub 
pocztą elektroniczną (e-mail) przedmiotowego pojazdu najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od 
dnia rejestracji pojazdu. 

10.  
Klauzula akceptacji zabezpieczeń: 

Zakład Ubezpieczeń akceptuje aktualnie istniejący stan zabezpieczeń przeciw kradzieżowych 
dla pojazdów wyszczególnionych w Załącznik nr 2 do SIWZ – „Wykaz pojazdów” 

 
 


