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Ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenia komunikacyjne Targów Kielce S.A. 

Znak sprawy: BZ-7.II/2022 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Na usługę ubezpieczenia mienia oraz ubezpieczeń komunikacyjnych Targów Kielce SA.  
 

ZAPYTANIE W TRYBIE NEGOCJACJI OBEJMUJE: 
 

• Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, 

• Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, 

• Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów 
mechanicznych, 

• Ubezpieczenie Następstw  nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażera. 

• Ubezpieczenie AUTO CASCO 

• Ubezpieczenie Assistance 
 
 

I. D A N E   O   U B E Z P I E C Z A J Ą C Y M 
 

Targi Kielce S.A. 
Ul. Zakładowa 1 
25-672 Kielce 
NIP 657-030-98-03 
Regon  290036480 
 
Nazwa właściwego rejestru  
Krajowy Rejestr Sądowy 
Sąd Rejonowy w Kielcach 
X Wydział Gospodarczy 
KI.X NS-REJ.KRS/9342/09/55 
 
Miejsce prowadzenia działalności:  
25-672 Kielce, ul. Zakładowa 1 
25-672 Kielce, ul. Zakładowa 3 
 

 
 
I. Spółka realizuje politykę proekologiczną, prowadząc działalność z poszanowaniem środowiska 
naturalnego. 

II. Przedmiotem działalności spółki jest zgodnie z oznaczeniami Polskiej Klasyfikacji Działalności: 

Działalność główna objęta ochroną ubezpieczeniową:  
1/ Działalność związana z organizacją targów i wystaw  82.30.Z 
Pozostała działalność: 
2. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów  82.30.Z 

3.  Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 68.20.Z, 
4. Działalność agencji reklamowych 73.11.Z, 
5. Pozostałe drukowanie 18.12.Z, 
6. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania 74.10.Z, 
7. Przygotowanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) 56.21.Z, 
8. Przygotowanie i podawanie napojów 56.30.Z, 
9. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 47.19.Z, 
10.  Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 79.90.C, 
11. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 85.59.B, 
12. Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa 80.10.Z, 
13. Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych 90.02.Z, 
14. Działalność obiektów kulturalnych 90.04.Z, 
15. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 70.22.Z 

16. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność 
63.11.Z 

17.  Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek 77.11.Z. 
18. Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej 93.13.Z, 
19. Pozostała działalność związana ze sportem 93.19.Z, 
20. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 93.29.Z, 
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21. Produkcja mebli biurowych i sklepowych 31.01.Z, 
22. Produkcja pozostałych mebli 31.09.Z, 
23. Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów 

używanych do wyplatania 16.29.Z. 
24. Wykonywanie instalacji elektrycznych 43.21.Z, 
25. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych 43.22.Z, 
26. Działalność związana z projekcją filmów 59.14.Z, 
27. Działalność w zakresie architektury 71.11.Z, 
28. Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni 81.30.Z, 
29. Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych 95.11.Z. 
30. Budowa, montaż i demontaż zabudowy stoisk targowych wraz z instalacjami oraz wyposażeniem 

na potrzeby własne, kontrahentów lub osób trzecich; 
31. Projektowanie stoisk targowych  

 

 
Przychód z prowadzonej działalności w PLN: 
Przychody ze sprzedaży: 
- w 2021 r.   :    37.451.000 
- plan 2022r.:  41.706.000 
- plan 2023 r.: 50.200.000 
 
Ilość zatrudnionych osób: 
pracownicy etatowi – 162 w tym: 

- pracownicy biurowi: 136 osób, -     pracownicy operacyjni: 26 osób 
 
 
Warunek bezwzględny 
Postanowienia umowy ubezpieczenia albo innego dokumentu stanowiącego potwierdzenie zawarcia 
umowy ubezpieczenia mają pierwszeństwo przed zapisami OWU. W zakresie nieuregulowanym 
postanowieniami Opisu Przedmiotu Ubezpieczenia zastosowanie mogą mieć Ogólne Warunki 
Ubezpieczenia danego wykonawcy, o ile nie stoją w sprzeczności z Opisem Przedmiotu Ubezpieczenia. 
Wszelkie wątpliwości należy interpretować na korzyść Zamawiającego.  
 
W przypadku, jeżeli w OWU znajdują się dodatkowe uregulowania, z których wynika, iż zakres 
ubezpieczenia jest szerszy lub korzystniejszy dla Zamawiającego od proponowanego, to automatycznie 
zostaje on włączony do ochrony ubezpieczeniowej.  
 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzanie przez Wykonawcę jakichkolwiek odstępstw od treści 
zawartych w Opisie Przedmiotu Ubezpieczenia. Nie dopuszcza się również stosowania ograniczeń, 
wyłączeń czy też wprowadzania limitów ponad te, które zostały zapisane w OWU lub określone w Opisie 
Przedmiotu Ubezpieczenia. 
 

 Wykaz budynków    

Lp. 
Grupa 
rodz. 

 nr 
inwen-
tarzowy Nazwa środka 

Wartość księgowa w 
PLN uwagi 

1. 105 101 
budynek administracyjny/ul. 
Z1  2 324 507,67 modernizowane 2018 

2. 103 102 budynek-hala 8/ul. Z1  17 579 486,13 modernizowane 2019 

3. 103 103 
budynek – hala 9/Paw. 
C,D/Z1 9 185 873,06 modernizowane 2017 

4. 103 104 wzorcownia/Centrum Konf./Z1  1 957 590,00   

5. 104 111 
Magazyn Główny hala 10 
/Paw. A,B/Z3 10 064 565,48   

6. 102 114 portiernia/Z3 2 578,86   

7. 110-109 118 terminal wejściowy  4 725 287,75   

8. 110-103 119 hala wystawowe E  37 251 885,94 modernizowane 2019 

9. 110-103 120 
budynek magazynowy pod 
parkingiem wielopoziomowym  8 592 209,35   

10. 110-109 121 terminal zachodni 11 290 518,09   

11. 110-105 122 centrum kongresowe  61 064 999,39 modernizowane 2019 

        164 039 501,72   



 

3 

 

Ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenia komunikacyjne Targów Kielce S.A. 

Znak sprawy: BZ-7.II/2022 

  
229-291 

(budowle) 225 parking wielopoziomowy  18 662 889,34   

 
Opis budynków wraz z planem sytuacyjnym w Załącznikach nr 5 i 6.  
 
Planowane inwestycje w ciągu najbliższych 3 lat  - planowana budowa instalacji fotowoltanicznej i 
związana z tym modernizacja dachów w roku 2023. 
 
 
 

II.  P R Z E D M I O T    U B E Z P I E C Z E N I A 
 

 

II.1.1 UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK  
 
Okres trwania Umowy Generalnej: 01.01.2023 – 31.12.2024 r. 
Okresy polisowe: 
I-wszy okres: 01.01.2023 – 31.12.2023 
II-gi okres:      01.01.2024 – 31.12.2024 
 
Miejsce ubezpieczenia:  
25-672 Kielce, ul. Zakładowa 1 
25-672 Kielce, ul. Zakładowa 3 
 
 
 
II.1.1.1 UBEZPECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK – ZAKRES OBLIGATORYJNY 

ZAKRES OBLIGARORYJNY - bezwzględnie wymagany minimalny zakres ochrony ubezpieczeniowej 
 
Zakres ubezpieczenia:  ALL RISKS obejmuje szkody majątkowe, polegające na fizycznym zniszczeniu, 
uszkodzeniu lub utracie ubezpieczonego mienia, będące bezpośrednim następstwem zdarzeń losowych 
nie wyłączonych w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) oraz w OWU Ubezpieczyciela, z 
zastrzeżeniem postanowień zawartych w OPZ.   
 
Ubezpieczone mienie w ramach sumy ubezpieczenia objęte jest także ochroną od szkód powstałych 
wskutek: 
a. Akcji gaśniczej, ratowniczej, wyburzenia lub odgruzowania prowadzonej w związku z 

wystąpieniem szkody objętej zakresem ochrony ubezpieczeniowej, 
b. Zanieczyszczenia lub skażenia ubezpieczonego mienia spowodowanego zdarzeniami objętymi 

ochroną ubezpieczeniową, w tym restytucji. 
 
Określone w klauzulach i postanowieniach dodatkowych limity odpowiedzialności dotyczą każdego 12-
miesięcznego okresu polisowego, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej. 
 
 
Zamarznięcie przewodów instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania lub innych urządzeń 
oraz instalacji w budynkach lub na terenie posesji objętej ubezpieczeniem.  Ubezpieczeniem objęte są 
koszty wymiany uszkodzonych części wraz z kosztami robocizny oraz kosztami rozmrożenia.  Limit 
odpowiedzialności 200.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia (limit ten nie ma 
zastosowania, gdy OWU przewidują  korzystniejsze dla Zamawiającego warunki ochrony lub ryzyko nie 
podlega wyłączeniu w OWU).  
 
Kradzież z włamaniem, rabunek, dewastacja/wandalizm (celowe zniszczenie lub uszkodzenie mienia 
przez osoby trzecie) dotyczy wszystkich składników mienia, z jednoczesnym włączeniem ryzyka graffiti, 
objętych ochroną w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk wymienionych w dokumencie 
ubezpieczenia oraz objętych ochroną na podstawie klauzuli automatycznego pokrycia – ustalona jest 
przez Ubezpieczającego w systemie na pierwsze ryzyko.    
Limit odpowiedzialności 20 % łącznej sumy ubezpieczenia dla danej grupy mienia. 
Limit ma zastosowanie na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  
 
Dla gotówki – limit dla ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku w lokalu – 100.000 zł 
Ubezpieczenie gotówki podczas transportu – limit 100.000 zł  
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Przedmiot i sumy ubezpieczenia:  
1. Budynki i Budowle, w tym instalacje inżynieryjno techniczne – 
Budynki (Grupa I) – 164.039.501,72 PLN (wg. wartości księgowej brutto)  
Budowle (Grupa II) – 27.127.013,72 PLN (wg. wartości księgowej brutto);  
2. Wyposażenie, maszyny i urządzenia techniczne (gr. III-VIII, w tym sprzęt elektroniczny zakupiony 

przed 01.01.2019r. lub nie ujęty w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego (różne grupy KRŚT)) – 
4.288.028,95 PLN wg. wartości księgowej brutto i 7.745.829,19 PLN wg wartości odtworzeniowej.  

3. Niskocenne składniki majątku, mienie związane z organizacją targów o jednokrotnym lub wielokrotnym 
użytkowaniu (wykładziny dywanowe, materiały reklamowe itp.) - 1.500.000 PLN. 

4. Gotówka w lokalu – 100.000 PLN. 
5. Gotówka w transporcie – 100.000 PLN. 
6. Mienie osobistego użytku pracowników – 64.800 PLN 
7. Mienie ruchome osób trzecich, w tym wystawców – 100.000 PLN 
 
 
System ubezpieczenia:  
SUMY STAŁE dla budynków, instalacji inżynieryjno technicznych oraz pozostałych środków trwałych (gr. 
I-VIII KRŚT).  
PIERWSZE RYZYKO dla podlimitów odpowiedzialności na poszczególne ryzyka, wyposażenia i 
niskocennych składników majątku, gotówki, mienia osób trzecich, mienia osobistego pracowników  
 
Wypłata odszkodowania: 

• Dla mienia ubezpieczonego wg wartości księgowej brutto oraz odtworzeniowej w systemie na sumy 
stałe – wg kosztów zakupu lub odtworzenia tego samego typu mienia lub o najbardziej zbliżonych 
parametrach technicznych, niezależnie od stopnia technicznego lub faktycznego zużycia mienia lub 
wysokości amortyzacji księgowej – maksymalnie do wysokości sumy ubezpieczenia uszkodzonego, 
zniszczonego lub utraconego mienia.  

• Dla mienia ubezpieczonego wg wartości nominalnej – w gotówce. 

• Dla ryzyk i mienia ubezpieczonego w systemie na pierwsze ryzyko – wg wartości odtworzeniowej 
maksymalnie do wysokości powstałej szkody nie więcej jednak niż do wartości księgowej brutto środka 
trwałego oraz przyjętego podlimitu odpowiedzialności za dane ryzyko. 
 
 
Zastrzeżenia do OWU mienia od wszystkich ryzyk– niezależnie od zapisów w OWU 
Ubezpieczyciela ochronie ubezpieczeniowej podlegają następujące składniki mienia lub ryzyka : 

• Ochronie podlegają budynki w rozumieniu definicji stosowanych OWU, z jednoczesnym 
rozszerzeniem definicji budynku o elementy wykończeniowe, dekoracyjne i informacyjne 
umieszczone na budynku oraz z danym budynkiem nierozłącznie związane.  W wartości 
budynków i ich definicji ujęte jest oszklenie konstrukcyjne oraz stałe szklane elementy 
wykończeniowe, typu drzwi i przegrody szklane oraz winda.  

• Koszty sporządzenia dokumentacji projektowej, kosztorysowej oraz nadzoru - autorskiego, 
budowlanego, inwestorskiego – jeżeli wymagane są przez prawo budowlane lub inne przepisy 
prawa – w ramach SU mienia dotkniętego szkodą. 

• Nadziemne i podziemne sieci przesyłowe wszelkiego typu (instalacje energetyczne, ciepłownicze, 
telekomunikacyjne, wodno-kanalizacyjne lub centralnego ogrzewania) zlokalizowane w miejscu 
ubezpieczenia.  Limit odpowiedzialności: 4.000.000 zł w okresie ubezpieczenia.  

• Szkody w urządzeniach elektrycznych, sieciach elektrycznych, maszynach, urządzeniach, 
transformatorach, urządzeniach klimatyzacyjnych oraz sieciach komputerowych spowodowanych 
pośrednim lub bezpośrednim wyładowaniem atmosferycznym.  Dla pośrednich wyładowań 
atmosferycznych obowiązuje limit 4.000.000 zł w okresie ubezpieczenia. 

• Ogień/Pożar – niezależnie od przyczyny, wybuch, uderzenia pojazdu lądowego – w tym 
spowodowanego przez pracowników Ubezpieczającego, upadek statku powietrznego, jego 
części lub ładunku, silny wiatr, deszcz nawalny, grad, ciężar śniegu i lodu oraz zalanie na 
wskutek roztopów śniegu lub lodu, trzęsienie ziemi, zapadanie i osuwanie się ziemi, lawina, 
zalanie: (awaria lub wadliwe działanie urządzeń wodno kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania 
lub innych urządzeń znajdujących się wewnątrz lub na zewnątrz ubezpieczonych budynków, 
cofnięcie się ścieków z własnej lub publicznej kanalizacji, zalanie mienia przez osoby trzecie, 
nieumyślne pozostawienie otwartych zaworów urządzeń wodno kanalizacyjnych), dym i sadza 
(niezależnie od miejsca ich powstania), uderzenie fali dźwiękowej, powodzi (rozumianej min. jako 
szkoda spowodowana przez wody stojące lub płynące, deszcz nawalny, gwałtowne roztopy 
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śniegu) oraz zalanie mienia wskutek zamarznięcia śniegu lub lodu w rynnach i na dachach 
budynków, którego Ubezpieczający przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie 
usunąć bez ryzyka uszkodzenia stałych elementów budynku.  Powyższe ryzyka podlegają 
włączeniu do zakresu ochrony jako ryzyka nienazwane (bez definicji określającej szczegółowo 
ryzyko) oraz do wysokości sumy ubezpieczenia – powyższe ryzyka podlegają ochronie 
niezależnie od innych wyłączeń odpowiedzialności zawartych w OWU mienia od wszystkich ryzyk 
Ubezpieczyciela (wyjątek stanowi nieprzestrzeganie przez TK S.A. ogólnie obowiązujących 
przepisów prawa w zakresie prawa budowlanego i ochrony przeciwpożarowej).  

• Ubezpieczający nie ma obowiązku informowania o zmianie danych zawartych w załączniku 
opisującym konstrukcje i zabezpieczenia poszczególnych budynków – zamieszczone w 
załączniku dane odpowiadają stanowi na dzień - 14.10.2022 r. 

 
Udział własny/franszyza redukcyjna: 
Mienie pracownicze: Zniesiony 
Franszyza integralna:  100 PLN, z wyjątkiem: 
- Kl. ubezpieczenia szkód estetycznych (graffiti), Kl. awarii i uszkodzenia maszyn i urządzeń, Kl. 
Rzeczoznawców,  Kl. kradzież zwykłej, Kl. zamarznięcia instalacji, Kl. kosztów poszukiwania wycieków, 
Kl. koszty zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, Kl. strajków, zamieszek i rozruchów, dla których 
franszyza integralna wynosi: 500 zł; 
- Kl. Maszyn od szkód elektrycznych, dla których franszyza redukcyjna wynosi:  500 zł; 
- Kl. dodatkowych kosztów działalności – 3 dni robocze, liczone jako wartość średnia z okresu 
odszkodowawczego; 
W pozostałych szkodach – brak udziału własnego i franszyzy redukcyjnej (z wyjątkiem ryzyk dla 
których w treści klauzul dodatkowych określona została odrębna franszyza redukcyjna).  
 
 
Klauzule dodatkowe - zakres obligatoryjny: 
 
1). Klauzula ubezpieczenie od szkód elektrycznych:  
Zakres ubezpieczenia: niezadziałanie wymaganych zabezpieczeń chroniących maszyny, zmiany napięcia 
zasilania, zanik napięcia jednej lub kilku faz, uszkodzenie izolacji, zwarcie (spięcie),  
inne szkody spowodowane działaniem prądu elektrycznego nie będące następstwem elektryczności 
atmosferycznej powstałe wskutek przepięcia wewnętrznego, niezadziałania zabezpieczeń, przetężenia, 
za wysokiego lub za niskiego napięcia, przetarcia izolacji, zaniku napięcia, itp. szkody.  
Rodzaj mienia objętego ochroną – wszystkie odbiorniki prądu, sieci elektryczne, sieci teleinformatyczne, 
podzespoły elektryczne i elektroniczne maszyn i urządzeń technicznych. 
Zabezpieczenia: Użytkowanie zgodnie  z normami i wymogami. 
Szkodowość:  Brak zdarzeń szkodowych z tego rodzaju ryzyka 
Limit odpowiedzialności –  500.000 PLN (w systemie na Pierwsze Ryzyko)  
Franszyza redukcyjna – 1.000 PLN 
 
2). Klauzula pokrycia rozbicia szyb i innych elementów szklanych, w brzmieniu: 

Niniejszym ustala się, że rozszerzona zostaje odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody, polegające 
na stłuczeniu i uszkodzeniu szyb oraz innych przedmiotów szklanych, należących do Ubezpieczającego.  
Na podstawie niniejszej klauzuli ochroną ubezpieczeniową może zostać objęte następujące mienie: 
a) szyby frontowe okienne i drzwiowe; 
b) oszklenie (okna) ścienne i dachowe; 
c) płyty szklane stanowiące składową część mebli, gablot reklamowych i ekspozycyjnych, kontuarów, 
stołów i lad; 
d) przegrody ścienne oraz osłony kantorów, boksów i kabin; 
e) lustra wiszące, stojące i zamontowane na stałe; 
f) szyldy, afisze, rurki neonowe, witraże (również w budynkach zabytkowych jako szkło artystyczne 
g) wykładziny szklane, ceramiczne lub kamienne (z wyłączeniem wykładzin znajdujących się na 
podłodze)  
h) szkło laboratoryjne; 
i). reklamy i tablice świetlne i elektroniczne wraz z oprzyrządowaniem, jeśli stanowią jednolitą całość 
konstrukcyjną oraz 
j) koszty ustawienia rusztowań umożliwiających zamontowanie bądź zainstalowanie nowych 
przedmiotów. 
Z zakresu niniejszej klauzuli wyłączone są pośrednie i bezpośrednie konsekwencje następujących 
zdarzeń: 
a) wymiana lub wymontowywanie ubezpieczonego przedmiotu w czasie prac konserwatorskich, 
naprawczych lub w czasie jego przewozu; 
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b) wadliwy montaż lub niewłaściwa technologia wykonawstwa; 
c) zadrapanie, porysowanie, poplamienie bądź zmiana barwy lub odpryśnięcie kawałków powierzchni 
ubezpieczonych przedmiotów. 
d). szyby w pojazdach zarejestrowanych, podlegających możliwości ubezpieczenia autocasco.   
Limit odpowiedzialności wynosi 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie 
ubezpieczenia, w tym podlimit 10.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia na koszt 
ustawienia rusztowań. 

3). Klauzula automatycznego pokrycia nowo nabytego mienia – ochrona ubezpieczeniowa udzielana 
na podstawie dokumentu ubezpieczenia obejmuje automatycznie nieruchomości i ruchomości, zakupione 
wybudowane lub przejęte przez Ubezpieczającego lub znajdujące się pod jego kontrolą, w miejscu 
ubezpieczenia do 30% łącznej sumy ubezpieczenia wynikającej z polisy.  Odpowiedzialność 
Ubezpieczyciela za szkody rozpoczyna z chwilą przejścia ryzyka na ubezpieczającego.  Rozliczenie 
składki – składka za mienie zgłoszone do ubezpieczenia będzie naliczana wg stawki z oferty przy 
zastosowaniu zasady „pro rata temporis” liczonej w dniach udzielanej ochrony. Zgłoszenie oraz 
rozliczenie składki za udzielaną ochronę ubezpieczeniową nastąpi w ciągu 60 dni od zakończenia 12-
miesięcznej umowy ubezpieczenia.   

4). Klauzula Reprezentantów - wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela odnośnie winy umyślnej i 
rażącego niedbalstwa, ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do Członków Zarządu i Prokurentów.  

5). Klauzula Leeway - zasada proporcji - dla mienia ubezpieczonego wg wartości księgowej brutto w 
systemie na sumy stałe ma zastosowanie jedynie w przypadku, gdy zaniżono SU w stosunku do wartości 
z KŚT; dla odtworzeniowej, gdy niedoubezpieczenie przekracza 20% SU. Zasada proporcjonalnej 
redukcji odszkodowania nie ma zastosowania w przypadku, gdy wysokość szkody nie przekracza 
20.000,00 PLN. 

6). Klauzula ubezpieczenia szkód estetycznych (graffiti) – Ochroną ubezpieczeniową objęte zostaną 
szkody estetyczne polegające na pomalowaniu, porysowaniu, zarysowaniu powierzchni, umieszczeniu 
napisów i innych znaków graficznych na ubezpieczonym mieniu przez osoby pozostające poza 
stosunkiem ubezpieczeniowym. Limit odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody objęte 
ubezpieczeniem na podstawie niniejszej klauzuli wynosi 15.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w 
okresie trwania 12 miesięcznego okresu ubezpieczenia. 

7). Klauzula kradzieży zwykłej, rozumiana jako: utrata przedmiotu ubezpieczenia powstała wskutek 
zdarzenia nie spełniającego znamion kradzieży z włamaniem i rabunku.  Ubezpieczający ma obowiązek 
zgłoszenia faktu na policję nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od powstania szkody lub powzięcia o 
niej wiadomości.  Wyłączeniu podlega: 
 - gotówka w kasie; 
 - braki inwentarzowe; 
 - wszelkiego rodzaju straty pośrednie włącznie z karami, stratami spowodowanymi przez zwłokę w 
wykonaniu, niewykonaniu lub utraty zlecenia  
Limit odpowiedzialności: 15.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

8). Klauzula rzeczoznawców – W granicach limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciel pokryje poniesione 
przez Zamawiającego konieczne i uzasadnione koszty ekspertyz rzeczoznawców związane z ustaleniem 
przyczyny, zakresu i rozmiaru szkody.  Powołany ekspert nie może pozostawać w stosunku służbowym 
lub kapitałowym ze stronami umowy ubezpieczenia.  Limit wynosi 50.000 PLN w okresie trwania 12 
miesięcznego okresu ubezpieczenia.   

9). Klauzula przechowywania mienia – Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejsza 
klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia oraz innych postanowień lub załączników do umowy 
ubezpieczenia strony uzgodniły, że w przypadku szkód powstałych w wyniku zalania od podłoża, 
Ubezpieczyciel obejmuje ochroną do pełnej sumy ubezpieczenia także środki trwałe i obrotowe 
składowane bezpośrednio na podłodze, o ile takie składowanie było uzasadnione z uwagi na ich 
specyfikę lub właściwości. Jeżeli składowanie będzie odbywało się poniżej poziomu gruntu, 
Ubezpieczyciel odpowiada do wysokości limitu na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w 
wysokości 100.000 zł. Powyższe ograniczeni nie dotyczy szkód spowodowanych przez zalanie 
bezpośrednio z góry oraz w mieniu przechowywanym okazjonalnie. 

10). Klauzula regresowa – regres ubezpieczeniowy, jaki przysługuje Ubezpieczycielowi po wypłacie 
odszkodowania nie ma zastosowania, gdy sprawcą szkody jest pracownik Ubezpieczającego (osoba 
fizyczna zatrudniona przez Ubezpieczającego na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, 
mianowania, za pracownika na użytek niniejszej umowy uważa się również praktykanta lub 
wolontariusza, którym ubezpieczający powierzył wykonanie określonych czynności, a także osobę, która 
wyłącznie osobiście świadczy pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, w tym z włączeniem osoby 
fizycznej, która zawarła umowę jako przedsiębiorca (osoby na tzw. samozatrudnieniu) z wyjątkiem szkód 
wyrządzonych umyślnie.  
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11). Klauzula akceptacji istniejących zabezpieczeń antykradzieżowych - Ubezpieczyciel akceptuje 
jako zgodne ze swoimi OWU posiadane przez Ubezpieczającego zabezpieczenia antykradzieżowe: (nie 
mają zastosowania następujące wymogi OWU: drzwi zewnętrzne do ubezpieczanego lokalu lub 
pomieszczenia powinny posiadać 2 zamki lub kłódki wielozastawkowe; okna do których jest dostęp z 
parteru lub przybudówek powinny być zabezpieczone kratami stałymi lub otwieranymi - zamykanymi na 1 
kłódkę wielozastawkową lub w inny sposób jaki przewidują wymagania Ubezpieczyciela).  

12). Klauzula nowych miejsc ubezpieczenia – mienie znajdujące się w każdym nowym miejscu 
ubezpieczenia podlega automatycznie ochronie ubezpieczeniowej z chwilą przejścia ryzyka na 
Ubezpieczającego.  Wymagane jest zgłoszenie nowej lokalizacji w terminie do 60 dni od momentu jej 
przejęcia.  Zgłoszenia nie wymagają lokalizacje związane z krótkotrwałymi wystawami, targami, 
konferencjami oraz imprezami o podobnym charakterze, trwającymi do 30 dni - ochroną ubezpieczeniową 
objęte są wszystkie składniki mienia stanowiące własność Ubezpieczonego lub będące w jego 
posiadaniu na podstawie tytułu prawnego, znajdujące się poza ubezpieczoną lokalizacją w związku z 
organizacją targów, wystaw, konferencji itp. imprez lub z udziałem w nich (w szczególności mienie 
ubezpieczającego związane z organizacją targów, wystaw, konferencji itp. imprez, takie jak wyposażenie, 
maszyny i urządzenia, sprzęt elektroniczny, mienie niskocenne).  

Limit odpowiedzialności: 1.000.000 zł dla lokalizacji na terenie RP i 50.000 zł poza RP na jedno i 
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia – limit wspólny dla ubezpieczenia mienia od wszystkich 
ryzyk oraz dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.  

13). Klauzula katastrofy budowlanej w brzmieniu: szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu wskutek 
niezamierzonego, gwałtownego zniszczenia obiektu budowlanego lub jego części, w rozumieniu prawa 
budowlanego.  Limit 3.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.   

14). Klauzula szkód w wyniku prac remontowych i modernizacyjnych, w brzmieniu: 
Zostaje potwierdzone, że szkody w mieniu będącym przedmiotem drobnych prac budowlano-
montażowych, powstałe w związku lub na skutek prowadzonych prac remontowych, modernizacyjnych 
i/lub montażowych oraz związanych z tym próbami i testami, pozostających na ryzyku Zamawiającego 
wchodzą w zakres ochrony z limitem odpowiedzialności ubezpieczyciela w wysokości 500.000 zł na 
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, pod warunkiem, że prowadzone prace nie 
wymagają zgody (pozwolenia na budowę) odpowiednich organów władzy.  Dla szkód w mieniu będącym 
przedmiotem ubezpieczenia ochrona pozostaje utrzymana mocą umowy ubezpieczenia, do wysokości 
sum ubezpieczenia.  Z zakresu niniejszej klauzuli wyłącza się prace, które naruszają konstrukcję budynku 
oraz dachu.  Wszelkie wyłączenia zawarte w OWU dotyczące szkód powstałych w związku z 
prowadzeniem prac budowlano-montażowych nie mają zastosowania.   

15). Klauzula stempla bankowego, w brzmieniu: 
Niniejszym ustala się, że jeżeli zapłata należnej składki dokonywana jest w formie przelewu bankowego 
lub przekazu pocztowego, za zapłatę uważa się datę obciążenia rachunku bankowego ubezpieczonego 
lub datę stempla pocztowego na przekazie pocztowym pod warunkiem, że na rachunku Zamawiającego 
znajdowały się wystarczające środki finansowe do zrealizowania płatności.  

16). Klauzula ubezpieczenia mienia osób trzecich: TK SA zastrzega sobie prawo ubezpieczenia wg 
stawek oraz warunków z oferty, mienia stanowiącego własność osób trzecich ubezpieczeniem 
krótkoterminowym na czas od 4 do 6 dni.  Zastosowanie ma stawka z oferty naliczona wg pro rata 
temporis.  Składka minimalna nie może przekroczyć 200 PLN.   

17). Klauzula prolongacyjna, w brzmieniu: 
Niniejszym ustala się, że brak wpłaty przez Ubezpieczającego składki lub którejkolwiek z rat w terminie 
przewidzianym w umowie ubezpieczenia, nie powoduje wygaśnięcia (rozwiązania) umowy, ani 
zawieszenia udzielanej ochrony ubezpieczeniowej i nie może być podstawą do odstąpienia przez 
Ubezpieczyciela od umowy ze skutkiem natychmiastowym.  W sytuacji braku opłaty składki lub raty 
składki Ubezpieczyciel. zobowiązany jest wyznaczyć Ubezpieczającemu na piśmie dodatkowy, co 
najmniej 7 dniowy, termin zapłaty składki (raty).  W przypadku nie dokonania wpłaty w wyznaczonym 
terminie, Ubezpieczyciel może odstąpić od umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym. 

18). Klauzula początku odpowiedzialności, w brzmieniu: 
Niniejszym ustala się, że za początek okresu ochrony uważa się początek okresu ubezpieczenia.  

19). Klauzula aktualizacji sumy ubezpieczenia, w brzmieniu: 
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
oraz innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia Strony uzgodniły, że jeżeli 
Ubezpieczający/Ubezpieczony zgłasza do umowy ubezpieczenia mienie wg stanu z daty innej niż 
data rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej, Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową 
wartość tego mienia wg stanu z dnia rozpoczęcia ochrony.   
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20). Klauzula włączenia do pokrycia kosztów uprzątnięcia po szkodzie, w brzmieniu: 
Zostaje potwierdzone, że do zakresu ochrony włączone zostają koszty usunięcia pozostałości po 
szkodzie do limitu 200.000 zł w okresie ubezpieczenia – ponad limit wynikający z zapisów OWU. 

21). Klauzula kosztów zabezpieczenia przed szkodą, w brzmieniu: Z zachowaniem pozostałych, nie 
zmienionych niniejsza klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia oraz innych postanowień lub 
załączników do umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że w razie nieuchronności zajścia zdarzenia 
losowego objętego ochrona ubezpieczeniową, ubezpieczyciel pokrywa ponad sumę ubezpieczenia 
uzasadnione i udokumentowane koszty zabezpieczenia przed szkodą zagrożonego ubezpieczonego 
mienia.  Limit odpowiedzialności w ramach niniejszej klauzuli wynosi: 200.000 zł na jedno i wszystkie 
zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej 
klauzuli stanowi nadwyżkę w stosunku do ochrony gwarantowanej w granicach sumy ubezpieczenia w 
podstawowym zakresie ubezpieczenia mienia. 

22). Klauzula ubezpieczenie uszkodzeń oraz awarii maszyn i urządzeń: Zakres ubezpieczenia 
zostaje rozszerzony o szkody powstałe wskutek awarii lub uszkodzenia w maszynach, urządzeniach, 
aparatach i sprzęcie zdatnym do użytku i użytkowanym zgodnie z przeznaczeniem.  Limit 
odpowiedzialności 100.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.  Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje 
szkód: za które na mocy przepisów prawa lub postanowień umowy odpowiedzialny jest producent, 
sprzedawca lub warsztat naprawczy; powstałych w wyniku naturalnego zużycia albo długotrwałej 
degradacji właściwości użytkowych, w tym kawitacji, erozji, korozji, rozszerzenia się kamienia kotłowego, 
szlamu i innych osadów, działania środków żrących lub starzenia się izolacji; w wymienialnych 
narzędziach wszelkiego rodzaju, wymurówkach oraz obudowach i rusztach pieców oraz palenisk, a także 
dyszach palników oraz innych elementach, których czas prawidłowego funkcjonowania jest krótszy od 
trwałości maszyny; spowodowanych wadami lub uszkodzeniami istniejącymi w chwili zawarcia umowy 
ubezpieczenia.  Klauzula dotyczy grup: 3, 4, 5 ,6 i 8 KŚT.   

23). Szkody w wyniku pośredniego uderzenia pioruna (uszkodzenie ubezpieczonego mienia wskutek 
indukcji elektromagnetycznej spowodowanej przez wyładowanie atmosferyczne) - ochrona do pełnej 
wysokości sum ubezpieczenia. 

24). Klauzula dostosowania do przepisów prawa, w brzmieniu:  
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
określanych w umowie ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia uzgadnia się, że 
Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową uzasadnione i udokumentowane, dodatkowo 
poniesione przez Ubezpieczonego/Ubezpieczającego koszty, w związku z powstałą szkodą, objętą 
zakresem ubezpieczenia, wynikające z konieczności odtworzenia lub naprawienia mienia zgodnie ze 
stosownymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego (w tym decyzjami stosownych władz 
państwowych lub samorządowych), o ile przepisy powszechnie obowiązujące nie zawierały w sobie 
terminu dostosowania.  Limit odpowiedzialności wynosi 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w 
okresie trwania Umowy Generalnej.  

25). Klauzula zasady wypłaty odszkodowania w przypadku niemożliwości odbudowy, w brzmieniu:  
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
określonych w zgłoszeniu o ubezpieczenie oraz ogólnych warunków ubezpieczenia uzgadnia się, że w 
przypadku, gdy wystąpią urzędowe ograniczenia odtworzenia budynku/budowli uszkodzonego lub 
całkowicie zniszczonego mienia, objętego pokryciem na podstawie zawartej umowy ubezpieczenia, 
Ubezpieczyciel zezwala, aby uszkodzone lub zniszczone mienie mogło być przywrócone do 
poprzedniego stanu w dowolnym miejscu na terenie Polski według uznania 
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego oraz w sposób odpowiadający wymogom Ubezpieczającego/ 
Ubezpieczonego, z zastrzeżeniem, że wysokość odszkodowania w żadnym wypadku nie przekroczy 
kwoty, którą Ubezpieczyciel byłby zobowiązany wypłacić, gdyby uszkodzone lub zniszczone mienie było 
przywrócone do poprzedniego stanu w dotychczasowej lokalizacji. Ubezpieczyciel nie wyraża zgody na 
odbudowę na terenach zagrożonych ryzykiem powodzi. 

26). Klauzula ubezpieczenia mienia zewnętrznego, w brzmieniu:  
Zostaje potwierdzone, że niezależnie od postanowień zawartych w warunkach ubezpieczenia, zakres 
ochrony zostaje rozszerzony o wszelkie szkody kradzieży, rabunku, dewastacji w mieniu znajdującym się 
na zewnątrz budynków i budowli (np. reklamy, tablice informacyjne, kamery monitoringu, klimatyzatory, 
zapory śniegowe, anteny, instalacje odgromowe) w miejscu ubezpieczenia określonym w OPZ, a także w 
lokalizacjach, w których podjęto działania zmierzające do rozpoczęcia w nich działalności.  Mienie 
zewnętrzne powinno być zabezpieczone w taki sposób, aby ich wymontowanie nie było możliwe bez 
użycia narzędzi.  Limit odpowiedzialności ubezpieczyciela z tego tytułu wynosi równowartość 20.000 zł na 
jedno i wszystkie zdarzenia w 12-miesięcznym okresie ubezpieczenia.  
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27). Klauzula 72 godzin, w brzmieniu: 
Niniejszym ustala się, że za jedno zdarzenie uznaje się serię zdarzeń (w tym szkody następcze), które 
nastąpiły po sobie w okresie 72h od momentu powstania pierwszej szkody, a których przyczyną jest ten 
sam rodzaj zdarzenia losowego oraz w kontekście franszyzy redukcyjnej będą traktowane jako jedno 
zdarzenie.   

28). Klauzula pokrycia dla kosztów napraw, w brzmieniu: 
Niniejszym ustala się, że do limitu 30.000 zł w rocznym okresie ubezpieczenia pokrywane są koszty 
napraw wszelkich elementów zabezpieczających lokale, budynki i pomieszczenia, w których 
Ubezpieczający/Ubezpieczony prowadzi działalność (ściany, stropy, framugi, futryny, wszelkie instalacje, 
kamery monitoringu, czujki alarmu, itp.), w tym koszty przeprogramowania zamków i systemów 
zabezpieczeń, pod warunkiem, że powyższe koszty wynikają z ubezpieczonych zdarzeń. Ochrona 
udzielana na podstawie niniejszej klauzuli stanowi nadwyżkę w stosunku do ochrony gwarantowanej w 
OWU.  

29). Klauzula odtworzenia planów i dokumentów w brzmieniu:  
Niniejszym potwierdza się, że objęte są poniesione przez Zamawiającego niezbędne koszty związane z 
odtworzeniem, oczyszczeniem, osuszeniem, odgrzybieniem planów, rysunków lub innych dokumentów, w 
tym koniecznego transportu (np. akta, faktury, zasobów archiwalnych, know-how, licencje i subwencji; 
dokumentacji produkcyjnej, zakładowej, archiwalnej) zniszczonych lub utraconych w wyniku zdarzenia 
objętego ochroną.  Całkowita wartość odszkodowania zostaje ograniczona do kosztów robocizny 
poniesionych na takie odtworzenie dokumentów z włączeniem kosztów pracy w godzinach nadliczbowych 
oraz przeprowadzenia niezbędnych badań i analiz i w żadnym wypadku nie może przekroczyć kwoty 
50.000 zł z tytułu jednego roszczenia lub serii roszczeń będących rezultatem jednego zdarzenia.  
Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej klauzuli stanowi nadwyżkę w stosunku do 
ochrony gwarantowanej w granicach sumy ubezpieczenia w podstawowym zakresie ubezpieczenia 
mienia.  

30). Klauzula przyjmująca istniejący system zabezpieczeń, w brzmieniu: 
Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się co następuje: 
Ubezpieczyciel oświadcza, że akceptuje stan zabezpieczeń mienia przed pożarem, wybuchem, 
piorunem, przepięciem, kradzieżą oraz rabunkiem na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia. 
Ubezpieczyciel oświadcza, że stan zabezpieczeń przeciwpożarowych przeciw kradzieżowych oraz 
przeciwprzepięciowych uznaje za wystarczający, pod warunkiem, że zabezpieczenia te są sprawne, 
stosowane i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.  Jednocześnie Ubezpieczyciel akceptuje 
odstąpienie od wymogu posiadania krat w obiektach, gdzie konstrukcja budynku lub sposób ich 
użytkowania na to nie pozwalają lub pomieszczenia chroni instalacja alarmowa.  Budynki należące do 
Ubezpieczającego posiadają zabezpieczenia p.poż zgodne z wymaganiami przepisów o ochronie 
przeciwpożarowej lub zgodne z innymi przepisami odpowiednimi dla specyfiki danego budynku.  

31). Koszty poszukiwania wycieków z instalacji wodno kanalizacyjnych lub centralnego ogrzewania 
znajdujących się w budynkach.  Limit odpowiedzialności: 30.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w 
okresie ubezpieczenia.   
 
32) Klauzula sprzętu elektronicznego – zakresem ochrony określonym w niniejszej części OPZ objęty 
jest sprzęt elektroniczny nie zgłoszony do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk , 
pod warunkiem, że sprzęt elektroniczny został uwzględniony w zgłoszonej do ubezpieczenia sumie 
ubezpieczenia mienia.  
 
33) Klauzula warunków i taryf - Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejsza klauzulą, 
postanowień umowy ubezpieczenia oraz innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia 
strony uzgodniły, że w przypadku doubezpieczenia, uzupełnienia lub podwyższenia sumy ubezpieczenia 
w okresie ubezpieczenia, zastosowanie mieć będą warunki umowy oraz stopy składek nie mniej 
korzystne dla Ubezpieczającego niż obowiązujące w umowie ubezpieczenia.  
 
34) Klauzula szybkiej likwidacji szkód - W przypadku szkód, których szacowana wartość nie przekracza 
5.000,00 zł, a których natychmiastowa likwidacja jest niezbędna do zapewnienia niezakłóconej pracy, 
Ubezpieczający/Ubezpieczony może dokonać likwidacji szkody samodzielnie lub poprzez 
wyspecjalizowany serwis (zakład naprawczy), nie czekając na oględziny Ubezpieczyciela, zachowując 
części uszkodzone.   
W razie stwierdzenia szkód z tytułu kradzieży z włamaniem, rabunku lub posiadających znamiona 
przestępstwa, Ubezpieczający/Ubezpieczony przed rozpoczęciem likwidacji szkody zobowiązany jest do 
niezwłocznego powiadomienia organów Policji, tj w ciągu 2 dni roboczych od powstania szkody lub 
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powzięcia o niej wiadomości.  Dokumentami (dowodami), które należy niezwłocznie przedstawić 
Ubezpieczycielowi, potwierdzającymi fakt powstania szkody i wysokości poniesionych strat są: 
 - zgłoszenie szkody uwzględniające datę, miejsce i okoliczności powstania szkody, w tym najbardziej 
prawdopodobną przyczynę, 
 - rachunki za naprawę lub zakup części uszkodzone części, które zostały wymienione, 
 - w przypadku szkód powstałych w wyniku czynu o znamionach przestępstwa - notatka policyjna. 
Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany jest do sporządzenia i przesłania Ubezpieczycielowi 
dokumentacji fotograficznej. 
Na pisemny wniosek Ubezpieczającego/Ubezpieczonego rozliczenie szkody może nastąpić na podstawie 
kosztorysu sporządzonego przez serwis naprawczy lub Ubezpieczyciela.   
 
35) Klauzula terroryzmu, w brzmieniu: 
Zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu, 
gdy szkody te są bezpośrednim następstwem aktów terroryzmu albo następstwem podpalenia lub 
podłożenia ładunków wybuchowych przez grupy przestępcze.  Za szkodę rozumie się także poniesienie 
przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego wszelkich kosztów koniecznej ewakuacji z miejsc zagrożonych 
aktem terroryzmu, użytkowanych przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego.  Przez akty terroryzmu 
rozumie się wszelkiego rodzaju działanie w celu wprowadzenia chaosu, zastraszenia ludzi lub 
dezorganizację życia publicznego lub działalności Ubezpieczonego celu osiągnięcia skutków 
ekonomicznych, politycznych, religijnych, ideologicznych, socjalnych lub społecznych.  Ochrona 
ubezpieczeniowa obejmuje utratę lub uszkodzenie mienia, koszty lub wydatki powstałe bezpośrednio lub 
pośrednio w wyniku przerwy w dostawie mediów (np. gaz, prąd, woda, łączność), będącej efektem aktu 
terrorystycznego.   
Ubezpieczyciel pokrywa powyższe koszty wyłącznie w sytuacji, gdy ewakuacja przeprowadzona została 
na polecenie Policji, Straży Pożarnej lub Straży Miejskiej oraz odbywała się pod kierunkiem lub w 
obecności ww. służb.  
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: 3.000.000 zł w okresie trwania Umowy 
Generalnej.  Ustala się franszyzę redukcyjną w wysokości 5.000 zł w każdej szkodzie  
 
36) Klauzula odtworzenia mienia - Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, 
postanowień umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły, że Ubezpieczający ma prawo podjąć decyzję o 
rezygnacji z naprawy, zakupu bądź odbudowy uszkodzonego lub zniszczonego mienia, a Ubezpieczyciel 
w takim wypadku nie ograniczy odszkodowania bądź nie uchyli się od odpowiedzialności. W takim 
wypadku odszkodowanie wypłacane będzie tak jakby nastąpiła naprawa, zakup bądź odbudowa mienia, 
zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia, na podstawie przewidywanych kosztów takich działań (tzw. 
wypłata w miejsce zastąpienia) 
 
37) Klauzula zwiększonych kosztów działalności: w brzmieniu: W przypadku zakłócenia działalności 
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w wyniku powstania szkody, będącej rezultatem zaistnienia 
zdarzenia losowego, objętego ochroną ubezpieczeniową w ramach niniejszej umowy ubezpieczenia 
mienia od wszelkich ryzyk losowych oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od uszkodzeń, 
Ubezpieczyciel pokryje wszystkie dodatkowe niezbędne i uzasadnione koszty jakie Ubezpieczający 
zmuszony będzie ponieść w celu kontynuacji normalnego trybu działalności.  Dla potrzeb niniejszego 
ubezpieczenia, pod pojęciem zwiększonych kosztów działalności rozumie się wszystkie koszty, które nie 
występowały w ramach normalnej działalności Ubezpieczającego/Ubezpieczonego przed powstaniem 
szkody i do których powstania przyczyniła się, pośrednio lub bezpośrednio, przedmiotowa szkoda oraz 
koszty wynikające z różnicy pomiędzy kosztami danego rodzaju ponoszonymi w trakcie normalnego toku 
działalności Ubezpieczającego/Ubezpieczonego a kosztami tego samego rodzaju, które Ubezpieczający 
jest zmuszony ponosić po zaistnieniu szkody i do których wzrostu w sposób pośredni lub bezpośredni 
przyczyniła się zaistniała szkoda. Limitem odpowiedzialności Ubezpieczyciela w okresie Umowy 
Generalnej jest 500.000 zł – stanowi on górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela z tytułu 
kosztów objętych niniejszą klauzulą, powstałych wskutek jednego i wszystkich zdarzeń (limit wspólny 
dlaubezpieczenia mienia i ubezpieczenia sprzętu elektronicznego).  Czas odszkodowawczy: 6 miesięcy 
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II.1.1.1.1 Szkodowość:  
Ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od 
wszystkich ryzyk  - za okres 01.01.2018 – 12.10.2022 

 

Okres ubezp. Rodzaj  
Ubezpieczenia 

Opis szkody Wypłacone 
odszkodowania 
(pln) 

Rezerwy  

2018 Sprzęt elektron. od 
wszystkich ryzyk 

Uszkodzony laptop wskutek zalania 
pomieszczenia (awaria zaworu w 
hydrancie) 

325,20 0 

2019 Mienie All Risks Deszcz nawalny 3.420,00 0 

Sprzęt elektron. od 
wszystkich ryzyk 

Uszkodzenie mechaniczne matrycy 
laptopa  

1.399,00 0 

2020    0 0 

2021   0 0 

2022   0 0 

  RAZEM 5.144,20 0 

 
 
 
 
 
II.1.1.2. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK –Fakultatywny zakres ochrony 
 
Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia wpisać w Załączniku nr 3 : 
 
Za włączenie do zakresu ubezpieczenia poniższych rozszerzeń Oferent otrzyma 25 punktów wg 

następującego podziału: 
 
Klauzula zastąpienia dla maszyn i urządzeń, w brzmieniu: 
Niniejszym ustala się, że w przypadku szkody całkowitej Ubezpieczony może zastąpić zniszczone mienie 
bez obowiązku zachowania typu, modelu, parametrów technicznych, jeżeli, zachowanie 
dotychczasowych rozwiązań jest technologicznie i ekonomicznie nieuzasadnione.  Górną granicą 
odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest suma ubezpieczenia. Sposób odtworzenia i wypłacone 
odszkodowanie nie będzie traktowane jako modernizacja-2 pkt.  
 
Klauzula zastąpienia dla budynków – Ustala się, że w przypadku szkody Ubezpieczony może zastąpić 
zniszczone mienie bez obowiązku zachowania wymiarów, konstrukcji, rodzaju zastosowanych 
materiałów, jeżeli zachowanie dotychczasowych rozwiązań jest technologicznie i ekonomicznie 
nieuzasadnione.  Górną granicą odpowiedzialności jest suma ubezpieczenia – 2 pkt.   
 
Szkody powstałe w mieniu objętym ochroną powstałe wskutek: wady materiałowej nie wykrytej w 
trakcie eksploatacji (z wyjątkiem szkody objętej gwarancją lub rękojmią producenta), niezadziałania 
zabezpieczeń mechanicznych, elektrycznych lub elektronicznych, błędu w obsłudze maszyny lub 
urządzenia – ustala się podlimit na niniejsze szkody w wysokości 50.000 PLN na jedno i wszystkie 
zdarzenia w okresie ubezpieczenia – 2 pkt.    
 
Klauzula zwiększonych kosztów działalności: w brzmieniu jak w pkt. II.1.1.1 klauzula nr 37 – 
zastąpienie limitu 500.000 zł limitem . 1.000.000 zł –– 2 pkt.  
 
Kl. Strajki, zamieszki, rozruchy w brzmieniu: 
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejsza klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
oraz innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 
odpowiedzialność Ubezpieczyciela zostaje rozszerzona o szkody w ubezpieczonym mieniu będące 
następstwem strajków, rozruchów, zamieszek społecznych, sabotażu lub zwolnień grupowych.  Terminy 
użyte w niniejszej klauzuli mają następujące znaczenie: 
„Strajk” oznacza wstrzymanie pracy przez co najmniej trzech pracowników w celu wymuszenia 
spełnienia żądania na pracodawcy lub w celu wyrażenia protestu wobec przepisu lub warunku.  
„Zamieszki" oznaczają gwałtowne zakłócenie porządku publicznego, dokonane przez co najmniej trzy 
osoby działające wspólnie, które zagraża pokojowi publicznemu; 
„Rozruchy” oznaczają poważne zakłócenie porządku publicznego przez co najmniej trzy osoby 
działające wspólnie w celu osiągnięcia wspólnego celu; 
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„Sabotaż” oznacza zamierzoną dezorganizację pracy przez uchylenie się od niej lub wadliwe jej 
wykonywanie, uszkadzanie lub niszczenie sprzętu i narzędzi pracy. 
Zakres ubezpieczenia określony w niniejszej klauzuli dodatkowo pokrywa również szkody powstałe w 
wyniku demonstracji, blokad i innych niepokojów społecznych. 
Wszystkie szkody powstałe w nieprzerwanym okresie 168 godzin od zaistnienia pierwszej szkody objętej 
ochroną ubezpieczeniową na warunkach niniejszej klauzuli będą traktowane jako jedno zdarzenie w 
odniesieniu do ustalonego limitu odpowiedzialności i udziału własnego w szkodzie. 
Z ochrony ubezpieczeniowej wyłącza się szkody powstałe wskutek trwałego lub tymczasowego zajęcia, 
w wyniku konfiskaty lub rekwizycji przez legalną władzę. 
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: 100.000 zł w okresie trwania Umowy Generalnej.  
Franszyza redukcyjna: 3.000 zł dla każdej szkody – 2 pkt.  
 
Zawarcie umowy generalnej na 3 lata z obniżką kosztu ubezpieczenia o 5% w trzecim roku trwania 
umowy generalnej.  Warunkiem udzielenia zniżki w III-gim roku będzie poziom szkodowości nie wyższy 
niż 60% składki opłaconej w pierwszym i drugim roku ubezpieczenia.  W przeciwnym przypadku, składka 
za III-gi rok ubezpieczenia pozostanie na niezmienionym poziomie – 5 pkt.  
 
Ochrona wg zakresu umowy generalnej dla dzieł sztuki, przedmiotów o charakterze zabytkowym lub 
unikatowym, eksponatów stanowiących własność osób trzecich, będące w dyspozycji Targów Kielce SA 
na podstawie umowy wypożyczenia (lub umowy o podobnym charakterze) celem ich ekspozycji podczas 
imprez targowych. Czas trwania ekspozycji: nie dłużej niż 6 dni. Limit 200.000 zł  – 2 pkt. ; 
 
Udzielenie Ubezpieczającemu funduszu prewencyjnego w kwocie 6.000 zł – 3 pkt.  
 
Kl. Wynagrodzenia ekspertów - niniejszą klauzulą rozszerza się zakres ubezpieczenia o uzasadnione 
koszty wynagrodzenia należne architektom, inspektorom, inżynierom- konsultantom, a także pozostałe 
koszty ekspertów, które Ubezpieczający jest zobowiązany ponieść w celu odtworzenia lub wymiany 
ubezpieczonego mienia uszkodzonego w wyniku zaistnienia zdarzenia szkodowego, za które 
Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność na podstawie umowy ubezpieczenia.  
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: 100.000 zł.  - 2 pkt.    
 
Klauzula prewencyjnej sumy ubezpieczenia -  Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą 
klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia uzgadnia się dodatkową, prewencyjną sumę ubezpieczenia 
w celu ograniczenia ewentualnego niedoubezpieczenia. Prewencyjna suma ubezpieczenia ma 
zastosowanie do tych pozycji mienia, w których po szkodzie stwierdzono niedoubezpieczenie.  Wysokość 
prewencyjnej sumy ubezpieczenia: 1.000.000 zł. - 2 pkt.    
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II.1.2.  UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK  

 
II.1.2.1. Zakres obligatoryjny 

 
Okres trwania Umowy Generalnej: 01.01.2023 – 31.12.2024 r. 
Okresy polisowe: 
I-wszy okres:  01.01.2023 – 31.12.2023 
II-gi okres:      01.01.2024 – 31.12.2024 
 
Miejsce ubezpieczenia:  
25-672 Kielce, ul. Zakładowa 1 
25-672 Kielce, ul. Zakładowa 3 
 
Zakres terytorialny (dla sprzętu przenośnego, w tym dla telefonów komórkowych) - Cały świat 
 
 
Zakres ubezpieczenia- ALL RISKS (utrata, uszkodzenie, zniszczenia na wskutek zdarzeń losowych nie 
wyłączonych w OWU z zastrzeżeniem jednak, że ryzyko huraganu oraz trzęsienia podlega włączeniu do 
zakresu ochrony, jeżeli OWU przewidują ich wyłączenie).   
Zakres ochrony obejmuje także szkody powstałe w okresie przerwy w imprezach targowych.   
 
 

Przedmiot ubezpieczenia  

Rodzaj sprzętu Suma Ubezpieczenia w PLN 
 

Sprzęt stacjonarny zakupiony po 
01.01.2019r. lub starszy zgodnie z 
wykazem 

2.646.490,92 – wartość księgowa początkowa 
   118.000,00 – wartość odtworzeniowa 
 

Sprzęt przenośny zakupiony po 
01.01.2019r. lub starszy zgodnie z 
wykazem 

310.060,99 – wartość księgowa początkowa 
238.100,00 – wartość odtworzeniowa 
 

Telefony komórkowe (sprzęt 
przenośny) 

21.700,00 – wartość księgowa brutto 

Bazy danych, nośniki danych, koszty 
odtworzenia danych i 
oprogramowania 

20.000 – limit na pierwsze ryzyko   

Ubezpieczenie 
nieproporcjonalnych kosztów 
dodatkowych (koszty niezależne od 
długości czasu przestoju 
spowodowane szkodą: koszty 
pojedynczej procedury 
przeprogramowania, koszty adaptacji 
sprzętu oraz inne koszty wymienione 
w OWU) 

20.000 – limit na pierwsze ryzyko 

Ubezpieczenie proporcjonalnych 
kosztów dodatkowych (koszty, które 
wzrastają proporcjonalnie do długości 
czasu przestoju: koszty wynajmu oraz 
użytkowania urządzeń zastępczych, 
koszty zastosowania alternatywnych 
procesów technologicznych, koszty 
skorzystania z usług osób trzecich, 
koszty zatrudnienia dodatkowego 
personelu do wprowadzenia danych 
oraz inne wymienione w OWU) 
Okres odszkodowawczy: 45 dni 

20.000 – limit na pierwsze ryzyko 

 
 
Wymagany zakres ubezpieczenia dotyczący wypłaty odszkodowania: Podstawą wypłaty 
odszkodowań dla stacjonarnego oraz przenośnego sprzętu elektronicznego wymienionego w OPZ jest 
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wartość odtworzeniowa lub księgowa początkowa.  Wartość odtworzeniowa to koszty naprawy lub 
nabycia części lub sprzętu będącego bezpośrednim zamiennikiem utraconego, tj. o takich samych lub 
podobnych parametrach technicznych, tego samego lub podobnego rodzaju i wydajności (przywrócenie 
do stanu przed szkodą bez uwzględnienia stopnia zużycia) powiększona o koszty robocizny, transportu, 
cła, montażu.  Ubezpieczający może zastąpić zniszczone, uszkodzone bądź utracone mienie bez 
obowiązku zachowania typu, modelu, parametrów technicznych, jeżeli zachowanie dotychczasowych 
rozwiązań jest technologicznie i ekonomicznie nieuzasadnione.  
Powyższe zapisy dotyczące wypłaty odszkodowania wg wartości odtworzeniowej mają zastosowanie dla 
sprzętu, którego wiek w momencie zawarcia umowy ubezpieczenia nie przekroczył 7 lat lub starszego, 
gdy w ciągu ostatnich 7 lat był poddawany modernizacjom lub ulepszeniom oraz wybranego przez 
Ubezpieczającego sprzętu telekomunikacyjnego, komputerowego lub innego starszego niż 7 lat i nie 
modernizowanego w ciągu ostatnich 7 lat – serwery, switche, routery oraz innego, którego wartość nie 
przekroczy 10% sprzętu do 7 lat.  
Koszty transportu, cła, podatku w tym VAT, opłat celnych, uruchomienia, oprogramowania – stanowią 
element odszkodowania bez względu na metodę szacowania sumy ubezpieczenia.   
 
Warunki dodatkowe do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk: 
✓ Dane do oceny ryzyka– stan na dzień 14.10.2022 – Ubezpieczający nie ma obowiązku 

informowania o zmianie wyszczególnionych poniżej danych do oceny ryzyka w trakcie trwania 
umowy: 

Część sprzętu komputerowego posiada zabezpieczenia typu UPS, część zasilanie poprzez sieć 
komputerową, pozostałe posiadają zabezpieczenie listwami przepięciowymi.  Obsługa serwisowa 
ubezpieczonego sprzętu przez pracowników TK SA oraz wyspecjalizowany serwis.  Dodatkowo, w 
części Centrum Kongresowego oraz nowej części budynku biurowego dostęp do pomieszczeń jest 
ograniczona poprzez system dostępu. Cały teren TK SA zostanie docelowo objęty telewizją 
przemysłową (monitoring kamerowy).  
 

Udział własny/franszyza redukcyjna: 
Franszyza integralna dla sprzętu stacjonarnego i przenośnego – 250 PLN. 
Franszyza redukcyjna dla baz danych, nośników danych, kosztów odtworzenia danych i oprogramowania 
– 250 PLN 
Franszyza redukcyjna dla nieproporcjonalnych kosztów dodatkowych – 500 PLN 
Franszyza redukcyjna dla proporcjonalnych kosztów dodatkowych – 3 dni robocze, liczone jako wartość 
średnia z 45 dni okresu odszkodowawczego 
W pozostałych szkodach – zniesiona 
 
Klauzule dodatkowe w obligatoryjnej części: 
 
1). Klauzula kradzieży zwykłej, rozumiana jako: utrata przedmiotu ubezpieczenia powstała wskutek 
zdarzenia nie spełniającego znamion kradzieży z włamaniem i rabunku.  Ubezpieczający ma obowiązek 
zgłoszenia faktu na policję nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od powstania szkody lub powzięcia o 
niej wiadomości.  
 Wyłączeniu podlega: 
 - braki inwentarzowe; 
 - wszelkiego rodzaju straty pośrednie włącznie z karami, stratami spowodowanymi przez zwłokę w 
wykonaniu, niewykonaniu lub utraty zlecenia  
Limit odpowiedzialności: 10.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.   

 

2). Klauzula sprzętu przenośnego - Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej na 
szkody powstałe w elektronicznym sprzęcie przenośnym użytkowanym do celów służbowych poza 
miejscem ubezpieczenia określonym w polisie.  Ubezpieczenie obejmuje również upadek sprzętu.  
W przypadku kradzieży z włamaniem ubezpieczonego sprzętu z pojazdu, odpowiedzialność 
Ubezpieczyciela istnieje tylko wtedy, gdy:  

a) pojazd posiada trwałe zadaszenie (jednolita trwała konstrukcja), 
b) w trakcie postoju pojazdu został on prawidłowo zamknięty na wszystkie istniejące zamki oraz 
włączony został sprawnie działający system alarmowy. 

3). Klauzula automatycznego pokrycia nowo nabytego mienia – ochrona ubezpieczeniowa udzielana 
na podstawie polisy obejmuje automatycznie sprzęt elektroniczny zakupiony lub przejęty przez 
Ubezpieczającego lub znajdujący się pod jego kontrolą, w miejscu ubezpieczenia do limitu rocznego w 
wysokości 30% łącznej sumy ubezpieczenia wynikającej z polisy.  Odpowiedzialność Ubezpieczyciela za 
szkody rozpoczyna się z chwilą przejścia ryzyka na Ubezpieczającego.  Rozliczenie składki będzie 
dokonywane wg stawki z oferty przy zastosowaniu zasady „pro rata temporis” liczonej w dniach 
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udzielanej ochrony. Zgłoszenie oraz rozliczenie składki za udzielaną ochronę ubezpieczeniową nastąpi w 
ciągu 60 dni od zakończenia 12 miesięcznej umowy ubezpieczenia.  Termin ten na wniosek 
Ubezpieczającego lub jego Pełnomocnika może zostać przedłużony, nie więcej jednak niż o 30 dni.  

4). Klauzula leeway – Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień 
umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że w przypadku powstania szkody zasada proporcjonalnej 
wypłaty odszkodowania nie będzie stosowana do limitu 130% w przypadku, gdy wartość przedmiotu 
szkody, którego suma ubezpieczenia została ustalona według wartości odtworzeniowej lub księgowej 
początkowej, w dniu szkody nie przekracza 130% sumy ubezpieczenia tego przedmiotu.  

5). Klauzula regresowa – regres ubezpieczeniowy jaki przysługuje Ubezpieczycielowi po wypłacie 
odszkodowania nie ma zastosowania, gdy sprawcą szkody jest pracownik Ubezpieczającego (osoba 
fizyczna zatrudniona przez Ubezpieczającego na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, 
mianowania.  Za pracownika na użytek niniejszej umowy uważa się również praktykanta lub 
wolontariusza, którym Ubezpieczający powierzył wykonanie określonych czynności) z wyjątkiem szkody 
spowodowanej umyślnie.  

6). Klauzula akceptacji istniejących zabezpieczeń antykradzieżowych - Ubezpieczyciel akceptuje 
jako zgodne ze swoimi OWU posiadane przez Ubezpieczającego zabezpieczenia antykradzieżowe: (nie 
mają zastosowania następujące wymogi OWU: drzwi zewnętrzne do ubezpieczanego lokalu lub 
pomieszczenia powinny posiadać 2 zamki lub kłódki wielozastawkowe; okna do których jest dostęp z 
parteru lub przybudówek powinny być zabezpieczone kratami stałymi lub otwieranymi - zamykanymi na 1 
kłódkę wielozastawkową lub w inny sposób jaki przewidują wymagania Ubezpieczyciela).   

7). Klauzula – szkody powstałe w wyniku pośredniego wyładowania atmosferycznego - 
Ubezpieczyciel pokryje szkody materialne w ubezpieczonym sprzęcie komputerowym powstałe w wyniku 
pośredniego wyładowania atmosferycznego nawet wówczas, gdy ubezpieczone mienie nie jest 
zabezpieczone urządzeniami anty-przepięciowymi typu, np.: UPS, wydzielonym zasilaniem sieci 
komputerowej lub listwami przepięciowymi.   

8).Klauzula nowych miejsc ubezpieczenia – mienie znajdujące się w każdym nowym miejscu 
ubezpieczenia podlega automatycznie ochronie ubezpieczeniowej z chwilą przejścia ryzyka na 
Ubezpieczającego.  Wymagane jest zgłoszenie nowej lokalizacji w terminie do 60 dni od momentu jej 
przejęcia.  Zgłoszenia nie wymagają lokalizacje związane z krótkotrwałymi wystawami, targami, 
konferencjami oraz imprezami o podobnym charakterze, trwającymi do 30 dni - ochroną ubezpieczeniową 
objęte są wszystkie składniki mienia stanowiące własność Ubezpieczonego lub będące w jego 
posiadaniu na podstawie tytułu prawnego, znajdujące się poza ubezpieczoną lokalizacją w związku z 
organizacją targów, wystaw, konferencji itp. imprez lub z udziałem w nich (w szczególności mienie 
ubezpieczającego związane z organizacją targów, wystaw, konferencji itp. imprez, takie jak wyposażenie, 
maszyny i urządzenia, sprzęt elektroniczny, mienie niskocenne).  

Limit odpowiedzialności: 1.000.000 zł dla lokalizacji na terenie RP i 50.000 zł na jedno i wszystkie 
zdarzenia w okresie ubezpieczenia – limit wspólny dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz dla 
ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.  

9). Klauzula rzeczoznawców – Ubezpieczyciel pokryje poniesione przez Zamawiającego konieczne i 
uzasadnione koszty ekspertyz rzeczoznawców związane z ustaleniem przyczyny, zakresu i rozmiaru 
szkody. Powołany ekspert nie może pozostawać w stosunku służbowym, kapitałowym lub innej 
zależności ze stronami umowy.  Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela wynosi 50.000 PLN w okresie 
ubezpieczenia i jest limitem ponad sumę ubezpieczenia.   

10). Klauzula szybkiej likwidacji szkód - W przypadku szkód, których szacowana wartość nie 
przekracza 5.000,00 zł, a których natychmiastowa likwidacja jest niezbędna do zapewnienia niezakłóconej 
pracy, Ubezpieczający/Ubezpieczony może dokonać likwidacji szkody samodzielnie lub poprzez 
wyspecjalizowany serwis (zakład naprawczy), nie czekając na oględziny Ubezpieczyciela, zachowując 
części uszkodzone.   
W razie stwierdzenia szkód z tytułu kradzieży z włamaniem, rabunku lub posiadających znamiona 
przestępstwa, Ubezpieczający/Ubezpieczony przed rozpoczęciem likwidacji szkody zobowiązany jest do 
niezwłocznego powiadomienia organów Policji, tj w ciągu 2 dni roboczych od powstania szkody lub 
powzięcia o niej wiadomości.  Dokumentami (dowodami), które należy niezwłocznie przedstawić 
Ubezpieczycielowi, potwierdzającymi fakt powstania szkody i wysokości poniesionych strat są: 
 - zgłoszenie szkody uwzględniające datę, miejsce i okoliczności powstania szkody, w tym najbardziej 
prawdopodobną przyczynę, 
 - rachunki za naprawę lub zakup części uszkodzone części, które zostały wymienione, 
 - w przypadku szkód powstałych w wyniku czynu o znamionach przestępstwa - notatka policyjna. 
Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany jest do sporządzenia i przesłania Ubezpieczycielowi 
dokumentacji fotograficznej. 
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Na pisemny wniosek Ubezpieczającego/Ubezpieczonego rozliczenie szkody może nastąpić na podstawie 
kosztorysu sporządzonego przez serwis naprawczy lub Ubezpieczyciela. 

11). Klauzula ubezpieczenia mienia osób trzecich: TK SA zastrzega sobie prawo ubezpieczenia wg 
stawek oraz warunków z oferty sprzętu stanowiącego własność osób trzecich ubezpieczeniem 
krótkoterminowym na czas od 4 do 6 dni.  Zastosowanie ma stawka z oferty naliczona wg pro rata 
temporis.  Składka minimalna nie może przekroczyć 200 PLN.   

12). Klauzula tymczasowego magazynowania lub chwilowej przerwy w eksploatacji, w brzmieniu: 
Ubezpieczyciel rozszerza zakres ubezpieczenia na szkody z tytułu utraty lub uszkodzenia sprzętu 
elektronicznego, który wcześniej sprawny technicznie i eksploatowany pozostaje chwilowo nie 
użytkowany lub tymczasowo magazynowany w miejscu ubezpieczenia, objętych ochroną.  Za okres 
przejściowy rozumie się okres nie dłuższy niż 3 miesiące.  

13). Klauzula ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w okresie od daty dostawy do 
zainstalowania, w brzmieniu: Ubezpieczyciel rozszerza zakres ubezpieczenia na szkody z tytułu utraty 
lub uszkodzenia sprzętu elektronicznego w okresie od daty dostawy do miejsca ubezpieczenia do 
momentu zainstalowania na stanowisku pracy i zakończenia testów, jeśli były wymagane przez 
producenta.  Okres ochrony wynosi 3 miesiące od daty dostawy i może być wydłużony za zgodą 
Ubezpieczyciela.  

14). Klauzula stempla bankowego, w brzmieniu: 
Niniejszym ustala się, że jeżeli zapłata należnej składki dokonywana jest w formie przelewu bankowego 
lub przekazu pocztowego, za zapłatę uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Ubezpieczającego 
lub datę stempla pocztowego na przekazie pocztowym pod warunkiem, że na rachunku 
Ubezpieczającego znajdowały się wystarczające środki finansowe do zrealizowania płatności.  

15). Klauzula ubezpieczenia nośników w urządzenia fotokopiujących, w brzmieniu: z zachowaniem 
pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że 
odpowiedzialność Ubezpieczyciela jest rozszerzona o szkody w bębnach selenowych urządzeń 
fotokopiujących.  Zasady likwidacji szkód: w przypadku szkód spowodowanych działaniem ognia, wody 
lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku odszkodowanie wypłacone będzie w wartości odtworzeniowej; 
w przypadku szkód spowodowanych przez inne niż wymienione wyżej ryzyka, wartość odtworzeniowa 
będzie zmniejszona o wskaźnik zużycia.  Wskaźnik ten określony jest jako stosunek liczby kopii 
wykonanych do dnia powstania szkody do normy technicznej przewidzianej przez producenta dla danego 
urządzenia;  

16). Klauzula braku części zamiennych, w brzmieniu: 
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejsza klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
oraz innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że w sytuacji, kiedy 
uszkodzeniu ulegnie jeden z elementów podzespołu, który wchodzi w skład urządzenia objętego umową 
ubezpieczenia a jego samodzielny zakup nie jest możliwy, Ubezpieczyciel pokryje koszt zakupu całego 
podzespołu.  Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: 50.000 zł w okresie ubezpieczenia.  

17). Koszty pracy w godzinach nadliczbowych, godzinach nocnych, w dni wolne od pracy, 
ekspresowego transportu (w tym frachtu lotniczego na terenie RP oraz Zagranicy), przyjazdu techników 
oraz ekspertów z RP.  Limit odpowiedzialności 100.000 PLN w okresie trwania 12 miesięcznego okresu 
ochrony (podlimit ten nie ma zastosowania, gdy OWU przewidują korzystniejsze dla Zamawiającego 
warunki ochrony).  Ubezpieczający ma prawo uzupełnić sumę ubezpieczenia podlimitu w trakcie trwania 
12 miesięcznego okresu ubezpieczenia wg stawki z oferty oraz proporcjonalnie do okresu ubezpieczenia, 
gdy wskutek wypłaty odszkodowania uległ on zmniejszeniu lub całkowitemu wyczerpaniu. 

18). Klauzula prolongacyjna, w brzmieniu: 
Niniejszym ustala się, że brak wpłaty przez Ubezpieczającego składki lub którejkolwiek z rat w terminie 
przewidzianym w umowie ubezpieczenia, nie powoduje wygaśnięcia (rozwiązania) umowy, ani 
zawieszenia udzielanej ochrony ubezpieczeniowej i nie może być podstawą do odstąpienia przez 
Ubezpieczyciela od umowy ze skutkiem natychmiastowym.  W sytuacji braku opłaty składki lub raty 
składki Ubezpieczyciel. zobowiązany jest wyznaczyć Ubezpieczającemu na piśmie dodatkowy, co 
najmniej 7 dniowy, termin zapłaty składki (raty).  W przypadku nie dokonania wpłaty w wyznaczonym 
terminie, Ubezpieczyciel może odstąpić od umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym 

19). Klauzula początku odpowiedzialności, w brzmieniu: 
Niniejszym ustala się, że za początek okresu ochrony uważa się początek okresu ubezpieczenia.  

20). Klauzula aktualizacji sumy ubezpieczenia, w brzmieniu: 
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
oraz innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia Strony uzgodniły, że jeżeli 
Ubezpieczający/Ubezpieczony zgłasza do umowy ubezpieczenia mienie wg stanu z daty innej niż 
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data rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej, Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową 
wartość tego mienia wg stanu z dnia rozpoczęcia ochrony.   

21). Klauzula włączenia do pokrycia kosztów uprzątnięcia po szkodzie, w brzmieniu: 
Zostaje potwierdzone, że do zakresu ochrony włączone zostają koszty usunięcia pozostałości po 
szkodzie do limitu 100.000 zł w okresie ubezpieczenia – ponad limit wynikający z zapisów OWU.  

22). Klauzula szkód powstałych w czasie przenoszenia, w brzmieniu: 
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejsza klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
oraz innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że ochroną objęte 
są szkody w ubezpieczonym mieniu w trakcie jego przenoszenia, przewożenia lub transportu 
wewnątrzzakładowego, w tym także polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu przewożonego mienia 
spowodowane wypadkiem środka transportu, w którym było przewożone.  Limit odpowiedzialności wynosi 
30.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.   

23). Klauzula kosztów zabezpieczenia przed szkodą, w brzmieniu: 
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejsza klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
oraz innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że w razie 
nieuchronności zajścia zdarzenia losowego objętego ochrona ubezpieczeniową, ubezpieczyciel pokrywa 
ponad sumę ubezpieczenia uzasadnione i udokumentowane koszty zabezpieczenia przed szkodą 
zagrożonego ubezpieczonego mienia.  Limit odpowiedzialności w ramach niniejszej klauzuli wynosi: 
200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia okresie ubezpieczenia.  Ochrona ubezpieczeniowa udzielana 
na podstawie niniejszej klauzuli stanowi nadwyżkę w stosunku do ochrony gwarantowanej w granicach 
sumy ubezpieczenia w podstawowym zakresie ubezpieczenia mienia.  

24). Klauzula Reprezentantów - wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela odnośnie winy umyślnej 
i rażącego niedbalstwa, ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do Członków Zarządu.  
 
25) Klauzula warunków i taryf - Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejsza klauzulą, 
postanowień umowy ubezpieczenia oraz innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia 
strony uzgodniły, że w przypadku doubezpieczenia, uzupełnienia lub podwyższenia sumy ubezpieczenia 
w okresie ubezpieczenia, zastosowanie mieć będą warunki umowy oraz stopy składek nie mniej 
korzystne dla Ubezpieczającego niż obowiązujące w umowie ubezpieczenia.  
 
 
 
 
Szkodowość: 
Wskazana w pkt 1.1.1.1. OPZ, łącznie ze szkodowością w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk 
 
 
 
 
 

II.1.2.2.  Fakultatywny zakres ochrony 
 
Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia wpisać w załączniku 3 : 
 
Za włączenie do zakresu ubezpieczenia poniższych rozszerzeń Oferent otrzyma 1 punkt wg 

następującego podziału: 

• Klauzula szkód powstałych wskutek: strajków, zamieszek, rozruchów do limitu 100.000 zł – 1 pkt.   
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II.2.  UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE  
 

 
II.2.1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE -  ZAKRES OBLIGATORYJNY  
 
Przedmiot ubezpieczenia 
Wszelkie pojazdy będące własnością Ubezpieczającego/Ubezpieczonego lub/i przez niego użytkowane 
czy też posiadane, o ile ponosi on ryzyko ich utraty lub uszkodzenia, albo obowiązek ich ubezpieczenia 
wynika z odrębnej umowy. - Wykaz pojazdów znajduje się w Załączniku nr 7. 
 
Okres ubezpieczenia 
Umowa Generalna na 12 miesięcy: 01.01.2023 – 31.12.2023 r.  
Okresy polisowe 12-miesięczne. 
Okresy ubezpieczenia dla poszczególnych pojazdów określone w Załączniku nr 7.  
Poszczególne pojazdy otrzymają indywidualne potwierdzenia / certyfikaty OC. 
  
Początek okresu odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest tożsamy z początkiem okresu ubezpieczenia. 
 
Postanowienia dodatkowe 
W przypadku zakupu lub przejęcia przez Ubezpieczającego nowych środków transportu, podlegają one 
ubezpieczeniu wg stawek Ubezpieczyciela, jakie złoży w ofercie na wykonanie niniejszego zamówienia. 
 
Dla nowych pojazdów zakupionych w czasie obowiązywania niniejszej umowy, w przypadku, jeżeli 
warunki ubezpieczenia oferowane przez dealera będą korzystniejsze niż określone w niniejszym 
postępowaniu, ubezpieczający ma prawo zawrzeć umowę ubezpieczenia na warunkach dla niego 
korzystniejszych i nie będzie naruszać to warunków umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania. 
 
Składka zostanie określona na łączną kwotę za 12 miesięczny okres ubezpieczenia (Tabela nr 2 w 
Załączniku nr 2) oraz dla każdego pojazdu oddzielnie z uwzględnieniem stawki procentowej dla 
ubezpieczenia Autocasco (Tabela nr 3 w załączniku nr 2) w odniesieniu do pojazdów, dla których 
przypisane zostało to ryzyko w Załączniku nr 7. 
 
Składki płatne jednorazowo w ciągu 14 od początku odpowiedzialności wskazanej w wystawionym 
dokumencie ubezpieczenia. 
 
II.2.1.1 UBEZPIECZENIE OC POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH 
 
Zakres ubezpieczenia zgodny z ustawą z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, 
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. 
nr 124 z 16.07.2003 r. poz. 1152 wraz z późn. zm.), odpowiadający obowiązkowemu ubezpieczeniu; 
 
Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową wszystkie pojazdy, będące w posiadaniu 
Ubezpieczającego, wymienione w załączniku nr 7 do Zapytania oraz pojazdy nowo zakupione, pod 
warunkiem zgłoszenia ich do ubezpieczenia najpóźniej w dniu rejestracji.  
 
Suma gwarancyjna – minimalna, zgodna z Ustawą OC. 
 
„Zielona Karta” - Na wniosek Ubezpieczającego, Ubezpieczyciel wystawi dokument potwierdzający 
zawarcie ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym (Zielona Karta).  
 
Szkodowość:    Ubezpieczenie OC komunikacyjne  

 

Okres Liczba szkód 
Wypłacone 

odszkodowania 
Rezerwy Razem 

01.01.2019 – 31.12.2020 0 0 0 0 

01.01.2020 – 31.12.2020 0 0 0 0 

01.01.2021 – 31.12.2021 0 0 0 0 

01.01.2022 – 27.10.2022 0 0  0 0 

razem 0 0 0 0 
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II.2.1.2   UBEZPIECZENIE AUTO CASCO POJAZDÓW 
 
Zakres ubezpieczenia: 
Ochroną ubezpieczeniową objęte jest uszkodzenie, utrata lub całkowite zniszczenie pojazdu będącego 
przedmiotem ubezpieczenia lub jego części wraz z wyposażeniem, na skutek wszystkich zdarzeń 
niezależnych od woli Ubezpieczonego i osoby upoważnionej do korzystania z pojazdu (ALL RISK), w 
tym w szczególności: 

a) Zderzenie pojazdów, 
b) Działanie siły mechanicznej w chwili zderzenia pojazdów z osobami, 

zwierzętami lub przedmiotami; 
c) Powódź, zatopienie, piorun, pożar, wybuch, działanie sił przyrody; 
d) Działanie czynnika termicznego i chemicznego; 
e) Działanie osób trzecich; 
f) Kradzież pojazdu. 

Zakres terytorialny: Polska +Europa  
 

Powyższy zakres ubezpieczenia jest zakresem minimalnym, OWU mogą przewidywać korzystniejszy dla 
TK S.A. zakres ochrony ubezpieczeniowej.  
 
Suma ubezpieczenia: 

a) Pojazdy fabrycznie nowe: wartość brutto z faktury VAT – pojazdy osobowe, bez VAT w całości 
pojazdy ciężarowe. Przyjęta w ten sposób suma ubezpieczenia obowiązuje przez okres 12 
miesięcy od początku ubezpieczenia,  

b) Pojazdy używane: suma ubezpieczenia będzie ustalana na 
podstawie katalogu INFO ERSPERT/EUROTAX z dnia wystawienia polisy ubezpieczenia dla 
danego pojazdu jako wartość rynkowa pojazdu . 

c) Suma ubezpieczenia zawiera podatek VAT, odszkodowanie 
płatne z podatkiem VAT, również w sytuacji, gdy szkoda została zlikwidowana na podstawie 
kosztorysu (dla wszystkiego typu szkód - szkoda częściowa lub całkowita). 

d) Suma ubezpieczenia wskazana w załączniku nr 7 odpowiada 
wartościom wskazanym w aktualnych polisach.  

e) TK S.A. zastrzega sobie prawo aktualizacji sum ubezpieczenia 
przed wystawieniem dokumentów ubezpieczeniowych.  

 
Pozostałe parametry: 

a) suma ubezpieczenia nie konsumowana; 
b) brak amortyzacji części; 
c) wariant serwisowy likwidacji szkód; 
d) szkody w szybach włączone do ubezpieczenia AC; 
e) zniesienie udziałów własnych i franszyzy redukcyjnej we wszystkich 

rodzajach szkód; 
f) franszyza integralna: 200 zł; 
g) pojazdy nowo nabywane będą automatycznie objęte ubezpieczeniem na 

warunkach określonych w umowie; 
h) składki za pojazdy wycofane z ubezpieczenia w czasie trwania umowy 

będą zwracane w proporcji do niewykorzystanych miesięcy (z uwzględnieniem postanowień, o 
których mowa w Ustawie);  

i) ubezpieczyciel uznaje istniejące zabezpieczenia przeciw kradzieżowe w 
pojazdach za wystarczające i nie wymaga od Ubezpieczającego/Ubezpieczonego certyfikatów 
ani świadectw kwalifikacyjnych potwierdzających ich montaż; 

j) holowanie pojazdu na terenie Polski będzie pokryte z limitem holowania 
2.000,-zł do każdej szkody. Limit holowania dotyczy kosztów dojazdu i powrotu z miejsca 
szkody. Limit ten przysługuje w ramach polisy AC i jest nie zależny od ubezpieczenia 
Assistance; 

k) ubezpieczyciel rezygnuje z wykonywania zdjęć pojazdu w sytuacji, gdy 
pojazd zgłoszony do ubezpieczenia AC : 

• jest pojazdem fabrycznie nowym, 

• posiadał dotychczas ubezpieczenie AC. 
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Klauzule dodatkowe warunkujące ważność oferty: 
 

1. Klauzula szkody całkowitej w brzmieniu: 
Szkody powyżej 70% sumy ubezpieczenia poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia 
traktowane będą jako szkody całkowite.   

 
2. Klauzula wyłączenia regresu do pracowników oraz ich odpowiedników, w brzmieniu: 
     Nie przechodzą na Ubezpieczyciela roszczenia przeciwko osobom fizycznym zatrudnionym przez 

Ubezpieczonego na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło itp. Ponadto nie 
przechodzą na Ubezpieczyciela roszczenia przeciwko osobom fizycznym prowadzącym 
działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz Ubezpieczonego. Wyłączenie regresu nie dotyczy 
sytuacji kiedy sprawca wyrządził szkodę umyślnie. 

 
3. Klauzula odpowiedzialności, w brzmieniu: 
     Początek okresu odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest tożsamy z początkiem okresu 

ubezpieczenia. 
 
4. Klauzula terminów oględzin w przypadku szkody, w brzmieniu: 
     W przypadku zajścia szkody Ubezpieczyciel zobowiązany jest do dokonania oględzin w terminie 

nie dłuższym niż 2 dni robocze od momentu zgłoszenia szkody; 
 
5. Klauzula płatności odszkodowania, w brzmieniu:  
     W przypadku wypłaty odszkodowania, zakład ubezpieczeń nie jest uprawniony do potrącania z 

kwoty odszkodowania dla Ubezpieczającego/Ubezpieczonego rat jeszcze niewymagalnych oraz 
żądania zapłaty pozostałych rat.  

 
6. Klauzula VAT w brzmieniu: 

Ustala się, ze w każdym wypadku, gdy Ubezpieczony nie jest płatnikiem podatku od towarów i 
usług (VAT) lub jeśli Ubezpieczony będący płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) nie 
może, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa odzyskać naliczonego podatku VAT od 
mienia dotkniętego szkodą,, w odniesieniu do takiego mienia suma ubezpieczenia wymieniona w 
Polisie zostanie zwiększona o kwotę podatku VAT i w takiej kwocie stanowić będzie górną 
granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela. 
W wypadku szkody Ubezpieczony złoży oświadczenie czy w wypadku mienia, które uległo 
szkodzie uzyskał zwrot naliczonego podatku VAT. 

 
7. Klauzula stempla bankowego, w brzmieniu: 

Niniejszym ustala się, że jeżeli zapłata należnej składki dokonywana jest w formie przelewu 
bankowego lub przekazu pocztowego, za zapłatę uważa się datę obciążenia rachunku 
bankowego ubezpieczonego lub datę stempla pocztowego na przekazie pocztowym pod 
warunkiem, że na rachunku Ubezpieczającego/Ubezpieczonego znajdowały się wystarczające 
środki finansowe do zrealizowania płatności. 

 
8. Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, w brzemieniu: 

Ubezpieczyciel uznaje zabezpieczenia fabrycznie zamontowane w pojazdach zgłaszanych do 
ubezpieczenia za wystarczające. 

 
9. Klauzula oględzin, w brzmieniu: 

Ubezpieczyciel odstępuje od wymogu dokonywania oględzin  
w przypadku: 
a. zakupu z salonu fabrycznie nowego pojazdu 
b. kontynuacji ubezpieczenia auto-casco bez jednego dnia przerwy, przeniesienia 
ubezpieczenia auto-casco z innego Towarzystwa Ubezpieczeniowego (potwierdzone kopią 
polisy) bez jednego dnia przerwy w okresie ubezpieczenia. 

 
10. Klauzula ważności dokumentów, w brzmieniu: 

Ustala się, że zakres ochrony obejmuje również zdarzenia, które powstały w chwili, gdy osoba 
uprawniona i kierująca ubezpieczonym pojazdem, w momencie powstania szkody nie posiadała 
uprawnienia do kierowania pojazdem, a brak posiadania uprawnienia wynikał z faktu utraty 
ważności dokumentu. Klauzula ma zastosowanie jedynie w przypadku, jeżeli od dnia terminu 
ważności dokumentu nie upłynęło więcej niż 30 dni. 
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11. Klauzula badań technicznych, w brzmieniu 
Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie za szkodę zaistniałą z ubezpieczenia AC, gdy w 
momencie powstania szkody pojazd nie posiadał ważnego okresowego badania technicznego, 
jeżeli w odniesieniu do tego pojazdu obowiązuje wymóg dokonywania okresowych badań 
technicznych o ile stan techniczny pojazdu nie miał wpływu na powstanie szkody. 

 
12. Klauzula przepisów ruchu drogowego, w brzmieniu: 

Ubezpieczyciel nie będzie ograniczał wypłaty odszkodowania, jeżeli przy badaniu okoliczności 
szkody zostanie stwierdzone przekroczenie przez kierującego pojazdem przepisów o ruchu 
drogowym, w tym dopuszczalnej prędkości. 
 

13. Klauzula uproszczonej likwidacji szkód   
W przypadku szkód drobnych, gdy ubezpieczony pojazd wymaga naprawy w zakresie 
niezbędnym do kontynuowania bezpiecznej jazdy (dotyczy przede wszystkim szkód szybowych), 
kierujący pojazdem może dokonać naprawy i rozliczyć się z Ubezpieczycielem na podstawie 
kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem faktury VAT oraz po dokonaniu zwrotu 
uszkodzonych elementów Ubezpieczającemu. Ustala się limit odpowiedzialności do wysokości 
3.500 PLN na każdy pojazd osobowy, ciężarowy w nadwoziu samochodu osobowego i ciężarowy 
o ładowności do 2,5 tony oraz 7.000 zł  na każdy pojazd ciężarowy. 
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego zobowiązuje się do wykonania zdjęć uszkodzonego 
elementu przed wymianą. Zgłoszenia ww. szkody należy dokonać w terminie 3 dni roboczych (z 
wyłączeniem sobót) po powrocie do miejsca siedziby lub stałego miejsca postoju. 
 
Wypłata odszkodowania nastąpi po przedłożeniu w Ubezpieczycielowi. oryginałów rachunków za 
naprawę i zakup części, przy czym kwota odszkodowania będzie ustalona zgodnie z OWU 
AC/KR. 
 

 

Zastrzeżenie do OWU AC Ubezpieczyciela: 
a) Ubezpieczyciel niezależnie od zapisów OWU AC zobowiązany jest zaakceptować powyższy 

zakres ochrony, 
b) Ubezpieczyciel niezależnie do zapisów OWU AC zobowiązany jest zaakceptować jako zgodne  

z OWU AC istniejące zabezpieczenia antykradzieżowe w pojazdach TK S.A. wymienionych w 
załączniku nr 7 do zapytania bez obowiązku przedstawienia dodatkowego zaświadczenia o 
sprawności alarmu i immobilisera, gdy montowane były fabrycznie lub przez dealera , 

c) Regres ubezpieczeniowy nie ma zastosowania, gdy sprawcą szkody jest pracownik TK S.A.  
z wyjątkiem przypadku, gdy szkoda powstała wskutek winy umyślnej. 

 
 
Szkodowość:   Ubezpieczenie AC   

Okres Liczba szkód 
Wypłacone 

odszkodowania 
Rezerwy Razem 

01.01.2019 – 31.12.2020 0 0 0 0 

01.01.2020 – 31.12.2020 0 0 0 0 

01.01.2021 – 31.12.2021 0 0 0 0 

01.01.2022 – 27.10.2022 2 9 153,65 zł 2 000,00 zł 11 153,65 zł 

razem 2 9 153,65 2 000,00 zł 11 153,65 

 
 
 
II.2.1.3  UBEZPIECZENIE NNW KIEROWCY I PASAŻERÓW - obligatoryjny zakres ochrony 
 

a) Suma ubezpieczenia: 10.000 zł dla jednej osoby w przypadku śmierci  Ubezpieczonego   -  
b) Świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia; w przypadku 100 % uszczerbku na 

zdrowiu - świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia; w przypadku uszczerbku na 
zdrowiu poniżej 100% - świadczenie w wysokości takiego procentu sumy ubezpieczenia, w jakim 
ubezpieczony doznał uszczerbku na zdrowiu. 

c) Ww przypadku ubezpieczenia krótkoterminowego składka będzie naliczona proporcjonalnie do 
czasu trwania okresu ubezpieczenia licząc 1/365 składki rocznej za każdy dzień ochrony 
ubezpieczeniowej bez stosowania tabeli frakcyjnej; 

d) W przypadku, gdy sprawcą szkody jest pracownik Ubezpieczającego, nie ma zastosowania 
regres ubezpieczeniowy jaki przysługuje Ubezpieczycielowi na podstawie art. 828 KC  
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Powyższy zakres ubezpieczenia jest zakresem minimalnym, OWU mogą przewidywać korzystniejszy dla 
TK S.A. zakres ochrony ubezpieczeniowej.  
 
Szkodowość:  
Ubezpieczenie NNW komunikacyjne – brak szkód 

 
II.2.1.4  Ubezpieczenie kosztów pomocy w wypadku lub awarii  ASSISTANCE  

 
Ochroną ubezpieczenia w Wariancie maksymalnym jaki posiadają ubezpieczyciele na terenie RP i 
Europy, podlegają pojazdy osobowe i ciężarowe do 2.5 tony wymienione w załączniku nr 7 do zapytania.  
Zakres ubezpieczenia ASSISTANCE powinien pokrywać min. (niezależnie od OWU ASSISTANCE 
Wykonawcy): 

a) Pomoc informacyjną (wypadek, awaria, kradzież, inne zdarzenia losowe): informacja serwisowa, 
przekazanie wiadomości, pomoc tłumacza, 

b) Pomoc serwisową (bez limitu odległości miejsca zdarzenia od miejsca zamieszkania): próba 
usprawnienia pojazdu na miejscu zdarzenia (wypadek, awaria, in. zdarzenie), holowanie 
ubezpieczonego pojazdu – bez limitu kilometrów na terenie RP (wypadek, awaria, in. zdarzenie), 
z limitem minimum 800 km na terenie Europy (wypadek), organizacja parkingu, holowanie 
pojazdu poszkodowanego na terytorium RP (wypadek), . ekspertyza techniczna (wypadek, 
awaria), złomowanie pojazdu (wypadek, awaria); 

c) Pomoc w podróży: zakwaterowanie do 5 dób w hotelu **/*** lub ****, odbiór ubezpieczonego 
pojazdu, powrót Ubezpieczonego do miejsca zamieszkania lub kontynuacja podróży; 

d) Pojazd zastępczy: w przypadku wypadku i kradzieży minimum do 15 dni, w przypadku awarii 
minimum do 7 dni (co najmniej 2 razy w okresie ubezpieczenia). Klasa pojazdu zastępczego nie 
niższa od pojazdu ubezpieczonego. Podstawienie lub odbiór pojazdu zastępczego. 

e) Pomoc medyczną: organizacja wizyty lekarskiej lub pielęgniarskiej, dostawa niezbędnych 
lekarstw, pomoc psychologa, 

f) Inne ryzyka wg OWU ASS Wykonawcy. 
 
Ubezpieczenie Assistance pozostaje do wyboru Ubezpieczającego. 
 
 
II.2.2.  FAKULTATYWNY  ZAKRES  OCHRONY 

 
Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia należy wpisać w Załączniku nr 3 : 
 
Za włączenie do zakresu ubezpieczenia poniższych rozszerzeń Oferent otrzyma 20 punktów wg 
następującego podziału:  
✓ Gwarantowana przez okres 12 miesięcy suma ubezpieczenia AC dla pojazdów używanych 

(starszych niż 1 rok, nie więcej niż do 7 lat eksploatacji) – 5 pkt. 
✓ Zwiększenie sumy ubezpieczenia do 25.000,00 zł (NNW) – 3 pkt. 
✓ Zawarcie umowy generalnej na 2 lata z wyrównaniem okresu ubezpieczenia  - 7 pkt.; 
✓ Objęcie ochroną szkód polegających na uszkodzeniu silnika wskutek zassania wody– 3 pkt. 
✓ Włączenie klauzuli automatycznego pokrycia (treść poniżej) – 2 pkt.  

 
Klauzula automatycznego pokrycia  
Każdy nowo zakupiony pojazd będzie automatycznie objęty ochroną ubezpieczeniową w zakresie OC, 
AC i NNW od momentu zarejestrowania na Ubezpieczającego, na warunkach obowiązujących dla 
pojazdów tego typu w roku ubezpieczenia. Ubezpieczający obowiązany jest zgłaszać takie przypadki do 
3 dni roboczych od daty zakupu” z podaniem następujących informacji:  
1. Marka, model typ pojazdu  
2 Numer rejestracyjny  
3 Nr VIN  
4 Rok produkcji  
5 Data pierwszej rejestracji  
6 Aktualna suma ubezpieczenia pojazdu, z zaznaczeniem czy suma zawiera podatek VAT w przypadku 
zakupu pojazdu używanego  
7 Wartość fakturową w przypadku zakupu pojazdu nowego  
 
 

Na tym opis przedmiotu zamówienia zakończono.  


