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Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

 

Opis przedmiotu zamówienia 
 

Przedmiotem zamówienia są Usługi ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej 

Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie,  

w następującym zakresie: 

1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 

2. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 

3. Ubezpieczenie aparatury medycznej od wszystkich ryzyk 

4. Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia 

5. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji 

 

Wszystkie warunki ubezpieczenia określone w Załączniku nr 2 do SIWZ są obligatoryjne, 

chyba że wyraźnie określono, że są to klauzule fakultatywne. 

1. Oferta musi spełniać warunki obligatoryjne – brak akceptacji lub zmiana treści warunków 

obligatoryjnych spowoduje odrzucenie oferty.  

2. W ubezpieczeniach, w których Zamawiający wskazuje franszyzę, nie dopuszcza się 

wprowadzania wyższej wartości franszyzy i/lub udziału własnego.  

3. Klauzule fakultatywne dla poszczególnych ryzyk, które Wykonawca może zaakceptować lub 

nie, są wyraźnie sprecyzowane przez Zamawiającego w treści niniejszej SIWZ. Brak akceptacji 

lub zmiana treści klauzuli fakultatywnej nie spowoduje odrzucenia oferty. 

4. W przypadku kiedy Wykonawca powołuje się na równoważne warunki ubezpieczenia  

i klauzule, to powinien dołączyć ich pełną treść. 

5. Zakres ubezpieczenia opisany poniżej jest zakresem minimalnym. Jeżeli w ogólnych warunkach 

ubezpieczeń znajdują się dodatkowe uregulowania, z których wynika, że zakres ubezpieczeń 

jest szerszy od proponowanego poniżej to automatycznie zostaje to włączone do ochrony 

ubezpieczeniowej Zamawiającego. Zapisy w ogólnych warunkach ubezpieczenia, z których 

wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż zakres opisany poniżej, nie mają zastosowania. 

 

 

1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej  
 

1.1.  Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego 

działalność leczniczą 

 

Przedmiot i zakres ubezpieczenia 

Ubezpieczeniem jest objęta odpowiedzialność cywilna podmiotu wykonującego działalność leczniczą na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych 

albo niezgodnym z prawem zaniechaniem udzielania świadczeń zdrowotnych przez ubezpieczonego,  

w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 

22.12.2011 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu 

wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2011 r. Nr 293, poz. 1729). 

 

Suma gwarancyjna: 100 000 euro na jedno i 500 000 euro na wszystkie zdarzenia 
 

Udział własny: brak  

Franszyza integralna: brak  

Franszyza redukcyjna: brak 
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1.2. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej  

 

Przedmiot i zakres ubezpieczenia 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) z tytułu prowadzonej 

działalności pozamedycznej oraz posiadanym i użytkowanym mieniem ruchomym i nieruchomym  

(w tym urządzenia i aparatura medyczna oraz instalacje gazowe, elektryczne i wodociągowe, a także 

związane z posiadaniem i używaniem gazów medycznych) - w związku, z którą zaistnieją zdarzenia,  

w następstwie których Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany jest do naprawienia szkody 

osobowej wyrządzonej pacjentowi lub osobie trzeciej przez spowodowanie śmierci, uszkodzenia ciała 

lub rozstroju zdrowia, albo szkody rzeczowej. Ochroną ubezpieczeniową objęte mają być szkody 

wyrządzone przez ubezpieczonego oraz osoby, za które ponosi on odpowiedzialność, w tym przez osoby 

nie będące pracownikami ubezpieczającego, a za które ubezpieczający ponosi odpowiedzialność  

w ramach stosunku prawnego wynikającego z umowy pomiędzy ubezpieczonym a taką osobą lub 

podmiotem kierującym taką osobę do ubezpieczonego (np. wolontariusze, studenci, stażyści, słuchacze 

szkół medycznych itp.). Odpowiedzialnością Zakładu Ubezpieczeń objęte są roszczenia dotyczące szkód 

powstałych w wyniku zdarzeń zaistniałych w okresie ubezpieczenia, choćby zostały zgłoszone po tym 

okresie, jednakże przed upływem kodeksowego terminu przedawnienia. 

1. Szkoda osobowa - to szkoda powstała wskutek śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju 

zdrowia, w tym także zadośćuczynienie (o ile wynika ono ze szkody osobowej definiowanej 

jako szkoda powstała wskutek śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia) oraz 

utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie doznał uszkodzenia 

ciała lub rozstroju zdrowia. 

2. Szkoda rzeczowa - to szkoda powstała wskutek utraty, zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy, 

w tym także utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie 

nastąpiła utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy. 

 

Ponadto zakres ubezpieczenia obejmuje szkody: 

1) W mieniu, z którego Zamawiający korzysta na podstawie umowy najmu, leasingu, 

dzierżawy lub na podstawie innej umowy o przyjęciu do użytkowania – OC najemcy 

ruchomości i nieruchomości. 

2) W następstwie awarii, działania oraz eksploatacji urządzeń wodno-kanalizacyjnych, 

centralnego ogrzewania, pary, urządzeń i instalacji gazowych lub urządzeń związanych  

z dostarczaniem bądź przetwarzaniem energii elektrycznej. 

3) Powstałe przy wykonywaniu przez ubezpieczającego funkcji o charakterze 

administracyjnym, organizacyjnym, związanym z zarządzaniem jednostką służby zdrowia 

oraz w związku z posiadaną aparaturą medyczną lub techniczną oraz dokumentacją 

medyczną; w zakresie deliktowym. 

4) Z tytułu świadczenia usług niemedycznych. 

5) Wyrządzone przez osoby nie będące pracownikami Zamawiającego, ani osobami 

świadczącymi pracę na podstawie umów innych niż umowa o pracę, za które Zamawiający 

ponosi odpowiedzialność w ramach stosunku prawnego łączącego strony, a w szczególności 

wolontariusze, studenci i uczniowie odbywający praktyki zawodowe, bez prawa regresu. 

6) Wyrządzone pracownikom Zamawiającego, powstałe w związku z wykonywaniem przez 

nich pracy na jego rzecz, niezależnie od podstawy zatrudnienia, w tym zatrudnionym na 

podstawie umowy innej niż umowa o pracę oraz wolontariuszom, studentom i uczniom 

odbywającym staże i praktyki. 

7) Polegające na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu rzeczy oddanych przez pacjentów na 

przechowanie, w związku z udzielaniem przez Zamawiającego świadczeń leczniczych. 

8) Polegające na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia pracowniczego, w tym za szkody 

powstałe w pojazdach pracowników. 

9) Wyrządzone przez podwykonawców Zamawiającego, w tym osoby zatrudnione w oparciu  

o umowy inne niż umowa o pracę. 
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10) Wyrządzone przez pojazdy niepodlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC posiadaczy 

pojazdów mechanicznych. 

11) Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa 

Zamawiającego i osób, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność. 

Ponadto:  

 w ramach sumy gwarancyjnej, Wykonawca pokryje uzasadnione i niezbędne koszty jakie 

poniósł Zamawiający, w celu zapobieżenia powstaniu bezpośrednio grożącej szkodzie lub 

zwiększeniu się szkody, 

 w ramach sumy gwarancyjnej, Wykonawca pokryje koszty wynagrodzenia 

rzeczoznawców powołanych w celu ustalenia okoliczności lub rozmiaru szkody. 

 

Powyższe określenie zakresu służy sprecyzowaniu zakresu ochrony, nie służy natomiast do 

ograniczenia ochrony jedynie do zdarzeń wymienionych powyżej. 

 

W zakresie (klauzul i rozszerzeń) wymienionych powyżej, dla których nie zostały ustalone 

podlimity sumy gwarancyjnej, przyjmuje się że Ubezpieczyciel odpowiada do wysokości sumy 

gwarancyjnej. 

 

Suma gwarancyjna: 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia 

 

Franszyzy i/lub udziały własne: 

 Udział własny: Brak 

 Franszyza redukcyjna: Brak 

 Maksymalna franszyza integralna: 200 zł w szkodzie rzeczowej, 0 zł w szkodach 

osobowych 

Klauzule obligatoryjne: 
- Klauzula odpowiedzialności 

- Klauzula przelewu bankowego 

- Klauzula wymagalności składki 

- Klauzula reprezentantów 

- Klauzula rozliczenia składek 

Klauzule fakultatywne 
- Klauzula błędów i przeoczeń 

- Klauzula szybkiej likwidacji szkód 
 

2. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 
 

2.1. Przedmiot, suma i system ubezpieczenia: 

 

Ubezpieczenie obejmuje ewidencjonowane i określone w umowie ubezpieczenia stanowiące 

własność Zamawiającego bądź będące w jego posiadaniu na podstawie tytułu prawnego, budynki  

i budowle, mienie ruchome, środki trwałe i obrotowe, mienie osobiste i przedmioty osobistego 

użytku zatrudnionych pracowników u Zamawiającego, oraz gotówkę i inne wartości pieniężne. 

Środki trwałe należące do/lub użytkowane przez Zamawiającego, z wyjątkiem budynków, 

przyjęte zostają do ubezpieczenia w systemie wartości księgowej brutto (niezależnie od stopnia 

faktycznego zużycia lub umorzenia) wg wartości wyszczególnionej w poniższej tabeli 1. 

Budynki Zamawiającego zostają przyjęte przez Wykonawcę do ubezpieczenia w wartości 

księgowej brutto lub wartości odtworzeniowej nowej, która jest umowną wartością 

odtworzeniową ustaloną na podstawie wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu 

odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych ustalonego na podstawie 

Rozporządzenia NR 76/12 Wojewody Małopolskiego z dnia 28 marca 2012 r. – powyższy 

wskaźnik wynosi dla miasta Krakowa –  4.377,00 zł. 
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Z uwagi na fakt, że powyższy wskaźnik jest podany dla budynków mieszkalnych, dla 

poniższego przeliczenia została przyjęta wartość 2800 zł za 1m2 dla budynków Zamawiającego 

ze względu na to, że są to budynki inne niż mieszkalne. 

 

Szczegółowy wykaz ubezpieczonych środków trwałych na życzenie Wykonawcy zostanie 

udostępniony. 

Tabela 1 

Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma 

ubezpieczenia, zł 
Ubezpieczenie  

w wartości  

System 

ubezpieczenia 

1. Budynek Główny,  

ul. Strzelecka 2 – grupa 1 
8 646 400,00 Umowna wartość 

odtworzeniowa nowa 

Sumy stale 

2. Budynek im. Prof. Jakubowskiego 

ul. Strzelecka 2A – grupa 1 
20 559 702,50 

 

Wartość księgowa  

brutto 

Sumy stałe 

3. Budynek Główny 

Al. Pokoju 2A (umowa użyczenia) 
1 786 344,00 Umowna wartość 

odtworzeniowa nowa 

Sumy stale 

4. Budowle – grupa 2 50 235,00  Wartość księgowa  

brutto 

Sumy stałe 

5. Nakłady inwestycyjne (adaptacyjne) 

rozumiane jako koszty remontów, napraw, 

modernizacji, adaptacji mienia, którego 

Zamawiający jest właścicielem lub 

użytkownikiem 

100 000,00 Wartość księgowa  

brutto 

Pierwsze 

ryzyko 

6. Kotły i maszyny energetyczne – grupa 3 84 973,00 Wartość księgowa  

brutto 

Sumy stałe 

7. Maszyny, urządzenia i aparaty 

ogólnego zastosowania – grupa 4 

747 832,87 

 

Wartość księgowa 

brutto 
Sumy stale 

8. Maszyny, urządzenia i aparaty 

specjalne, branżowe – grupa 5 

41 327,38 Wartość księgowa 

brutto 
Sumy stale 

9. Urządzenia techniczne – grupa 6 106 416,36 Wartość księgowa 

brutto 
Sumy stale 

10. Narzędzia, przyrządy i ruchomości – 

grupa 8 

2 916 929,89 

 

Wartość księgowa 

brutto 
Sumy stale 

11. Mienie niskocenne 

 
1 024 896,82 Wartość księgowa 

brutto 
Sumy stale 

12. Środki obrotowe (maksymalna wartość 

zapasów – stany magazynowe, apteczne) – 

wg kosztu zakupu 

700 000,00 Cena nabycia Sumy stale 

13. Mienie pracownicze 50 000,00 Wartość rzeczywista Na pierwsze 

ryzyko 

14. Mienie pacjentów i osób trzecich 50 000,00 Wartość rzeczywista Na pierwsze 

ryzyko 

15. Gotówka w schowku ogniotrwałym 35 000,00 Wartość nominalna Na pierwsze 

ryzyko 

 Razem 36 900 057,82   

 

2.2. Zakres i warunki ubezpieczenia:  

 

1) Zakres ubezpieczenia pełny - obejmuje odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody  

w ubezpieczanym mieniu przynajmniej powstałe w wyniku: ognia, w tym również osmalenie  

i przypalenie, działania  dymu i sadzy, uderzenia pioruna, eksplozji i implozji, upadku statku 

powietrznego, jego części lub przewożonego ładunku, huraganu, powodzi (rozumianej m.in. 

jako zalanie ubezpieczanego mienia w następstwie podniesienia się wody w korytach wód 
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płynących lub stojących, podniesienia się wód gruntowych oraz wzmożonego, nagłego 

przepływu mas wodnych, bez względu na to czy w wyniku ich wystąpienia z brzegów czy 

nadmiernych opadów), gradu, osuwania i zapadania się ziemi, uderzenia pojazdu (w tym  

w ogrodzenie), zalania, w tym m.in. następstwa szkód wodociągowych, w tym wydostania się 

mediów (woda lub inne ciecze, para wodna lub inne substancje gazowe) z urządzeń wodno-

kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania oraz technologicznych, skażenia i zanieczyszczenia 

mienia wskutek zdarzeń losowych objętych ochroną ubezpieczeniową, deszczu nawalnego, 

naporu śniegu lub lodu, trzęsienia ziemi, huku ponaddźwiękowego, upadku drzew, słupów i linii 

napowietrznych, pękania rur, zawalenia się budynków lub budowli, oraz szkód powstałych  

w ubezpieczonym mieniu w następstwie akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze 

zdarzeniami losowymi objętymi zakresem ubezpieczenia. 

2) Ubezpieczyciel pokryje koszty poniesione w związku ze szkodami objętymi ochroną 

ubezpieczeniową, a związane z akcją ratowniczą (gaszeniem, rozbiórką, ewakuacją), jeśli 

ratunek miał na celu zmniejszenie strat lub niedopuszczenie do ich zwiększenia. 

3) Zakres ubezpieczenia następstw szkód wodociągowych obejmuje odpowiedzialność 

Ubezpieczyciela za szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek bezpośredniego 

działania mediów (wody lub innych cieczy, pary wodnej lub innych substancji gazowych) jeżeli 

przyczyną tych szkód było: 

a) wydostanie się wody lub innych cieczy, pary wodnej lub innych substancji gazowych ze 

znajdujących się wewnątrz budynku lub na posesji objętej ubezpieczeniem przewodów, 

zbiorników i urządzeń wodociągowych, centralnego ogrzewania i innych instalacji, 

spowodowane awarią instalacji lub urządzeń 

b) wyciek lub cofanie się wody lub ścieków z systemu kanalizacyjnego 

c) samoczynne otworzenie się główek tryskaczowych z innych przyczyn niż wskutek ognia, 

d) nieumyślne pozostawienie otwartych spustów, kranów lub innych zaworów w urządzeniach 

określonych w pkt. a). 

e) przy ubezpieczeniu budynków od następstw szkód wodociągowych Ubezpieczyciel 

pokrywa również koszty naprawy uszkodzonych wskutek pęknięcia lub zamarznięcia 

przewodów i urządzeń będących we władaniu Zamawiającego, znajdujących się wewnątrz 

ubezpieczonego budynku, lub na posesji objętej ubezpieczeniem w tym rur doprowadzania  

i odprowadzania wody i pary pomp klimatyzacyjnych i cieplnych, łącznie z kosztami robót 

pomocniczych związanych z ich naprawą i rozmrażaniem. Ubezpieczeniem objęte są także 

szkody powstałe wskutek zanieczyszczenia lub skażenia ubezpieczonego mienia w wyniku 

zdarzeń objętych umową ubezpieczenia. 

2) Wykonawca odpowiada za szkody objęte zakresem ubezpieczenia powstałe w przedmiotach 

zamontowanych na zewnątrz budynku. Limit odpowiedzialności 20 000 zł na jedno  

i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

3) W ramach ubezpieczenia ryzyka śniegu/lodu pokryte będą zarówno szkody będące następstwem 

oddziaływania ciężaru śniegu/lodu na przedmiot ubezpieczenia, jak i szkody będące 

następstwem zawalenia się budynków, budowli, masztów, drzew itp. na ubezpieczone mienie  

w wyniku działania śniegu/lodu oraz szkody będące następstwem zalania mienia na skutek 

topnienia śniegu lub lodu zalegającego na dachach i powstałe w wyniku rozszczelnienia dachu 

wskutek zamarzania wody. 

4) Dla ryzyka zalania mienia na skutek topnienia śniegu lub lodu zalegającego na dachach ustala 

się wyczerpywalny limit odpowiedzialności Wykonawcy w wysokości 250 000 zł na jedno  

i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

5) Ubezpieczyciel odpowiada za szkody spowodowane przez linie napowietrzne (do 100 m od 

miejsca ubezpieczenia), słupy, budynki i budowle będące własnością ubezpieczającego jak  

i drzewa znajdujące się na terenie Szpitala polegające na ich przewróceniu, opadnięciu, 

oderwaniu. 

6) Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane uderzeniem pojazdu, przez co rozumie się 

pośrednie lub bezpośrednie uderzenie w ubezpieczone mienie pojazdu drogowego lub   
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szynowego, jego części lub przewożonego nim ładunku. Uderzeniem pojazdu jest również 

uderzenie pojazdu kierowanego lub eksploatowanego przez Zamawiającego lub osobę, za którą 

ponosi on odpowiedzialność. 

7) Zakres ubezpieczenia obejmuje również straty w wyniku przerw w działaniu lub wadliwego 

działania urządzeń chłodniczych powstałe na skutek zdarzeń objętych ubezpieczeniem od ognia 

i innych żywiołów, które spowodują straty w środkach przechowywanych w tych urządzeniach. 

8) Dodatkowe rozszerzenie zakresu ubezpieczenia (dotyczy sprzętu medycznego): działanie 

człowieka, tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędna obsługa, 

zniszczenie przez osoby trzecie (w tym m.in. w wyniku celowego i świadomego działania) –  

limit 20 000 zł na pierwsze ryzyko; 

9) Odszkodowanie za mienie zgłoszone wg wartości księgowej brutto/odtworzeniowej będzie 

wypłacone wg wartości księgowej brutto/odtworzeniowej, do wysokości nie przekraczającej 

sumy ubezpieczenia tego mienia, niezależnie od stopnia zużycia mienia. 

10) Sumy ubezpieczenia podawane są w wartościach z VAT – odszkodowanie wypłacane będzie  

z podatkiem VAT. 
 

Klauzule obligatoryjne 
- Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowego mienia 

- Klauzula dewastacji/wandalizmu i szkód estetycznych - Limit 100 000 zł na jedno i wszystkie 

zdarzenia w okresie ubezpieczenia z podlimitem 5 000 zł na szkody o charakterze estetycznym 

 -     Klauzula drobnych robót budowlano-montażowych 

- Klauzula miejsca ubezpieczenia 

- Klauzula niedoubezpieczenia 

- Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie 

- Klauzula odpowiedzialności 

- Klauzula pierwszej aktualizacji sumy ubezpieczenia  

- Klauzula poszukiwania wycieku - Limit 100 000zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie  

                                                     ubezpieczenia 

- Klauzula przelewu bankowego 

- Klauzula przepięciowa  - Limit 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 

                                        ubezpieczenia 

- Klauzula reprezentantów 

- Klauzula rozliczenia składek 

- Klauzula tymczasowego magazynowania sprzętu - Limit 300 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia  

                                                                                     w okresie ubezpieczenia 

- Klauzula ubezpieczenia kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie – Limit 200 000 zł na jedno  

i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 

- Klauzula wyłączenia regresu 

- Klauzula wartości księgowej brutto 

- Klauzula wymagalności składki  

- Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych 

- Klauzula zabezpieczeń przeciwprzepięciowych 

-  Klauzula kosztów dodatkowych działalności - Limit 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia  

w okresie ubezpieczenia 

 

Klauzule fakultatywne 
- Klauzula aktów terroryzmu - Limit 2 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie  

                                                   ubezpieczenia 

- Klauzula błędów i przeoczeń 

- Klauzula braku części zamiennych - Limit 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie  

                                                          ubezpieczenia 

- Klauzula katastrofy budowlanej - Limit 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie  

                                                      ubezpieczenia 

- Klauzula kosztów ewakuacji - Limit 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie  

                                                ubezpieczenia 

- Klauzula kosztów odtworzenia dokumentacji  
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- Klauzula kosztów rzeczoznawców  

- Klauzula kosztów zabezpieczenia przed szkodą  

- Klauzula likwidacyjna środków trwałych 

- Klauzula odkupienia urządzeń  

- Klauzula szkód elektrycznych  

- Klauzula szkód mechanicznych  

- Klauzula szybkiej likwidacji szkód 

- Klauzula zniesienia zasady proporcji    

 

Franszyzy i/lub udziały własne: 

 W odniesieniu do mienia pracowniczego oraz mienia pacjentów – brak franszyz i udziału 

własnego 

 W odniesieniu do pozostałego mienia: maksymalna franszyza integralna 400 zł, a dla 

rozszerzenia zakresu ubezpieczenia opisanego w punkcie 9) udział własny 500 zł. 

 

3. Ubezpieczenie aparatury medycznej od wszystkich ryzyk  
 

3.1. Przedmiot, suma i system ubezpieczenia 
 

Ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia aparatury medycznej od wszystkich ryzyk będzie objęty 

wybrany sprzęt medyczny (w wieku do 6 lat, bez względu na stopień umorzenia/amortyzacji  

i technicznego/faktycznego zużycia) należący do/lub użytkowany przez Zamawiającego zgodnie z Tabelą 2. 

 
Tabela 2 

Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia, zł Ubezpieczenie w wartości  System 

ubezpieczenia 

Aparat USG ENVISOR 142 971,70 Wartość księgowa brutto Sumy stałe 

Aparat RTG 917 673,64 Wartość księgowa brutto Sumy stałe 

Zestaw do videogastroskopii 385 535,96 Wartość księgowa brutto Sumy stałe 

Tomograf  komputerowy 2 133 160,81 Wartość księgowa brutto Sumy stałe 

Aparat USG marki PH 239 760,00 Wartość księgowa brutto Sumy stałe 

Odtwarzanie utraconych 

danych elektronicznych 

50 000,00 Koszt odtworzenia Pierwsze ryzyko 

Razem 3 869 102,11   

 

3.2. Zakres i warunki ubezpieczenia:  

1) Zakres ubezpieczenia winien obejmować co najmniej wszelkie szkody materialne polegające na 

utracie przedmiotu ubezpieczenia, jego uszkodzeniu lub zniszczeniu wskutek nieprzewidzianej  

i niezależnej od Zamawiającego przyczyny z włączeniem:  

- działania człowieka, tj.: niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną 

obsługę, świadome i celowe zniszczenie przez osoby trzecie, 

- kradzież z włamaniem z zamkniętego lokalu po pokonaniu wymaganych zabezpieczeń 

przeciwkradzieżowych (pod warunkiem, iż zostały spełnione obowiązki dot. 

zabezpieczenia mienia) i rabunek, 

- działanie ognia (w tym również działania dymu i sadzy) oraz polegające na osmaleniu, 

przypaleniu, a także w wyniku wszelkiego rodzaju eksplozji, implozji, bezpośredniego 

uderzenia pioruna, upadku pojazdu powietrznego oraz w czasie akcji ratunkowej (np. 

gaszenia, burzenia, oczyszczania zgliszcz), 

- działanie wody tj. zalania wodą z urządzeń wodno-kanalizacyjnych, burzy, powodzi, 

sztormu, wylewu wód podziemnych, deszczu nawalnego, wilgoci, pary wodnej i cieczy 

w innej postaci oraz mrozu, gradu, śniegu, 

- działanie wiatru, lawiny, osunięcie się ziemi, 

http://www.ptbs.pl/
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- wady produkcyjne, błędy konstrukcyjne, wady materiałowe, które ujawniły się dopiero po 

okresie gwarancji, 

- zbyt wysokie/niskie napięcia w sieci instalacji elektrycznej, 

- pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych tj. działanie pola 

elektromagnetycznego, indukcji, itp. – pod warunkiem, iż ubezpieczony sprzęt 

elektroniczny został wyposażony w urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami 

atmosferycznymi i działaniem zjawisk pochodnych. Urządzenia te powinny być 

zainstalowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami producentów sprzętu 

elektronicznego, urządzeń zabezpieczających i alarmowych. 

4) Koszty poniesione w związku ze szkodami objętymi ochroną ubezpieczeniową a związane z: 

a) akcją ratowniczą (gaszeniem, rozbiórką, ewakuacją), jeśli ratunek miał na celu zmniejszenie 

strat lub niedopuszczenie do ich zwiększenia, 

b) uprzątnięciem pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu części 

niezdatnych do użytku, 

c) zabezpieczeniem przed szkodą ubezpieczonego mienia w razie jego bezpośredniego 

zagrożenia działaniem zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, 

3) W odniesieniu do ubezpieczenie lamp od wszystkich ryzyk  ustala się, iż odpowiedzialność 

Wykonawcy za utratę lub uszkodzenie lamp zostaje rozszerzona na wszystkie ryzyka na 

następujących warunkach: 

– przy szkodach spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz 

rabunku, odszkodowanie wypłacone będzie w pełnej wartości, tak samo jak za pozostałe części 

ubezpieczonego przedmiotu,  

– przy szkodach, które zostały spowodowane przez inne niż wymienione wyżej ryzyka wartość 

będzie zmniejszona z tytułu zużycia lamp do momentu wystąpienia szkody zgodnie ze 

współczynnikiem zużycia podanym w pkt. a) Tabeli nr 3 albo w odniesieniu do tomografów 

komputerowych zgodnie ze wzorem podanym w pkt. b).  
 

Tabela nr 3 

a) Oznaczenie lamp  
(bez tomografów komputerowych – patrz pkt. b)  

Zmniejszenie odszkodowania 

po okresie 
użytkowania 

miesięczny 
współczynnik 

 Lampy rentgenowskie (poza medycyną) 

 Lampy laserowe (poza medycyną) 

 
6 miesięcy 

 
5,5 % 

 Lampy rentgenowskie-anodowe - w szpitalach, oddziałach radiologicznych,  

 Lampy laserowe (w medycynie), 

 Lampy elektronopromieniowe (CRT) w zapisie FOTO (poza medycyną) 

 Lampy analizujące (poza medycyną) 

 Tyratrony (w medycynie) 

 
 
 
 

12 miesięcy 
 

 
 
 
 

3,0 % 
 

 Lampy kineskopowe (poza medycyną) 

 Lampy wysokiej częstotliwości (poza medycyną) 

 
18 miesięcy 

 
2,5 % 

 Rentgeny-lampy anodowe przy częściach rentgenologicznych (w medycynie) 

 Inne lampy projektowe (w medycynie) 

 Lampy pamięciowe (poza medycyną) 

 Lampy fotopowielaczy (poza medycyną) 

 
 

24 miesiące 

 
 

2,0 % 

 Lampy regulacyjne / stabilizujące (w medycynie) 

 Rentgenowskie lampy wzmacniające obraz (w medycynie) 

 Lampy analizujące / Kineskopy (w medycynie) 

 Lampy akceleratora liniowego (w medycynie) 

 
 
 

24 miesiące 

 
 
 

1,5 % 

 

Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy 

eksploatacji u poprzednich posiadaczy. 

 

b) W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp płaskich  

w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową 

obliczoną zgodnie z następującym schematem: 
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P x 100 

PG x X x Y 

gdzie: 

P = liczba (włączeń) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem odnośnej lampy 

(włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, 

zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji 

producenta. 

PG = standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta lamp obejmujący liczbę 

włączeń, godzin i m-cy eksploatacji, 

X = współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp 

danego rodzaju: 

a) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta współczynnik 1; 

b) lampy na gwarancji producenta lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 m-cy do 

zakończenia okresu gwarancji  współczynnik 0,75; 

c) lampy nie posiadające gwarancji producenta współczynnik 0,30: 

Y = współczynnik likwidacyjny 

a) lampy rentgenowskie - współczynnik 2 

b) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie - współczynnik 3. 

Jeżeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują indywidualne 

warunki udzielonej gwarancji 
 

Dodatkowo dla sprzętu  przenośnego  zakres ubezpieczenia powinien obejmować:  
- kradzież z włamaniem z zamkniętego lokalu po pokonaniu wymaganych zabezpieczeń 

przeciwkradzieżowych (pod warunkiem, iż zostały spełnione obowiązki dot. 

zabezpieczenia mienia) i rabunek, 

- szkody powstałe wskutek kradzieży z włamaniem i rabunku z pojazdu (pod warunkiem, iż 

zostały spełnione obowiązki dot. zabezpieczenia mienia), 

- szkody związane z upadkiem/upuszczeniem sprzętu komputerowego przenośnego, 

- szkody poza miejscem ubezpieczenia. Zakres terytorialny: Unia Europejska do pełnej sumy 

ubezpieczenia, teren całego świata – limit  100 000 zł  (na jedno i wszystkie zdarzenia) 
 

Klauzule obligatoryjne 
- Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowego mienia 

- Klauzula kradzieży zwykłej  

- Klauzula miejsca ubezpieczenia 

- Klauzula niedoubezpieczenia 

- Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie 

- Klauzula odpowiedzialności 

- Klauzula pierwszej aktualizacji sumy ubezpieczenia  

- Klauzula przelewu bankowego 

- Klauzula reprezentantów 

- Klauzula rozliczenia składek 

- Klauzula tymczasowe magazynowanie lub chwilowa przerwa w eksploatacji sprzętu – Limit 200 000 

zł na jedno i wszystkie zdarzenia  w okresie ubezpieczenia 

- Klauzula wartości księgowej brutto 

- Klauzula wyłączenia regresu 

- Klauzula wymagalności składki  

- Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych 

- Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych 

- Klauzula zabezpieczeń przeciwprzepięciowych 

- Klauzula kosztów dodatkowych działalności - Limit 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia  

w okresie ubezpieczenia 

Klauzule fakultatywne 
- Klauzula aktów terroryzmu 

- Klauzula błędów i przeoczeń 



Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie, znak sprawy: DZP.272-12/12 

 

 10 

- Klauzula braku części zamiennych 

- Klauzula kosztów rzeczoznawców  

- Klauzula kosztów zabezpieczenia przed szkodą  

- Klauzula likwidacyjna środków trwałych 

- Klauzula odkupienia urządzeń  

- Klauzula szybkiej likwidacji szkód   

- Klauzula zniesienia zasady proporcji 

 

Franszyzy i/lub udziały własne: 

 Franszyza integralna w wysokości maksymalnie 500 zł. 

 Franszyza redukcyjna i udział własny – zniesione. 

 

Sumy ubezpieczenia podawane są w wartościach z VAT – odszkodowanie wypłacane będzie  

z podatkiem VAT. 
 

4. Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia 
 

4.1. Przedmiot, suma i system ubezpieczenia 

Ubezpieczenie obejmuje szyby i inne przedmioty stanowiące wyposażenie bądź urządzenie 

budynków, lokali oraz innych pomieszczeń użytkowych. W szczególności umową 

ubezpieczenia mają zostać objęte: gabloty, neony, witraże, reklamy świetlne, tablice świetlne  

i elektroniczne wraz z oprzyrządowaniem jeżeli stanowi ono jednolitą całość konstrukcyjną.  

 

Tabela 4 

Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia Ubezpieczenie w 

wartości  

System 

ubezpieczenia 

Szyby i inne przedmioty szklane 10 000 zł Wartość 

odtworzeniowa  

nowa 

Na pierwsze 

ryzyko 

 

4.2. Zakres i warunki ubezpieczenia:  

 

1) Zakres ubezpieczenia winien obejmować, co najmniej wszelkie szkody materialne polegające na 

zniszczeniu lub uszkodzeniu przedmiotu ubezpieczenia powodujące utratę lub ubytek jego 

wartości. 

 

Franszyzy i/lub udziały własne: 

 Franszyzy integralna w wysokości maksymalnie 50 zł. 

 Franszyza redukcyjna  i udział własny – zniesione. 

Klauzule obligatoryjne: 
- Klauzula dewastacji/wandalizmu i szkód estetycznych – limit 10 000 zł (na jedno i wszystkie 

zdarzenia) z podlimitem 5 000zł dla szkód powstałych wskutek pomalowania (szkody graffiti). 

- Klauzula miejsca ubezpieczenia 

- Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie 

- Klauzula odpowiedzialności 

- Klauzula wyłączenia regresu 

- Klauzula przelewu bankowego 

- Klauzula reprezentantów 

- Klauzula rozliczenia składek 

- Klauzula wymagalności składki 

Klauzule fakultatywne 
- Klauzula aktów terroryzmu  

- Klauzula błędów i przeoczeń 

http://www.ptbs.pl/
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- Klauzula szybkiej likwidacji szkód 
- Klauzula kosztów rzeczoznawców 

- Klauzula kosztów zabezpieczenia przed szkodą  

 

5. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji 
 

5.1. Przedmiot, suma i system ubezpieczenia 

Ubezpieczeniem objęte zostaną maszyny, aparatura, urządzenia i wyposażenie (środki trwałe oraz 

mienie niskocenne) oraz środki obrotowe znajdujące się w posiadaniu Zamawiającego.  

 

Tabela 5 

Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia Ubezpieczenie w 

wartości  

System 

ubezpieczenia 

Środki trwałe, w szczególności: aparatura 

medyczna i techniczna, urządzenia 

elektroniczne, narzędzia lekarskie, mienie 

niskocenne, środki trwałe obce, mienie 

pracownicze, pacjentów i osób trzecich, 

środki obrotowe 

  100 000 zł Wartość księgowa 

brutto 

Na pierwsze ryzyko 

Gotówka w lokalu      35 000 zł Wartość nominalna Na pierwsze ryzyko 

Gotówka w transporcie      20 000 zł Wartość nominalna Na pierwsze ryzyko 

 

Sumy ubezpieczenia zawierają podatek VAT, odszkodowanie płatne z VAT. 

 

5.2. Zakres i warunki ubezpieczenia:  

 

1) Zakres ubezpieczenia winien obejmować kradzież z włamaniem, rabunek (dokonanie lub 

usiłowanie), dewastację, kradzież zwykłą. 

2) Ochroną ubezpieczeniową od ryzyka kradzieży oraz dewastacji objęte jest także mienie, które 

ze względu na swój charakter znajduje się na zewnątrz budynków lub budowli oraz poza nimi, 

zainstalowane w taki sposób, że ich wymontowanie nie jest możliwe bez pozostawienia śladów 

użycia siły lub narzędzi. 

3) Ochroną ubezpieczeniowa będą również objęte koszty naprawy zabezpieczeń do wysokości  

10 000 zł. 
 

Franszyzy i/lub udziały własne: 

 Franszyza integralna w wysokości maksymalnie 200 zł. 

 Franszyza redukcyjna i udział własny – zniesione. 

 

Klauzule obligatoryjne 
- Klauzula dewastacji/wandalizmu i szkód estetycznych – Limit 100 000 zł na jedno i wszystkie 

zdarzenia 

- Klauzula kradzieży zwykłej  

- Klauzula miejsca ubezpieczenia 

- Klauzula niezawiadomienia o szkodzie 

- Klauzula odpowiedzialności 

- Klauzula przelewu bankowego 

- Klauzula reprezentantów 

- Klauzula rozliczenia składek 

- Klauzula wartości księgowej brutto 

- Klauzula wymagalności składki 

- Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych 
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Klauzule fakultatywne 
- Klauzula aktów terroryzmu 

- Klauzula błędów i przeoczeń 

- Klauzula braku części zamiennych 

- Klauzula kosztów naprawy zabezpieczeń 

- Klauzula szybkiej likwidacji szkód 
- Klauzula kosztów zabezpieczenia przed szkodą  
 

Treść zastosowanych klauzul 
 

I. KLAUZULE OBLIGATORYJNE 
 

1. Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowego mienia  

 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejsza klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia oraz 

innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia ustala się, że: 

a) nowo nabyte środki trwałe,  

b) wzrost wartości środków trwałych wskutek dokonanych inwestycji, zostają objęte automatyczną 

ochroną ubezpieczeniową od chwili przejścia ryzyka ich posiadania na Ubezpieczającego. 

Automatyczna ochrona ubezpieczeniowa odnosi się wyłącznie do miejsc ubezpieczenia wskazanych 

w umowie ubezpieczenia. Przejście ryzyka związanego z posiadaniem nowych środków trwałych na 

Ubezpieczającego powinno być potwierdzone dokumentem np. fakturą zakupu lub protokołem 

zdawczo – odbiorczym. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje mienia podczas załadunku, 

transportu, rozładunku oraz prac budowlano-montażowych (w tym prób i testów). 

1. Ubezpieczający zobowiązany jest zgłosić zwiększenie sumy ubezpieczenia w terminie do 30 dni po 

zakończeniu okresu ubezpieczenia. 

2. Odpowiedzialność ubezpieczyciela w stosunku do automatycznie ubezpieczonego na mocy niniejszej 

klauzuli mienia ograniczona jest do wysokości 20% wartości łącznej sumy ubezpieczenia. 

3. Nowo nabyte środki trwałe oraz inwestycje, których suma ubezpieczenia przekracza przyjęty w klauzuli 

limit, mogą być ubezpieczone na zasadach określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia. 

Analogiczne zasady obowiązują, jeżeli w okresie ubezpieczenia łączna suma ubezpieczenia nowo 

nabytego mienia oraz inwestycji przekroczy przyjęty w klauzuli limit. 

4. Rozliczenie składki wynikającej z udzielanej ochrony ubezpieczeniowej następuje w terminie 30 dni po 

zakończeniu okresu ubezpieczenia w oparciu o następującą formułę: ½ przyjętej stawki rocznej  

w umowie ubezpieczenia x wzrost sum ubezpieczenia w rocznym okresie. 

5. W przypadku, gdy w okresie ubezpieczenia suma ubezpieczenia mienia ulegnie zmniejszeniu wskutek 

jego zbycia, rozbiórki bądź zezłomowania, ubezpieczyciel dokona rozliczenia składki na zasadach 

analogicznych 

 

2. Klauzula dewastacji/wandalizmu i szkód estetycznych 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejsza klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 

oraz innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że ochroną 

ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe w wyniku dewastacji/wandalizmu za które uważa się 

rozmyślne/nierozmyślne (świadome/nieświadome) zniszczenie lub uszkodzenie wszelkiego 

ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie (w tym przez pacjentów) zarówno nie będące, jak i będące  

w związku przyczynowym z kradzieżą lub rabunkiem. 

1. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wszystkie środki trwałe w tym urządzenia elektroniczne,   

medyczne i badawcze. 

2. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela obejmuje również szkody estetyczne, polegające na: 

pomalowaniu (szkody graffiti), porysowaniu powierzchni, umieszczanie napisów na ubezpieczonym 

mieniu itp. 

3. Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy obiektów opuszczonych i niewykorzystywanych przez okres 

dłuższy niż 30 dni. 
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3. Klauzula drobnych robót budowlano-montażowych. 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejsza klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 

oraz innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że zakres 

ubezpieczenia zostaje  rozszerzony o szkody powstałe w związku z prowadzeniem w miejscu 

ubezpieczenia: 

 a) prac ziemnych  

 b) robót budowlanych (m.in. polegającymi na przebudowie, modernizacji, rozbudowie bądź 

remoncie z zastrzeżeniem, że ich realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej 

budynku/budowli lub konstrukcji dachu.  

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ryzyka wskazane w umowie ubezpieczenia i udzielana jest dla: 

 a) mienia będącego przedmiotem robót budowlanych – do limitu 500.000,00 zł na jedno i wszystkie 

zdarzenia w okresie ubezpieczenia, 

 b) w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia – do pełnej sumy ubezpieczenia. 

 

4. Klauzula kradzieży zwykłej 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejsza klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 

oraz innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że rozszerza się 

zakres ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko kradzieży zwykłej ubezpieczonych przedmiotów w czasie, 

kiedy znajdują się one w miejscu ubezpieczenia. 

1. Kradzież zwykła rozumiana jest jako zabór mienia (bez oznak włamania) w celu przywłaszczenia. 

2. Przez kradzież zwykłą nie będą rozumiane braki inwentarzowe, wynikłe podczas inwentaryzacji.  

3. Likwidacja szkód spowodowanych kradzieżą  zwykłą  odbywa się na podstawie protokołu 

policyjnego. 

 

5. Klauzula miejsca ubezpieczenia 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejsza klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 

oraz innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że ochroną 

ubezpieczeniową w ramach niniejszej umowy objęte są wszystkie lokalizacje na terenie Polski, gdzie 

znajduje się mienie stanowiące własność Ubezpieczonego lub znajdujące się pod jego kontrolą lub  

w pieczy oraz wszystkie miejsca, gdzie Ubezpieczony prowadzi działalność w tym również lokalizacje 

na terenie RP, w których użytkowanie ubezpieczający rozpocznie w okresie ubezpieczenia. 

 

6. Klauzula niedoubezpieczenia 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejsza klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 

oraz innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że: w przypadku 

szkody zasada proporcjonalności będzie stosowana tylko w przypadku mienia, którego wartość  

w momencie powstania szkody będzie wyższa niż 120% sumy ubezpieczenia tego mienia określonej  

w polisie i wynikającej z dokumentów ewidencyjnych Ubezpieczającego. Zasada proporcjonalności nie 

będzie stosowana również w żadnym przypadku, gdy wysokość szkody nie będzie wyższa niż 20% sumy 

ubezpieczenia mienia, którego szkoda dotyczy. 

 

7. Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejsza klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 

oraz innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że zapisane  

w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia skutki niezawiadomienia Zakładu Ubezpieczeń o szkodzie  

w odpowiednim terminie, mają zastosowanie tylko w sytuacji, kiedy niezawiadomienie w terminie miało 

wpływ na ustalenie odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń lub ustalenie rozmiaru szkody.  

 

8. Klauzula odpowiedzialności 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejsza klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 

oraz innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że niezależnie od 

ustalonego w umowie ubezpieczenia terminu zapłaty składki, odpowiedzialność Ubezpieczyciela 

rozpoczyna się z chwilą określoną w umowie ubezpieczenia jako początek okresu ubezpieczenia. 

 

 

 



Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie, znak sprawy: DZP.272-12/12 

 

 14 

9. Klauzula pierwszej aktualizacji sumy ubezpieczenia  

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejsza klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 

oraz innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że jeżeli 

Ubezpieczający zgłasza do umowy ubezpieczenia środki trwałe wg stanu z daty innej niż data 

rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej, ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową wartość 

środków trwałych wg stanu z dnia rozpoczęcia ochrony. Ubezpieczający zobowiązany jest do 

aktualizacji stanu środków trwałych w terminie do 45 dni od daty rozpoczęcia ochrony 

ubezpieczeniowej. Odpowiedzialność ubezpieczyciela - na mocy niniejszej klauzuli - ograniczona jest 

do aktualizacji sumy ubezpieczenia nie większej niż 10% łącznej (na dzień zgłoszenia) sumy 

ubezpieczenia. 

 Pierwsza aktualizacja obejmuje również zmniejszenie sumy ubezpieczenia związane ze zbyciem lub 

likwidacją środków trwałych. 

 Składka za zwiększenie sumy ubezpieczenia i zwrot składki w związku ze zmniejszeniem sumy 

ubezpieczenia zostaną rozliczone przez potrącenie, a różnica zapłacona.  

 Wraz ze zgłoszeniem zwiększenia / zmniejszenia sumy Ubezpieczający przedstawi wykaz środków 

trwałych podlegających ubezpieczeniu lub wyłączonych z ubezpieczenia. 

 

10. Klauzula poszukiwania wycieków 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejsza klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 

oraz innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że do zakresu 

ochrony ubezpieczeniowej włącza się uzasadnione i udokumentowane  koszty poszukiwania miejsca 

wycieku z urządzeń wodno-kanalizacyjnych lub technologicznych oraz koszty usunięcia awarii.  

Ubezpieczyciel,  pokrywa koszty, o których mowa powyżej z zastrzeżeniem, że wyciek powstał:  

1. wskutek szkody objętej zakresem ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, 

2. w ubezpieczonym mieniu.  

 

11. Klauzula przelewu bankowego  
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejsza klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 

oraz innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że za datę 

prawidłowego opłacenia składki ubezpieczeniowej uznaje się datę złożenia dyspozycji realizacji 

polecenia przelewu bankowego, na właściwy rachunek bankowy Ubezpieczyciela, bez względu na 

formę (pisemna lub elektroniczna), o ile w terminie jej realizacji na rachunku Ubezpieczającego była 

dostępna wystarczająca do wykonania operacji ilość środków płatniczych 

 

12. Klauzula przepięciowa  

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 maszynach i innych urządzeniach elektrycznych lub elektronicznych (sprzęcie medycznym, 

komputerach itp.) powstałe w wyniku zmian napięcia, całkowitego zaniku napięcia, pośredniego 

uderzenia pioruna oraz inne szkody elektryczne w tym w szczególności w wyniku zwarcia, przetężenia, 

krótkotrwałych skoków napięcia w sieci elektrycznej, uszkodzenia izolacji, niezadziałania zabezpieczeń 

itp. i związane z tym szkody następcze powstałe w ubezpieczonym mieniu. Z zakresu ochrony 

ubezpieczeniowej regulowanego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody w urządzeniach 

przeciwprzepięciwych, polegające na ich uszkodzeniu wskutek prawidłowego działania (we wszelkiego 

rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach  

przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach). 

               

13. Klauzula reprezentantów 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejsza klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 

oraz innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel 

odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego oraz 

osób, za które ponosi on odpowiedzialność z wyjątkiem osób uprawnionych do zarządzania 

ubezpieczoną jednostka, do których zalicza się Dyrektora i jego Zastępców. 
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14. Klauzula rozliczenia składek   

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejsza klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 

oraz innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że rozliczenia 

płatności wynikające z niniejszej umowy związane z doubezpieczeniem lub zwrotem składek, 

dokonywane będą proporcjonalnie tj. na zasadzie „pro rata temporis” za każdy dzień ochrony 

ubezpieczeniowej. 

 

15. Klauzula tymczasowego magazynowania sprzętu 
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejsza klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 

oraz innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że zakres 

ubezpieczenia rozszerza się o szkody powstałe w sprzęcie elektronicznym lub w jego częściach od daty 

dostawy do daty włączenia do planowej eksploatacji, pod warunkiem, że: 

- sprzęt elektroniczny i jego części są magazynowane w oryginalnych opakowaniach  

i w pomieszczeniach do tego przystosowanych, 

- termin magazynowania i montażu nie przekracza 6 miesięcy od daty dostawy. Ubezpieczający jest 

zobowiązany do poinformowania Ubezpieczyciela o przekroczeniu 6 miesięcznego okresu od dostawy 

do daty włączenia sprzętu elektronicznego lub jego części do planowej eksploatacji. W takim 

przypadku Ubezpieczyciel może zastrzec sobie prawo do ustalenia dodatkowych warunków  

i zastrzeżeń dla dalszego ubezpieczenia, 

- ochroną są objęte wyłącznie szkody, za które Ubezpieczający jest odpowiedzialny. Ubezpieczyciel 

nie ponosi odpowiedzialności za szkody w sprzęcie elektronicznym lub jego częściach, które powstały 

podczas transportu, montażu, a także za szkody za które odpowiedzialni są z tytułu gwarancji lub 

rękojmi za wady: sprzedawcy, producenci, dostawcy lub wykonujący naprawy. 

16. Klauzula ubezpieczenia kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie  
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejsza klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia oraz 

innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel 

pokrywa ponad sumę ubezpieczenia uzasadnione i udokumentowane koszty uprzątnięcia pozostałości po 

szkodzie poniesione w związku z zaistniałą szkodą objętą umową ubezpieczenia. Łącznie z ww. kosztami 

Ubezpieczyciel pokrywa także koszty rozbiórki / demontażu części niezdatnych do użytku oraz koszty 

związane z ich wywozem, składowaniem lub utylizacją. Ochrona obejmuje również koszty demontażu  

i ponownego montażu nieuszkodzonych części ubezpieczonego mienia, jeżeli czynności takie są niezbędne 

w celu przeprowadzenia naprawy mienia dotkniętego szkodą.  

Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy kosztów związanych z usunięciem zanieczyszczeń wody lub 

gleby i jej rekultywacją. 

W przypadku niedoubezpieczenia mienia, świadczenie wypłacane przez Ubezpieczyciel tytułem zwrotu 

kosztów wymienionych w niniejszej klauzuli jest zmniejszane w takim stosunku jak odszkodowanie tj. 

proporcjonalnie do stopnia zaniżenia sumy ubezpieczenia mienia. 

Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej klauzuli stanowi nadwyżkę w stosunku do 

ochrony gwarantowanej w granicach sumy ubezpieczenia w podstawowym zakresie ubezpieczenia mienia. 

 

17. Klauzula wartości księgowej brutto 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejsza klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 

oraz innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że przypadku 

zadeklarowania przez Ubezpieczającego do ubezpieczenia mienia w wartości księgowej brutto (wartość 

księgowa początkowa) Ubezpieczyciel akceptuje zadeklarowane wartości bez względu na wiek, stopień 

umorzenia i technicznego lub faktycznego zużycia ubezpieczanego mienia, a odszkodowanie będzie 

wypłacane do wartości księgowej brutto uszkodzonego mienia. Zasada proporcjonalnej wypłaty 

odszkodowania stosowana będzie tylko w przypadku niezgodności wartości księgowej brutto 

zadeklarowanej przez Ubezpieczonego. 
 

18. Klauzula wyłączenia regresu 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejsza klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 

oraz innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że nie przechodzą 

na Ubezpieczyciela roszczenia przeciwko osobom fizycznym zatrudnionym przez Zamawiającego na 

podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło itp., a także mianowania, powołania lub 

wyboru. Ponadto nie przechodzą na Ubezpieczyciela roszczenia przeciwko osobom fizycznym 
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prowadzącym działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz Zamawiającego. Wyłączenie regresu nie 

dotyczy sytuacji kiedy sprawca wyrządził szkodę umyślnie. 

 

19. Klauzula wymagalności składki  

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejsza klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 

oraz innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że w przypadku 

rozłożenia płatności składki na raty, z chwilą uznania przez Ubezpieczyciela roszczenia z tytułu szkody 

objętej ubezpieczeniem, Ubezpieczający nie może zostać zobowiązany do natychmiastowego 

uregulowania pozostałej do zapłacenia części składki. Jednocześnie z wypłacanego odszkodowania nie 

zostanie potrącona kwota odpowiadająca wysokości nieopłaconych dotychczas rat składki, które płatne 

będą zgodnie z harmonogramem określonym w umowie ubezpieczenia.  
 

20. Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych  

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejsza klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 

oraz innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 

Ubezpieczyciel przyjmuje mienie do ubezpieczenie zgodnie z istniejącym stanem zabezpieczeń 

przeciwkradzieżowych. Stan i ilość posiadanych zabezpieczeń jest znany Ubezpieczycielowi i uznany za 

wystarczający do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej i wypłaty odszkodowania. Ubezpieczycielowi 

przysługuje prawo do przeprowadzenia lustracji zabezpieczeń. 

        

21. Klauzula zabezpieczeń  przeciwpożarowych  
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejsza klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 

oraz innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 

Ubezpieczyciel przyjmuje mienie do ubezpieczenie zgodnie z istniejącym stanem zabezpieczeń 

przeciwpożarowych. Stan i ilość posiadanych zabezpieczeń jest znany Ubezpieczycielowi i uznany za 

wystarczający do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej i wypłaty odszkodowania. Ubezpieczycielowi 

przysługuje prawo do przeprowadzenia lustracji zabezpieczeń. 

 

22. Klauzula zabezpieczeń  przeciwprzepięciowych 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejsza klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 

oraz innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 

Ubezpieczyciel przyjmuje mienie do ubezpieczenie zgodnie z istniejącym stanem zabezpieczeń 

przeciwprzepięciowych. Stan i ilość posiadanych zabezpieczeń jest znany Ubezpieczycielowi i uznany 

za wystarczający do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej i wypłaty odszkodowania. Ubezpieczycielowi 

przysługuje prawo do przeprowadzenia lustracji zabezpieczeń. 

23. Klauzula kosztów dodatkowych działalności  
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejsza klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
oraz innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel 
pokryje udokumentowany wzrost kosztów działalności spowodowany ubezpieczoną szkodą rzeczową do 
wysokości określonej w umowie ubezpieczenia. Pokrywane koszty to między innymi: 

1. koszty przeniesienia mienia do innej lokalizacji, 

2. koszty użytkowania zastępczych pomieszczeń, maszyn i urządzeń, koszty demontażu i koszty 

transportu, montażu, cła i innych podobnych opłat, 

3. zwiększone koszty odtworzenia maszyn, urządzeń lub ich elementów wykonanych na szczególne  

zamówienie, powstałe na skutek trudności z ich ponownym zakupem, odbudową, naprawą  lub 

montażem, 
4. koszty napraw ekspresowych - wszystkie uzasadnione i udokumentowane koszty dodatkowego 

zatrudnienia, bądź pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych i dniach wolnych od pracy oraz 
koszty frachtu ekspresowego, 

5. koszty związane ze zmianami budowlanymi, jak również demontażem i ponownym montażem nie 
uszkodzonego mienia, wykonanymi w celu odzyskania lub naprawy mienia dotkniętego szkodą oraz 
składowaniem tego mienia - w granicach sumy ubezpieczenia, w wysokości nie przekraczającej 10% 
szkody. 

6. koszty osobowe związane np. z odprawami dla pracowników i późniejszym ponownym ich 
zatrudnieniu, 

7. koszty poniesione na zawiadomienia i dodatkową akcję informacyjną, 
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8. koszty wprowadzenia danych z kopii zapasowych lub koszty ręcznego wprowadzania danych  
z dokumentów źródłowych. 

 

 

II. KLAUZULE FAKULTATYWNE 
 

1. Klauzula aktów terroryzmu 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejsza klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 

oraz innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że:  

1. Do zakresu ochrony ubezpieczeniowej włącza się szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu  

w wyniku zdarzeń losowych objętych ochroną ubezpieczeniową oraz akcji ratowniczej prowadzonej 

w związku z tymi zdarzeniami, będącymi bezpośrednim następstwem aktów terroryzmu. 
2. Przez akty terroryzmu rozumie się wszelkiego rodzaju działanie mające na celu wprowadzenie 

chaosu, zastraszenie ludności lub dezorganizację życia publicznego dla osiągnięcia określonych 

skutków ekonomicznych, politycznych, religijnych, ideologicznych, socjalnych lub społecznych, 
 

2. Klauzula błędów i przeoczeń 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejsza klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 

oraz innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że Zakład 

Ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu powstałe na skutek 

zrealizowania się zdarzenia objętego ubezpieczeniem pomimo, że Ubezpieczający nie dopełnił 

obowiązku zgłoszenia wszelkich zmian i okoliczności powodujących wzrost ryzyka ubezpieczeniowego 

pod warunkiem, że działanie to nie nosi znamion działania umyślnego. 

 

3. Klauzula braku części zamiennych 

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.  

 

4.    Klauzula katastrofy budowlanej  

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejsza klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 

oraz innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że ochroną 

ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w wyniku katastrofy budowlanej. 

Pod pojęciem katastrofy budowlanej należy rozumieć szkodę w ubezpieczonym mieniu wskutek 

niezamierzonego, gwałtownego zniszczenia obiektu budowlanego lub jego części, w rozumieniu prawa 

budowlanego. 

 

5.     Klauzula kosztów ewakuacji  

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejsza klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 

oraz innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że 

Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową koszty ewakuacji pacjentów oraz sprzętu 

medycznego, poniesione w wyniku zagrożenia ryzykami określonymi w zakresie ubezpieczenia w tym 

również aktu terroryzmu w rozumieniu ww. klauzuli oraz w przypadku rzekomego podłożenia ładunku 

wybuchowego pod warunkiem, iż niebezpieczeństwo to będzie wydawało się realne. 

Za koszty ewakuacji uważa się poniesione i udokumentowane koszty związane z: 

1. transportem pacjentów,  

2. transportem sprzętu medycznego,  

3. magazynowaniem/przechowywaniem sprzętu medycznego w czasie koniecznym dla czynności 

ewakuacyjnych,  

4. dozorem sprzętu medycznego przez wyspecjalizowane podmioty,  

5. pobytem ewakuowanych pacjentów w zastępczych placówkach w okresie do jednej doby licząc od 

momentu zakwaterowania, z zastrzeżeniem iż koszty pobytu jednego pacjenta nie mogą 

przekroczyć 100,00 zł za dobę.  
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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. 

 
6.     Klauzula kosztów naprawy zabezpieczeń  

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejsza klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 

raz innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel 

pokryje szkody powstałe w następstwie kradzieży lub próby kradzieży mienia lub rabunku polegające 

na zniszczeniu lub uszkodzeniu urządzeń zabezpieczających, alarmowych, ścian, stropów, zamków, 

drzwi, żaluzji, rolet, krat, kas pancernych itp.  

 

7. Klauzula kosztów odtworzenia dokumentacji 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejsza klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 

oraz innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że 

Ubezpieczyciel pokrywa ponad sumę ubezpieczenia uzasadnione i udokumentowane koszty 

odtworzeniem dokumentacji produkcyjnej, zakładowej lub medycznej (aktów, planów, dokumentów, 

danych) uszkodzonej, zniszczonej lub utraconej; ochrona obejmuje wyłącznie koszty robocizny 

poniesione na takie odtworzenie dokumentacji z włączeniem przeprowadzenia niezbędnych badań  

i analiz oraz koszty odtworzenia nośników, na których dokumentacja była zawarta.  

Powyższe koszty objęte są ochroną ubezpieczeniową do limitu odpowiedzialności w wysokości 10% 

wartości szkody, jednak nie więcej niż 200.000,00 zł 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.  

 

8. Klauzula kosztów rzeczoznawców 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejsza klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 

oraz innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że Zakład 

Ubezpieczeń pokrywa do ustalonego limitu poniesione przez ubezpieczającego konieczne, uzasadnione 

i udokumentowane, do uzgodnionego limitu, koszty ekspertyz rzeczoznawców związane z ustaleniem 

przyczyny, zakresu i rozmiaru szkody. 

 

9. Klauzula kosztów zabezpieczenia przed szkodą  
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: 10% sumy ubezpieczenia mienia 

bezpośrednio zagrożonego szkodą, nie więcej niż 1.000.000,00 zł 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.  

 

10.   Klauzula likwidacyjna środków trwałych 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejsza klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 

oraz innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że bez względu 

na stopień umorzenia księgowego lub zużycia technicznego danego środka trwałego, odszkodowanie 

wypłacane jest w pełnej wysokości, do wartości księgowej brutto dla mienia ubezpieczonego wg tej 

wartości lub do wartości odtworzeniowej nowej dla mienia ubezpieczonego wg tej wartości, bez 

potrącenia umorzenia księgowego i zużycia technicznego. W przypadku nie odtworzenia środka 

trwałego odszkodowanie wypłacane będzie w pełnej wysokości do wartości księgowej brutto lub 

wartości odtworzeniowej nowej. 

 

11. Klauzula odkupienia urządzeń 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejsza klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 

oraz innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że w przypadku 

http://www.ptbs.pl/
http://www.ptbs.pl/
http://www.ptbs.pl/
http://www.ptbs.pl/
http://www.ptbs.pl/
http://www.ptbs.pl/
http://www.ptbs.pl/
http://www.ptbs.pl/
http://www.ptbs.pl/
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szkody obejmującej urządzenie, którego nie można odkupić ze względu na zakończenie jego produkcji, 

odszkodowanie wypłacane będzie w wysokości ceny urządzenia o najbardziej zbliżonych parametrach 

technicznych, nie więcej jednak niż suma ubezpieczenia. Odszkodowanie takie nie będzie traktowane 

jako modernizacja. 

12. Klauzula szkód elektrycznych 
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejsza klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
oraz innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że 
ubezpieczeniem są objęte wyłącznie czynne i zainstalowane na stanowiskach pracy: maszyny, aparaty, 
silniki i inne urządzenia elektroenergetyczne zwane dalej maszynami elektrycznymi, do których stosuje 
się przepisy normujące eksploatację techniczną urządzeń elektroenergetycznych. 

Ubezpieczeniem objęte są maszyny elektryczne od szkód powstałych wskutek niewłaściwego działania 
prądu elektrycznego tj. w wyniku zwarcia (spięcia), uszkodzenia izolacji, nadmiernego wzrostu lub 
obniżenia napięcia, itp., oraz wskutek działania elektryczności atmosferycznej. 

 

13. Klauzula szkód mechanicznych 

 Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejsza klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 

oraz innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że 

1. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo maszyny, urządzenia, aparaty oraz sprzęt 

elektroniczny od szkód mechanicznych spowodowanych: 

a) działaniem człowieka, 

b) wadami produkcyjnymi, 

c) przyczynami eksploatacyjnymi. 

2. Za szkody spowodowane: 

a) działaniem człowieka - uważa się szkody powstałe wskutek nieumyślnego błędu uprawnionych 

do obsługi osób oraz umyślnego uszkodzenia (zniszczenia) przez osoby trzecie, 

b) wadami produkcyjnymi - uważa się szkody powstałe w wyniku błędów w projektowaniu lub 

konstrukcji, wadliwego materiału oraz wad i usterek fabrycznych nie wykrytych podczas 

wykonania maszyny lub zamontowania jej na stanowisku pracy, 

c) przyczynami eksploatacyjnymi - uważa się niezawinione przez obsługę szkody eksploatacyjne 

polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu elementów maszyny przez zjawiska fizyczne, np. 

siły odśrodkowe, wzrost ciśnienia, eksplozję lub implozję, przegrzanie oraz wadliwe działanie 

urządzeń: sterujących, zabezpieczających, sygnalizacyjno-pomiarowych, itp. 

3. Ubezpieczeniem nie są objęte szkody: 

a) w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub z uwagi na swoje specyficzne 

funkcje podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji, 

b) w czasie naprawy dokonywanej przez zewnętrzne służby techniczne, 

c) będące następstwem naturalnego zużycia wskutek eksploatacji maszyny, 

d) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat 

naprawczy, 

e) spowodowane wadami bądź usterkami ujawnionymi przed zawarciem ubezpieczenia,  

o charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania powierzchni, wgniecenia, 

obtłuczenia,    

     

14. Klauzula szybkiej likwidacji szkód  

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejsza klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 

oraz innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że Zakład 

ubezpieczeń zobowiązuje się, iż w przypadku szkód, których czas likwidacji powinien być jak 

najkrótszy z uwagi na interes Ubezpieczającego, wyznaczy termin oględzin szkody nie później niż na 

następny dzień roboczy, przypadający po dniu, w którym nastąpiło skuteczne powiadomienie 

Ubezpieczyciela o szkodzie.  

Zgłoszenie szkody przesłane po 15.30 liczy się jak zgłoszenie przesłane następnego dnia roboczego.  

Jeżeli w wyznaczonym czasie nie doszło do oględzin szkody przez likwidatora Zakładu Ubezpieczeń, 

Ubezpieczający ma prawo przystąpić do naprawy, dokumentując zakres i okoliczności szkody. Wypłata 

odszkodowania nastąpi na podstawie udokumentowanych kosztów naprawy. 
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15. Klauzula zniesienia zasady proporcji   
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejsza klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 

oraz innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że  

w przypadku ubezpieczenia mienia wg wartości księgowej brutto lub odtworzeniowej, w momencie 

zaistnienia szkody nie będzie miała zastosowania zasada proporcji przy wyliczaniu wysokości 

odszkodowania. 

 
 
 

 

 


