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Ubezpieczenia pojazdów
I. UBEZPIECZAJĄCY / UBEZPIECZONY
Nazwa przedsiębiorstwa:

Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO Spółka
Akcyjna

Adres siedziby:

63-400 Ostrów Wielkopolski
ul. Staroprzygodzka138

Miejsce ubezpieczenia:

Teren RP

Charakterystyka działalności:

Zgodnie z dołączonym KRS
W szczególności :
- zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
- zbieranie odpadów niebezpiecznych
- obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpiecznych
- przetwarzanie i unieszkodliwienie odpadów
niebezpiecznych
-demontaż wyrobów zużytych
- odzysk surowców z materiałów segregowanych
-działalność związana z rekultywacją i pozostałą działalność
usługowa związana z gospodarką odpadami
- produkcja pojemników metalowych
-wydobywanie żwiru i piasku , gliny i kaolinu
- sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
- konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych z
wyłączeniem motocykli
- sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych
- produkcja pojemników metalowych
- działalność w postaci prowadzenia stacji paliw

II. PRZEDMIO UBEZPIECZEŃ: ubezpieczenie pojazdów:
1.
2.
3.
4.
5.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w
związku z ruchem tych pojazdów,
Ubezpieczenie AUTO-CASCO,
Ubezpieczenie NNW kierowców i pasażerów
Ubezpieczenie Assistance
Ubezpieczenie szyb samochodowych

III. WARUNKI WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JAKIE
MUSZĄ SPEŁNIAĆ OFERTY
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1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Umowa od 1-03-2018 do 29-02-2020 z podziałem na dwa okresy rozliczeniowe.
1) okres rozliczeniowy: od dnia 01.03.2018 r. do dnia 28.02.2019 r.
2) okres rozliczeniowy: od dnia 01.03.2019 r. do dnia 29.02.2020 r.
Z zastrzeżeniami dotyczącymi okresów ubezpieczeń pojazdów:
1.1. W pierwszym okresie rozliczeniowym
1.1.1. Dla pojazdów wymienionych w załączniku A1, których okresy ubezpieczenia rozpoczynają się
w dniu 01,03.2018, ubezpieczenia OC ppm, AC, NNW, Assitance, Szyby będą zawarte w
pierwszym okresie rozliczeniowym na okres od 01.03.2018 do 28.02.2019. Składki będą
płatne w dwóch ratach , I rata 60% składki do 10.03.2018 ,II rata 40% składki do 10.09.2018.
1.1.2. Dla pojazdów zakupionych lub zgłoszonych pierwszy raz do ubezpieczenia w pierwszym
okresie ubezpieczenia, Ubezpieczenia OC ppm będą zawarte w pierwszym okresie od dnia
wskazanego przez Ubezpieczającego ( data rejestracji lub data zachowanie ciągłości) na okres
12 miesięcy z płatnością w dwóch ratach. . Pierwsza rata za okres od daty początkowej okresu
ubezpieczenia danego pojazdu do 28.02.2019 płatna w terminie 14 dni od daty wystawienia
polisy. Druga rata płatna w terminie do 28.02.2019. Polisy te zostaną rozwiązane z dniem
28.02.2019. a drugie raty zostaną anulowane. W to miejsce zostaną wystawione polisy OC na
drugi okres rozliczeniowy: od 01.03.2019 do 29.02.2020. Ubezpieczenia AC, NNW,
Assistance, Szyby będą zawarte w pierwszym okresie od dnia wskazanego przez
zamawiającego ( data rejestracji lub zachowanie ciągłości) do dnia 28.02.2019. a następnie na
drugi okres ubezpieczenia od 01.03.2019 do 29.02.2020
1.2. W drugim okresie rozliczeniowym
1.2.1. Dla pojazdów, których okresy ubezpieczenia kończą się lub zostały wyrównane z dniem
28.02.2019 ubezpieczenia OC ppm, AC, NNW, Assitance, Szyby będą zawarte w drugim
okresie rozliczeniowym na okres od 01.03.2019 do 29.02.2020. Składki będą płatne w dóch
ratach , I rata 60% składki do 10.03.2019 , II rata 40% składki do 10.09.2020
1.2.2. Dla pojazdów zakupionych lub zgłoszonych pierwszy raz do ubezpieczenia w drugim okresie
ubezpieczenia, Ubezpieczenia OC ppm, Ubezpieczenia AC, NNW, Assistance, Szyby będą
zawarte od dnia wskazanego przez Ubezpieczającego (data rejestracji lub data zachowanie
ciągłości) na okres 12 miesięcy z płatnością jednorazową.
1.3.

Warunkiem zawarcia ubezpieczenia od dnia wskazanego przez ubezpieczającego, o którym mowa w
pktach 1.1.3 i 1.2.2, jest zgłoszenie tego pojazdu do ubezpieczenia przez Ubezpieczającego lub
Pełnomocnika najpóźniej w dniu, w którym rozpoczyna się okres ubezpieczenia. W takiej sytuacji
okres ubezpieczenia rozpocznie się najwcześniej od daty i godziny zgłoszenia. Jeżeli pojazd zostanie
zgłoszony co najmniej jeden dzień wcześniej to okres ubezpieczenia rozpocznie się od godz. 00:00
dnia wskazanego przez Ubezpieczającego lub pełnomocnika.

2. WARUNKI UBEZPIECZENIA
Umowa ubezpieczenia zostanie zawarte w oparciu o zapisy zawarte w SIWZ i załącznikach oraz
o ogólne i szczególne warunki ubezpieczenia wykonawcy (towarzystwa ubezpieczeń). Zapisy zawarte w
SIWZ i załącznikach mają pierwszeństwo przed zapisami ogólnych i szczególnych warunków
ubezpieczenia w zakresie w jakim nie ograniczają zakresu ochrony w stosunku do tych warunków.
3. KLAUZULE DODATKOWE: OBLIGATORYJNE I FAKULTATYWNE
3.1. Treść umowy ubezpieczenia stanowią również klauzule dodatkowe o treści podanej przy
poszczególnych rodzajach ubezpieczeń – z zastrzeżeniem warunków opisanych poniżej w pkt. 4.
3.2. Klauzule dodatkowe zostały podzielone na klauzule obligatoryjne (obowiązkowe) i fakultatywne
(dobrowolne).
3.3. Klauzule obligatoryjne nie mogą być wyłączone z zakresu ochrony ubezpieczeniowej.
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3.4. Klauzule fakultatywne stanowią warunki dodatkowe do umowy ubezpieczenia.
3.5. Włączenie do zakresu ubezpieczenia klauzuli fakultatywnej skutkuje uzyskaniem punktów dodatkowych
w kryterium 2- klauzule fakultatywne, o którym mowa w załączniku nr A2 do SWZ. Dla każdej klauzuli
fakultatywnej wskazanej w pkt. 6 załącznika nr 1A do SIWZ została podana liczba punktów jaka zostaje
przyznana w kryterium warunki dodatkowe.
4. WARUNKI
ZASTOSOWANIA
KLAZUL
DODATKOWYCH
(OBLIGATORYJNYCH
I
FAKULTATYWNYCH)
4.1. Treść umowy ubezpieczenia stanowią również klauzule o treści podanej przy poszczególnych rodzajach
ubezpieczeń, pod warunkiem, że ich postanowienia są korzystniejsze dla Ubezpieczającego,
Ubezpieczonego lub poszkodowanego, niż zapisy Ogólnych Warunków Ubezpieczenia mających
zastosowanie do umowy ubezpieczenia lub postanowienia umowy ubezpieczenia w pozostałej części
oraz nie zawężają odpowiedzialności Ubezpieczyciela.
4.2. W przypadku, w którym niemożliwa jest ocena, czy warunek, o którym mowa w pkt. 4.1. został
spełniony, Ubezpieczający, Ubezpieczony lub poszkodowany jest uprawniony do dokonania wyboru
pomiędzy treścią Ogólnych Warunków Ubezpieczenia mających zastosowanie do umowy
ubezpieczenia, postanowieniami umowy ubezpieczenia w pozostałej części, a treścią klauzul.
4.3. W przypadku, w którym klauzule spełniają warunek, o którym mowa w pkt. 4.1. jedynie co do części
swojej treści, część ta stanowi treść umowy ubezpieczenia. W pozostałym zakresie obowiązują zapisy
Ogólnych Warunków Ubezpieczenia mających zastosowanie do umowy ubezpieczenia lub
postanowienia umowy ubezpieczenia w pozostałej części, które nie są z nimi sprzeczne.
5. KLAUZULA ZMIAN WŁASNOŚCIOWYCH, POŁĄCZENIA I PRZEKSZTAŁCENIA
W przypadku zmiany w strukturze własności Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego, przekształcenia lub
połączenia Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego, ochrona ubezpieczeniowa będzie udzielana przez
Ubezpieczyciela również wobec podmiotów przejmujących, nowo zawiązanych lub przekształconych na
warunkach i w zakresie wynikającym z zawartej umowy ubezpieczenia, bez konieczności uzyskania
zgody Ubezpieczyciela. Ubezpieczającemu, podmiotom przejmującym, nowo zawiązanym lub
przekształconym przysługuje prawo rozwiązania umowy ubezpieczenia za 30 dniowym
wypowiedzeniem.
6. POSTANOWIENIA OGÓLNE
6.1. Wszelkie postanowienia umowy ubezpieczenia, zwanej dalej również Umową, będą obowiązywały i
będą interpretowane z uwzględnieniem specyfiki działalności Ubezpieczającego/Ubezpieczonego jako
jednostek samorządu terytorialnego.
6.2. Wskazane w Umowie limity odpowiedzialności obejmują i odnoszą się do wszystkich Ubezpieczonych
oraz do każdego okresu rozliczeniowego (polisowego), z zastrzeżeniem odmiennych postanowień
Umowy.
6.3. O ile w Umowie nie wskazano limitów odpowiedzialności Ubezpieczyciela oznacza to, iż ustanowienie
jakichkolwiek limitów przez Ubezpieczyciela jest niedopuszczalne.
6.4. Obowiązujące w okresie ubezpieczenia lub okresie rozliczeniowym limity odpowiedzialności oraz
wysokość należnej składki ubezpieczeniowej zostaną ponadto potwierdzone w dokumencie
ubezpieczenia (polisie ubezpieczeniowej) wystawionym przez Ubezpieczyciela na każdy okres
rozliczeniowym.
6.5. Zakres ubezpieczeń dla poszczególnych pojazdów został podany w złączniku A1 do SIWZ.
Ubezpieczający może trakcie trwania umowy zgłosić do ubezpieczenia posiadany pojazd, który
wcześniej nie był ubezpieczony w tym zakresie (np. AC, Assistance, Szyby) Może również
zrezygnować z ubezpieczenia przed wystawieniem polisy.
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7. WARUNKI DOTYCZĄCE REALIZACJI OBOWIAZKÓW Z UMOWY
7.1. Wszystkie zawiadomienia i oświadczenia kierowane do drugiej strony uznaje się za skuteczne i
dopuszczalne, jeżeli zostały dokonane drogą faksową lub elektroniczną. Niniejsze nie dotyczy
oświadczenia woli o wypowiedzeniu lub odstąpieniu od Umowy, ani oświadczeń o zmianie lub
uzupełnieniu Umowy.
7.2. Ubezpieczający zobowiązany jest, niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni roboczych od
daty powstania szkody lub powzięcia o niej wiadomości zawiadomić Ubezpieczyciela o szkodzie.
7.3. Gdziekolwiek w ogólnych lub szczególnych warunkach ubezpieczenia, mających zastosowanie do
Umowy, przewidziane są postanowienia zobowiązujące Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego do
usunięcia zagrożeń lub szczególnie niebezpiecznych okoliczności, ulegają one zmianie na:
„Ubezpieczający/ Ubezpieczony zobowiązany jest do podjęcia działań zmierzających do
zminimalizowania szczególnego zagrożenia. Powyższe dotyczy także zagrożenia, którego
zminimalizowania domagał się Ubezpieczyciel”.
7.4. Jeżeli ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia, mające zastosowanie do Umowy, definiują w
jakikolwiek sposób wzrost zagrożenia, zwiększenie ryzyka lub sytuacje, w których uważa się, że
zagrożenie powstania szkody wzrosło, albo też przesłanki pozwalające określić zagrożenie jako
szczególne, to postanowień takich nie stosuje się. Dotyczy to zwłaszcza uzyskania w takim przypadku
przez Ubezpieczyciela uprawnienia do jednostronnego wypowiedzenia Umowy ubezpieczenia, jak
również sankcji w postaci natychmiastowego braku ochrony ubezpieczeniowej. W zamian tych
postanowień zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, przede
wszystkim przepisy kodeksu cywilnego dotyczące umowy ubezpieczenia.
8. MIEJSCE UBEZPIECZENIA Teren RP
Zgodnie z opisem dla poszczególnych rodzajów ubezpieczenia.
9. WARUNKI SZCZEGÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH
9.1. Wykonawca na podstawie zawartej umowy wystawi Zamawiającemu polisę (polisy) lub inne dokumnety
ubezpieczeniowe na poszczególne pojazdy zgłaszane do ubezpieczenia. Dokumenty te będą
wystawiane na okresy zgodnie z okresami podanymi w pkt 1 – termin realizacji zamówienia – z
zastrzeżeniem dotyczącym okresów ubezpieczenia poszczególnych pojazdów. Polisy będą dostarczane
do Zamawiającego najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem okresu ubezpieczenia – nie dotyczy
pojazdów nowo zakupionych. Dla tych pojazdów dokumenty ubezpieczeniowe będą przygotowane w
dniu zgłoszenia do ubezpieczenia lub w najbliższym dniu roboczym.
9.2. Naprawa powypadkowa odbywać się będzie bezgotówkowo, po przekazaniu do warsztatu
pełnomocnictwa podpisanego przez osobę upełnomocnioną lub w innej ustalonej z ubezpieczającym
formie. Na wniosek ubezpieczającego/ubezpieczonego rozliczenie naprawy może nastąpić na podstawie
faktur za naprawę.
9.3. Wypłata odszkodowania nastąpi według stawek netto, czyli wraz z podatkiem od towarów i usług pod
warunkiem dostarczenia do Wykonawcy oryginałów lub skanów, lub potwierdzonych za zgodność z
oryginałem kopii faktur za naprawę.
9.4. W razie zgłoszenia szkody spowodowanej przez osobę trzecią, Ubezpieczający będzie miał prawo do
odszkodowania wypłacanego z polisy AC, bez oczekiwania na pokrycie szkody w ramach procedury
regresowej.
9.5. W razie sprzedaży, nieodpłatnego przekazania innej jednostce lub wyrejestrowania pojazdu
w okresie ubezpieczenia, po przedstawieniu Wykonawcy dokumentów stwierdzających zbycie lub
wyrejestrowanie pojazdu Zamawiający uzyska zwrot składki za niewykorzystany okres według
poniższych zasad:
9.5.1. składka za niewykorzystany okres w ubezpieczeniu OC zostanie rozliczona zgodnie z zasadami
określonymi w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych,
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9.5.2.

Ubezpieczeniowym
Funduszu
Gwarancyjnym
i
Polskim
Biurze
Ubezpieczycieli
Komunikacyjnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 2060 z późn. zm..)
składka za niewykorzystany okres w ubezpieczeniu AC, Assistance i NNW zostanie rozliczona
w proporcji do liczby dni niewykorzystanego pokrycia i zwrócona ubezpieczającemu bez
potrącenia kosztów manipulacyjnych z zastrzeżeniem, że na przedmiotowym pojeździe nie była
zgłoszona ani zlikwidowana żadna szkoda. Okres niewykorzystanego ubezpieczenia liczy się
od dnia zbycia lub wyrejestrowania pojazdu. Termin zwrotu składki określa się na 14 dni licząc
od dnia, w którym Ubezpieczający dostarczył dokumenty potwierdzające zbycie lub
wyrejestrowanie pojazdu

10. SZKODOWOŚĆ
Dane dotyczące szkodowości z ubezpieczeń komunikacyjnych zostały podane w załączniku A3 do
SIWZ – wg przesłanych przez towarzystwa ubezpieczeń zaświadczeń i dostępnych danych.
IV. UBEZPIECZANE RYZYKA
Zakres ubezpieczenia, przedmiot i sumy ubezpieczenia oraz klauzule dla poszczególnych rodzajów
ubezpieczeń
Klauzule fakultatywne do wszystkich ubezpieczanych ryzyk (OC, NNW, AC, Assistance, szyby)
LPWD - Liczba punktów do kryterium warunki dodatkowe
Lp.
1

2

3

Klauzula fakultatywna – warunek dodatkowy
KLAUZULA PROLONGATY ZAPŁATY SKŁADKI: Z zachowaniem pozostałych,
niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia
określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunków ubezpieczenia
strony uzgodniły, że niniejsza klauzula dopuszcza prolongatę zapłaty składki
ubezpieczeniowej lub raty składki o 14 (czternaście) dni, pod warunkiem złożenia
pisemnego wniosku przez Ubezpieczającego przed upływem terminu płatności
składki ubezpieczeniowej lub raty składki ; a o 3 (trzy) dni bez składania takiego
wniosku . W obu przypadkach nie będą naliczane odsetki.
KLAUZULA PRZELEWU BANKOWEGO. Za datę prawidłowego opłacenia
składki ubezpieczeniowej uznaje się datę złożenia dyspozycji realizacji polecenia
przelewu bankowego bez względu na formę (pisemna lub elektroniczna), o ile w
terminie jej realizacji na rachunku Ubezpieczającego była dostępna niezbędna
ilość środków płatniczych.
KLAUZULA WYŁĄCZENIA REGRESU WOBEC ZATRUDNIONYCH
Nie przechodzą na Ubezpieczyciela roszczenia przeciwko osobom fizycznym
zatrudnionym przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego na podstawie umowy o
pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub innej umowy o świadczenie usług. Nie
przechodzą na Ubezpieczyciela również roszczenia przeciwko osobom fizycznym
prowadzącym działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz Ubezpieczającego/
Ubezpieczonego (samozatrudnienie). Wyłączenie prawa do regresu nie ma
zastosowania w sytuacji, gdy sprawca wyrządził szkodę umyślnie.

LPWD

10

10

10
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1. UBEZPIECZENIE OC KOMUNIKCYJNE
1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA:
Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w
związku z ruchem tych pojazdów - zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach
obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli
Komunikacyjnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 2060 z późn. zm.)
OC obowiązkowe - wszystkie pojazdy – wg załącznika A1 -wykaz pojazdów – zgodnie z aktualnie
obowiązującą ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych.
Zakres terytorialny: RP
1.2. SUMA GWARANCYJNA I ZAKRES- zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych
1.2.1 Suma gwarancyjna dla szkód na osobie: minimalna ustawowa
1.2.2 Suma gwarancyjna dla szkód w mieniu: minimalna ustawowa
2. UBEZPIECZENIE AUTOCASCO
2.1. ZAKRES UBEZPIECZENIA:
Pełny z rozszerzeniem o ryzyko kradzieży - obejmuje wszelkie szkody polegające na uszkodzeniu,
zniszczeniu lub utracie pojazdu lub jego elementów i wyposażenia powstałe w związku z ruchem i
postojem, w tym co najmniej:
2.1.1. nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia z innym pojazdem, osobami, zwierzętami
lub przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu, najechania na przeszkody i nierówności
dróg, przewrócenie się pojazdu w związku z ruchem.
2.1.2. działania osób trzecich, w tym również włamania, uszkodzenia pojazdu lub jego wyposażenia
przez osoby trzecie i zwierzęta (np. dewastacja).
2.1.3. uszkodzeniu lub utracie pojazdu wskutek zdarzeń losowych: powodzi, zatopienia, uderzenia
pioruna, pożaru, wybuchu, opadu atmosferycznego, huraganu, osuwania lub zapadania ziemi
oraz działania innych sił natury.
2.1.4. nagłego działania czynnika termicznego pochodzącego z wewnątrz i zewnątrz pojazdu
2.1.5. uszkodzenia wnętrza pojazdu przez osoby, których przewóz wymagany był potrzebą udzielenia
pomocy medycznej.
2.1.6. kradzieży pojazdu (w tym kradzieży zuchwałej), jego części lub wyposażenia, uszkodzenie
pojazdu, w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego użycia lub kradzieży
2.2. ZAKRES TERYTORIALNY: Teren RP
2.3. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA – wszystkie pojazdy wymienione w załączniku A1-wykaz
pojazdów, dla których podano sumy i okresy ubezpieczenia dla ubezpieczenia AC.
Pojazdy dla których nie wskazano sumy i okresu ubezpieczenia dla AC nie są ubezpieczane w tym
zakresie.
2.4. SUMY UBEZPIECZENIA: zgodnie z załącznikiem A1
Dla wskazanych pojazdów sumy ubezpieczenia podane są z VAT. Odszkodowania płatne z VAT. – w
kolumnie netto(N) brutto(B) – wskazano B. Dla pojazdów dla których w tej kolumnie wskazano N – sumy
ubezpieczenia i odszkodowania bez VAT. Przed zawarciem umowy ubezpieczenia ubezpieczający może
zmienić / wybrać czy ubezpieczenie z VAT czy bez.
Suma ubezpieczenia AC obejmuje wartość pojazdu wraz z wyposażeniem, a dla samochodów
specjalnych dodatkowo wraz z zabudową, wyposażeniem oraz sygnalizacją i oznakowaniami.
2.4.1. przez pojęcie suma ubezpieczenia rozumie się zadeklarowaną przez ubezpieczającego stałą w
czasie trwania ochrony ubezpieczeniowej w każdym okresie rozliczeniowym - wartość pojazdu
określoną w wystawionych polisach ubezpieczeniowych. Sumy ubezpieczenia podane w
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2.4.2.

2.4.3.

2.4.4.

2.4.5.

załączniku A1 przedstawiają wartości pojazdów w pierwszym okresie rozliczeniowym, ustalone
na podstawie katalogów Info – Expert oraz ustalone przez ubezpieczających.
Ze względu na różne okresu ubezpieczenia, przed wystawieniem dokumentu ubezpieczenia
ubezpieczający może uaktualnić sumy ubezpieczenia. W przeciwnym wypadku do umowy
ubezpieczenia przyjmuje się sumy ubezpieczenia wskazane w załączniku A1.
Sumy ubezpieczenia na drugi okres rozliczeniowy zostały podane w załączniku A1. Dla celów
kalkulacyjnych sumy te zostały ustalone jako 90% sumy ubezpieczenia w pierwszym okresie
rozliczeniowym. Ubezpieczający może uaktualnić te sumy ubezpieczenia przed wystawieniem
polis na drugi okres rozliczeniowy.
Sumę ubezpieczenia pojazdów będzie stanowiła
- dla fabrycznie nowych pojazdów - fakturowa cena nabycia brutto,
- dla pojazdów zakupionych jako używane lub już wcześniej używanych przez
Ubezpieczającego - wartość rynkowa określana w oparciu o aktualny katalog InfoEkspert z uwzględnieniem stanu technicznego pojazdu. W ramach sumy
ubezpieczenia uwzględniono wyposażenie dodatkowe fabryczne i zamontowane wcześniej
lub przy zakupie pojazdu, którego wartość wliczona była w cenę pojazdu.
Ustalone w powyższy sposób sumy ubezpieczenia będą stałe i niezmienne w każdym okresie
rozliczeniowym.

2.5. POSTANOWIENIA DODATKOWE
2.5.1. Nie będą miały zastosowania postanowienia Ogólnych (Szczególnych) Warunków
Ubezpieczenia ograniczające wypłaty odszkodowania dotyczące wieku kierującego pojazdem.
2.5.2. Ubezpieczyciel uznaje istniejące w pojazdach zabezpieczenia przeciwkradzieżowe za
wystarczające do zawarcia ubezpieczenia i wypłaty odszkodowania.
2.5.3. W razie szkody związanej z wadą wykonania pojazdu lub jego naprawą albo diagnostyką,
wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela będzie skuteczne tylko wówczas gdy właściciel
pojazdu/użytkownik wiedział o wadzie pojazdu lub nieprawidłowej naprawie.
2.5.4. Przy wycenie kosztów naprawy nie stosuje się ubytku wartości części zamiennych (amortyzacji)
z wyłączeniem ogumienia, akumulatora oraz elementów układu wydechowego. Wszystkie
pojazdy ubezpieczone są w waiancie bez amortyzacji.
2.5.5. Ubezpieczyciel odpowiada również za szkody nie będące wynikiem rażącego niedbalstwa czy
spowodowane umyślnie, a powstałe wskutek:
- wjechania za wysokim pojazdem pod należycie oznakowany wiadukt lub most oraz wskutek
wjechania za wysokim pojazdem do należycie oznakowanego parkingu podziemnego;
- powstałe w wyniku samoistnego otwarcia się pokrywy silnika lub bagażnika
- będące następstwem jazdy z otwartymi drzwiami lub pokrywą bagażnika;
- powstałe w wyniku samoczynnego stoczenia się pojazdu na terenie pochyłym;
- powstałe podczas podnoszenia pojazdu w celu dokonania naprawy;
- będące wynikiem wjechania w nierówność drogi;
2.6.
Zasady wypłaty odszkodowania
2.6.1. Pojazdy w każdym okresie rozliczeniowym są ubezpieczone w wariancie bez potrącenia
amortyzacji części (nazwa wariantu wg OWU Ubezpieczyciela) – nazywanego dalej wariantem
serwisowym.
2.6.2. W wariancie serwisowym rozliczenie szkody następować będzie na podstawie rachunków w
wartości netto poniesionych kosztów naprawy. Ubezpieczyciel zaakceptuje ceny części i średnie
stawki robocizny dla warsztatów na terenie województwa, a dla samochodów na gwarancji
średnie stawki stosowane przez ASO danej marki.
2.6.3. Rozliczenie może nastąpić bezpośrednio z serwisem lub warsztatem upoważnionym przez
ubezpieczającego do naprawy i odbioru odszkodowania.
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Szkody wyrządzone ubezpieczającemu przez innych posiadaczy pojazdów mechanicznych mogą
być likwidowane z polisy AC i w razie możliwości regresu z OC sprawcy nie będą stanowić
czynnika obciążającego współczynnik szkodowy.
2.6.5. Ubezpieczyciel wskaże jednostkę odpowiedzialną za nadzór oraz likwidację szkód (merytoryczna
likwidacja szkód, wydawanie decyzji) w tym za rozpatrywanie skarg i odwołań.
2.6.6. Ubezpieczyciel zapewni pomoc w zagospodarowaniu pozostałości po szkodzie w przypadku
szkody całkowitej.
2.6.7. Wartości pozostałości ustalana będzie na podstawie najwyższej uzyskanej oferty zakupu
pozostałości lub najbardziej prawdopodobnej do uzyskania kwoty bez żadnych potrąceń.
2.7. Franszyzy i udziały własne
Franszyza integralna w wysokości 500,00 PLN. Franszyza redukcyjna – brak, Udział własny – brak.
2.8.
Warunki likwidacji szkód
2.8.1. W sytuacji opisanej w pkt 2.6.3. likwidacja szkód odbywać się będzie w trybie bezgotówkowym
2.8.2. Na wniosek Ubezpieczonego w trybie gotówkowym.
2.8.3. Oględziny uszkodzonego pojazdu nastąpią nie później niż w terminie pięciu dni roboczych od
momentu zgłoszenia szkody (dotyczy również oględzin dodatkowych) - chyba, że strony ustalą
inny termin oględzin.
Oględziny odbywać się będą w miejscu określonym przez
Ubezpieczonego.
2.8.4. Naprawa uszkodzonego pojazdu będzie się odbywać w warsztacie określonym przez
Ubezpieczonego, przy czym Ubezpieczyciel zaakceptuje ceny części i średnie stawki robocizny
dla warsztatów na terenie województwa, a dla samochodów na gwarancji średnie stawki
stosowane przez ASO danej marki.
2.8.5. Wykonawca nie będzie stosował potrąceń z tytułu rodzaju i cen części zamiennych użytych do
naprawy zgodnie z wyborem ubezpieczającego
2.8.6. Wysokość szkody całkowitej wynosi 70% sumy ubezpieczonego pojazdu.
2.6.4.

2.9. KLAUALE DODATKOWE
2.9.1. KLAUALE OBLIGATORYJNE - OBOWIAZKOWE
1

2

3

KLAUZULA SZKÓD WYRZADZONYCH PRZEZ OSOBY UPRAWNIONE DO KIEROWANIA POJAZDEM
NIEBĘDĄCE UBEZPIECZAJĄCYM/ UBEZPIECZONYM
Ubezpieczyciel nie może odmówić ani ograniczyć wypłaty odszkodowania w przypadku wyrządzenia
szkody przez osobę uprawnioną do kierowania pojazdem nie będącą Ubezpieczającym/
Ubezpieczonym z winy tej osoby.
KLAUZULA ZWIĄZKU PRZYCZYNOWEGO POMIĘDZY SZKODĄ, A PRZEKROCZENIEM PRĘDKOŚCI
LUB NARUSZENIEM INNYCH PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO
Ubezpieczyciel nie może odmówić ani ograniczyć wypłaty odszkodowania w przypadku wyrządzenia
szkody przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego lub osobę trzecią, w tym uprawnioną do kierowania
pojazdem, w sytuacji kiedy kierujący nie dostosował się do przepisów prawa o ruchu drogowym, w tym
przekroczył dopuszczalną prędkość.
KLAUZULA ZNIESIENIA ZASADY WYCZERPYWANIA SIĘ SUMY UBEZPIECZENIA
Wypłata
odszkodowania
nie
powoduje
zmniejszenia
sumy
ubezpieczenia
ustalonej
w umowie ubezpieczenia o wypłaconą kwotę w okresie ubezpieczenia i nie powoduje konieczności
uzupełnienia sumy ubezpieczenia.
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2.9.2. KLAUALE FAKULTATYWNE – Warunki dodatkowe do umowy ubezpieczenia autocasco
LPWD - Liczba punktów do kryterium warunki dodatkowe
lp

Klauzula fakultatywna – warunek dodatkowy

1

KLAUZULA REPREZENTANTÓW
1. Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności, jeżeli Ubezpieczający/ Ubezpieczony
wyrządził szkodę umyślnie. W przypadku wyrządzenia szkody wskutek rażącego
niedbalstwa Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego odszkodowanie należy się, a
Ubezpieczyciel nie może powoływać tej okoliczności jako podstawy całkowitej lub
częściowej odmowy wypłaty odszkodowania.
2. Zmniejszenie wypłaty odszkodowania może nastąpić tylko w takim zakresie, w jakim
umyślne zachowanie Ubezpieczającego/ubezpieczonego przyczyniło się do powstania
szkody lub zwiększenia rozmiaru szkody.
3. Za zachowanie Ubezpieczonego/Ubezpieczającego uznaje się działania:
a) Dla Miasta - Prezydenta Miasta,
b) Dla pozostałych jednostek – dyrektora/kierownika jednostki.
DODATKOWA KLAUZULA ZWIĄZKU PRZYCZYNOWEGO
Ubezpieczyciel nie może odmówić ani ograniczyć wypłaty odszkodowania w przypadku
wyrządzenia szkody przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego lub osobę trzecią, w tym
uprawnioną do kierowania pojazdem, w sytuacji kiedy:
a) pojazd nie miał ważnych badań technicznych, o ile od ich terminu końcowego
upłynęło nie więcej niż 30 dni,
b) kierowca nie posiadał aktualnych uprawnień do kierowania pojazdem, o ile od
ich terminu końcowego upłynęło nie więcej niż 30 dni;
c) kierujący zbiegł z miejsca zdarzenia.
KLAUZULA EKSPERTÓW
Jeżeli w wyniku badania zasadności roszczenia Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego/
Poszkodowanego Ubezpieczyciel wydał decyzję odmowną, natomiast Ubezpieczający/
Ubezpieczony/ Poszkodowany podtrzymuje zasadność podnoszonego roszczenia, wówczas
Ubezpieczający/ Ubezpieczony i Ubezpieczyciel podejmą następujące działania:
Ubezpieczyciel – na wniosek Ubezpieczającego/Ubezpieczonego – powoła na swój
koszt eksperta (lub ekspertów) w zakresie, w jakim Ubezpieczający/Ubezpieczony
kwestionuje
stanowisko
Ubezpieczyciela.
Ekspert
zostanie
wskazany
przez
Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego spośród osób niezwiązanych ze stronami stosunku
ubezpieczenia lub z Poszkodowanym, dających rękojmię sporządzenia bezstronnej i
rzetelnej ekspertyzy.
KLAUZULA ZALICZKOWA
Ubezpieczyciel zobowiązany jest zapłacić Ubezpieczającemu/Ubezpieczonemu zaliczkę
w wysokości 50% kosztorysowej wartości bezspornej szkody w terminie 14 dni od dnia
powstania szkody, lecz nie później, niż w ciągu 7 dni od dnia otrzymania wniosku o zapłatę
zaliczki. Za bezsporną uważa się szkodę powstałą z ryzyka objętego umową ubezpieczenia,
której szacunkową wysokość ustalił Ubezpieczający/Ubezpieczony, przy akceptacji
Ubezpieczyciela. Wysokość tą jako bezsporną przyjmuje się jedynie dla potrzeb ustalenia
zaliczki.
KLAUZULA POKRYCIA KOSZTÓW WYMIANY URZĄDZEŃ PRZY UTRACIE LUB
ZNISZCZENIU KLUCZYKÓW
W przypadku utraty lub zniszczenia kluczyków (lub innego urządzenia przewidzianego przez
producenta pojazdu umożliwiającego uruchomienie silnika lub odblokowanie zabezpieczeń
przeciwkradzieżowych), Ubezpieczyciel pokryje na podstawie umowy ubezpieczenia AC koszty

2

3

4

5

LPWD

2

2

1

1

2
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6

wymiany zamków drzwi, wyłącznika zapłonu i sterowników urządzeń zabezpieczających pojazd
przed kradzieżą. Utrata kluczyków (bądź innego ww. urządzenia) objęta jest ochroną
ubezpieczeniową jeżeli nastąpiła wskutek kradzieży, bądź zagubienia. Ubezpieczający jest
zobowiązany zgłosić kradzież kluczy (bądź innego ww. urządzenia) na Policję.
KLAUZULA SZKÓD W OGUMIENIU
Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody polegające na zniszczeniu lub
uszkodzeniu ogumienia, również w sytuacji, gdy uszkodzeniu uległo jedynie ogumienie na
skutek wypadku ubezpieczeniowego objętego zakresem ubezpieczenia.
Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwatysiące 00/100)
na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

2

3. UBEZPIECZENIE NNW KIEROWCY I PASAŻERÓW
3.1 ZAKRES UBEZPIECZENIA:
Uszkodzenie ciała lub śmierć kierowcy lub pasażera powstałe w wyniku wypadku w czasie ruch pojazdu
oraz podczas wsiadania i wysiadania.
3.2 SUMA UBEZPIECZENIA:
10.000 zł. na każde miejsce- dla wszystkich pojazdów wg załącznika A1 - wykaz pojazdów, dla
których podany został okres ubezpieczenia dla NNW
Pojazdy dla których nie wskazano okresu ubezpieczenia dla NNW nie są ubezpieczane w tym zakresie.
3.3 PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA – Następstwa nieszczęśliwych wypadków, uszkodzenie ciała lub
śmierć kierowcy lub pasażera, powstałe w wyniku wypadku w czasie ruch pojazdu oraz podczas wsiadania i
wysiadania
4. UBEZPIECZENIE ASSISTANCE
4.1. ZAKRES UBEZPIECZENIA
Zakresem ubezpieczenia objęte są zdarzenia polegające na:
4.1.1 wystąpieniu w pojeździe zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od
utraty, zniszczenia lub uszkodzenia (Autocasco) uniemożliwiającego kontynuowanie podróży lub
powrót do miejsca siedziby Ubezpieczonego lub Korzystającego,
4.1.2. wystąpieniu w pojeździe awarii uniemożliwiającej kontynuowanie podróży lub powrót do
miejsca siedziby Ubezpieczającego lub Korzystającego,
4.1.3. unieruchomieniu pojazdu na skutek rozładowania akumulatora, utraty lub uszkodzenia kluczy
(fabrycznych urządzeń służących do otwarcia i uruchomienia pojazdu), przebicia opony, jak również
braku lub niewłaściwego paliwa w zbiorniku pojazdu.
4.2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje pomoc techniczną i informacyjną w związku z wypadkiem,
awarią, kradzieżą, unieruchomieniem pojazdu oraz urazem ciała kierowcy.
Pomocy techniczna obejmuje co najmniej:
4.2.1. holowania lub transportu uszkodzonego pojazdu do zakładu naprawczego – limit zgodny z OWU
Ubezpieczyciela
4.2.2. naprawę lub uruchomienie pojazdu na miejscu - limit zgodny z OWU Ubezpieczyciela
Udzielenie pomocy technicznej nie jest ograniczone odległością miejsca zdarzenia (postoju pojazdu) od
miejsca siedziby Ubezpieczającego lub Korzystającego,
4.3. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA – pojazdy wymienione w załączniku A1-wykaz
pojazdów, dla których podano okresy ubezpieczenia dla ubezpieczenia, Assistance.
Pojazdy dla których nie wskazano okresu ubezpieczenia dla Assistance nie są ubezpieczane w tym
zakresie.
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Zakres ubezpieczenia dotyczy samochodów osobowych oraz samochodów ciężarowych o DMC poniżej
3,5 t. Nie dotyczy pozostałych pojazdów.
4.5. ZAKRES TERYTORIALNY: Polska.

5.

UBEZPIECZENIE SZYB

5.1 ZAKREZ UBEZPIECZENIA
Zakresem ubezpieczenia objęte są koszty wymiany lub naprawy uszkodzonej szyby, do której uszkodzenia
doszło w okresie ubezpieczenia,
Ubezpieczenie dotyczy szyb samochodowych (przednich, bocznych, tylnych) będących integralną częścią
pojazdu.
5.2. SUMA UBEZPIECZENIA
Minimum 2.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
5.3. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA – pojazdy wymienione w załączniku A1-wykaz
pojazdów, dla których podano okresy ubezpieczenia dla ubezpieczenia Szyb. Pojazdy dla których nie
wskazano okresu ubezpieczenia dla Szyb nie są ubezpieczane w tym zakresie.
Zakres ubezpieczenia dotyczy samochodów osobowych oraz samochodów ciężarowych o DMC poniżej 3,5 t
Nie dotyczy pozostałych pojazdów.
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Przetarg na usługi Ubezpieczenia komunikacyjne dla Zakład Oczyszczania i Gospodarki MZO
S.A.

