MZO/TI/2018/5 – Część nr 1 – Usługa ubezpieczenia majątku ZOiGO „MZO” S.A. – załącznik nr 5a

I. INFORMACJE OGÓLNE
Nazwa przedsiębiorstwa:

Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO Spółka
Akcyjna

Adres siedziby:

63-400 Ostrów Wielkopolski
ul. Staroprzygodzka138

Miejsce ubezpieczenia:

63-400 Ostrów Wielkopolski
ul. Staroprzygodzka 138 – Zarząd, Administracja, Biuro Obsługi
Klienta, Księgowość, Kasa, Dział wykonawstwa Usług- Baza
Transportowa
63-400 Ostrów Wielkopolski
ul. Batorego 35- Warsztat
63-400 Ostrów Wielkopolski
ul. Staroprzygodzka 121 – Składowisko, Kompostownia,
Sortownia

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

REGON:

250448570

NIP:

622-10-01-188

PKD:

38.11Z
38.12ZZ
38,21Z
38.22Z

Okres ubezpieczenia:

13.10.2018 do 12.10.2019

Płatność składki:

Okres ubezpieczenia : od 13.10.2018 do 12.10.2019
Dwie raty
I do 15.10.2018
II do 30.01.2019

Klauzule wspólne dla wszystkich typów ubezpieczeń
(brzmienie zgodne z załączonym wykazem klauzul):

Klauzula nr 1 – Klauzula reprezentantów
Klauzula nr 2 – Klauzula okolicznościowa
Klauzula nr 3 – Klauzula oględzin
Klauzula nr 4 – Klauzula zaliczkowa
Klauzula nr 5 - Klauzula kosztów dodatkowych
Klauzula nr 6 - Klauzula początku okresu odpowiedzialności ubezpieczyciela
Klauzula nr 7 - Klauzula stempla bankowego
Klauzula nr 8 - Klauzula zakazu potrącania
Klauzula nr 9 - Klauzula prolongaty zapłaty składki
Klauzula nr 10 - Klauzula terminu zgłaszania szkód
Klauzula nr 11 - Klauzula ważnych powodów wypowiedzenia
Klauzula nr 12 - Klauzula pro rata temporis

II. RODZAJE RYZYK
1. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych
Zakres ubezpieczenia:

Pełny, obejmujący m.in. szkody powstałe wskutek pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu,
upadku statku powietrznego, huraganu, powodzi, gradu, deszczu nawalnego, śniegu,
osunięcia się ziemi, zapadania się ziemi, lawiny, trzęsienia ziemi, dymu i sadzy, huku
ponaddźwiękowego, uderzenia pojazdu oraz szkody wodociągowe.

Przedmiot i suma ubezpieczenia:
Przedmiot
System ubezpieczenia

Typ wartości

Suma ubezpieczenia

ubezpieczenia
Środki trwałe:

Sumy stałe

Księgowa brutto

-budynki i budowle Gr1-

22.460.085,55
18.261.676,68

2
w tym:
a) hala sortownia

1.015.957,48

odpadów
b) składowisko

3.514.415,00

odpadów komunalnych.
kwatera
c) składowisko odpadów

2.528.107,24

innych
d) plac utwardzony

2.464.422,71

kompostowni
e) zbiornik na paliwo

33.930,90

FuelMaster Premium
f) hala magazynowa

3.003.799,00

g)bud. administracyjno -

1.919.971,00

biurowy
-maszyny, urządzenia i

Sumy stałe

Księgowa brutto

wyposażenie Gr 4-8

4.311.919,80

- środki obrotowe

Sumy stałe

Odtworzeniowa

100.000,00

- nakłady inwestycyjne

Sumy stałe

Odtworzeniowa

800.000,00

- mienie pracownicze

Sumy stałe

Odtworzeniowa

127 x 320,00 = 40.640,00

-wartości pieniężne

Sumy stałe

Odtworzeniowa

32.000,00

w środkach własnych i
obcych*

-banery, neony
reklamowe wraz z

Sumy stałe

Odtworzeniowa

10.000,00

osprzętem
- namiot reklamowy
prezentacyjny

4.000.00

- niskocenne składniki
majątku

Sumy stałe

Księgowa brutto

54.222,04

- ubezpieczenie szyb i

Sumy stałe

Odtworzeniowa

25.000,00

innych przedmiotów od
stłuczenia – zakres
pełny
Razem :

23.525.947,59

Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO S.A. deklaruje do ubezpieczenia środki trwałe według wartości księgowej
brutto pomimo iż w niektórych przypadkach stopień umorzenia środka trwałego może przekroczyć 50% . Bardzo proszę o
potwierdzenie przyjęcia do kalkulacji ubezpieczeń środków trwałych wg WKB oraz faktu, iż w przypadku szkody nie będzie
miało to wpływu na wypłatę odszkodowania.
Klauzule dodatkowe (w brzmieniu według załączonego wykazu klauzul):
-

Klauzula nr 32 – Klauzula automatycznego pokrycia – roczny okres pokrycia

-

Klauzula nr 37 – Klauzula upadku na ubezpieczone mienie

-

Klauzula nr 38 – Klauzula szkód wodociągowych ( limit 100.000,00zł)

-

Klauzula nr 41 – Klauzula ubezpieczenia robót budowlanych, montażowych i instalacyjnych ( limit 500.000,00zł

-

Klauzula nr 52 – Klauzula przepięciowa ( limit 500.000zł)

-

Klauzula nr 79- Klauzula ubezpieczenia kontenerów i pojemników na odpady w miejscu świadczenie tych usług z
limitem 10.000,00zł na wszystkie oraz 1.500,00 na jedno zdarzenie. Z włączeniem dewastacji.
Franszyza redukcyjna 100,00zł .

Klauzule fakultatywne punktowane (w brzmieniu według załączonego wykazu klauzul):
-

Klauzula nr 26 – Klauzula lokalizacji

-

Klauzula nr 27 – Klauzula przeniesienia praw

-

Klauzula nr 28 – Klauzula odbudowy w innej lokalizacji

-

Klauzula nr 35 - Klauzula likwidacyjna

-

Klauzula nr 36 – Klauzula przechowywania/składowania

-

Klauzula nr 39 – Klauzula niezachowania parametrów prądu elektrycznego (limit 500.000,00zł)

-

Klauzula nr 40 - Klauzula katastrofy budowlanej ( limit 500.000,00zł)

-

Klauzula nr 42 – Klauzula pokrycia kosztów skażenia i zanieczyszczenia

-

Klauzula nr 45 - Klauzula aktów terroryzmu, sabotażu ,rozruchów, strajków ( limit 300.000,00zł)

-

Klauzula nr 46 – Klauzula kosztów dostosowania się do zaleceń organów państwowych

-

Klauzula nr 47 - Klauzula likwidacyjna w środkach niskocennych

-

Klauzula nr 48 – Klauzula definicji huraganu

-

Klauzula nr 49 – Klauzula uderzenia pojazdu

-

Klauzula nr 50 – Klauzula definicji powodzi

-

Klauzula nr 51 – Klauzula definicji opadów śniegu

-

Klauzula nr 53 – Definicja sabotażu

-

Klauzula nr 55 – Definicja pioruna

-

Klauzula nr 56 - Definicja wybuchu

-

Klauzula nr 59 – Klauzula odkupienia urządzeń

-

Klauzula nr 61 – Klauzula dewastacji

Franszyza redukcyjna : 500 zł za wyjątkiem pożaru , wybuchu ,sadzy , dymu dla szkód powstałych w lokalizacji 63-300
Ostrów Wielkopolski ul.Staroprzygodzka 121 za wyjątkiem budynków administracyjno – socjalnych, technicznych i
magazynowych gdzie będzie wynosić 5% wartości szkody nie mniej niż 25.000 zł.
- ryzyko stłuczenia szyb i innych przedmiotów szklanych : zniesiona
- klauzula katastrofy budowlanej : 5% wartości szkody nie mniej niż 3.000zł
- klauzula włączenia aktów terroru : 10%wartości szkody nie mniej niż 5.000 zł
- klauzula SRCC: 10% wartości szkody nie mniej niż 5.000zł
- klauzula ubezpieczenia kontenerów i pojemników na odpady : 100 zł

2. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
Zakres ubezpieczenia:

Pełny oraz ryzyko kradzieży z włamaniem i rabunku

Przedmiot i suma ubezpieczenia:
Przedmiot ubezpieczenia

Typ wartości

Suma ubezpieczenia

Sprzęt elektroniczny stacjonarny

Brutto

146.962,93

Sprzęt elektroniczny stacjonarny ( system telewizji

Brutto

114.927,27

Brutto

33.641,30

przemysłowej na składowisku nr inw.006-354-629,
monitoring TV ONLY nr inw.006-972-629 )
Sprzęt elektroniczny stacjonarny ( system instalacji
alarmowej domofonowej w siedzibie
ul.Staroprzygodzka 138

Sprzęt elektroniczny przenośny

Brutto

84.711,41

Sprzęt elektroniczny przenośny ( system

Brutto

119.210,77

Oprogramowanie gr.9

Brutto

123.367,06

(wykaz w załączeniu)

Razem:

622.820,74

monitorowania pojazdów nr inwen, 006-599-669 ,
system monitorowania poj.X-Track nr inwent 006813-669

Klauzule fakultatywne punktowane (w brzmieniu według załączonego wykazu klauzul):
-

Klauzula nr 26 – Klauzula lokalizacji

-

Klauzula nr 27 – Klauzula przeniesienia praw

-

Klauzula nr 35 – Klauzula likwidacyjna

-

Klauzula nr 82 – Klauzula automatycznego pokrycia dla sprzętu elektronicznego

-

Klauzula nr 84 - Klauzula wieku sprzętu elektroniczne

Franszyza redukcyjna : 300 zł
3. Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku
Zakres ubezpieczenia:

Kradzież z włamaniem i rabunek oraz dewastacja wyniku włamania lub jego próby
na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia , obowiązujące dla
wszystkich lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia.

TomPrzedmiot i suma ubezpieczenia:
Przedmiot ubezpieczenia

System ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia

Wyposażenie plus dewastacja

Pierwsze ryzyko

40.000,00zł

Wartości pieniężne od kradzieży z włamaniem

Pierwsze ryzyko

40.000,00zł

Wartości pieniężne od rabunku w lokalu

Pierwsze ryzyko

40.000,00zł

Środki obrotowe plus dewastacja

Pierwsze ryzyko

50.000,00zł

Gotówka w transporcie

Pierwsze ryzyko

40.000,00zł

Mienie pracownicze

Pierwsze ryzyko

1.000,00zł

Razem:

211.000,00

Klauzule fakultatywne punktowane (w brzmieniu według załączonego wykazu klauzul):
-

Klauzula nr 59 – Klauzula odkupienia urządzeń

-

Klauzula nr 61 – Klauzula dewastacji

-

Klauzula nr 62 - Klauzula kradzieży urządzeń zewnętrznych

-

Klauzula nr 63 – Klauzula kosztów naprawy zabezpieczeń

Franszyza redukcyjna : 500 zł

4. Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od szkód elektrycznych
Zakres ubezpieczenia:

Ubezpieczeniem objęte są szkody będące wynikiem działania prądu elektrycznego,
bez względu na przyczynę pierwotną, w wyniku których urządzenia nie mogą
osiągnąć parametrów znamionowych, w szczególności zaś szkody wynikłe z :
a)

niewłaściwej obsługi,

b) niezadziałania lub wadliwego funkcjonowania zabezpieczeń chroniących
urządzenia,
c)

zmiany napięcia zasilania poniżej lub powyżej napięcia znamionowego,

d) zaniku napięcia jednej lub kilku faz,
e)

zmiany wartości częstotliwości prądu elektrycznego powstałego wskutek
awarii,

f)

uszkodzenia izolacji,

g) osłabienia izolacji,
h) zwarcia / spięcia,
lub z jakiejkolwiek innej przyczyny związanej z działaniem prądu elektrycznego
wyraźnie nie wyłączonej, w sposób pociągający za sobą konieczność wymiany lub
naprawy.
Przedmiot i suma ubezpieczenia:
Czynne zainstalowane na stałe maszyny, aparaty, silniki i inne urządzenia
elektroenergetyczne, do których stosuje się przepisy normujące eksploatację
techniczną urządzeń elektroenergetycznych.
Łączna moc zainstalowanych urządzeń: 156 kW
Suma ubezpieczenia : 70.000,00 zł ( najwyższa wartość urządzenia)

Klauzule fakultatywne punktowane (w brzmieniu według załączonego wykazu klauzul):
-

Klauzula nr 35 – Klauzula likwidacyjna

-

Klauzula nr 59 – Klauzula odkupienia urządzeń

-

Klauzula nr 91 – Klauzula ubezpieczenia transformatorów

-

Klauzula nr 92 – Klauzula włączająca odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzęta
drobne

Franszyza redukcyjna : 1.000 zł

5. Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii.
Zakres ubezpieczenia:

Wszelkie szkody powstałe wskutek nagłych i niespodziewanych zdarzeń,
w szczególności szkody wynikłe z :
a)

błędów w projektowaniu lub konstrukcji,

b) błędów popełnionych w trakcie produkcji maszyny lub urządzenia oraz
użycia do produkcji niewłaściwego bądź wadliwego materiału,
c)

eksploatacji w wyniku:

-

niewłaściwej obsługi,

-

wandalizmu, za który uważa się rozmyślne działanie osób trzecich, nie
związanych z ubezpieczającym stosunkiem pracy lub innym stosunkiem
zobowiązaniowym,

-

braku działania lub wadliwego działania urządzeń sygnalizacyjnych,
pomiarowych lub zabezpieczających,

-

niedoboru wody w kotłach maszyn parowych,

-

nadmiernego ciśnienia,

-

zwarcia, przepięcia, przetężenia i innych przyczyn elektrycznych,

-

poluzowania się części,

-

dostania się ciała obcego,

lub z jakiejkolwiek innej przyczyny wyraźnie nie wyłączonej w sposób pociągający
za sobą konieczność wymiany lub naprawy.

Przedmiot i suma ubezpieczenia: (wartość brutto)

442.686,32zł

- Linia sortownicza FALUBAZ, nr inwen.006-752-643, rok 2011 – 113.593,00
- Waga samochodowa wysypisko, nr inwen.006-272-660 – 63.466,67
- Prasa z perforatorem ROCZNIAK, typ. PR60Ta, nr inwen.006-727-659, rok 2010 –
190.695.75
- Prasokontener Zentex 20m3, nr inwent.006-907-681, rok 2010 – 41.000,00
- Zbiornik paliwa Fuelmaster PRE, nr inwent. 006-886-603 – 33.930,90
Klauzule fakultatywne punktowane (w brzmieniu według załączonego wykazu klauzul):
-

Klauzula nr 35 – Klauzula likwidacyjna

-

Klauzula nr 59 – Klauzula odkupu urządzeń

-

Klauzula nr 60 – Klauzula uszkodzenia elementu maszyny

-

Klauzula 006 -

-

Klauzula nr 302 – Klauzula pokrycia kosztów naprawy uszkodzeń powstałych w mieniu otaczającym na skutek awarii

pokrycia dodatkowych kosztów przesyłek ekspresowych i nadgodzin, limit 10% wartości szkody,

ubezpieczonych maszyn i urządzeń, limit 100.000,00zł
-

Klauzula ubezpieczenia fundamentów, limit 100.000,00zł
Franszyza redukcyjna : 5% wartości szkody, nie mniej niż 3.000,00 zł

6. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i użytkowania mienia (reżim
deliktowy i kontraktowy) .
Suma gwarancyjna : 3.000.000,00zł na jedno i wszystkie zdarzenia
Zakres terytorialny : Europa
Obrót za rok 2017 : 21.485.000,00zł
Planowany obrót na rok 2018 : 21.900.000,00zł
Liczba zatrudnionych osób : 127
Fundusz płac : 6.619.000,00zł
Klauzule dodatkowe :
- odpowiedzialność cywilna najemcy w nieruchomościach i mieniu ruchomym, sublimit 500.000,00zł na wszystkie i
jedno zdarzenie.
-

odpowiedzialność cywilna pracodawcy za wypadki przy pracy, sublimit 500.000,00zł na wszystkie i jedno zdarzenie.

-

szkody wyrządzone przez wadliwie wykonane prace albo usługi, do sumy ubezpieczenia.

-

szkody w mieniu poddanym obróbce, czyszczeniu lub naprawie, sublimit 100.000,00zł na wszystkie i jedno zdarzenie.

-

OC za szkody w środowisku, sublimit 1.000.000,00zł na wszystkie i jedno zdarzenie.

-

OC za szkody powstałe w mieniu należącym do osób trzecich , powstałe na skutek zalania w następstwie awarii
urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych lub centralnego ogrzewania, sublimit 50.000,00zł na wszystkie i jedno
zdarzenie.

OC za szkody wyrządzone w środkach transportu podczas prac ładunkowych – sublimit 200. 000,00zł na

-

wszystkie i jedno zdarzenie.
OC za szkody wyrządzone osobą trzecim przez podwykonawców ubezpieczającego z zachowaniem prawa

-

regresu szkody przez ubezpieczyciela, sublimit 100.000,00zł
- OC za szkody wyrządzone podwykonawcą przez Ubezpieczonego, o ile podwykonawca nie jest Ubezpieczonym w
umowie ubezpieczenia lub szkoda nie została wyrządzona w przedmiocie wykonywanych / wykonanych prac lub usług
-

włączenie odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu
ubezpieczeniu OC (maszyny typu wózki widłowe, dźwigi, wyciągarki , suwnice etc.), sublimat:
200.000,00zł

- OC za szkody w rzeczach znajdujących się w pieczy pod dozorem lub kontrolą Ubezpieczonego , sublimit :
500.000,00zł
- OC za szkody wyrządzone w związku z odbywaniem podróży służbowych sublimit: 50.000,00 zł
- OC za szkody wyrządzone w podziemnych instalacjach lub urządzeniach
- OC za szkody spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, chyba że Ubezpieczony o chorobie wiedział lub przy
dołożeniu należytej staranności wiedzieć powinien.

Franszyza redukcyjna : 500 zł za wyjątkiem szkód w kontenerach osób trzecich gdzie wynosić będzie 50zł w każdej szkodzie
rzeczowej oraz klauzuli oc za szkody w środowisku gdzie będzie wynosić 10% nie mniej niż 5.000 zł w każdej szkodzie
rzeczowej

7.Ubezpieczenie maszyn budowanych od wszystkich ryzyk:
- Przedmiot ubezpieczenia
a) Kompaktor ( maszyna do zagęszczania odpadów na składowisku) typ TANA 30B , osób 1 , nr inwent. 005-257-580, rok
produkcji 1993 – suma ubezpieczenia 140.000,00zł
b) Ładowarka kołowa typ Ł34B, osób 1, nr inwent. 005-352-580 , rok produkcji 2000 – suma ubezpieczenia 133.350,00zł
c) Spycharka typ B10M , osób 1,nr inwent. 005-429-580, rok produkcji 2005 – suma ubezpieczenia 318.000,00zł
d) Koparka gąsienicowa typ K408, osób 1, nr inwent. 005-282-588,rok prod.1988 – suma ubezpieczenia 17.733,33zł
e) Ładowarka kołowa typ 534E, osób 1, nr inwent. 005-801-580, rok prod.2012 – suma ubezpieczenia 492.292,00zł
f) Wózek widłowy typ H30T , osób 1 , nr inwent. 007-940-763, rok prod.2010- suma ubezpieczenia 49.463,28zł
g) Zamiatarka Scandia 3W, osób 1 , nr inwent. 005-468-582, - suma ubezpieczenia 228.073,69zł
- Suma ubezpieczenia ( wartość odtworzeniowa ): 1.378.912,30zł

- Zakres ubezpieczenia

Ubezpieczenie obejmuje szkody powstałe w przedmiocie ubezpieczenia w miejscu i okresie ubezpieczenia, będące
bezpośrednim następstwem zdarzeń losowych, powodujących konieczność odtworzenia – przez co rozumuje się naprawę lub
wymianę uszkodzonego lub zniszczonego przedmiotu albo w przypadku kradzieży – ponowne nabycie.
Klauzule dodatkowe:
-

Klauzula transportowa 401 A – sublimit 500.000,00zł

Klauzule fakultatywne punktowane (w brzmieniu według załączonego wykazu klauzul):
-

Klauzula nr 27 – Klauzula przeniesienia praw

-

Klauzula nr 35 – Klauzula likwidacyjna

-

Klauzula nr 59 – Klauzula odkupienia urządzeń

-

Klauzula nr 60 – Klauzula uszkodzenia elementu maszyny
Franszyza redukcyjna : 5% nie mniej niż 1.000 zł

