Załącznik nr 9 do SIWZ
TREŚCI KLAUZUL DODATKOWYCH
1. Klauzula reprezentantów;
Zakresem ubezpieczenia nie są objęte Szkody spowodowane przez umyślne działanie lub rażące niedbalstwo
Reprezentantów Ubezpieczającego. Przez reprezentantów rozumiemy:

dyrektora, zastępcę dyrektora, pełnomocnika lub zarządcę,
2. Klauzula automatycznego pokrycia nowonabytego mienia (nie dotyczy środków obrotowych)
Ustala się, że nowo nabyte składniki majątku ruchomego spełniające warunki objęcia ubezpieczeniem zgodnie z
umową ubezpieczenia, oraz wzrost wartości przedmiotu ubezpieczenia stanowiącego składniki majątku
ruchomego - wskutek dokonanych inwestycji będą automatycznie pokryte niniejszą polisą z chwilą objęcia ich w
posiadanie przez Ubezpieczonego a w przypadku wzrostu wartości składników mienia ruchomego wskutek
dokonanych inwestycji od chwili ukończenia prac modernizacyjnych (inwestycji). Automatyczna ochrona
ubezpieczeniowa odnosi się wyłącznie do miejsc ubezpieczenia wskazanych w umowie ubezpieczenia.
Zgłaszanie do ubezpieczenia tego mienia oraz poczynionych inwestycji będzie się odbywało w sposób
następujący: do dnia 10-tego od daty zakończenia okresu ubezpieczenia, Ubezpieczony poinformuje
Ubezpieczyciela o nabytym mieniu oraz o inwestycjach zrealizowanych i zarejestrowanych w ostatnich dwunastu
miesiącach. Składka za doubezpieczenie będzie naliczana „pro rata temporis” od dnia miesiąca, w którym
Ubezpieczony objął je w posiadanie. Limit 20% sumy ubezpieczenia.
3. Klauzula automatycznego pokrycia nowych miejsc ubezpieczenia;
Strony postanawiają, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje, obok wymienionych w polisie miejsc, także
wszystkie aktualne i przyszłe lokalizacje własne, wynajmowane, dzierżawione lub w jakikolwiek inny sposób
użytkowane na terenie Polski, w których znajduje się mienie Ubezpieczającego. Ubezpieczony jest zobowiązany
do zgłoszenia nowych miejsc, jeżeli są one wykorzystane dłużej niż 14 dni. Nowe lokalizacje mogą zostać objęte
automatyczną
ochroną
tylko
w
przypadku,
jeżeli
poziom
zabezpieczeń
przeciwpożarowych,
przeciwkradzieżowych oraz przeciwprzepięciowych będzie większy lub na tym samym poziomie, co
w dotychczasowych lokalizacjach objętych ubezpieczeniem.
Limit 2 000 000,00 zł na każdą nowa lokalizację.
4. Klauzula transportowania;
Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową środki obrotowe (zapasy), maszyny, urządzenia i
wyposażenie oraz niskocenne składniki majątku stanowiące własność Ubezpieczającego lub będące w jego
posiadaniu od szkód powstałych w tym mieniu podczas transportu.
Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody powstałe wskutek następujących zdarzeń losowych:
a)
pożar, bezpośrednie uderzenie pioruna, eksplozja, upadek statku powietrznego, huragan, deszcz
nawalny, powódź, grad, lawina, trzęsienie ziemi, osuwanie i zapadanie się ziemi, uderzenie pojazdu, huk
ponaddźwiękowy, dym i sadza, upadek drzew, budynków lub budowli;
b)
wypadek, jakiemu uległ środek transportowy,
c)
rabunek,
d)
kradzież pojazdu wraz z przewożonym mieniem,
e)
kradzieży z włamaniem,
f)
upadek podczas załadunki i/lub rozładunku.
Za początek transportu uważa się moment rozpoczęcia załadunku ubezpieczonego mienia, a za koniec
transportu – moment zakończenia wyładunku w miejscu docelowym. Szkody powstałe w wyniku zdarzeń
losowych wskazanych powyżej a mających miejsce podczas załadunku i rozładunku mienia są objęte
ubezpieczeniem.
Limit: 50 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
5. Klauzula wartości księgowej brutto;
Mienie podlegające ubezpieczeniu zostanie ubezpieczone wg wartości księgowej brutto bez względu na stopień
umorzenia lub zużycia technicznego. Uzgadnia się, że w przypadku, gdy podstawa szacowania zadeklarowana
została wg wartości księgowej brutto, górną granicą odpowiedzialności jest suma ubezpieczenia pojedynczej
maszyny określona wg wartości księgowej brutto.
Rozmiar szkody dla ubezpieczonych maszyn określa się następująco:
1) w przypadku szkody częściowej, jeżeli maszyna kwalifikuje się do naprawy – rozmiar szkody odpowiada
kosztom jej naprawy, z uwzględnieniem kosztów transportu, demontażu i ponownego montażu, potwierdzonych
rachunkiem wykonawcy lub kalkulacją Ubezpieczającego, który usunął szkodę we własnym zakresie oraz opłat
celnych i innych tego typu należności z wyłączeniem kosztów transportu ekspresowego i lotniczego,
2) w przypadku szkody całkowitej, jeżeli maszyna kwalifikuje się do wymiany – rozmiar szkody odpowiada jej
wartości odtworzeniowej bezpośrednio przed wystąpieniem szkody (nie więcej jednak niż suma ubezpieczenia).
Przez wartość odtworzeniową rozumie się cenę zakupu nowych maszyn tego samego rodzaju i wydajności lub o
najbardziej zbliżonych parametrach technicznych łącznie z kosztami transportu, cłem, podatkami i innymi
opłatami (np. notarialnymi, skarbowymi),
Dla mienia ubezpieczonego wg wartości księgowej brutto nie ma zastosowania klauzula proporcji.
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6. Klauzula Leeway;
Strony postanawiają, że w przypadku szkody, klauzula proporcjonalności będzie stosowana tylko w przypadku
mienia, którego wartość rzeczywista w momencie powstania szkody będzie wyższa niż 120% sumy
ubezpieczenia.
7. Klauzula stempla bankowego
Strony postanawiają, że termin płatności jest zachowany w przypadku, gdy ubezpieczający dokona obciążenia
swego konta na rzecz ubezpieczyciela najpóźniej w dniu wskazanym jako dzień płatności składki lub jej raty w
polisie pod warunkiem posiadania wystarczających środków pieniężnych na koncie.
8. Klauzula dewastacji i wandalizmu;
Ubezpieczeniem zostają objęte szkody powstałe w wyniku wandalizmu rozumianego jako zniszczenie lub
uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie działając z zamiarem jego zniszczenia lub uszkodzenia.
Limit: 300 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
9. Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie;
Ustala się dodatkowy limit odpowiedzialności ponad sumę ubezpieczenia, obejmujący koszty zastosowania
wszelkich dostępnych środków w celu zabezpieczenia ubezpieczonego mienia bezpośrednio zagrożonego
wystąpieniem szkody i zmniejszenia szkody objętej zakresem ubezpieczenia, jeżeli środki te były celowe,
chociażby okazały się bezskuteczne; koszt usunięcia pozostałości po szkodzie. Niniejsza klauzula ma
zastosowanie w przypadku, gdy koszty, o których mowa powyżej, nie są pokryte w ramach sumy ubezpieczenia
oraz limitów określonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Limit: 50 000,00 zł na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
10. Klauzula katastrofy budowlanej;
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia i ogólnych
warunków ubezpieczenia, ustala się, że ochroną ubezpieczeniową objęte zostają szkody powstałe w wyniku
katastrofy budowlanej rozumianej jako samoistne, niezamierzone i gwałtowne zawalenie się całości bądź części
obiektu niezależnie od przyczyny pierwotnej. Poza pozostałymi nie zmienionymi niniejszą klauzulą włączeniami
określonymi w ogólnych warunkach ubezpieczenia i umowie ubezpieczenia, niniejsza klauzula nie obejmuje
szkód w obiektach:
- nie posiadających odbioru końcowego robót, dokonanego przez organ nadzoru budowlanego
- tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania
- użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem
Limit: 5 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
11. Klauzula drobnych prac remontowo – budowlanych;
Strony postanawiają, że ubezpieczenie od wszystkich ryzyk obejmuje także szkody powstałe w związku
z prowadzeniem drobnych robót budowlano – montażowych w mieniu będącym:

przedmiotem ubezpieczenia – do sum ubezpieczenia określonych w umowie ubezpieczenia,

przedmiotem drobnych robót budowlano – montażowych, do kwoty 100 000, - zł na wszystkie zdarzenia w
okresie ubezpieczenia, w zakresie i na warunkach określonych w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem,
że:
a) prowadzone roboty nie wymagają zgody (pozwolenia na budowę zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane)
odpowiednich organów władzy zgodnie z obowiązującymi przepisami,
b) realizacja drobnych robót budowlano – montażowych nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu
lub konstrukcji dachu,
Limit: 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
12. Klauzula terminu zgłaszania szkód;
Zawiadomienie Zakładu Ubezpieczeń o szkodzie winno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7
dni roboczych od daty powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości
13. Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie;
Ustala się, że zapisane w OWU, skutki niezawiadomienia Zakładu Ubezpieczeń o szkodzie w odpowiednim
terminie, mają zastosowanie tylko w sytuacji, kiedy miało to wpływ na ustalenie odpowiedzialności za szkodę lub
jej rozmiaru.
14. Klauzula terminu dokonania oględzin;
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i innych postanowień umowy
ubezpieczenia, ustala się, że w przypadku zajścia szkody Ubezpieczyciel zobowiązany jest do dokonania
oględzin w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia szkody.
W przypadku przekroczenia tego terminu, Zakład Ubezpieczeń nie będzie miał prawa odmówić wypłaty bądź
obniżyć kwoty odszkodowania poprzez powołanie się na zarzut dokonania przez Ubezpieczającego zmian w
przedmiocie dotkniętym szkodą. Ponadto ustala się, że Ubezpieczający zwolniony jest z obowiązku
zabezpieczenia niezmienności stanu faktycznego po zaistnieniu szkody, jeżeli wymagają tego względy
bezpieczeństwa lub konieczne jest zapobieżenie dalszym stratom wynikającym ze specyfiki działalności.
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15. Klauzula pro rata temporis;
Sposób obliczania składki ubezpieczeniowej za okresy krótsze niż rok. Należną składkę oblicza się mnożąc
wielkość składki rocznej przez czas trwania ubezpieczenia, (za rok uznaje się 360 dni, za miesiąc 30 dni).
16. Klauzula ubezpieczenia szkód estetycznych (graffiti);
Ustala się, że ochroną ubezpieczeniową objęte zostaną szkody estetyczne polegające na pomalowaniu,
porysowaniu, zarysowaniu powierzchni, umieszczeniu napisów i innych znaków graficznych na ubezpieczonym
mieniu przez osoby pozostające poza stosunkiem ubezpieczeniowym. Limit: 20 000,00 zł na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
17. Klauzula poszukiwania miejsca awarii/wycieku;
Towarzystwo zrefunduje uzasadnione i udokumentowane koszty poszukiwania miejsca powstania wycieku i
usunięcia awarii będącej jego przyczyną. Limit: 20 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia.
18. Klauzula kradzieży zwykłej;
Ubezpieczyciel obejmuje ochrona zdarzenia polegające na tzw. kradzieży zwykłej bez włamania, niewyjaśnionym
zaginięciu lub zgubieniu ubezpieczonego mienia. Suma ulega odnowieniu po wypłacie odszkodowania na
wniosek Zamawiającego, po wyrażeniu zgody przez Wykonawcę oraz po opłaceniu dodatkowe składki. Limit:
10 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
19. Klauzula mobilności (ubezpieczenie sprzętu przenośnego poza miejscem ubezpieczenia na
terenie RP);
Niniejszą klauzulą rozszerza się zakres pokrycia ubezpieczeniowego o szkody powstałe w sprzęcie ruchomym
i/lub przenośnym w czasie, kiedy znajduje się on poza miejscem ubezpieczenia określonym w dokumencie
ubezpieczenia.
20. Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych;
Ubezpieczyciel oświadcza, że stan zabezpieczeń przeciwpożarowych ubezpieczonego majątku uznaje za
wystarczający. Jeżeli wskutek przeprowadzenia ewentualnej lustracji zostaną stwierdzone braki w
zabezpieczeniach Ubezpieczyciel wyznaczy Ubezpieczonemu termin na ich uzupełnienie nie krótszy niż 60 dni
na ich uzupełnienie. Jeżeli po tym terminie nie zostaną wprowadzone konieczne zabezpieczenia Ubezpieczyciel
może uchylić się od odpowiedzialności, jeżeli brak zabezpieczeń miał wpływ na powstanie szkody.
21. Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych;
Ubezpieczyciel oświadcza, że stan zabezpieczeń przeciwkradzieżowych ubezpieczonego majątku uznaje za
wystarczający. Jeżeli wskutek przeprowadzenia ewentualnej lustracji zostaną stwierdzone braki w
zabezpieczeniach Ubezpieczyciel wyznaczy Ubezpieczonemu termin na ich uzupełnienie nie krótszy niż 60 dni
na ich uzupełnienie. Jeżeli po tym terminie nie zostaną wprowadzone konieczne zabezpieczenia Ubezpieczyciel
może uchylić się od odpowiedzialności, jeżeli brak zabezpieczeń miał wpływ na powstanie szkody.
22. Klauzula warunków i taryf;
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU oraz innych postanowień
umowy ubezpieczenia, ustala się, że w przypadku doubezpieczenia, uzupełniania lub podwyższania sumy
ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia, zastosowanie mieć będą warunki umowy oraz stawki ubezpieczeniowe
obowiązujące w umowie ubezpieczenia w dniu zawarcia umowy.
23. Klauzula ubezpieczenia awarii i uszkodzeń maszyn, urządzeń lub aparatów;
Ustala się, że zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody polegające na awariach lub uszkodzeniach (w
tym szkody elektryczne) maszyn, urządzeń aparatów zainstalowanych w miejscu wymienionym w umowie,
zdatnych do użytku i użytkowanych zgodnie z przeznaczeniem, których testy próbne zostały zakończone z
wynikiem pozytywnym; za awarię i uszkodzenie uważa się stan techniczny maszyny, urządzenia lub aparatu,
który ogranicza lub uniemożliwia jego dalsza eksploatację, oraz zmniejszenie sprawności lub niesprawność
maszyny, urządzenia lub aparatu ograniczające jego zdatność do działania.
W szczególności ochrona ubezpieczeniowa obejmuje:
- maszyny, urządzenia, aparaty, instalacje elektryczne od szkód spowodowanych niewłaściwym działaniem prądu
elektrycznego, w szczególności powstałych w wyniku zwarcia uszkodzenia izolacji, nadmiernego wzrostu lub
obniżenia napięcia, przegrzania, okopcenia, itp.;
- maszyny, urządzenia, aparaty od szkód mechanicznych spowodowanych :
a) działaniem człowieka,
b) wadami produkcyjnymi,
c) przyczynami eksploatacyjnymi.
Za szkody spowodowane:
a) działaniem człowieka - uważa się szkody powstałe wskutek nieumyślnego błędu uprawnionych do obsługi osób
oraz umyślnego uszkodzenia (zniszczenia) przez osoby trzecie,
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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.
Łączny limit odpowiedzialności: 200 000,00 zł.
24. Klauzula ubezpieczenia szyb i przedmiotów szklanych;
Ubezpieczającemu przysługuje odszkodowanie, jeżeli do szkody w ubezpieczonym mieniu doszło w wyniku
stłuczenia; pęknięcia i/lub porysowania. Przedmiotem ubezpieczenia mogą być: oszklenie zewnętrzne i
wewnętrzne budynków, budowli i konstrukcji; okładziny szklane, szkliwione, kamienne i ceramiczne; reklamy
neonowe i świetlne, szyldy, witryny wystawowe, znajdujące się w obrębie miejsca ubezpieczenia; inne przedmioty
szklane. W granicach limitu odpowiedzialności, ustalonego dla ryzyka stłuczenia szyb lub innych przedmiotów,
odszkodowanie obejmuje także uzasadnione i udokumentowane koszty wynajęcia i ustawienia rusztowań, drabin
lub innego specjalistycznego sprzętu, w tym koszty ich transportu i montażu poniesione w celu dokonania
wymiany mienia, które uległo szkodzie. Limit: 10 000,00 zł.
25. Klauzula swobodnego transferu mienia pomiędzy ubezpieczonymi lokalizacjami;
Ustala się, iż ochroną ubezpieczeniową objęte jest mienie znajdujące się we wszystkich lokalizacjach
Ubezpieczonego, bez konieczności przypisania do określonej lokalizacji. Ubezpieczone mienie może być
przemieszczane pomiędzy poszczególnymi lokalizacjami, bez konieczności zgłaszania do Ubezpieczyciela.
26. Klauzula prewencyjnej sumy ubezpieczenia
W przypadku niedoszacowania sumy ubezpieczenia mienia, prewencyjna suma ubezpieczenia będzie miała
zastosowanie do tych pozycji mienia, w których po szkodzie stwierdzono niedoubezpieczenie. Klauzula będzie
miała zastosowanie w sytuacji kiedy suma ubezpieczenia określona według wartości księgowej brutto lub
wartości odtworzeniowej danego środka trwałego nie będzie wystarczająca do przywrócenia jego stanu sprzed
szkody. Klauzula prewencyjnej sumy ubezpieczenia będzie miała zastosowanie w przypadku
odbudowy/naprawy/wymiany ) danego środka trwałego.
Limit odpowiedzialności: 500 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
27. Klauzula endoskopów
Ochroną ubezpieczeniową zostają objęte określone w umowie ubezpieczenia endoskopy oraz urządzenia do
terapii dożylnej będące użytkowane przez ubezpieczonego w ramach prowadzonej przez niego działalności.
Zakład ubezpieczeń będzie ponosił odpowiedzialność za szkody powstałe w w/w sprzęcie, po spełnieniu
następujących warunków:
a) w czasie przeprowadzania badań będą zachowane warunki bezpieczeństwa, wymagane do utrzymania
urządzenia w należytym stanie;
b) przyrządy dodatkowe będą mogły być zastosowane tylko w przypadku, gdy przewód endoskopu nie jest
załamany w zgięciu;
c) przestrzegane będą każdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego stosowania i mocowania
dodatkowych narzędzi, ich obsługi, konserwacji i przechowywania;
Łączny limit odpowiedzialności: 200 000,00 zł.
28. Klauzula urządzeń do jądrowego rezonansu magnetycznego
Ochroną ubezpieczeniową zostają objęte urządzenia do jądrowego rezonansu magnetycznego. Zakład
ubezpieczeń będzie ponosił odpowiedzialność za szkody powstałe w sprzęcie, tylko wówczas, gdy w/w
urządzenia objęte zostały umową o całkowitej konserwacji. Środki chłodzące (hel i azot), które ulegają zużyciu lub
podlegają wymianie w ramach konserwacji i w związku z tym nie są objęte ubezpieczeniem. Koszty ogrzewania
lub ochładzania kriostatem urządzenia do jądrowego rezonansu magnetycznego (z wyłączeniem oblodzenia)
zostaną uznane tylko wtedy, kiedy pozostają one w bezpośrednim związku ze szkodą w tym urządzeniu, objętą
ubezpieczeniem. Zakład ubezpieczeń pokryje, uwzględnione w wysokości sumy ubezpieczenia, koszty
dostarczonego przez producenta standardowego oprogramowania do urządzenia do jądrowego rezonansu
magnetycznego oraz jego wymiany, jeżeli koszty wymiany pozostają w bezpośrednim związku ze szkodą w tym
urządzeniu, objętą ubezpieczeniem.
29. Klauzula ubezpieczenia lamp elektronowych
Ochrona ubezpieczeniową zostają objęte lampy elektronowe.
Dla szkód spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku, odszkodowanie
wypłacone będzie w pełnej wartości odtworzeniowej. Dla szkód spowodowanych innymi niż w/w przyczynami,
wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona z tytułu zużycia lamp do momentu wystąpienia szkody zgodnie ze
współczynnikiem zużycia podanym przez Wykonawcę w Ogólnych warunkach Ubezpieczenia.
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