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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – KARTA RYZYKA



Opolu nr sprawy DT.261.3.2018

ZADANIE A

UBEZPIECZENIE

CYWILNEJ



strona nr.
Ubezpieczony: Adres

NIP: 7543023121

REGON: 531421584

PKD 2007: 5221Z

Okres Ubezpieczenia

Suma Gwarancyjna/Ubezpieczenia na wszystkie zdarzenia: Suma Gwarancyjna/Ubezpieczenia na jedno zdarzenie:

Rodzaj Ubezpieczenia tak nie

TAK

TAK

TAK

miejsce ubezpieczenia 

Dane podstawowe: M2 Km szt osób

Drogi 540,22

w tym: zamiejskie 526,20

miejskie 14,02

Zatrudnienie 43

1

Wnioskowane rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej OC NR. 5

 nr 6

Zastosowane   Franszyzy

rok
od 03/2013 do 

032014
od 03/2014 do 03/2015

od 03/2015 do 
03/2016

od 03/2016 do 
03/2017

od 03/2017 do 
01/2018

18 6 13 10 12

0% 14 2 4 7 8

na podstawie 

rezerwy

opis rezerwy  uszkodzenie pojazdu 

tak nie
tak

tak

tak

tak

Data

01/2018

inwestycje

szkody (osobowe, rzeczowe, a czyste straty finansowe / o ile
przewidziano ich do ochrony), przewidzianego w umowie wypadku, który miejsce w okresie
ubezpieczenia.

Ubezpieczenie obejmuje straty, które poszkodowany oraz jakie poszkodowany
gdyby mu szkody nie a którego pozostaje w z wypadkiem
ubezpieczeniowym.

Wypadek ubezpieczeniowy obejmuje uszkodzenie lub rozstrój zdrowia oraz zniszczenie lub

zakres terytorialny

Franszyza Integralna

Franszyza Redukcyjna

Powiatowych w Opolu
45-068 Opole, ul. 1-go Maja 29

zimowe utrzymanie dróg http://zdp.opole.pl/305/133/zimowe-utrzymanie-drog-powiatowych-w-powiecie-opolskim.html
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DO WNIOSKU UBEZPIECZENIA O CYWILNEJ

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA



C Nr .......................
SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA-

(zakres obligatoryjny)
Przedmiot ubezpieczenia:
1. Przedmiotem ubezpieczenia je / Ubezpieczonego oraz osób 

wodowane przez 
/ Ubezpieczony

2. Ubezpieczenie obejmuje szkody spowodowane w - przyczynami ich powstania:
a.

b. ),
jezdni i chodników ,

c.
d. w

kiem, ,
e. z rozlania przez smarów
f. stanem technicznym mostów, wiaduktów

drogowym

g. znym oznakowaniem lub brakiem oznakowania uszkodzonego w wyniku wandalizmu lub 

h.
i.

spowodowanego w nawierzchni drogi, w tym 
in

j. i odebranych przez 
budowa lub przebudowa, w tym konserwacja, modernizacja, remont pasa drogowego),

k.

l. robotami konserwacyjnymi, interwencyjn
owymi utrwaleniami  nawierzchni,

       
m.

n. ,
o. rakiem zabezpieczenia robót prowadzonych w pasie drogowym,
p. przez zwi / Ubezpieczony ,
q. uszkodzeniem lub zniszczeniem oraz mienia osób trzecich wskutek

/ Ubezpieczony aniem pasa drogowego,
,

r.

s. obiektów lub , uprzednich u , za które 
,

t.
dmiotów.

2.1 Ubezpieczyciel

2.2 / Ubezpieczonego odstawy 
odmowy udzielenia ochrony ube

3.

ubezpieczen

Specy

4.
– -

WU OC, do
/ Ubezpieczonego.

standardowe – zania i administrowania drogami, 
ulicami  :
A.

/ Ubezpieczonemu / Ubezpieczony

,
B. / Ubezpieczonego

wykonawcom remontów, modernizacji lub innych zabiegów konserwacyjno –
szk przez 

podwykonawców/wykonawców,
C.

owane 

D. z naruszenia przez poszkodowanych przepisów Ustawy Prawo o ruchu dr
ruszenie,

E. / Ubezpieczonego
................................ dn. 

.................................................. ..........................................
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NA REMONTY i ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG
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DO WNIOSKU UBEZPIECZENIA O

ROZSZERZENIA OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ OC



WNIOSKOWANE ROZSZERZENIA OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ OC

ROZSZERZENIE NR 1b podmiotami ubezpieczeniem z szkód w mieniu
lub na osobie 

Szkody w mieniu lub na osobie roszczenia podmiotami ubezpieczonymi na podstawie
tej samej umowy ubezpieczenia - Ubezpieczonymi podmioty, za których oraz
jego jednostki - nie ma listy
podmiotów ubezpieczonych. 

ROZSZERZENIE NR 2

ROZSZERZENIE NR 4

Definicja pracownika: Pod pracownika rozumie na podstawie umowy o
wyboru, mianowania lub umowy o lub która

na podstawie umowy cywilnoprawnej. Za pracownika uznaje
wolontariusza, praktykanta, studenta, lub której ubezpieczony wykonywanie
pracy pracownika agencji pracy tymczasowej na rzecz i pod
kierownictwem ubezpieczonego uznaje za pracownika w rozumieniu niniejszej umowy. W odniesieniu do
pracowników (zgodnie z innych osoby zatrudnione na podstawie umowy o

wyboru, mianowania, umowy o za wypadek przy pracy
zdarzenia jako wypadki przy pracy we przepisach o ubezpieczeniu z
wypadków przy pracy i chorób zawodowych. 

ROZSZERZENIE NR 6

ROZSZERZENIE NR 9

ROZSZERZENIE NR 11 ryzyka wykonania oraz ryzyka niewykonania lub
wykonania porozumienia administracyjnego, w porozumienia administracyjnego, którego
przedmiotem jest przekazanie / Ubezpieczonemu pasa drogowego przez innej
kategorii.

ROZSZERZENIE NR 12

ROZSZERZENIE NR 14

lub kafarów, szkody spowodowane wibracjami

ROZSZERZENIE NR 14a
szkód na lub zawaleniu obiektu budowlanego lub innym

naruszeniu konstrukcji obiektu budowlanego, w tym naruszeniu podpór, spowodowanych
przez / Ubezpieczonego, w trakcie prowadzonych przez niego prac budowlanych /

ROZSZERZENIE NR 14b
szkód osobowych i szkód rzeczowych, niewymienionych w Rozszerzeniu nr14a,

wibracji, ziemi lub osiadania gruntu spowodowanych przez

Rozszerzenie o szkody osobowe i rzeczowe w trakcie /
w tym szkody transportu podczas prac / z szkód w

Podlimit Sumy Gwarancyjnej dla szkód w transportu podczas prac /
 (na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia)

ROZSZERZENIE NR 15b

Podlimit Sumy Gwarancyjnej dla szkód w podczas prac /
 (na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia)

ROZSZERZENIE NR 20

ROZSZERZENIE NR 20a

ROZSZERZENIE NR 21

ROZSZERZENIE NR 22
drogowym i/lub na terenach lub w obiektach administrowanych przez Ubezpiecza-

uczestnikom, 

ROZSZERZENIE NR 15a



ROZSZERZENIE NR 22a

ROZSZERZENIE NR 23

ROZSZERZENIE NR 24

terytorialnego, 

3 . Podlimit w ramach klauzuli za szkody spowodowane przy wykonywaniu
publicznej, w tym za czyste straty z tego ustala w 500 000,- ( na jeden
i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia)  

5. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

ROZSZERZENIE NR 26

ROZSZERZENIE NR 27

ROZSZERZENIE NR 30 do ubezpieczenia szkód osobowych i rzeczowych w z pracami
wyburzeniowymi lub rozbiórkowymi.

Ubezpieczonemu

2) Ochrona ubezpieczeniowa ograniczona jest do faktycznych kosztów odtworzenia dokumentów 

ROZSZERZENIE NR 31

ROZSZERZENIE NR 29a
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KLAUZULE BROKERSKIE



WYKAZ KLAUZUL BROKERSKICH ZAKRESU UBEZPIECZENIA OC

KLAUZULE OBLIGATORYJNE:

KLAUZULA STEMPLA 
BANKOWEGO

zlecen

Klauzula 
obligatoryjna

KLAUZULA  
PROCEDURY 

LIKWIDACJI SZKODY                                               

/ Ubezpieczonego, do umowy  ubezpieczenia 
Ubezpieczyciel 

dne dokumenty  
potrzebne do likwidacji szkody. W okresie realizacji umowy ubezpieczenia 

Klauzula 
obligatoryjna

KLAUZULA  

NIEDBALSTWA
warunków ubezpieczenia i
Ubezpieczyciel  natomiast 

niedbalstwa
/ Ubezpieczonego /

Ubezpieczony

kapit

óg, kierowników innych jednostek 

Klauzula 
obligatoryjna

KLAUZULA  
PRZEDAWNIENIA

Ubezpieczyciel

przedawnienia.

Klauzula 
obligatoryjna

KLAUZULA  
PROLONGATY

ogólnych 
warunk

Ubezpieczyciel

termin do zap liczony od daty otrzymania wezwania. W przypadku 
ustanie 

Klauzula 
obligatoryjna

KLAUZULA TERMINU 

rozszerzony o zdanie: „W przypadku dni ustawowo wolnych od pracy termin 

w OWU”.

Klauzula 
obligatoryjna

KLAUZULA 
NIEZAWIADOMIENIA 

W TERMINIE  
O SZKODZIE

ogólnych 

tki niezawiadomienia Ubezpieczyciela  o

Klauzula 
obligatoryjna

KLAUZULA  Klauzula 



AUTOMATYCZNEGO  
POKRYCIA OC 1) Ubezpieczyciel w trakcie trwan

/ Ubezpieczonego

ter /
Ubezpieczonego.

2) / Ubezpieczony

dni od daty podpisania 
3)
Ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona na wszystkie lokalizacje (wszystkie 

/ Ubezpieczonego w okresie ubezpieczenia 

/ Ubezpieczonego). 

u

obligatoryjna

KLAUZULA  
KATASTROFY 
BUDOWLANEJ   

Z

n
ubezpieczonego za szkody spowodowane oso

W trakcie prowadzenia robót budowlano-

pór, torowisk,  

Klauzula 
obligatoryjna

KLAUZULA SZKÓD 

OSOBOM BLISKIM 

UBEZPIECZENIEM ubezpieczeniem (osób za które U

Ochrona obejmuje szkody osobowe i rzeczowe,
mechanicznych.   

Klauzula 
obligatoryjna

KLAUZULE FAKULTATYWNE:

KLAUZULA 
LIKWIDACJI 

SZKODY

Ubezpieczyciel 
/ Ubezpieczonego w zakresie 

uzgodnionej ochrony ubezpieczeniowej i uzgodnionej Sumy Gwarancyjnej.

Ubezpieczyciel /
Ubezpieczonego

Ubezpieczyciel 
/ Ubezpieczonego

Ubezpieczyciel
/ Ubezpieczonego i Brokera o 

Klauzula 
fakultatywna

KLAUZULA  
DOKUMENTACJI 

SZKODY  I 

ODSZKODOWANIA

Ubezpieczyciel

/ Ubezpieczony
Ubezpieczyciel przy zawieraniu umowy ubezpieczenia.

Klauzula 
fakultatywna



Ubezpieczyciel

dniu zawierania umowy ubezpieczenia Ubezpieczyciel zawiadomi  o tym fakcie  
/ Ubezpieczonego  

szkody. 

Ubezpieczyciel
/ Ubezpieczonego ni od 

KLAUZULA 
TERMINU 

DOKONANIA 

ogólnych 
, usta

Ubezpieczyciel 

Klauzula 
fakultatywna

KLAUZULA 
POKRYCIA 
KOSZTÓW 

ZABEZPIECZENIA 
TYMCZASOWEGO

1. Z zachowani

wykonania przez tymczasowego 

/

2. b depozyt zostanie
/ Ubezpieczonemu zwrócony, jest on 

3. 000,- o i wszystkie zdarzenia w 
okresie ubezpieczenia)

Klauzula 
fakultatywna


