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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



           Załącznik NR 5
WNIOSKOWANE ROZSZERZENIA OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ OC

ROZSZERZENIE NR 1b Włączenie roszczeń pomiędzy podmiotami objętymi ubezpieczeniem z tytułu szkód w mieniu
lub na osobie 

Szkody w mieniu lub na osobie powodujące roszczenia pomiędzy podmiotami ubezpieczonymi na podstawie
tej samej umowy ubezpieczenia - Ubezpieczonymi są podmioty, za działania których Ubezpieczający oraz
jego jednostki podległe ponoszą odpowiedzialność - Ubezpieczający nie ma obowiązku sporządzania listy
podmiotów ubezpieczonych. 

ROZSZERZENIE NR 2 Szkody w nieruchomościach osób trzecich, użytkowanych przez osoby objęte
ubezpieczeniem - szkody, polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu
nieruchomości i ich części składowych.

ROZSZERZENIE NR 4 Włączenie ryzyka OC pracodawcy za wypadki przy pracy - obejmujące szkody rzeczowe i osobowe

Definicja pracownika: Pod pojęciem pracownika rozumie się osobę zatrudnioną na podstawie umowy o
pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę lub też osobę, która wyłącznie
osobiście świadczy pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej. Za pracownika uznaje się także
wolontariusza, praktykanta, studenta, stażystę, lub inną osobę, której ubezpieczony powierzył wykonywanie
pracy osobiście. Również pracownika agencji pracy tymczasowej świadczącego pracę na rzecz i pod
kierownictwem ubezpieczonego uznaje się za pracownika w rozumieniu niniejszej umowy. W odniesieniu do
pracowników (zgodnie z defiicją wskazaną powyżej) innych niż osoby zatrudnione na podstawie umowy o
pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, za wypadek przy pracy uważa się
zdarzenia określone jako wypadki przy pracy we właścwych przepisach o ubezpieczeniu społecznym z tytułu
wypadków przy pracy i chorób zawodowych. 

ROZSZERZENIE NR 6 Szkody w rzeczach znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą

Ubezpieczającego / Ubezpieczonego, w tym szkody polegające na ich utracie

1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły 
rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe w mieniu 
przechowywanym lub będącym pod kontrolą ubezpieczonego w ramach działalności gospodarczej objętej 
ubezpieczeniem, z wyłączeniem żywych zwierząt.
2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód: 
a) powstałych w mieniu powierzonym wskutek wykonywania przez ubezpieczonego czynności  obróbki, 
naprawy, czyszczenia, konserwacji, serwisowania lub innych usług o podobnym charakterze;
b) powstałych w mieniu, z którego ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, 
użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy;
c) w pojazdach mechanicznych oraz ich wyposażeniu i mieniu pozostawionym w tych pojazdach;
d) polegających na zaginięciu, zamianie, brakach inwentarzowych mienia, powstałych w związku z 
poświadczeniem nieprawdy, podstępem, wymuszeniem, szantażem, przywłaszczeniem, oszustwem, 
niszczeniem, usuwaniem, ukrywaniem, przerabianiem lub podrabianiem dokumentów lub znaków 
identyfikacyjnych przez ubezpieczonego.
3. W razie kradzieży mienia, ubezpieczający lub ubezpieczony jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o 
zdarzeniu Policję niezwłocznie, nie później niż w ciągu 48 godzin od dnia powzięcia wiadomości o zdarzeniu. 
Jeżeli ubezpieczający lub ubezpieczony umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa nie zastosował się do 
obowiązku określonego w zdaniu poprzedzającym, Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności za 
szkody powstałe z tego powodu

ROZSZERZENIE NR 9 Szkody wyrządzone osobom trzecim przez podwykonawców Ubezpieczającego / Ubezpieczonego.
Ubezpieczający / Ubezpieczony nie jest zobowiązany do sporządzenia listy ubezpieczonych podmiotów.

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

ROZSZERZENIE NR 12 Włączenie szkód wynikłych z zanieczyszczenia środowiska.



ROZSZERZENIE NR 14 Szkody wynikające z działania środków wybuchowych, młotów pneumatycznych

lub kafarów, szkody spowodowane wibracjami

W przypadku prowadzenia robót budowlanych, z zakresu ubezpieczenia wyłączone są:
a) wszelkie szkody w mieniu, które nie zostało zinwentaryzowane przed rozpoczęciem prac budowlanych 
(wymóg sporządzenia pełnej dokumentacji technicznej stanu obiektu).
b) szkody polegające na uszkodzeniach powierzchniowych, które ani nie pogarszają stateczności mienia, ani 
nie zagrażają ich użytkownikom.
c) szkody wynikłe z prac budowlanych wykonanych poza okresem ubezpieczenia.
Przez pełną dokumentację techniczną stanu obiektu rozumie się opis konstrukcji obiektu budowlanego, 
charakterystykę jego stanu technicznego oraz opisową i fotograficzną identyfikację wad i uszczerbków 
inwentaryzowanego obiektu. Dokumentacja powinna być sporządzona w sposób zgodny z wymaganiami 
prawa i sztuki budowlanej biorąc pod uwagę rodzaj występującego zagrożenia, rodzaj i stan zagrożonego 
mienia oraz sposób i zakres prowadzonych prac budowlanych.

ROZSZERZENIE NR 14a
Włączenie szkód polegających na częściowym lub całkowitym zawaleniu się obiektu budowlanego lub innym
naruszeniu konstrukcji obiektu budowlanego, w tym także naruszeniu stateczności podpór, spowodowanych
przez Ubezpieczającego / Ubezpieczonego, także w trakcie prowadzonych przez niego prac budowlanych /
ziemnych, w tym będących następstwem wibracji, osunięcia się ziemi lub osiadania gruntu.

ROZSZERZENIE NR 14b
Włączenie szkód osobowych i pozostałych szkód rzeczowych, niewymienionych w Rozszerzeniu nr14a,
będących następstwem wibracji, osunięcia się ziemi lub osiadania gruntu spowodowanych przez
Ubezpieczającego / Ubezpieczonego.



Rozszerzenie o szkody osobowe i rzeczowe powstałe w trakcie czynności załadunkowych / rozładunkowych,
w tym szkody środkach transportu podczas prac załadunkowych / rozładunkowych, z wyłączeniem szkód w
ładunku.

Podlimit Sumy Gwarancyjnej dla szkód w środkach transportu podczas prac załadunkowych /
rozładunkowych - 500 000,-zł (na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia)

ROZSZERZENIE NR 15b Rozszerzenie o szkody powstałe w ładunku podczas prac załadunkowych / rozładunkowych.

Podlimit Sumy Gwarancyjnej dla szkód w ładunku podczas prac załadunkowych /
rozładunkowych - 100 000,-zł (na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia)

ROZSZERZENIE NR 20 Szkody wyrządzone przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów 
mechanicznych, w tym wózki widłowe 

ROZSZERZENIE NR 20a Szkody wyrządzone przez pojazdy wolnobieżne lub specjalne nie pozostające
w związku z ruchem tych pojazdów.

ROZSZERZENIE NR 21 Szkody wyrządzone w podziemnych instalacjach lub urządzeniach w czasie
wykonywania prac lub usług przez osoby objęte ubezpieczeniem.

ROZSZERZENIE NR 22 Włączenie do ubezpieczenia OC szkód w związku z organizowanymi w pasie
drogowym i/lub na terenach lub w obiektach administrowanych przez Ubezpiecza-
 jącego  imprezami masowymi za zgoda i wiedzą Ubezpieczającego niezależnie od
obowiązkowego ubezpieczenia OC organizatora imprez masowych, w tym:
szkody spowodowane przes osoby należące do służb nadzoru lub kontroli, wyrządzone wykonawcom i 
uczestnikom, 

ROZSZERZENIE NR 15a



ROZSZERZENIE NR 22a Włączenie do ubezpieczenia OC szkód powstałych w wyniku użycia sztucznych ogni (fajerwerków, petard) w
trakcie imprezy objętej ochroną na podstawie Rozszerzenia 22

ROZSZERZENIE NR 23 Włączenie do ubezpieczenia OC szkód spowodowanych wadliwym wykonaniem
robót i/lub usług.

ROZSZERZENIE NR 24 Włączenie do ubezpieczenia OC za szkody spowodowane przy wykonywaniu władzy publicznej, w
szczególności decyzją administracyjną wydaną z naruszeniem prawa. 

Klauzula — rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody wyrządzone przez niezgodne z prawem działanie 
lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej 
1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, rozszerza się zakres 
ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody wyrządzone przez niezgodne z 
prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej.
2. Na potrzeby niniejszej klauzuli przyjmuje się, że przyjęte w umowie ubezpieczenia pojęcia oznaczają: 
1) ubezpieczony - organ administracji rządowej, jednostka samorządu terytorialnego, jednostka 
organizacyjna działająca w ramach upoważnienia organu administracji lub jednostki samorządu 
terytorialnego, 
2) szkoda — szkoda osobowa, szkoda rzeczowa, czysta strata majątkowa, 
3) wykonywanie władzy publicznej — zachowanie Ubezpieczonego o charakterze władczym, na podstawie 
określonych przez prawo obowiązków lub uprawnień.

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

4. Franszyza redukcyjna dla szkód rzeczowych i czystych strat majątkowych:
10% należnego odszkodowania nie mniej niż 1 000,00 PLN. 

5. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:
a) związane z popełnieniem przestępstwa przez funkcjonariusza władzy publicznej;
b) wyrządzone wskutek ujawnienia wiadomości poufnej;
c) wynikłych z decyzji podjętych przez funkcjonariusza władzy publicznej w zakresie sprawowanej przez
niego funkcji, za które uzyskał korzyść osobistą lub dążył do jej uzyskania;
d) będące naruszeniem dóbr osobistych.

e) powstałe w wyniku przekroczenia terminu

6. Ubezpieczyciel nie pokrywa kosztów postępowania oraz kar i kwot o których mowa w Ustawie z dnia 20 
stycznia 2011r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa, do 
zapłaty których zobowiązane są osoby podlegające odpowiedzialności w ramach tej Ustawy.

ROZSZERZENIE NR 26 Włączenie do ubezpieczenia OC za szkody spowodowane eksploatacją, awarią instalacji wodociagowej lub
kanalizacyjnej, cofnieciem się cieczy

w sieci lub instalacji kanalizacyjnej lub wodociągowej

ROZSZERZENIE NR 27 Włączenie do ubezpieczenia OC za czyste szkody/straty majątkowe

rozumiane jako wyrażony w pieniądzu uszczerbek majątkowy - szkoda, niewynikające ze szkody osobowej 
lub rzeczowej, w zakresie nieobjętym Rozszerzeniem nr24
Rozszerzenie zakresu  terytorialnego ubezpieczenia OC o szkody powstałe poza terytorium RP z 
wyłączeniem Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Kanady, Nowej Zelandii, Australii

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

Włączenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu szkód w dokumentach powierzonych Ubezpieczającemu / 
Ubezpieczonemu
1) Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i pozostałych 
postanowień umowy, włącza się do zakresu ochrony odpowiedzialność cywilą za szkody polegające na 
utracie, zaginięciu lub zniszczeniu dokumentów powierzonych Ubezpieczającemu / Ubezpieczonemu w 
związku z prowadzoną przez niego działalnością objętą ubezpieczeniem. 
2) Ochrona ubezpieczeniowa ograniczona jest do faktycznych kosztów odtworzenia dokumentów
powierzonych Ubezpieczającemu / Ubezpieczonemu.

podlimit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia - 100 000,-zł

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
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