
 
 

 
 
 
 
 
 

ZADANIE B 
 

UBEZPIECZENIE  
MIENIA  

OD OGNIA 
I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH 

 
 
 
 
 
 

 



WNIOSEK UBEZPIECZENIA MIENIA OD OGNIA i INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH
Ubezpieczający , Ubezpieczony Adres

ul. Książąt Opolskich 27
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH w OPOLU 45-005 OPOLE

NIP
REGON  
MIEJSCE UBEZPIECZENIA
ul. Książąt Opolskich 27 45-005 OPOLE
ul. Opolska 55 46-045 Kotórz Mały

ul. Dworcowa Chrząstowice
ul. Ciepielowicka 6 46-120 Dąbrowa

Okres Ubezpieczenia

Suma Ubezpieczenia OGÓŁEM Limit dla ,,Klauzuli Automatycznej Ochrony Mienia"

          
ZAKRES I PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA SUMA      WEDŁ ŚUG WARTO CI SYSTEM 

UBEZPIECZENIA KSIĘGOWEJ OTWORZENIA UBEZPIECZENIA

I.  MIENIE OD OGNIA W PLN BRUTTO
1. ŚRODKI TRWAŁE:

(wg zał. wykazu) tak 55 638,98 zł            tak SUMY STAŁE

(wg zał. wykazu) tak 248 481,29 zł          tak SUMY STAŁE

(wg zał. wykazu) tak 64 970,52 zł            tak SUMY STAŁE

tak 100 000,00 zł          tak SUMY STAŁE

2. ŚRODKI OBROTOWE nie SUMY ZMIENNE

    (m. in. towary; surowce; produkty 

     gotowe; zmagazynowane maszyny, 
     nieużytkowane; części zapasowe)

3. GOTÓWKA nie MAX. DZIENNA

    w schowkach ogniotrwałych WARTOŚĆ

4. MIENIE PRYWATNE PRACOWNIKÓW nie MAX. DZIENNA

5. MIENIE PRZYJĘTE OD OSÓB TRZECICH nie WARTOŚĆ
    TRZECICH W CELU WYKONANIA USŁUGI

SUMY UBEZPIECZENIA Z VAT tak
WYPŁ ŃATY ODSZKODOWA  Z VAT tak

SZKODOWOŚĆ - PRZYCZYNY, LICZBA I WARTOŚĆ SZKÓD W OSTATNICH 3 LATACH
1. liczba szkód 0
2 wartość uzyskanych odszkodowań od zakładów ubezpieczeń (ogółem kwota)

3. przyczyna  szkody

Wnioskowane  Klauzule Brokerskie

WG ZAŁĄCZNIKA NR6
  Franszyzy

Franszyza Integralna tak wysokość 200,00 zł          
Franszyza Redukcyjna nie wysokość

Załączniki do wniosku 

załącznik Nr 1- Szczególne Warunki Ubezpieczenia mienia tak
załącznik Nr 2- Wykaz ubezpieczanego mienia tak
załą ńcznik Nr 3- Dodatkowe wyłączenia ochrony  stosowane przez Z. Ubezpiecze nie
zał ł ńacznik Nr 4- Dodatkowe klauzule stosowane przez Zak ad Ubezpiecze nie
załącznik Nr 5 - Rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej tak
załącznik Nr 6- Wykaz  Klauzul Brokerskich-treść Klauzul Brokerskich tak

Data

03/2014

    BUDYNKI, BUDOWLE

    WYPOSAŻENIE

MINIMALNY LIMIT DLA RYZYKA POWODZI 100 000,00 zł           
na jeden i wszystkie wypadki w okresie 

ubezpieczenia; na wszystkie lokalizacje oraz 
składniki mienia

754-25-65-239
531421584

zgodnie z Kartą Informacyjną

    MASZYNY I URZĄDZENIA

469 090,79 zł 93 818 zł

SPRZĘT KOMPUTEROWY POW. 
5 LAT



ZAŁĄCZNIK Nr 1 do polisy OG Nr ....................... 
SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA- mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 

 
1.Przedmiot  ubezpieczenia: 
       Przedmiotem ubezpieczenie jest  mienie zgodnie z opisem we wniosku oraz wykazach dołączonych do wniosku  
 
2.Zakres ubezpieczenia (obligatoryjny) : 
       Ubezpieczenie obejmuje szkody  i/ lub koszty spowodowane  przez: 

a. pożar ,bezpośrednie uderzenie pioruna w ubezpieczone mienie  ,wybuch, upadek statku powietrznego 
b. deszcz nawalny, powódź  - w tym także w mieniu zlokalizowanym na terenach zalewowych 
c. zalania na skutek podniesienia się wód gruntowych będącego następstwem deszczu nawalnego lub powodzi 
d. lawinę, śnieg, grad, trzęsienie ziemi, zapadanie się ziemi, osuwanie ziemi, wiatr o prędkości > niż  17,5 m/sek 
e. ,,Szkody wodociągowe” w tym: 

-zalanie przez wydostanie się cieczy , pary lub mediów z urządzeń  wodociągowo-kanalizacyjnych, c.o. 
 innych instalacji np. technologicznych lub odprowadzających wodę, 
-cofnięcie się wody lub ścieków, 
-nieumyślne pozostawienie otwartych kranów ( zaworów ), 
- zalanie spowodowane przez osobę trzecią 

f.  Spadające  drzewa lub konary drzew, upadek masztów  
g. Upadek budynków, budowli, urządzeń technicznych lub ich elementów 
h. Uderzenie pojazdu w ubezpieczone mienie, uszkodzenie mienia przez pojazd 
i. Huk ponaddźwiękowy 
j.  Dym ( odymienie ), 
k.  Sadzę, 
l.  Spływ wody po zboczach, 
m. akcją ratowniczą, 

 
3. Zakres ubezpieczenia dodatkowo obejmuje zdarzenia zgodnie z poniższym wykazem ryzyk oraz treścią 
odpowiadających tym ryzykom klauzul, jeżeli odpowiednie klauzule mają zastosowanie w umowie 
ubezpieczenia (zakres fakultatywny):   

n. szkody spowodowane  aktami terrorystycznymi  
o. szkody spowodowane  pośrednio  w wyniku wyładowań atmosferycznych, w szczególności  spowodowane 

uderzeniem pioruna i powstaniem zjawiska indukcji-oddziaływania pola magnetycznego lub pola elektrycznego  
na przedmioty w tym polu powodującego powstanie przepływu prądu w tych przedmiotach  

p. szkody spowodowane  pośrednio  w wyniku wyładowań atmosferycznych. W szczególności szkody 
spowodowane przepięciem – wzrostem napięcia  w sieci spowodowanego wskutek gwałtownych zmian napięcia 
lub natężenia prądu w wyniku  uderzenia pioruna w sieci, urządzenia  lub instalacje elektryczne. 

q. szkody powstałe w wyniku krótkotrwałej zmiany napięcia, spowodowanej z jakiejkolwiek innej  przyczyny, w tym 
przekraczającego maksymalne dopuszczalne napięcie robocze w sieci i/lub instalacji zasilającej, 
teleinformatycznej lub instalacji antenowej powodującego uszkodzenie lub zniszczenie przedmiotu 
ubezpieczenia  (w przypadku maszyn i urządzeń oraz urządzeń elektronicznych odpowiedzialność zakładu 
ubezpieczeń istnieje pod warunkiem posiadania zabezpieczeń przeciw przepięciowych; z ubezpieczenia w 
zakresie określonym w niniejszym punkcie wyłączone są szkody w miernikach, licznikach, bezpiecznikach, 
wkładkach topikowych bezpieczników, odgromnikach, żarówkach, w maszynach i urządzeniach w których nie 
przeprowadzono wymaganych, przez obowiązujące przepisy lub producenta, przeglądów okresowych 

r. Szkody spowodowane katastrofa budowlaną 
s. Szkody spowodowane zalaniem mienia składowanym bezpośrednio na  podłodze jak również składowanym w 

pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu 
t. Zalanie elewacji budynków i pomieszczeń w wyniku topnienia zalegającego śniegu 
u. Szkody spowodowane zamarznięciem cieczy w urządzeniach lub instalacjach infrastruktury technicznej (z 

zastrzeżeniem, że ubezpieczeniem nie są objęte szkody powstałe w budynkach wyłączonych z użytkowania) 
v. Szkody powstałe w mieniu ruchomym na skutek upadku ubezpieczonego mienia. 
w. koszty naprawy  uszkodzeń ,pęknięć lub zamarznięcia przewodów, koszty naprawy  uszkodzeń ,pęknięć lub 

zamarznięcia rynien i rur spustowych, 
x. samoczynne otworzenie tryskaczy 
y. awarie instalacji, 
z. Skażenie zanieczyszczenie, spowodowane zdarzeniami objętymi ochroną 

 
Dla każdego z ryzyk wymienionych w pkt3 ppkt. od  n. do z. ustala się odrębny limit odpowiedzialności  w 
wysokości 100 000,00 zł (na jedno i wszystkie zdarzenia dla każdego ryzyka z osobna), chyba że umówiono się 
inaczej w ramach stosownych Klauzul mających zastosowanie w umowie ubezpieczenia. 

 
3.  Do postanowień Szczególnych Warunków Ubezpieczenia dołączono Klauzule Brokerskie wymienione w  
Umowie Ubezpieczenia. Treść Klauzul Brokerskich zgodna z załącznikiem Nr 6. 
        

…………………………………….   dn.  
      ..................................................                                                                                   .......................................... 
              ( podpis i pieczęć ubezpieczającego )                                                                                                                                               ( podpis i pieczęć wystawiającego ) 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZAŁĄCZNIK NR 2 
DO WNIOSKU MIENIA OD OGNIA 

 
WYKAZ MIENIA 



2014-03-02

WYKAZ MIENIA JEDNOSTKI 

UBEZPIECZAJĄCY: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH w OPOLU

PIECZĘĆ JEDNOSTKI:

I. WYKAZ BUDYNKÓW I BUDOWLI (GRUPA 1 i 2 KŚT oraz poz. 806 KŚT- kioski, baraki, domki kempingowe) KŚT-Klasyfikacja Śr.Trwałych

LP NAZWA I RODZAJ         BUDYNKU; 

BUDOWLI

ADRES LOKALIZACJI ROK 

BUDOWY

Kod wg KRŚT  POWIERZCHNIA 

CAŁKOWITA        

w m2

POWIERZCHNIA 

GRUNTU                    

w m2

    WARTOŚĆ BUDYNKU; BUDOWLI NUMER 

EWIDENCYJNY

UWAGI

KSIĘGOWA BRUTTO 

(POCZĄTKOWA)

ODTWORZENIOWA

1. BUDYNEK GOSPODARCZY Kotórz Mały ul. Opolska 55 1945 30,60 3 632,04 zł                      -  zł                                1 109

2. BUDYNEK ADM.-GOSPODARCZY Kotórz Mały ul. Opolska 55 1945 171,20 22 203,62 zł                    -  zł                                2 105

3. WIATA MAGAZYNOWA Kotórz Mały ul. Opolska 55 1988 144,00 7 110,42 zł                      -  zł                                3 104

4. BUDYNEK KOTŁOWNI Dąbrowa, ul. Ciepielowicka 6 1960 17,50 4 679,91 zł                      -  zł                                4 109

5. BUDYNEK ADM.-GOSPODARCZY Dąbrowa, ul. Ciepielowicka 6 1945 127,60 18 012,99 zł                    -  zł                                5 105

55 638,98 zł                    -  zł                                

-  zł                                -  zł                                

55 638,98 zł                    -  zł                                

1.10.105

1.10.104

1.10.105

----------

----------



2014-03-02

PIECZĘĆ JEDNOSTKI:

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OPOLU

II. WYKAZ MASZYN I URZĄDZEŃ 
(GRUPA 3, 4, 5, 6 KŚT z wyłączeniem sprzętu komputerowego,elektronicznego poz. 491 KŚT oraz samobieżnych maszyn poz. 58 KŚT)

LP RODZAJ SPRZĘTU MIEJSCE UŻYTKOWANIA TYP/MODEL DATA        

PROD.

NR EWIDENCYJNY WARTOŚĆ KSIĘGOWA 

BRUTTO   

(POCZĄTKOWA)

ILOŚĆ WARTOŚĆ  OGÓŁEM

cena za 1 szt. szt

1 2 3 4 5 6 7 8 9

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY 1 343 4 624,41 zł                                1 4 624,41 zł                      
-  zł                                          -  zł                                

MŁOT SPALINOWY COBRA TT 27 581 4 13 395,60 zł                              1 13 395,60 zł                    

MŁOT SPALINOWY COBRA 30 581 4 16 117,42 zł                              1 16 117,42 zł                    

MŁOT UDAROWY HM 1800 14 581 4 8 555,74 zł                                1 8 555,74 zł                      

PIASKARKA P-1 5 582 2 7 073,85 zł                                1 7 073,85 zł                      

PIASKARKA P-1 24 582 2 4 200,00 zł                                1 4 200,00 zł                      

PIASKARKA 28 582 2 49 898,00 zł                              1 49 898,00 zł                    

SUMA STRONY 103 865,02 zł                            103 865,02 zł                             

Z PRZENIESIENIA -  zł                                          -  zł                                            

103 865,02 zł                            103 865,02 zł                             

Uwaga! W w/w wykazie proszę nie wpisywać np.:kserokopiarek, elektronicznych alarmów, elektron. 

aparatów fotograficznych, sprzętu audio lub wideo, wyposażenia, obiektu w elektroniczne  systemy kamer  

lub systemy p-poż., central telefonicznych, itp. W/w środki proszę wpisywać w wykazach  sprzętu 

elektronicznego (do lub powyżej 5 lat eksploatacji).

GRUPA 3

GRUPA 5



2014-03-02

PIECZĘĆ JEDNOSTKI:

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OPOLU

II. WYKAZ MASZYN I URZĄDZEŃ 
(GRUPA 3, 4, 5, 6 KŚT z wyłączeniem sprzętu komputerowego,elektronicznego poz. 491 KŚT oraz samobieżnych maszyn poz. 58 KŚT)

WYKAZ MASZYN I URZĄDZEŃ  cd.

LP RODZAJ MASZYN LUB URZADZEŃ -                  

windy towarowe,osobowe, towarowo-

osobowe, urządzenia dźwigowe 

wewnętrzne, zewnętrzne,schody 

ruchome.

MIEJSCE UŻYTKOWANIA TYP/MODEL DATA        

PROD.

NR EWIDENCYJNY WARTOŚĆ KSIĘGOWA 

BRUTTO   

(POCZĄTKOWA)

ILOŚĆ WARTOŚĆ  OGÓŁEM

cena za 1 szt. szt

1 2 3 4 5 6 7 8 9

PIŁA DO ASFALTU STIHL 2 582 8 2 898,69 zł                                1 2 898,69 zł                      

PŁUG PO-641 20 582 2 11 590,00 zł                              1 11 590,00 zł                    

PŁUG ODŚNIEŻNY 25 582 2 6 685,60 zł                                1 6 685,60 zł                      

PŁYTA WIBRACYJNA CF2 26 582 0 7 048,60 zł                                1 7 048,60 zł                      

PRZECINARKA STIHL 15 582 9 4 959,80 zł                                1 4 959,80 zł                      

PRZECINARKA 17 582 9 4 784,20 zł                                1 4 784,20 zł                      

ROZDRABNIARKA GAŁĘZI SKORPION 21 599 0 27 000,00 zł                              1 27 000,00 zł                    

WIERTNICA STIHL BT 19 582 9 2 915,00 zł                                1 2 915,00 zł                      

SUMA STRONY 67 881,89 zł                              67 881,89 zł                                

Z PRZENIESIENIA 103 865,02 zł                            103 865,02 zł                             

171 746,91 zł                            171 746,91 zł                             



2014-03-02

PIECZĘĆ JEDNOSTKI:

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OPOLU

II. WYKAZ MASZYN I URZĄDZEŃ 
(GRUPA 3, 4, 5, 6 KŚT z wyłączeniem sprzętu komputerowego,elektronicznego poz. 491 KŚT oraz samobieżnych maszyn poz. 58 KŚT)

WYKAZ MASZYN I URZĄDZEŃ  cd.

LP RODZAJ MASZYN LUB URZADZEŃ -                  

windy towarowe,osobowe, towarowo-

osobowe, urządzenia dźwigowe 

wewnętrzne, zewnętrzne,schody 

ruchome.

MIEJSCE UŻYTKOWANIA TYP/MODEL DATA        

PROD.

NR EWIDENCYJNY WARTOŚĆ KSIĘGOWA 

BRUTTO   

(POCZĄTKOWA)

ILOŚĆ WARTOŚĆ  OGÓŁEM

cena za 1 szt. szt

1 2 3 4 5 6 7 8 9

WIERTNICA STIHL 29 582 9 4 047,40 zł                                1 4 047,40 zł                      

ZAGĘSZCZARKA WP 1550 A 18 582 0 8 278,80 zł                                1 8 278,80 zł                      

ZAGĘSZCZARKA UP 1340 RW 22 582 0 6 770,51 zł                                1 6 770,51 zł                      

SPAWARKA SE 350/2 27 484 856,00 zł                                   1 856,00 zł                          

SUMA STRONY 19 952,71 zł                              19 952,71 zł                                

Z PRZENIESIENIA 171 746,91 zł                            171 746,91 zł                             

191 699,62 zł                            191 699,62 zł                             



2014-03-02

PIECZĘĆ JEDNOSTKI:

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OPOLU

II. WYKAZ MASZYN I URZĄDZEŃ 
(GRUPA 3, 4, 5, 6 KŚT z wyłączeniem sprzętu komputerowego,elektronicznego poz. 491 KŚT oraz samobieżnych maszyn poz. 58 KŚT)

WYKAZ MASZYN I URZĄDZEŃ  cd.

LP RODZAJ MASZYN LUB URZADZEŃ -                  

windy towarowe,osobowe, towarowo-

osobowe, urządzenia dźwigowe 

wewnętrzne, zewnętrzne,schody 

ruchome.

MIEJSCE UŻYTKOWANIA TYP/MODEL DATA        

PROD.

NR EWIDENCYJNY WARTOŚĆ KSIĘGOWA 

BRUTTO   

(POCZĄTKOWA)

ILOŚĆ WARTOŚĆ  OGÓŁEM

cena za 1 szt. szt

1 2 3 4 5 6 7 8 9

KOSA SPALINOWA 14 582 9 1 799,00 zł                                1 1 799,00 zł                      

KOSA SPALINOWA STIHL 21 582 9 1 998,20 zł                                1 1 998,20 zł                      

KOSA SPALINOWA STIHL 28 582 9 2 060,00 zł                                1 2 060,00 zł                      

KOSA SPALINOWA STIHL 29 582 9 2 060,00 zł                                1 2 060,00 zł                      

KOSA SPALINOWA 37 582 9 2 749,00 zł                                1 2 749,00 zł                      

KOSA SPALINOWA 38 582 9 2 999,00 zł                                1 2 999,00 zł                      

KOSA SPALINOWA 39 582 9 2 999,00 zł                                1 2 999,00 zł                      

KOSA SPALINOWA 40 582 9 2 999,00 zł                                1 2 999,00 zł                      

KOSA SPALINOWA 41 582 9 2 999,00 zł                                1 2 999,00 zł                      

KOSA SPALINOWA STIHL 35 582 9 2 649,00 zł                                1 2 649,00 zł                      

SUMA STRONY 25 311,20 zł                              25 311,20 zł                                

Z PRZENIESIENIA 191 699,62 zł                            191 699,62 zł                             

217 010,82 zł                            217 010,82 zł                             



2014-03-02

PIECZĘĆ JEDNOSTKI:

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OPOLU

II. WYKAZ MASZYN I URZĄDZEŃ 
(GRUPA 3, 4, 5, 6 KŚT z wyłączeniem sprzętu komputerowego,elektronicznego poz. 491 KŚT oraz samobieżnych maszyn poz. 58 KŚT)

WYKAZ MASZYN I URZĄDZEŃ  cd.

LP RODZAJ MASZYN LUB URZADZEŃ -                  

windy towarowe,osobowe, towarowo-

osobowe, urządzenia dźwigowe 

wewnętrzne, zewnętrzne,schody 

ruchome.

MIEJSCE UŻYTKOWANIA TYP/MODEL DATA        

PROD.

NR EWIDENCYJNY WARTOŚĆ KSIĘGOWA 

BRUTTO   

(POCZĄTKOWA)

ILOŚĆ WARTOŚĆ  OGÓŁEM

cena za 1 szt. szt

1 2 3 4 5 6 7 8 9

KOSIARKA SPALINOWA 9 582 9 960,00 zł                                   1 960,00 zł                          

KOSIARKA SPALINOWA STIHL 34 582 9 2 299,00 zł                                1 2 299,00 zł                      

PILARKA STIHL 036 30 582 9 2 120,00 zł                                1 2 120,00 zł                      

SUMA STRONY 5 379,00 zł                                5 379,00 zł                                  

Z PRZENIESIENIA 217 010,82 zł                            217 010,82 zł                             

222 389,82 zł                            222 389,82 zł                             



2014-03-02

PIECZĘĆ JEDNOSTKI:

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OPOLU

II. WYKAZ MASZYN I URZĄDZEŃ 
(GRUPA 3, 4, 5, 6 KŚT z wyłączeniem sprzętu komputerowego,elektronicznego poz. 491 KŚT oraz samobieżnych maszyn poz. 58 KŚT)

WYKAZ MASZYN I URZĄDZEŃ  cd.

LP RODZAJ MASZYN LUB URZADZEŃ -                  

windy towarowe,osobowe, towarowo-

osobowe, urządzenia dźwigowe 

wewnętrzne, zewnętrzne,schody 

ruchome.

MIEJSCE UŻYTKOWANIA TYP/MODEL DATA        

PROD.

NR EWIDENCYJNY WARTOŚĆ KSIĘGOWA 

BRUTTO   

(POCZĄTKOWA)

ILOŚĆ WARTOŚĆ  OGÓŁEM

cena za 1 szt. szt

1 2 3 4 5 6 7 8 9

PILARKA STIHL 036 33 582 9 2 184,00 zł                                1 2 184,00 zł                      

PIŁA SPALINOWA 8 582 9 819,00 zł                                   1 819,00 zł                          

PODKSZESYWARKA 11 582 9 2 355,00 zł                                1 2 355,00 zł                      

PODKSZESYWARKA STIHL HT7 18 582 9 2 499,00 zł                                1 2 499,00 zł                      

PODKSZESYWARKA STIHL 75 19 582 9 2 490,00 zł                                1 2 490,00 zł                      

ZBIERACZ DMUCHAWA STIHL 36 592 1 249,00 zł                                1 1 249,00 zł                      

-  zł                                          -  zł                                

SUMA STRONY 11 596,00 zł                              11 596,00 zł                                

Z PRZENIESIENIA 222 389,82 zł                            222 389,82 zł                             

233 985,82 zł                            233 985,82 zł                             



2014-03-02

PIECZĘĆ JEDNOSTKI:

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OPOLU

II. WYKAZ MASZYN I URZĄDZEŃ 
(GRUPA 3, 4, 5, 6 KŚT z wyłączeniem sprzętu komputerowego,elektronicznego poz. 491 KŚT oraz samobieżnych maszyn poz. 58 KŚT)

WYKAZ MASZYN I URZĄDZEŃ  cd.

LP RODZAJ MASZYN LUB URZADZEŃ -                  

windy towarowe,osobowe, towarowo-

osobowe, urządzenia dźwigowe 

wewnętrzne, zewnętrzne,schody 

ruchome.

MIEJSCE UŻYTKOWANIA TYP/MODEL DATA        

PROD.

NR EWIDENCYJNY WARTOŚĆ KSIĘGOWA 

BRUTTO   

(POCZĄTKOWA)

ILOŚĆ WARTOŚĆ  OGÓŁEM

cena za 1 szt. szt

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 -  zł                                
SZLIFIERKA KĄTOWA 125 mm 62 415 248,00 zł                                   1 248,00 zł                          
SZLIFIERKA KĄTOWA 260 808 376,98 zł                                   1 376,98 zł                          
SZLIFIERKA KĄTOWA 274 808 655,01 zł                                   1 655,01 zł                          
SZLIFIERKA KĄTOWA 230 mm 63 415 299,00 zł                                   1 299,00 zł                          
SPAWARKA INWEKTOROWA 64 484 9 599,00 zł                                   1 599,00 zł                          
SZLIFIERKA STOŁOWA 200mm 61 415 245,43 zł                                   1 245,43 zł                          
PILARKA SPALINOWA STIHL MS362-37-3/8 44 540 2 687,05 zł                                1 2 687,05 zł                      
WIERTARKO-WKRĘTARKA 69 411 268,00 zł                                   1 268,00 zł                          
WIERTARKA AKUMULATOROWA 60 411 137,00 zł                                   1 137,00 zł                          
WIERTARKA STOŁOWA 54 411 1 076,00 zł                                1 1 076,00 zł                      
ZAMIATARKA SPALINOWA SSG5580 42 582 3 400,00 zł                                1 3 400,00 zł                      
ZAMIATARKA SPALINOWA SSG5580 43 582 3 400,00 zł                                1 3 400,00 zł                      
DMUCHAWA OGRODOWA 45 592 1 104,00 zł                                1 1 104,00 zł                      

SUMA STRONY 14 495,47 zł                              14 495,47 zł                                

Z PRZENIESIENIA 233 985,82 zł                            233 985,82 zł                             

248 481,29 zł                            248 481,29 zł                             

ZAKUPIONE W 2013r.



2014-03-02

JEDNOSTKA:

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH w OPOLU

IV. A. SPRZĘT KOMPUTEROWY (ELEKTRONICZNY) STACJONARNY  STARSZY NIś 5 LAT

LP RODZAJ SPRZĘTU MIEJSCE 
UśYTKOWANIA 

TYP/MODEL DATA        
PROD.

NR FABRYCZNY     LUB                            
NR EWIDENCYJNY

WARTOŚĆ 
KSIĘGOWA BRUTTO   

(POCZĄTKOWA)

ILOŚĆ WARTOŚĆ  OGÓŁEM

cena za 1 szt. szt
1 2 3 4 5 6 7 8 9

KOPIARKA TOSHIBA 165 2006 3 808 4 421,28 zł                        1 4 421,28 zł                         

ZESTAW KOMPUTEROWY ZDP OPOLE ADAX DELTA 350 1999 5 491 4 634,78 zł                        1 4 634,78 zł                         

DRUKARKA HP1120 C 2001 6 491 2 133,78 zł                        1 2 133,78 zł                         

KOMPUTER ADAX ALFA 2002 7 491 2 255,78 zł                        1 2 255,78 zł                         

MONITOR -SERWER PHILIPS 107 2003 10 491 840,18 zł                           1 840,18 zł                            

SKANER 2004 11 491 369,00 zł                           1 369,00 zł                            

MONITOR  HYUNDAI 2005 12 491 1 189,50 zł                        1 1 189,50 zł                         

KOMPUTER ALFA 3000 2005 13 491 1 891,00 zł                        1 1 891,00 zł                         

KOMPUTER BRAVO 2005 14 491 2 404,62 zł                        1 2 404,62 zł                         

DRUKARKA HP 5940 2006 15 491 400,00 zł                           1 400,00 zł                            

KOMPUTER OPTIMUS 2006 16 491 2 708,40 zł                        1 2 708,40 zł                         

NOTEBOOK 2006 17 491 3 446,50 zł                        1 3 446,50 zł                         

KOMPUTER OPTIMUS 2006 18 491 2 037,40 zł                        1 2 037,40 zł                         

KOMPUTER BRAVO 2006 19 491 1 986,16 zł                        1 1 986,16 zł                         

KOMPUTER LOGIC 2007 20 491 1 194,38 zł                        1 1 194,38 zł                         



2014-03-02

JEDNOSTKA:

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH w OPOLU

IV. A. SPRZĘT KOMPUTEROWY (ELEKTRONICZNY) STACJONARNY  STARSZY NIś 5 LAT

LP RODZAJ SPRZĘTU MIEJSCE 
UśYTKOWANIA 

TYP/MODEL DATA        
PROD.

NR FABRYCZNY     LUB                            
NR EWIDENCYJNY

WARTOŚĆ 
KSIĘGOWA BRUTTO   

(POCZĄTKOWA)

ILOŚĆ WARTOŚĆ  OGÓŁEM

cena za 1 szt. szt
1 2 3 4 5 6 7 8 9

MONITOR OPTIVIEW 2007 21 491 671,00 zł                           1 671,00 zł                            

DRUKARKA HP 1280 2007 22 491 1 149,99 zł                        1 1 149,99 zł                         

DRUKARKA HP 1280 2007 23 491 1 150,00 zł                        1 1 150,00 zł                         

DRUKARKA HP COLOR 2605 2007 24 491 1 692,84 zł                        1 1 692,84 zł                         

MONITOR LG 2007 25 491 899,57 zł                           1 899,57 zł                            

KOMPUTER OPTIMUS 2008 26 491 1 732,40 zł                        1 1 732,40 zł                         

MONITOR AOC 2008 28 491 535,58 zł                           1 535,58 zł                            

KOMPUTER ENTO 4600 2008 29 491 1 525,00 zł                        1 1 525,00 zł                         

MONITOR AOC 2008 30 491 535,58 zł                           1 535,58 zł                            

KOMPUTER ENTO 4600 2008 31 491 1 573,80 zł                        1 1 573,80 zł                         

MONITOR ASUS 2008 32 491 550,00 zł                           1 550,00 zł                            

MONITOR ASUS 2008 33 491 550,00 zł                           1 550,00 zł                            

KOMPUTER ESPRIMO 2008 34 491 1 835,01 zł                        1 1 835,01 zł                         

KOMPUTER ESPRIMO 2008 35 491 1 835,01 zł                        1 1 835,01 zł                         

MONITOR ACER 2008 36 491 564,99 zł                           1 564,99 zł                            



2014-03-02

JEDNOSTKA:

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH w OPOLU

IV. A. SPRZĘT KOMPUTEROWY (ELEKTRONICZNY) STACJONARNY  STARSZY NIś 5 LAT

LP RODZAJ SPRZĘTU MIEJSCE 
UśYTKOWANIA 

TYP/MODEL DATA        
PROD.

NR FABRYCZNY     LUB                            
NR EWIDENCYJNY

WARTOŚĆ 
KSIĘGOWA BRUTTO   

(POCZĄTKOWA)

ILOŚĆ WARTOŚĆ  OGÓŁEM

cena za 1 szt. szt
1 2 3 4 5 6 7 8 9

MONITOR ACER 2008 37 491 564,99 zł                           1 564,99 zł                            

MONITOR ACER 2008 38 491 564,99 zł                           1 564,99 zł                            

MONITOR ACER 2008 39 491 565,99 zł                           1 565,99 zł                            

TELEFAX PANASONIC 1999 143 808 1 495,50 zł                        1 1 495,50 zł                         

APARAT FOTOGR. 2003 254 808 2 800,00 zł                        1 2 800,00 zł                         

APARAT FOTOGR. PANASONIC 2006 259 808 1 550,00 zł                        1 1 550,00 zł                         

CENTRALA TELEF. MICRA 2008 288 808 2 766,96 zł                        1 2 766,96 zł                         

BINDOWNICA UNIBIND 2007 284 808 2 071,56 zł                        1 2 071,56 zł                         

DYKTAFON 1999 21 803 1 010,00 zł                        1 1 010,00 zł                         

NISZCZARK HSM SECURIO 2009 39 803 1 891,00 zł                        1 1 891,00 zł                         

TELEFAX PANASONIC KX MB 2008 289 808 976,00 zł                           1 976,00 zł                            

-  zł                                  

SUMA STRONY 64 970,52 zł                      64 970,52 zł                       

Z PRZENIESIENIA -  zł                                 -  zł                                  

RAZEM (do przeniesienia) 64 970,52 zł                      64 970,52 zł                       



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZAŁĄCZNIK NR 5 
DO WNIOSKU mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 

 
ROZSZERZENIA OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ 



                                                                          Załącznik NR 5

          WNIOSKOWANE ROZSZERZENIA/KLAUZULE DODATKOWE 
              OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ MIENIA OD OGNIA

KLAUZULA ODTWORZENIA DOKUMENTACJI NIEZBĘDNEJ DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI

Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą zapisów umowy ubezpieczenia, ochrona
ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona o poniesione przez Ubezpieczającego, uzasadnione i udokumentowane,
koszty odtworzenia dokumentacji związanej z prowadzoną działalnością lub posiadanym mieniem, w
szczególności:  

dokumenty urzędowe: zezwolenia, licencje, certfikaty, koncesje, wypisy z ksiąg wieczystych, umowy
cywilnoprawne;

księgi rachunkowe, rachunki, faktury

dokumentacja techniczna budynków i budowli, linii produkcyjnych, linii technologicznych

Ochroną ubezpieczeniową objęte są co najmniej koszty robocizny poniesione na odtworzenienie dokumentacji z
włączeniem kosztów pracy w godzinach nadliczbowych oraz przeprowadzeniem niezbędnych badań i analiz.

LIMIT PONAD SUMĘ
UBEZPIECZENIA (na jeden i

wszystkie wypadki w okresie 
ubezpieczenia)                                                                                                                                                                   20 000,00 zł 

KLAUZULA USUNIĘCIA POZOSTAŁOŚCI PO SZKODZIE 

I. Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą zapisów umowy ubezpieczenia, ochrona
ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona o koszty uprzątnięcia pozostałości po zniszczonym mieniu, w tym koszty
związane z: 

a) złomowaniem, usunięciem rumowiska lub usunięciem ubezpieczonego mienia,

b) rozmontowaniem, rozłożeniem lub rozebraniem ubezpieczonego mienia,

c) oszalowaniem lub wzmocnieniem ubezpieczonego mienia,

II. koszty rozbiórki, demontażu i wywozu części niezdatnych do użytku , ich składowania i utylizacji; koszty 
ponownego montażu części nieuszkodzonych, jeżeli czynności te są niezbędne w celu przeprowadzenia naprawy 
mienia dotknietego szkodą

III. Koszty oczyszczenia mienia zdatnego do dalszego użytku

LIMIT PONAD SUMĘ
UBEZPIECZENIA (na jeden i

wszystkie wypadki w okresie 
ubezpieczenia) 20 000,00 zł                                                                                                                                                                 

 

KLAUZULA PRAC REMONTOWO - BUDOWLANYCH

Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą zapisów umowy ubezpieczenia, ochrona
ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona o szkody powstałe w związku z prowadzeniem lub w trakcie prowadzenia
na lub w ubezpieczonych obiektach robót budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, pod warunkiem
że:

a/ są prowadzone w obiektach oddanych do użytku

b/ nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu

Odpowiedzialność z tytułu szkód objętych ochroną na podstawie niniejszej klauzuli ustalona zostaje:

1) w odniesieniu do mienia będącego przedmiotem ubezpieczenia, a niebędącego przedmiotem robót budowlano
montażowych – do limitu sum ubezpieczenia określonych w umowie ubezpieczenia;
2) w odniesieniu do mienia będącego przedmiotem robót budowlano-montażowych – do limitu odpowiedzialności
określonego poniżej:

25 000,00 zł                                                                                                                                                                

LIMIT W RAMACH SUMY 
UBEZPIECZENIA (na jeden i 

wszystkie wypadki w okresie 
ubezpieczenia)

TAK

TAK

TAK



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZAŁĄCZNIK NR 6 
DO WNIOSKU MIENIA OD OGNIA 

 
KLAUZULE BROKERSKIE 



Załącznik Nr.6 
WYKAZ KLAUZUL BROKERSKICH  WŁĄCZONYCH DO UMOWY UBEZPIECZENIA MIENIA OD OGNIA i 

INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH 
KLAUZULA  STEMPLA Jeżeli zapłata składki albo raty składki dokonywana jest w formie przelewu 

bankowego lub przekazu pocztowego, za datę zapłaty uważa się datę 
złożenia zlecenia zapłaty w banku lub w urzędzie pocztowym, pod 
warunkiem, że na rachunku Ubezpieczającego znajdowała się 
wystarczająca ilość wolnych środków 

 

   

KLAUZULA 
DODATKOWEGO LIMITU 
SUMY UBEZPIECZENIA 

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą 
postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień 
umowy ubezpieczenia, ustala się, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje  
Dodatkowy Limit Sumy Ubezpieczenia, którą rozdziela się na sumy 
ubezpieczenia tych kategorii ubezpieczanego mienia lub nakładów 
adaptacyjnych, dla których wystąpiło niedoubezpieczenie t.j. gdy 
zadeklarowana Suma Ubezpieczenia ustalona na pojedynczy przedmiot 
ubezpieczenia nie zapewnia pełnego pokrycia strat powstałych w wyniku 
szkody na tym przedmiocie lub w odniesieniu do których suma 
ubezpieczenia jest niewystarczająca ze względu na poniesione koszty 
związane z uniknięciem lub ograniczeniem rozmiaru szkody. 

Dodatkowy Limit Sumy Ubezpieczenia rozumiany jest jako nadwyżka nad 
zadeklarowana Sumą Ubezpieczenia na pojedynczy przedmiot 
Ubezpieczenia. 

Przy wypłacie w ramach limitu nie potrąca się zużycia technicznego. 

„Dodatkowy Limit Sumy Ubezpieczenia nie ma zastosowania do 
przedmiotów ubezpieczenia obejmowanych ochroną w systemie „na 
pierwsze ryzyko”.  

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia  wynosi: 10 % Ogólnej Sumy Ubezpieczenia  

 

 

   

KLAUZULA 
OGRANICZENIA ZASADY 

PROPORCJI 

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą 
postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień 
umowy ubezpieczenia, ustala się, że wyłączona zostaje zasada stosowania 
proporcjonalnej redukcji odszkodowania w przypadku, gdy wysokość 
niedoubezpieczenia nie przekracza 20% sumy ubezpieczenia danego 
przedmiotu ubezpieczenia. 

 

   

KLAUZULA 
DODATKOWEGO 

OGRANICZENIA ZASADY 
PROPORCJI 

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą 
postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień 
umowy ubezpieczenia, ustala się, że w odniesieniu do składników mienia 
dla których Suma Ubezpieczenia została ustalona wg wartości księgowej 
brutto (początkowej), a wartość ta jest niższa niż faktyczna wartość tego 
składnika w dniu szkody lub jego wartość odtworzeniowa, postanowienia 
ogólnych warunków ubezpieczenia lub innych warunków umowy 
ubezpieczenia przewidujące w takim wypadku proporcjonalną redukcję 
odszkodowania nie będą miały zastosowania. 

KLAUZULA 
OBLIGATORYJNA 

   

KLAUZULA ZUŻYCIA 
TECHNICZNEGO 
(AMORTYZACJI) 

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą 
postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień 
umowy ubezpieczenia, ustala się, że bez względu na stopień zużycia 
technicznego lub amortyzacji składników ubezpieczonego mienia dla 
których ustalono Sumę Ubezpieczenia wg wartości księgowej brutto 
(początkowej) lub odtworzeniowej, odszkodowanie będzie wypłacane do 
wysokości sumy ubezpieczenia tego składnika w pełnej wartości, 
obejmującej koszty naprawy, wymiany, nabycia lub odbudowy, z 
uwzględnieniem kosztów demontażu, montażu, transportu, ceł i innych 
opłat, nie więcej jednak niż cena takiej samej rzeczy lub w przypadku jej 
braku, rzeczy nowej o zbliżonych parametrach.  
 
W każdym przypadku wartość odszkodowania nie będzie obejmować 
ulepszenia stanu sprzed szkody.  
 
Wszelkie postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia lub innych 
warunków umowy ubezpieczenia przewidujące proporcjonalna redukcję 
odszkodowania ze względu na stopień zużycia technicznego lub 
amortyzacji nie będą miały zastosowania.  

KLAUZULA 
OBLIGATORYJNA 

   

KLAUZULA 
REPREZENTANTÓW 

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą 
postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień 
umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za 

 



szkody wyrządzone umyślnie, lub wskutek rażącego niedbalstwa wyłącznie 
przez reprezentantów Ubezpieczającego lub osoby, za które 
Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność, przy czym przez wymienione tu 
osoby rozumie się właścicieli, członków zarządu, członków rady nadzorczej 
i prokurentów. W przypadku jednostek samorządowych przez wymienione 
tu osoby rozumie się wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów  oraz 
członków zarządu, kierowników i ich zastępców jednostek podległych 
jednostkom samorządowym, w szczególności dyrektorów zarządu dróg, 
kierowników innych jednostek organizacyjnych, zarządców nieruchomości. 
Za reprezentantów uważa się osoby, które zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, statutami lub na mocy prawa własności zarządzają 
ubezpieczonym podmiotem gospodarczym lub samorządowym. 

   

KLAUZULA 
SKŁADOWANIA 

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą 
postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień 
umowy ubezpieczenia, ustala się, że w przypadku szkód powstałych w 
wyniku zalania podłoża, Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność także za 
mienie składowane bezpośrednio na podłodze.  
Klauzula ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do mienia, którego 
składowanie, położenie, ustawienie na podłodze było uzasadnione. 
Klauzula dotyczy również mienia znajdującego się w pomieszczeniach 
poniżej poziomu terenu. 

 

   

KLAUZULA PROLONGATY Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą 
postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia oraz innych postanowień 
umowy ubezpieczenia, ustala się, że brak wpłaty składki lub którejkolwiek 
raty w terminie określonym w umowie ubezpieczenia nie powoduje 
ustania odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub też wygaśnięcia bądź 
rozwiązania umowy ubezpieczenia,  z zastrzeżeniem poniższych 
postanowień. 
W przypadku  nieopłacenia składki lub jej pierwszej raty w terminie 
przewidzianym w umowie ubezpieczenia Ubezpieczyciel wzywa 
Ubezpieczającego na piśmie do zapłaty składki, wyznaczając dodatkowy 
co najmniej 14 dniowy termin na zapłatę składki, liczony od daty 
otrzymania wezwania. W przypadku niedokonania zapłaty składki w 
dodatkowym terminie Ubezpieczyciel jest upoważniony do wypowiedzenia 
umowy ze skutkiem natychmiastowym. Wygaśnięcie umowy następuje 
wyłączenie na mocy skutecznie złożonego Ubezpieczającemu 
wypowiedzenia.  
W sytuacji braku opłaty kolejnej raty składki Ubezpieczyciel wzywa 
Ubezpieczającego na piśmie do zapłaty raty składki wyznaczając 
dodatkowy, co najmniej 14 dniowy, termin do zapłaty składki (raty), 
liczony od daty otrzymania wezwania. W przypadku nie dokonania wpłaty 
w wyznaczonym (dodatkowym) terminie, ustanie odpowiedzialności 
Ubezpieczyciela jest możliwe dopiero począwszy od dnia następującego po 
upływie dodatkowego terminu płatności  raty, o ile do dnia poprzedniego 
włącznie nie nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Ubezpieczającego. 

 

   

KLAUZULA PROCEDURY 
LIKWIDACJI SZKODY 

Na wniosek Ubezpieczającego, do umowy ubezpieczenia Ubezpieczyciel 
dołącza procedury likwidacji szkody zawierające opis i stosowne druki 
zgłoszenia szkód, druki likwidacji szkody, oraz niezbędne dokumenty  
potrzebne do likwidacji szkody, które  doręcza się Ubezpieczającemu 
(Zamawiającemu) wraz z dokumentami ubezpieczenia. W okresie realizacji 
umowy ubezpieczenia postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio. 
Ubezpieczyciel bez zbędnej zwłoki na swój koszt, każdorazowo po 
zakończeniu likwidacji  szkody zawiadomi na piśmie Ubezpieczającego  i 
Brokera o wyniku postępowania likwidacyjnego, o wysokości wypłaconego 
odszkodowania  lub o odmowie wypłaty odszkodowania podając przyczynę 
odmowy . 

 

   

KLAUZULA TERMINU 
ZGŁASZANIA SZKÓD 

W każdym przypadku określenia w ogólnych warunkach ubezpieczenia 
terminu na zgłoszenie szkody do Ubezpieczyciela, zapis mówiący o tym 
terminie zostanie rozszerzony o zdanie: „W przypadku dni ustawowo 
wolnych od pracy termin przedłuża się do pierwszego dnia roboczego jaki 
następuje po terminie określonym w warunkach”. 

 

   

KLAUZULA SKUTKÓW 
NIEZAWIADOMIENIA  

W TERMINIE O 
SZKODZIE 

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą 
postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia oraz innych postanowień 
umowy ubezpieczenia, ustala się, że zapisane w umowie ubezpieczenia 
skutki niezawiadomienia Ubezpieczyciela  o szkodzie w odpowiednim 
terminie, mają zastosowania tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy 
niezawiadomienie w terminie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub 
uniemożliwiło ustalenie okoliczności i skutków wypadku. 

 

   



KLAUZULA  
AUTOMATYCZNEGO 

UBEZPIECZENIA 
NOWEGO MIENIA 

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą 
postanowień umowy  
ubezpieczenia i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że:  

1. Ubezpieczyciel obejmuje automatyczną ochroną ubezpieczenia 
nowo nabyte mienie, z wyjątkiem środków obrotowych i mienia 
osób pozostających poza stosunkiem ubezpieczenia, lub takie 
mienie, którego wartość wzrosła wskutek  
dokonania inwestycji lub modernizacji z dniem przejścia na 
Ubezpieczającego ryzyka związanego z posiadaniem tego mienia, z 
zastrzeżeniem, że odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się 
po dokonaniu wszystkich odbiorów technicznych oraz po 
pozytywnym zakończeniu prób i testów maszyn i  
urządzeń.  

2. Ochroną ubezpieczeniową automatycznie zostaje objęte mienie, 
o którym mowa w pkt 1, o ile fakt nabycia lub wzrostu wartości 
mienia zostanie zgłoszony  
Ubezpieczycielowi w przeciągu 60 dni od daty przyjęcia nowo 
nabytego mienia lub wykonanej inwestycji do ewidencji środków 
trwałych Ubezpieczającego.  

3. Jeżeli strony nie umówią się inaczej, odpowiedzialność 
Ubezpieczyciela w stosunku do automatycznie ubezpieczonego na 
mocy niniejszej klauzuli mienia ograniczona jest do kwoty 
odpowiadającej 20% łącznej sumy ubezpieczenia dla ubezpieczenia 
od ognia i innych zdarzeń losowych 

4. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu, o 
którym mowa powyżej, w razie niedopełnienia obowiązku zgłoszenia 
w określonym w pkt 2 terminie.  

5. W razie przekroczenia limitu ustalonego dla potrzeb niniejszej 
klauzuli  
odpowiedzialność Ubezpieczyciela ograniczona jest do sumy 
ubezpieczenia  
powiększonej o limit wynikający z Klauzuli automatycznego 
pokrycia.  

6. Objęcie ochroną ubezpieczeniową mienia po przekroczeniu 
ustalonego w pkt 3 limitu może mieć miejsce na podstawie 
indywidualnego wniosku Ubezpieczającego oraz pisemnej akceptacji 
Ubezpieczyciela, z zastrzeżeniem, że początek odpowiedzialności 
Ubezpieczyciela w odniesieniu do powyższego mienia 
nastąpić może najwcześniej od dnia złożenia wniosku.  

7. Dodatkowa składka wynikająca z udzielonej ochrony na mocy 
niniejszej klauzuli naliczona zostanie w systemie pro rata temporis z 
zastosowaniem stawki wynikającej z zawartej umowy 
ubezpieczenia.  

8. Rozliczenie składki wynikającej z udzielanej ochrony 
ubezpieczeniowej następuje w przeciągu 14 dni po zakończeniu 
kwartału, w którym nastąpiło przekazanie inwestycji do ewidencji 
środków trwałych 

 

 

   

KLAUZULA 
AUTOMATYCZNEJ 

OCHRONY DLA NOWYCH 
LOKALIZACJI            

(KLAUZULA MIEJSCA 
UBEZPIECZENIA) 

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą 
postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień 
umowy ubezpieczenia, ustala się, że: 
1) Ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona na mienie znajdujące 

się we wszystkich lokalizacjach na terenie statutowej działalności 
Ubezpieczającego, których użytkowanie Ubezpieczający rozpocznie w 
okresie ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od 
momentu przyjęcia danej lokalizacji do użytku (np. podpisania 
umowy najmu, użyczenia itp.), pod warunkiem, że adresy tych 

 



lokalizacji wraz z wartością znajdującego się w nich mienia zostaną 
podane do wiadomości Ubezpieczyciela w ciągu 30 dni od momentu 
przyjęcia ich do użytkowania. 

2) Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęte mienie podczas transportu 
(w tym podczas załadunku, rozładunku), na wystawach, pokazach i 
targach oraz mienie stanowiące przedmiot prac budowlano-
montażowych (w tym podczas prób i testów). 

3) Nowe miejsca ubezpieczenia muszą spełniać wymagania ogólnych 
warunków ubezpieczenia odnośnie zabezpieczeń przeciwpożarowych . 

4) Maksymalny limit odpowiedzialności na pojedynczą lokalizację  
i łącznie na wszystkie nowe lokalizacje wynosi: 100 000,00 zł. 

Składka będzie rozliczana systemem pro rata za okres ubezpieczenia w 
terminach i na zasadach ustalonych w umowie ubezpieczenia, z 
zastrzeżeniem pozostałych postanowień umowy. 

   

KLAUZULA UDZIELENIA 
AUTOMATYCZNEJ 

OCHRONY DLA 
NIENAZWANYCH 

LOKALIZACJI 

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą 
postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień 
umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel udziela automatycznej 
ochrony dla mienia w nienazwanych miejscach ubezpieczenia na terenie 
RP z limitem 100 000,00zł na jedno zdarzenie i 100 000,00zł na wszystkie 
zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
Warunkiem udzielenia takiej ochrony jest posiadanie przez każde takie 
miejsce ubezpieczenia, co najmniej minimalnych zabezpieczeń ppoż. i 
antywłamaniowych, jakie istnieją  w miejscach ubezpieczenia znanych już 
Ubezpieczycielowi. 

 

   

KLAUZULA KONSUMPCJI 
SUMY UBEZPIECZENIA 

Wypłata odszkodowania nie obniża Sumy Ubezpieczenia o kwotę 
dokonanej wypłaty. 
Klauzula nie dotyczy mienia ubezpieczanego na pierwsze ryzyko oraz 
podlimitów Sumy Ubezpieczenia ustalonych na jedno i wszystkie 
zdarzenia. 

 

   

KLAUZULA TERMINU 
DOKONANIA OGLĘDZIN 

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą 
postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się że w przypadku powstania 
szkody, której usunięcie jest niezbędne do normalnego funkcjonowania 
Ubezpieczającego, Ubezpieczyciel zobowiązuje się do dokonania oględzin 
w terminie 24 godzin od daty zgłoszenia szkody. Niedotrzymanie tego 
terminu upoważnia Ubezpieczającego do samodzielnego sporządzenia 
protokołu (w tym dokumentacji fotograficznej) i przystąpienia do jej 
uprzątnięcia. W przypadku zajścia szkód innego rodzaju, Ubezpieczyciel 
zobowiązuje się do dokonania oględzin w terminie nie dłuższym niż 3 dni 
robocze od chwili zgłoszenia szkody. 
Ubezpieczający zobowiązany jest do powiadomienia Ubezpieczyciela o 
podjętych czynnościach związanych z likwidacją szkody, oraz do 
przechowania uszkodzonych lub zniszczonych części mienia do czasu 
oględzin przez  Ubezpieczyciela. 

 

   

KLAUZULA SKUTKÓW 
USZKODZENIA SPRZĘTU 

ELEKTRONICZNEGO 

W przypadku uszkodzenia newralgicznego sprzętu elektronicznego- (np. 
serwera, centrali telefoniczne, sprzętu rozgłośni radiowej, telewizyjnej, 
sprzętu zabezpieczającego dostawy wody lub energii elektrycznej lub 
cieplnej, odbioru ścieków, aparatury medycznej w szpitalach, w 
maszynach i urządzeniach budowlanych), którego przywrócenie do pracy ( 
w ciągu 24 godzin od godziny zgłoszenia szkody ) jest  niezbędne ( 
konieczne) dla normalnego funkcjonowania Ubezpieczającego 
(przedsiębiorstwa, administracji samorządowej, szpitala) , Ubezpieczający,  
zawiadamiając uprzednio Ubezpieczyciela,  może przystąpić natychmiast 
do samodzielnej likwidacji szkody, sporządzając stosowny protokół 
opisujący przyczynę zdarzenia, rozmiary szkody, sposób naprawy oraz 
wyliczając wartość szkody. 
Protokół wraz z fakturą za naprawę  będzie  stanowił podstawę do 
likwidacji szkody i wypłaty odszkodowania . 
 
 Dla pozostałego sprzętu elektronicznego  samodzielna likwidacja na 
zasadach j.w. jest dopuszczalna jedynie w przypadku, jeżeli Ubezpieczyciel 
nie przystąpi  do oględzin szkody w terminie  48 godzin od godziny 
zgłoszenia szkody.  
Ubezpieczający zobowiązany jest do powiadomienia Ubezpieczyciela o 
podjętych czynnościach związanych z likwidacją szkody, oraz do 
przechowania uszkodzonych lub zniszczonych części mienia do czasu 
oględzin przez Ubezpieczyciela. 

 

   

KLAUZULA  ZALICZKI NA 
POCZET 

ODSZKODOWANIA 

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą 
postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień 
umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel w przypadku 
wystąpienia szkody objętej ochroną ubezpieczeniową wypłaci 

 



Ubezpieczającemu  zaliczkę w terminie 14 dni od daty złożenia przez niego 
stosownego wniosku wraz z kosztorysami. Zaliczka w  wysokości max. 
50% szacowanej bezspornej części szkody Ubezpieczyciel wypłaci na 
wskazane przez Ubezpieczającego konto 
Pozostałą część kwoty odszkodowania Ubezpieczyciel przekaże 
Ubezpieczającemu zgodnie z terminami określonymi w OWU. 

   

KLAUZULA 
DOKUMENTACJI 

SZKODY I WYPŁATY 
ODSZKODOWANIA 

Ubezpieczyciel obowiązany jest do wypłaty odszkodowania  w terminie  30 
dni od daty otrzymania zgłoszenia szkody. 
Ubezpieczający przesyła w celu likwidacji szkody wypełnione dokumenty, 
które określił Ubezpieczyciel przy zawieraniu umowy ubezpieczenia. 
Gdyby wyjaśnienie wszystkich okoliczności do ustalenia odpowiedzialności 
za  powstałą szkodę lub wysokości odszkodowania   nie było możliwe, 
odszkodowanie powinno być wypłacone  najpóźniej  w ciągu 14 dni  od 
dnia wyjaśnienia  tych okoliczności. Bezsporną część odszkodowania  
Ubezpieczyciel wypłaci  w terminie 30 dni od daty zgłoszenia szkody. 
Jeżeli do likwidacji szkody potrzebne będą dodatkowe dokumenty  poza 
określonymi w dniu zawierania umowy ubezpieczenia Ubezpieczyciel 
zawiadomi  o tym fakcie  Ubezpieczającego  nie później niż  w 7 dniu od 
daty zgłoszenia szkody. O kolejne i ostatnie  uzupełnienie dokumentów 
Ubezpieczyciel może się zwrócić zawiadamiając o tym Ubezpieczającego 
nie później niż 7 dni od daty nadesłania uzupełnienia. 

 

   
   

KLAUZULA 
ZABEZPIECZEŃ 

PRZECIWPOŻAROWYCH 

1. Ubezpieczyciel oświadcza, że aktualny w dniu zawierania umowy 
ubezpieczenia stan zabezpieczeń przeciwpożarowych   uznaje za 
wystarczający  do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej, do czasu 
przeprowadzenia inspekcji w ubezpieczonych   jednostkach i 
obiektach. 

2. Ubezpieczyciel sporządzi raport,  w którym wskaże konieczne do 
wprowadzenia uzupełnienia zabezpieczeń oraz   wyznaczy  termin na 
ich wprowadzenie. Termin wprowadzenia uzupełnienia  istniejących 
zabezpieczeń nie może być krótszy niż  30 dni roboczych od dnia 
przekazania raportu i wskazówek  Ubezpieczającemu. 

3. Charakter uzupełnień  nie może przekraczać wymogów zabezpieczeń 
określonych  jako minimalne  w  stosownych OWU. 

4. Do czasu  uzupełnienia wskazanych zabezpieczeń Ubezpieczający 
objęty jest ochroną. 

 

   

KLAUZULA  
PRZENIESIENIA MIENIA 

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą 
postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień 
umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel ponosi 
odpowiedzialność za szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu również w 
przypadku jego przeniesienia do innej ubezpieczonej lokalizacji. Ochrona 
ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe podczas transportu (w tym 
podczas załadunku i rozładunku). W przypadku szkody, Ubezpieczający 
zobowiązany jest udokumentować fakt przeniesienia mienia z określeniem 
jego sumy ubezpieczenia oraz daty zmiany miejsca ubezpieczenia.  
Maksymalny limit odpowiedzialności dla mienia przeniesionego do innej 
lokalizacji wynosi 10% Ogólnej Sumy Ubezpieczenia. 

 

   

KLAUZULA KATASTROFY 
BUDOWLANEJ 

Niniejszą klauzulą rozszerza się zakres ubezpieczenia mienia od ognia i 
innych zdarzeń losowych  o szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe w 
następstwie katastrofy budowlanej przez którą rozumie się niezamierzone, 
nieprzewidziane, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego, lub jego 
części w wyniku nagłej samoistnej utraty wytrzymałości jego elementów 
konstrukcyjnych. 

W trakcie prowadzenia robót budowlano-montażowych za katastrofę 
obiektu budowlanego  uważa się również zniszczenie obiektu 
budowlanego,  spowodowane utratą   wytrzymałości, stateczności 
tymczasowych podpór, torowisk,  rusztowań bądź deskowań używanych 
przy wznoszeniu  obiektu budowlanego.   

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia:  100 000 PLN 

 

   

KLAUZULA AKTÓW 
TERRORYZMU 

1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą 
postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień 
umowy ubezpieczenia, ustala się, że do zakresu ochrony 
ubezpieczeniowej włącza się szkody powstałe w ubezpieczonym 
mieniu w wyniku zdarzeń losowych objętych ochroną 
ubezpieczeniową oraz akcji ratowniczej prowadzonej w związku z 
tymi zdarzeniami, będącymi bezpośrednim następstwem aktów 
terroryzmu. 

2. Przez akty terroryzmu rozumie się wszelkiego rodzaju działanie 

 



mające na celu wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności lub 
dezorganizację życia publicznego dla osiągnięcia określonych skutków 
ekonomicznych, politycznych, religijnych, ideologicznych, socjalnych 
lub społecznych. 

3. Z zakresu ochrony wyłączone są szkody spowodowane uwolnieniem 
lub wystawieniem na działanie substancji toksycznych, chemicznych 
lub biologicznych, jak również wszelkie szkody spowodowane atakiem 
elektronicznym, włączając w to włamania komputerowe lub 
wprowadzenie jakiejkolwiek formy wirusa komputerowego. 

4. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia:      100 000,00 zł 

   

KLAUZULA AKTÓW 
WANDALIZMU 

1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą 
postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień 
umowy ubezpieczenia, ustala się, że do zakresu ochrony  
ubezpieczeniowej włącza się szkody powstałe w ubezpieczonym 
mieniu objętym ochroną                 ubezpieczeniową mienia od 
ognia, będące bezpośrednim następstwem aktów  wandalizmu lub 
dewastacji. 

2. Przez akty wandalizmu / dewastacji  rozumie się wszelkiego rodzaju 
działanie powodujące  zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego 
mienia  przez osoby trzecie.  

3. Z zakresu ochrony wyłączone są szkody spowodowane  w obiektach  
opuszczonych, nie użytkowanych przez okres dłuższy niż 60 dni 

4. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia:  100 000,00 zł 

Ubezpieczeniem nie są objęte szkody polegające na uszkodzeniu 
elewacji budynków w wyniku pomalowania (graffiti itp.). 

 

   

KLAUZULA 
UBEZPIECZENIA SZKÓD 

ESTETYCZNYCH 
(GRAFFITI) 

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą 
postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień 
umowy ubezpieczenia, ustala się, że: 
1. Za opłatą dodatkowej składki ochroną ubezpieczeniową  objęte są 

szkody estetyczne  polegające na pomalowaniu, porysowaniu, 
zarysowaniu powierzchni, umieszczenia napisów lub innych znaków 
graficznych na ubezpieczonym mieniu przez osoby pozostające poza 
stosunkiem ubezpieczeniowym. 

2. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia:                 5 000,00 zł 

 

   

KLAUZULA 
UBEZPIECZENIA 

STRAJKÓW , ZAMIESZEK  
I ROZRUCHÓW 

1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą 
postanowień ogólnych warunków   ubezpieczenia i innych 
postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że do zakresu ochrony  
ubezpieczeniowej włącza się szkody  w ubezpieczonym mieniu 
objętym ochroną ubezpieczeniową mienia od ognia , bezpośrednio 
powstałe wskutek strajków, zamieszek i rozruchów. 

2. Przez strajk uważa się celową przerwę w pracy  grupy pracowników  
w celu wymuszenia żądań ekonomicznych lub politycznych. 

3. Przez zamieszki, uważa się  gwałtowne demonstracje, nielegalne  
akcje grupy osób wymierzone       przeciwko władzy w celu zmiany 
istniejącego porządku prawnego. 

4. Przez  rozruchy, uważa się  gwałtowne demonstracje grupy osób, 
które nie mieszczą się w kategorii      Zamieszek 

5. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia:  100 000,00 zł 

 

   

KLAUZULA 
UBEZPIECZENIA RYZYKA 

POŚREDNIEGO  
UDERZENIA PIORUNA 

1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą 
postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień 
umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel pokrywa do 
ustalonego limitu szkody w przedmiocie ubezpieczenia powstałe w 
wyniku pośredniego uderzenia pioruna. Za pośrednie uderzenie 
pioruna uważa się pośrednie działanie wyładowania atmosferycznego 
na przedmiot ubezpieczenia, powodujące uszkodzenie bądź 
zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia wskutek indukcji prądu 
elektrycznego wywołanej wyładowaniem atmosferycznym w 
bezpośredniej bliskości ubezpieczonego mienia. 

2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także szkody powstałe w wyniku 
nagłego wzrostu napięcia lub natężenia w sieci elektrycznej 
spowodowanego wyładowaniami atmosferycznymi. 

3. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia: 100 000,00 zł 

 

   

KLAUZULA 
RZECZOZNAWCÓW 

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą 
postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień 
umowy ubezpieczenia, ustala się, że: 

 



1. Za opłatą dodatkowej składki, w granicach  limitu odpowiedzialności 
Ubezpieczyciel pokryje poniesione przez  Ubezpieczonego konieczne i 
uzasadnione koszty ekspertyz rzeczoznawców związane z ustaleniem 
przyczyny, zakresu i rozmiaru szkody, z zastrzeżeniem uzgodnienia  z 
Ubezpieczycielem faktu  powołania rzeczoznawcy. 

2. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia: 10 000,00 zł 

   

KLAUZULA 
UBEZPIECZENIA 
ZWIĘKSZONYCH 

KOSZTÓW 

1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą, 
postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień 
umowy ubezpieczenia, po zapłaceniu dodatkowej składki  ustala się,  
że do zakresu ochrony  ubezpieczeniowej włącza się szkody  będące  
następstwem  szkód  materialnych w ubezpieczonym mieniu, 

2. Zwiększone koszty   są to koszty dodatkowe  związane  z 
zastosowaniem  rozwiązań  mających na celu uniknięcie lub 
zmniejszenie zakłóceń  w prowadzeniu działalności gospodarczej lub 
funkcjonowaniu  jednostki samorządu 
terytorialnego/Ubezpieczającego 

3. Ubezpieczyciel pokrywa niezbędne koszty dodatkowe (zależne i 
niezależne od czasu) poniesione  przez Ubezpieczającego przez okres  
faktycznego występowania zakłócenia nie dłużej jednak  niż przez 
okres 3 miesięcy   licząc od daty powstania szkody. 

4. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia:  10 000,00 zł 
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