Gmina Tarnów Opolski

nr sprawy GT.271.06.2012

ROZDZIAŁ IV
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – KARTA RYZYKA

ZADANIE A

UBEZPIECZENIE
ODPOWIEDZIALNOŚCI
CYWILNEJ

WNIOSEK OC

strona nr.

Ubezpieczający ,

Adres

GMINA TARNÓW OPOLSKI
reprezentowana przez Wójta Gminy
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy

46-050 Tarnów Op. ul. Dworcowa 6
9910462831

NIP

PKD-2007 84.11.Z

REGON

531413283

Okres Ubezpieczenia

13 m-cy
Suma Gwarancyjna na wszystkie zdarzenia

Suma gwarancyjna na jedno zdarzenie

800 000 PLN

800 000 PLN

Rodzaj Ubezpieczenia

tak

nie

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej w związku z:
Prowadzoną działalnością publiczną (zadania własne i powierzone przez inne administracje),

TAK

w tym w szczególności:
Posiadanym, uŜytkowanym, administrowanym mieniem w granicach administracyjnych Gminy Tarnów Op.

TAK

Organizowaniem imprez kulturalnych i masowych (niezaleŜnie od obowiązkowego OC organizatora)

TAK

Utrzymywaniem Ochotniczych StraŜy PoŜarnych

TAK

Swiadczeniem pomocy społecznej oraz działalnością kulturalną, oświatową oraz sportową

TAK

Prowadzeniem Ŝywienia zbiorowego (w tym stołówek szkolnych i przedszkolnych)

TAK

Administrowaniem

TAK
pasem drogowym,

TAK

terenami zielonymi, rekreacynyjmi, placami,

TAK

terenami przy obiektach będących w posiadaniu Ubezpieczającego lub jednostki podległej

TAK

miejsce ubezpieczenia

Informacje

ha

Km

szt

osób

mln zł

Posiadane,administrowane,uŜytkowane mienie:
tereny

(ogółem)

tereny

(zasób gminny)

drogi i ulice

klasy D - dojazdowe

drogi i ulice

klasy L - lokalne

37,731

drogi i ulice

ogółem

66,768

Zatrudnienie

195,93 ha
57,98 ha
29,037

ogółem

291

w tym nauczyciele

141

Osoby pełniące funkcje czynne w ramach OSP

91

Roczna sprzedaŜ ( obrót )
roczny budŜet

23,68

pojazdy wolnobiezne nie rejestrowane

1
OKREŚLONO W ZAŁĄCZNIKU NR. 5

Wnioskowane rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej OC
Wnioskowane Klauzule Brokerskie zgodnie z załącznikiem nr 6

Szkodowość: zgodnie z Zestawieniem szkodowości ujetym w Rozdziale IVa do SIWZ

Zastosowane Franszyzy
Franszyza Integralna
Franszyza Redukcyjna
Udział Własny Ubezpieczającego

0 zł
0 zł
0%

Załączniki do wniosku

tak

załącznik Nr1 (zał. 1.1; zał. 1.2; zał. 1.3) - Szczególne Warunki Ubezpieczenia OC

tak

załącznik Nr2- Wykaz ubezpieczonych jednostek

tak

Zestawienie powierzchni nieruchomości gruntowych Gminy Tarnów Op. (Tab. Nr1)

tak

Zestawienie zasobu nieruchomości Gminy Tarnów Op. wg sposobu zagosp. (Tab. Nr2)

tak

Ubezpieczający

Ubezpieczyciel

pieczątka podpis

pieczątka podpis

nie

Data

10/2012

WNIOSEK OC

strona nr.

Ubezpieczony

Adres

Gmina Tarnów Opolski
wg wykazu jednostek
oraz jednostki Wg Wykazu jednostek
opis ryzyka Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
zgodnie z wnioskiem ubezpieczenia OC - ZGKiM)
Okres Ubezpieczenia

13 m-cy
S. Gw. na wszystkie zdarzenia dla Klauzul i Rozszerzeń

Suma gw. na jedno zdarzenie dla klauzul i rozszerzeń

800 000 PLN

800 000 PLN

MIEJSCA UBEZPIECZENIA:
wg zał wykazów
oraz
I. pozostałe nieruchomości zabudowane, działki i gunty (nieuŜytki rolne, tereny zielone, pozostałe tereny uŜytkowe)
ujęte w ewidencji gruntów jako własność Gminy Tarnów Op. lub jednostek podległych
II. działki oznaczone w ewidencji geodezyjnej jako droga t.j. ujęte oraz nieujęte w ewidencji gminnej drogi wewnętrzne
i gruntowe za które Gmina lub jednostki podległe ponoszą odpowiedzialność
III. budowle i urządzenia ujęte w ewidencji jako własność Gminy lub jednostek podległych
IV. Tereny Gminnych Zrzeszeń Ludowych Zespołów Sportowych

Załączniki do wniosku c.d.

tak

załącznik Nr3- Wykaz dróg gminnych
Wykaz Gminnych Zrzeszeń Ludowych Zespołów Sportowych wraz z
załącznik Nr4terenami na których prowadzona jest działalność sportowa tych zrzeszeń

tak

załącznik Nr5- Rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej

tak

załącznik Nr6- Wykaz Klauzul Brokerskich-treść Klauzul Brokerskich

tak

Ubezpieczający

Ubezpieczyciel

pieczątka podpis

pieczątka podpis

nie

tak

10/2012

WNIOSEK OC - ZGKiM

strona nr.

Ubezpieczający:

Adres

GMINA TARNÓW OPOLSKI
reprezentowana przez Wójta Gminy
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy

46-050 Tarnów Op. ul. Dworcowa 6
9910462831
531413283

NIP
REGON

PKD-2007 84.11.Z
Ubezpieczony

Adres

Gmina Tarnów Opolski
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

46-050 Tarnów Op. ul. Cmentarna 6
754-10-23-312
531044510

NIP
REGON

PKD-2007 36.00.Z
Okres Ubezpieczenia

13 m-cy
Suma Gwarancyjna na wszystkie zdarzenia

Suma gwarancyjna na jedno zdarzenie

800 000,00 zł

800 000,00 zł

w ramach limitu Sumy Gwarancyjnej określonej dla Gminy Tarnów Opolski i jednostek podległych
Rodzaj Ubezpieczenia

tak

nie

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej w związku z:
Prowadzoną działalnością w zakresie:
zaopatrywania ludności w wodę na potrzeby bytowe i gospodarcze

TAK

kanalizacji, usuwania i odprowadzania ścieków komunalnych

TAK

utrzymywanie komunalnych zasobów mieszkaniowych

TAK

utrzymywanie wysypiska odpadów

TAK

utrzymywanie drogowych obiektów komunalnych

TAK

świadczenie usług komunalnych

TAK

prowadzenie usług dla jednostek spoza Gminy

TAK

utrzymanie i zarząd terenów zielonych

TAK

utrzymanie zimowe dróg i ulic na terenie Gminy

TAK

Posiadanym,uŜytkowanym,administrowantm mieniem, w tym mieniem WiK Sp. z o.o. w Opolu
uŜytkowanym na podstawie umowy dzierŜawy z dnia 15/02/2012

TAK

miejsce ubezpieczenia - lokalizacje wskazane w wykazach oraz sieci na terenie Gminy Tarnów Op.
Informacje:

M2

Km

sieć wodociągowa

104

kanalizacja sanitarna

13,5

kanalizacja deszczowa

osób

mln zł

0

studnie, ujęcia głębinowe

4

stacje uzdatniania wody

brak

przepompownie ścieków
wielkość utylizacji wody

szt

3

1250m3/dobę

zatrudnienie

23

budŜet
pojazdy wolnobiezne nie rejestrowane

1
OKREŚLONO W ZAŁĄCZNIKU NR. 5

Wnioskowane rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej OC
Wnioskowane Klauzule Brokerskie zgodnie z załącznikiem nr 6
Zastosowane Franszyzy
Franszyza Integralna
Franszyza Redukcyjna
Udział Własny Ubezpieczającego

Szkodowość - wg Rozdziału IVa do SIWZ

0 zł
0 zł
0%

Załączniki do wniosku

tak

załącznik Nr1 (zał. Nr 1.3, 1.4 i zał. Nr 1.5) - Szczególne Warunki Ubezpieczenia OC

TAK

nie

załącznik Nr2- Wykaz ubezpieczonych jednostek

NIE

załącznik Nr3- Dodatkowe wyłączenia ochrony stosowane przez Zakł. Ubezpieczeń

NIE

załącznik Nr4- Dodatkowe Klauzule stosowane przez Zakład Ubezpieczeń

NIE

załącznik Nr5- Rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej

TAK

załącznik Nr6- Klauzule brokerskie stosowane w umowie ubezpieczenia

TAK

Ubezpieczający

Ubezpieczyciel

pieczątka podpis

pieczątka podpis

Data

10/2012

WNIOSEK OC ZA PRODUKT i KOSZTY WYCOFANIA PRODUKTU
Ubezpieczający

Adres

GMINA TARNÓW OPOLSKI
reprezentowana przez Wójta Gminy
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy
PKD

46-050 Tarnów Op. ul. Dworcowa 6

84.11.Z

NIP
REGON

Gmina Tarnów Opolski
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
PKD
36.00.Z

NIP
REGON

9910462831
531413283

Okres Ubezpieczenia

13 m-cy
Ubezpieczony

46-050 Tarnów Op. ul. Cmentarna 5
754-10-23-312
531044510

Suma Gwarancyjna dla ryzyka OC produktu:
na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

limit S.G. OC
Rodzaj Ubezpieczenia

tak/nie

limit

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej w związku z:
zaopatrzeniem mieszkanców Gminy w wodę - OC za Produkt

tak
tak

Zakres Ubezpieczenia OC
Podstawowy
OC za szkody powstałe w związku z wprowadzeniem produktu do obrotu:
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

tak

poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej

nie

Rozszerzenie zakresu Ubezpieczenia
OC za szkody powstałe na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki Płn. I/lub Kanady

nie

OC za szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych

tak

TREŚĆ OKREŚLONO W ZAŁĄCZNIKU NR. 5

Wnioskowane rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej
Wnioskowane Klauzule Brokerskie zgodnie z załącznikiem nr 6
dla OC

TAK

Zastosowane Franszyzy
Franszyza Integralna
Franszyza Redukcyjna
Udział Własny Ubezpieczającego

Szkodowość: wg Rozdziału Iva do SIWZ

0 zł
0 zł
0%
tak

Załączniki do wniosku

nie

załącznik Nr1- Szczególne Warunki Ubezpieczenia

nie

załącznik Nr2

nie

załącznik Nr3- Dodatkowe wyłączenia ochrony stosowane przez Zakład Ubezpieczeń

nie

załącznik Nr4- Dodatkowe Klauzule stosowane przez Zakład Ubezpieczeń

nie

załącznik Nr5- Rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej

tak

załącznik Nr6 - Klauzule brokerskie stosowane w umowie ubezpieczenia

tak

Ubezpieczający

Ubezpieczyciel

Data

10/2012

ZAŁĄCZNIK NR 1
DO WNIOSKU OC
SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

ZAŁĄCZNIK Nr 1.1 do polisy OC Nr .......................
SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA
Przedmiot ubezpieczenia:
1.Przedmiotem ubezpieczenia jest wynikające z przepisów prawa ( Kodeks Cywilny) zobowiązanie Ubezpieczającego oraz

osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę do naprawienia szkody wyrządzonej osobie trzeciej w czasie trwania
ubezpieczenia, jeŜeli jej powstanie pozostaje w związku z prowadzeniem ustawowej działalności publicznej lub teŜ zostało
spowodowane przez osoby za działania których, Ubezpieczający/Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność.
2.Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna, deliktowa i kontraktowa, z tytułu prowadzonej
działalności publicznej oraz sprawowania funkcji nadzoru nad jednostkami Ubezpieczającego.

ustawowej

Ubezpieczenie obejmuje szkody spowodowane w szczególności następującymi zdarzeniami - przyczynami ich powstania:
a.

W związku z prowadzeniem działalności edukacyjnej, wychowawczej, i rekreacyjnej w placówkach oświatowych,
np. w szczególności w placówkach
- domy wczasów dziecięcych, schroniska młodzieŜowe, domów dziecka, szkół róŜnych specjalności i róŜnego
stopnia kształcenia, poradni psychologiczno- pedagogicznych,
szkół specjalnych, ośrodków szkolnowychowawczych,
przy czym w szczególności; uczniowie i wychowankowie w rozumieniu niniejszej umowy traktowani są jako osoby
trzecie.

b.

W związku z prowadzeniem stołówek w tym szkody spowodowane
przyczynami chorobowymi przenoszonymi drogą pokarmową.

c.

W związku z prowadzeniem Domów Pomocy Społecznej lub świadczeniem opieki społecznej na rzecz
podopiecznych przez Domy Opieki Społecznej lub jednostki organizacyjne Ubezpieczającego świadczące taką
pomoc lub opiekę.

d.

W związku z prowadzeniem świetlic oraz prowadzoną działalnością kulturalno oświatową.

e.

W związku z prowadzeniem działalności publicznej

f.

W związku z posiadaniem obiektów sportowych i prowadzoną działalnością sportową, przy czym w szczególności
członkowie klubów, zawodnicy, trenerzy ,sędziowie, uczestnicy imprez sportowych organizowanych w obiektach
sportowych i na terenach samorządu traktowani są jako osoby trzecie.

zaraŜeniem salmonellą lub innymi

2.1 Ubezpieczyciel pokrywa roszczenia regresowe w granicach Sum Gwarancyjnych określonych w umowie.
3 Do postanowień Szczególnych Warunków Umowy Ubezpieczenia dołączono Klauzule wymienione w Umowie
Do postanowień Szczególnych Warunków Umowy Ubezpieczenia dołączono rozszerzenia zakresu pokrycia
ubezpieczeniowego wymienione w Umowie. Rodzaj oraz treść rozszerzeń określa załącznik Nr.5.
Do postanowień Szczególnych Warunków Ubezpieczenia dołączono Klauzule Brokerskie wymienione w Umowie
Ubezpieczenia. Treść Klauzul Brokerskich zgodna z załącznikiem Nr 6 Wyłączenia odpowiedzialności.
4.Wyłączenia
4.1 Wyłączenia ogólne – Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody wymienione w paragrafie ........wyłączenia odpowiedzialności w OWU OC, dołączonych do niniejszej Umowy Ubezpieczenia z zastrzeŜeniem
postanowień pkt 1, pkt 2 niniejszego załącznika w granicach ustawowej odpowiedzialności Ubezpieczającego.
4.2 Wyłączenia szczególne – Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:
A.

kolejne powstałe z tej samej przyczyny (okoliczności) w danym miejscu po upływie 72 godzin od dnia i godziny
zgłoszenia pierwszej szkody. Ubezpieczający zobowiązany jest do usunięcia zagroŜenia powstania szkody i / lub
zabezpieczenia miejsca powstania szkody najpóźniej w ciągu 72 godzin od chwili zgłoszenia tych okolicznośc;
B. powstałe w miejscach przekazanych przez Ubezpieczającego wykonawcom remontów, modernizacji lub innych
zabiegów konserwacyjno – eksploatacyjnych, z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy, chyba Ŝe strony
umowy ubezpieczenia ustaliły włączenie do ochrony szkód wyrządzonych przez podwykonawców/wykonawców.
C. wyrządzone przez osoby za działania których ponosi odpowiedzialność będące pod wpływem alkoholu,
narkotyków
lub podobnie działających środków, jeŜeli roszczenie poszkodowanego zostało skierowane
bezpośrednio do tej osoby
D. wynikające z naruszenia przez poszkodowanych obowiązujących przepisów, jeŜeli wyłączną przyczyną szkody
było to naruszenie
E. spowodowane winą umyślną Ubezpieczającego lub osób, za które ponosi odpowiedzialność.
……………………………………. dn.
..................................................

( podpis i pieczęć ubezpieczającego )

..........................................

( podpis i pieczęć wystawiającego )

ZAŁĄCZNIK Nr 1.2 do polisy OC Nr .......................

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NIERUCHOMOŚCI
Przedmiot ubezpieczenia:
1.Przedmiotem ubezpieczenia jest wynikające z przepisów prawa (Ustawa o drogach publicznych, Ustawa o gospodarce nieruchomościami ,
Kodeks Cywilny, Ustawa o utrzymaniu porządku w Gminach) zobowiązanie Ubezpieczającego oraz osób zatrudnionych na podstawie umowy o
pracę do naprawienia szkody wyrządzonej osobie trzeciej w czasie trwania ubezpieczenia, jeŜeli jej powstanie pozostaje w związku z posiadanym
mieniem lub teŜ zostało spowodowane przez osoby za działania których Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność.
2.Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna, deliktowa i kontraktowa, z tytułu prowadzonej działalności ,posiadania nieruchomości (w
tym terenów zieleni, cmentarzy komunalnych, placów zabaw, ciągów pieszych), oraz urządzeń z nimi związanych w tym, sieci, instalacji, obiektów
inŜynierskich :
2.1.za wszelkie szkody powstałe u osób trzecich, w tym najemców i uŜytkowników lokali mieszkalnych oraz uŜytkowych, pozostające w związku z
prowadzoną działalnością lub w związku z posiadanym mieniem własnym stanowiącym własność
lub współwłasność
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego i osób fizycznych, własność lub współwłasność wspólnot mieszkaniowych.
2.2 za szkody wyrządzone z tytułu niewykonania lub nienaleŜytego wykonania zobowiązania.
Ubezpieczenie obejmuje szkody spowodowane w szczególności następującymi zdarzeniami - przyczynami ich powstania:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

g.
h.
i.

j.
k.
l.

złym stanem technicznym dróg, chodników, traktów pieszych, terenów zarządzanych przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego
wynikającym z uszkodzeń nawierzchni w postaci ubytków, wyrw, kolein, zapadnięć,
utrzymaniem i/lub eksploatacją urządzeń i sieci zarządzanych przez Ubezpieczającego związanych z drogami, chodnikami, traktami
pieszymi, terenami, terenami zieleni, cmentarzami lub placami zabaw,
zimowym utrzymaniem (śliskość nawierzchni), letnim utrzymaniem czystości dróg, chodników, traktów pieszych (np. stanem
nawierzchni spowodowanym zaśmieceniem) związanych z terenami, terenami zieleni , cmentarzami lub placami zabaw,
utrzymaniem i/lub eksploatacją, awarią urządzeń i sieci zarządzanych przez Ubezpieczającego,
przez zieleń rosnącą na terenach zarządzanych przez Ubezpieczającego (spadające lub leŜące drzewa lub konary drzew)
stanem technicznym budynków, budowli, urządzeń znajdujących się na terenach zarządzanych przez Ubezpieczającego (w
szczególności szkody spowodowane oderwaniem części konstrukcji lub awarią konstrukcji), pomimo przeprowadzanych kontroli stanu
technicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
powstałymi po wykonaniu pracy lub usługi, jeŜeli ich przyczyną jest nienaleŜyte wykonanie zleconych i odebranych przez
Ubezpieczającego usług lub robót (konserwacja, modernizacja, remont, sieci, administrowanego mienia)
robotami konserwacyjnymi, interwencyjnymi i remontami cząstkowymi wykonywanymi siłami własnymi w związku z eksploatacją
budynków, sieci i innych urządzeń będących w zarządzie Ubezpieczającego,
stanem technicznym urządzeń w tym: urządzeń małej architektury, urządzeń placów zabaw, urządzeń placów ćwiczeń OSP
znajdujących się na terenach zarządzanych przez Ubezpieczającego (w szczególności szkody spowodowane oderwaniem części
konstrukcji lub awarią konstrukcji), pomimo przeprowadzanych kontroli stanu technicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
nieszczelnością pokrycia dachowego, parapetów, obróbek blacharskich, pozostawieniem otwartych okien połaciowych i świetlików
dachowych, otworów wentylacyjnych,
zalanie wskutek cofnięcia się cieczy w sieciach lub instalacjach/systemach kanalizacyjnych
eksploatacją, działaniem lub awarią instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania

2.3 Ubezpieczyciel pokrywa roszczenia regresowe w granicach Sum Gwarancyjnych określonych w umowie.
3

Do postanowień Szczególnych Warunków Umowy Ubezpieczenia dołączono Klauzule wymienione w Umowie
Do postanowień Szczególnych Warunków Umowy Ubezpieczenia dołączono rozszerzenia zakresu pokrycia ubezpieczeniowego
wymienione w Umowie. Rodzaj oraz treść rozszerzeń określa załącznik Nr.5.
Do postanowień Szczególnych Warunków Ubezpieczenia dołączono Klauzule Brokerskie wymienione w Umowie Ubezpieczenia. Treść
Klauzul Brokerskich zgodna z załącznikiem Nr 6
4.Wyłączenia odpowiedzialności:
4.1Wyłączenia ogólne – Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody wymienione w paragrafie ........-wyłączenia
odpowiedzialności w OWU OC, dołączonych do niniejszej Umowy Ubezpieczenia z zastrzeŜeniem postanowień pkt 1, pkt 2 niniejszego
załącznika w granicach ustawowej odpowiedzialności Ubezpieczającego
4.2 Wyłączenia szczególne – Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:
A. kolejne powstałe z tej samej przyczyny (okoliczności) w danym miejscu po upływie 72 godzin od dnia i godziny zgłoszenia pierwszej
szkody. Ubezpieczający zobowiązany jest do usunięcia zagroŜenia powstania szkody i / lub zabezpieczenia miejsca powstania szkody
najpóźniej w ciągu 72 godzin od chwili zgłoszenia tych okoliczności
B. powstałe w miejscach przekazanych protokolarnie przez Ubezpieczającego wykonawcom remontów, modernizacji lub innych zabiegów
konserwacyjno – eksploatacyjnych, z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy, chyba Ŝe strony umowy ubezpieczenia ustaliły

włączenie do ochrony szkód wyrządzonych przez podwykonawców/wykonawców.
C.
D.
E.

wyrządzone przez osoby za działania których ponosi odpowiedzialność będące pod wpływem alkoholu, narkotyków lub podobnie
działających środków, jeŜeli roszczenie poszkodowanego zostało skierowane bezpośrednio do tej osoby
wynikające z naruszenia przez poszkodowanych obowiązujących przepisów, jeŜeli wyłączną przyczyną szkody było to naruszenie
spowodowane winą umyślną Ubezpieczającego lub osób, za które ponosi odpowiedzialność.

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

..........................................
( podpis i pieczęć wystawiającego )

ZAŁĄCZNIK Nr 1.3 do polisy OC Nr .......................
SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA- Zarządcy Drogi
Przedmiot ubezpieczenia:
1. Przedmiotem ubezpieczenie jest wynikające z przepisów prawa (Ustawa o drogach publicznych i Kodeks Cywilny)
zobowiązanie Ubezpieczającego oraz osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę do naprawienia szkody wyrządzonej
osobie trzeciej w czasie trwania ubezpieczenia, jeŜeli jej powstanie pozostaje w związku z posiadanym mieniem i/lub
sprawowaniem funkcji zarządu terenami, drogami i ulicami lub zostało spowodowane przez osoby za działania których,
Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność.
2. Ubezpieczenie obejmuje szkody spowodowane w szczególności następującymi zdarzeniami - przyczynami ich powstania:
a. złym stanem technicznym jezdni, pobocza i chodników wynikającym z uszkodzeń nawierzchni w postaci ubytków, wyrw,
kolein, zapadnięć lub spowodowanych rozmyciem,
b. zimowym utrzymaniem jezdni, chodników (śliskość nawierzchni), letnim utrzymaniem czystości jezdni i chodników (np.
stanem nawierzchni chodników spowodowanych zaśmieceniem)
c. przez zieleń rosnącą w pasie drogowym (spadające lub leŜące drzewa lub konary drzew)
d. leŜące na drodze, porzucone, zgubione lub naniesione przedmioty lub substancje / materiały w szczególności namuły,
piasek, materiały skalne,
e. śliskość wynikła z rozlania przez poruszające się pojazdy płynów, smarów i innych śliskich cieczy
f.
stanem technicznym mostów i wiaduktów (w szczególności szkody spowodowane oderwaniem części konstrukcji lub
awarią konstrukcji), pomimo przeprowadzanych kontroli stanu technicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
g. oznakowaniem lub brakiem oznakowania uszkodzonego w wyniku wandalizmu lub zdarzeń losowych,
h. awarią sygnalizacji świetlnej oraz innymi elementami bezpieczeństwa ruchu, w które wyposaŜony jest pas drogowy,
i.
urządzeniami w nawierzchni drogi w szczególności brakiem pokrywy studzienki kanalizacyjnej lub wpustu ulicznego,
spowodowanego kradzieŜą lub aktem wandalizmu
j.
powstałymi po wykonaniu pracy lub usługi, jeŜeli ich przyczyną jest nienaleŜyte wykonanie zleconych
i odebranych przez Zarządcę drogi usług lub robót (budowa lub przebudowa, w tym konserwacja, modernizacja, remont
pasa drogowego)
k. zalaniem drogi przez nienaleŜycie działające urządzenia odprowadzające wodę z pasa drogowego,
l.
robotami konserwacyjnymi, interwencyjnymi i remontami cząstkowymi wykonywanymi siłami własnymi, w tym
wykonywanymi z uŜyciem emulsji i grysów oraz lokalnymi powierzchniowymi utrwaleniami nawierzchni.
ł. pojedynczymi wyrwami w poboczu,
m. nienormatywną skrajnią poziomą jezdni spowodowaną zadrzewieniem lub prawidłowo oznakowanymi obiektami mostowymi
lub zabudową,
n. nienormatywną skrajnią pionową spowodowaną zadrzewieniem,
2.1 Ubezpieczyciel pokrywa roszczenia regresowe w granicach Sum Gwarancyjnych określonych w umowie.

3.

Do postanowień Szczególnych Warunków Umowy Ubezpieczenia dołączono Klauzule wymienione w Umowie.
Do postanowień Szczególnych Warunków Umowy Ubezpieczenia dołączono rozszerzenia zakresu pokrycia
ubezpieczeniowego wymienione w Umowie. Rodzaj oraz treść rozszerzeń określa załącznik Nr.5.
Do postanowień Szczególnych Warunków Ubezpieczenia dołączono Klauzule Brokerskie wymienione w Umowie
Ubezpieczenia. Treść Klauzul Brokerskich zgodna z załącznikiem Nr 6.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia stanowi Cedułę do Umowy Ubezpieczenia
4.

Wyłączenia odpowiedzialności:
Wyłączenia ogólne – Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody wymienione w paragrafie ........wyłączenia odpowiedzialności w OWU OC, dołączonych do niniejszej Umowy Ubezpieczenia z zastrzeŜeniem
postanowień pkt 1 i pkt 2 niniejszego załącznika w granicach ustawowej odpowiedzialności Ubezpieczającego
Wyłączenia standardowe – Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wynikające z zarządzania i administrowania
drogami, ulicami :
A. kolejne powstałe z tej samej przyczyny (okoliczności) w danym miejscu po upływie 72 godzin od dnia i godziny zgłoszenia
pierwszej szkody. Ubezpieczający zobowiązany jest do usunięcia zagroŜenia powstania szkody i / lub zabezpieczenia pasa
drogowego najpóźniej w ciągu 72 godzin od chwili zgłoszenia tych okoliczności
B. powstałe na odcinkach pasa drogowego przekazanego protokolarnie przez Ubezpieczającego wykonawcom remontów,
modernizacji lub innych zabiegów konserwacyjno – eksploatacyjnych z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy, chyba
Ŝe strony umowy ubezpieczenia ustaliły włączenie do ochrony szkód wyrządzonych przez podwykonawców/wykonawców.
C. wyrządzone przez osoby za działania których ponosi odpowiedzialność będące pod wpływem alkoholu, narkotyków lub
podobnie działających środków, jeŜeli roszczenie poszkodowanego zostało skierowane bezpośrednio do tej osoby
D. wynikające z naruszenia przez poszkodowanych przepisów Ustawy Prawo o ruchu drogowym, jeŜeli wyłączną przyczyną
szkody było to naruszenie.
E. spowodowane winą umyślną Ubezpieczającego lub osób, za które ponosi odpowiedzialność.

................................ dn.

..................................................
( podpis i pieczęć ubezpieczającego )

..........................................
( podpis i pieczęć wystawiającego )

ZAŁĄCZNIK Nr 1.4 do polisy OC Nr .....................
SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA - GMINA TARNÓW OPOLSKI ZGKiM
Przedmiot ubezpieczenia:
1.Przedmiotem ubezpieczenia jest wynikające z przepisów prawa (Ustawa o drogach publicznych, Ustawa o gospodarce nieruchomościami ,
Kodeks Cywilny, Ustawa o utrzymaniu porządku w Gminach) zobowiązanie Ubezpieczającego oraz osób zatrudnionych na podstawie umowy o
pracę do naprawienia szkody wyrządzonej osobie trzeciej w czasie trwania ubezpieczenia, jeŜeli jej powstanie pozostaje w związku z posiadanym,
dzierŜawionym, administrowanym mieniem , lub teŜ zostało spowodowane przez osoby za działania których, Ubezpieczający ponosi
odpowiedzialność.
2.Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna, deliktowa i kontraktowa, z tytułu prowadzonej działalności ,posiadania, administrowania,
dzierŜawienia nieruchomości (w tym terenów zieleni, parkingów, targowisk, składowiska odpadów komunalnych,), oraz urządzeń z nimi
związanych w tym, sieci, instalacji, obiektów inŜynierskich :
2.1.za wszelkie szkody powstałe u osób trzecich, w tym najemców i uŜytkowników targowisk, uŜytkowników parkingów, lokali mieszkalnych oraz
uŜytkowych, pozostające w związku z prowadzoną działalnością lub w związku z posiadanym mieniem własnym lub stanowiącym własność gminy
lub współwłasność gminy i osób fizycznych, własność lub współwłasność wspólnot mieszkaniowych.
2.2 za szkody wyrządzone: z tytułu niewykonania lub nienaleŜytego wykonania zobowiązania wynikającego z zawartych umów.
Ubezpieczenie obejmuje szkody spowodowane w szczególności następującymi zdarzeniami - przyczynami ich powstania:
a.
b.
c.

d.
e.
f.
g.
h.

utrzymaniem i/lub eksploatacją urządzeń i sieci zarządzanych przez Ubezpieczającego,
przez zieleń rosnącą na terenach zarządzanych przez Ubezpieczającego (spadające lub leŜące drzewa lub konary drzew)
stanem technicznym budynków, budowli, urządzeń znajdujących się na terenach zarządzanych przez Ubezpieczającego (w
szczególności szkody spowodowane oderwaniem części konstrukcji lub awarią konstrukcji), pomimo przeprowadzanych kontroli stanu
technicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
powstałymi po wykonaniu pracy lub usługi, jeŜeli ich przyczyną jest nienaleŜyte wykonanie zleconych i odebranych przez
Ubezpieczającego usług lub robót (konserwacja, modernizacja, remont, sieci, administrowanego mienia)
robotami konserwacyjnymi, interwencyjnymi i remontami cząstkowymi wykonywanymi siłami własnymi w związku z eksploatacją
budynków, sieci i innych urządzeń będących w zarządzie Ubezpieczającego,
w związku z eksploatacja składowiska odpadów komunalnych.
zalaniem przez wody stojące lub płynące, takŜe wskutek cofnięcia się cieczy w sieciach lub instalacjach kanalizacyjnych
eksploatacją, działaniem lub awarią instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania

Do postanowień Szczególnych Warunków Umowy Ubezpieczenia dołączono Klauzule wymienione w Umowie
Do postanowień Szczególnych Warunków Umowy Ubezpieczenia dołączono rozszerzenia zakresu pokrycia ubezpieczeniowego
wymienione w Umowie. Rodzaj oraz treść rozszerzeń określa załącznik Nr.5.
Do postanowień Szczególnych Warunków Ubezpieczenia dołączono Klauzule Brokerskie wymienione w Umowie Ubezpieczenia. Treść
Klauzul Brokerskich zgodna z załącznikiem Nr 6
4.Wyłączenia odpowiedzialności:
4.1Wyłączenia ogólne – Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody wymienione w paragrafie ........-wyłączenia
odpowiedzialności w OWU OC, dołączonych do niniejszej Umowy Ubezpieczenia z zastrzeŜeniem postanowień pkt 1, pkt 2 niniejszego
załącznika w granicach ustawowej odpowiedzialności Ubezpieczającego
4.2 Wyłączenia szczególne – Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:
A. kolejne powstałe z tej samej przyczyny (okoliczności) w danym miejscu po upływie 72 godzin od dnia i godziny zgłoszenia pierwszej
szkody. Ubezpieczający zobowiązany jest do usunięcia zagroŜenia powstania szkody i / lub zabezpieczenia miejsca powstania szkody
najpóźniej w ciągu 72 godzin od chwili zgłoszenia tych okoliczności
B. powstałe w miejscach przekazanych protokolarnie przez Ubezpieczającego wykonawcom remontów, modernizacji lub innych zabiegów
konserwacyjno – eksploatacyjnych, z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy, chyba Ŝe strony umowy ubezpieczenia ustaliły

włączenie do ochrony szkód wyrządzonych przez podwykonawców/wykonawców.
C.
D.
E.

wyrządzone przez osoby za działania których ponosi odpowiedzialność będące pod wpływem alkoholu, narkotyków lub podobnie
działających środków, jeŜeli roszczenie poszkodowanego zostało skierowane bezpośrednio do tej osoby
wynikające z naruszenia przez poszkodowanych obowiązujących przepisów, jeŜeli wyłączną przyczyną szkody było to naruszenie
spowodowane winą umyślną Ubezpieczającego lub osób, za które ponosi odpowiedzialność.

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

..........................................
( podpis i pieczęć wystawiającego )

ZAŁĄCZNIK Nr 1.5 do polisy OC Nr .......................

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GMINA TARNÓW OP.- ZGKiM
Przedmiot ubezpieczenia:
1. Przedmiotem ubezpieczenie jest wynikające z przepisów prawa (Ustawa o drogach publicznych, Ustawa o utrzymaniu porządku w gminach
,Ustawa o zaopatrzeniu w wodę................, Kodeks Cywilny,- i inne obowiązujące przepisy) zobowiązanie Ubezpieczającego oraz osób
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę do naprawienia szkody wyrządzonej osobie trzeciej w czasie trwania ubezpieczenia, jeŜeli jej
powstanie pozostaje w związku z prowadzoną działalnością, posiadanym mieniem i/lub sprawowaniem funkcji zarządu terenami, drogami i
ulicami, sieciami własnymi i/lub przejętymi ujętymi w dołączonych do polisy j.w. wykazach (sieci wod-kan., dróg, placów, terenów, mienia) lub
zostało spowodowane przez osoby za działania których, Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność.
Prowadzoną działalność określa:
działalność statutowa Gminy w przypadku funkcjonowania w formie zakładu budŜetowego lub zakres
wynikający z treści zapisów umowy spółki prawa handlowego

określony w KRS i/lub zakres działania

2. Ubezpieczenie obejmuje szkody spowodowane w szczególności następującymi zdarzeniami - przyczynami ich powstania:
a/ złym stanem technicznym jezdni, pobocza i chodników wynikającym z uszkodzeń nawierzchni w postaci ubytków, wyrw, kolein, zapadnięć
spowodowanych eksploatacją urządzeń, sieci i mienia Ubezpieczającego/Ubezpieczonego,
b/ zimowym utrzymaniem jezdni, chodników (śliskość nawierzchni), letnim utrzymaniem czystości jezdni i chodników (stanem nawierzchni
chodników spowodowanych zaśmieceniem)
c/ przez zieleń rosnącą na terenach zarządzanych przez Ubezpieczającego (spadające lub leŜące drzewa lub konary drzew)
d/ leŜące na drodze, porzucone, zgubione lub naniesione przedmioty w tym tworzenie się naboju lodowego w wyniku awarii rurociągu lub urządzeń
e/ śliskość wynikła z rozlania przez poruszające się pojazdy płynów i nieczystości transportowanych pojazdami naleŜącymi do
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego
f/ stanem technicznym urządzeń, budynków, budowli i sieci związanych z zaopatrywaniem w wodę i odprowadzeniem ścieków (w szczególności
szkody spowodowane oderwaniem części konstrukcji , awarią konstrukcji lub awarią sieci), pomimo przeprowadzanych kontroli stanu technicznego
zgodnie z obowiązującymi przepisami,
g/ oznakowaniem lub brakiem oznakowania uszkodzonego w wyniku wandalizmu lub zdarzeń losowych -ustawionego w związku z awariami sieci ,
lub wykonawstwem robót
h/ awarią sygnalizacji świetlnej oraz innymi elementami bezpieczeństwa ruchu, w które wyposaŜony jest pas drogowy związku z awariami sieci lub
wykonawstwem sieci
i/ urządzeniami w nawierzchni drogi w szczególności brakiem pokrywy studzienki kanalizacyjnej lub wpustu ulicznego, spowodowanego kradzieŜą
lub aktem wandalizmu
j/ powstałymi po wykonaniu pracy lub usługi, jeŜeli ich przyczyną jest nienaleŜyte wykonanie
zleconych i odebranych przez
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego usług lub robót (naprawa, remont pasa drogowego po usunięciu awarii rurociągów)
k/ zalaniem drogi lub sąsiednich obiektów oraz mienia przez nienaleŜycie działające urządzenia odprowadzające wodę z pasa drogowego, w tym
równieŜ nienaleŜytym odwodnieniem drogi przez rowy odwadniające w przypadku wystąpienia deszczu nawalnego, lub zalaniem drogi , obiektów i
mienia w wyniku awarii rurociągów lub urządzeń będących własnością Ubezpieczającego/Ubezpieczonego
l/ robotami konserwacyjnymi, interwencyjnymi, zabezpieczającymi, remontami cząstkowymi
robotami utrzymaniowymi , wykonywanymi siłami własnymi w związku z eksploatacją urządzeń i sieci, w
tym szkodami spowodowanymi działalnością pogotowia wodociągowo-kanalizacyjnego
ł/ nienormatywną skrajnią poziomą jezdni spowodowaną zadrzewieniem lub prawidłowo oznakowanymi obiektami lub zabudową będącą w zarządzie,
utrzymaniu lub administracji Ubezpieczającego/Ubezpieczonego
m/ nienormatywną skrajnią pionową spowodowaną zadrzewieniem lub prawidłowo oznakowanymi obiektami lub zabudową będącą w zarządzie,
utrzymaniu lub administracji Ubezpieczającego/Ubezpieczonego.
n/ wybuchem gazów lub substancji w nich się znajdujących w związku z utrzymaniem i eksploatacją obiektów, urządzeń i sieci kanalizacyjnych
3.

Do postanowień Szczególnych Warunków Umowy Ubezpieczenia dołączono Klauzule wymienione w Umowie.
Do postanowień Szczególnych Warunków Umowy Ubezpieczenia dołączono rozszerzenia zakresu pokrycia ubezpieczeniowego
wymienione w Umowie. Rodzaj oraz treść rozszerzeń określa załącznik Nr.5.
Do postanowień Szczególnych Warunków Ubezpieczenia dołączono Klauzule Brokerskie wymienione w Umowie Ubezpieczenia.
Treść Klauzul Brokerskich zgodna z załącznikiem Nr 6.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia stanowi Cedułę do Umowy Ubezpieczenia

4.

Wyłączenia odpowiedzialności:
Wyłączenia ogólne – Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody wymienione w paragrafie ......................................wyłączenia odpowiedzialności w OWU OC, dołączonych do niniejszej Umowy Ubezpieczenia z zastrzeŜeniem postanowień pkt 1 i
pkt 2 niniejszego załącznika w granicach ustawowej odpowiedzialności Ubezpieczającego
Wyłączenia szczególne – Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wynikające z zarządzania ,administrowania i eksploatacji mienia
:
A. kolejne powstałe z tej samej przyczyny (okoliczności) w danym miejscu po upływie 72 godzin od dnia i godziny zgłoszenia pierwszej
szkody. Ubezpieczający zobowiązany jest do usunięcia zagroŜenia powstania szkody i / lub zabezpieczenia przyczyny powstania szkody
najpóźniej w ciągu 72 godzin od chwili zgłoszenia tych okoliczności
B. powstałe w miejscach przekazanych protokolarnie przez Ubezpieczającego wykonawcom remontów, modernizacji lub innych zabiegów
konserwacyjno – eksploatacyjnych, z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy, chyba Ŝe strony umowy ubezpieczenia ustaliły włączenie
do ochrony szkód wyrządzonych przez podwykonawców/wykonawców.
C. wyrządzone przez osoby za działania których ponosi odpowiedzialność będące pod wpływem alkoholu, narkotyków lub podobnie
działających środków, jeŜeli roszczenie poszkodowanego zostało skierowane bezpośrednio do tej osoby
D. wynikające z naruszenia przez poszkodowanych przepisów Ustawy Prawo o ruchu drogowym, Ustawy o utrzymaniu porządku w gminach
i innych obowiązujących przepisów, jeŜeli naruszenie tych przepisów było wyłączną przyczyną szkody
E. spowodowane winą umyślną Ubezpieczającego lub osób, za które ponosi odpowiedzialność.

..................................................
( podpis i pieczęć ubezpieczającego )

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

ZAŁĄCZNIK NR 2, 3, 4
DO WNIOSKU OC
WYKAZ JEDNOSTEK OBJETYCH UBEZPIECZENIEM- zał. nr2
ZESTAWIENIE ZASOBU NIERUCHOMOŚCI- zał. nr 2-Tabela nr 1 i 2
WYKAZ DRÓG - zał. nr3
ZESTAWIENIE TERENÓW SPORTOWYCH – zał. nr 4

GMINA TARNÓW OPOLSKI oraz JEDNOSTKI PODLEGŁE
46-050 TARNÓW OPOLSKI ul. Dworcowa 6

WYKAZ JEDNOSTEK OBJĘTYCH UBEZPIECZENIEM:

L.P. NAZWA JEDNOSTKI

ADRES

NIP

REGON

PKD

tel

ZAŁ NR 2 do wniosku OC

adres e-mail

DANE

pow.
budynków
w m2

GMINA TARNÓW OP.

pow.
gruntów
m2

ilość
w uczniów

ilość
pracowników
ogółem:

w tym ilość
nauczycieli:

9910462831

531413283

84.11.Z

46-050 Tarnów Op.
ul.Dworcowa 6

754-19-94-547

000552024

84.11.Z

GMINNY OŚRODEK
KULTURY

46-050 Tarnów Op. Osiedle
Zakładowe7

754-21-97-735

531160497

90.04.Z

77 4 644 781

gok_top@o2.pl

GMINNA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA

46-050 Tarnów Op. Osiedle
Zakładowe 7

754-21-97-385

530581340

91.01.A

77 464 47 82

gbptarnowop@poczta.onet.pl

7

GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ

46-050 Tarnów Op. Osiedle
Zakładowe 7

754-21-44-839

004505850

88.99.Z

77 554 59 63

gopstarnowop@wp.pl

8

ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ i
MIESZKANIOWEJ

46-050 Tarnów Op.
ul. Cmentarna 5

754-10-23-312

531044510

36.00.Z

077 46 44 208

ZGKIM@tarnowopolski.pl

URZĄD GMINY

77 464 42 82

ug@tarnowopolski.pl

wg zał. do wniosku
-

35

15

23

-

BIURO OBSŁUGI
OŚWIATY
SAMORZĄDOWEJ

46-050 Tarnów Op. Oś.
Zakładowe

991-00-72-001

531421288

PUBLICZNE GIMNAZJUM
w TARNOWIE OP.

46-050 Tarnów Op. ul.
Kopernika 10

991-02-17-853

531556806

991-02-17-913

PUBLICZNA SZKOŁA
PODSTAWOWA im.
Mikołaja Kopernika

46-050 Tarnów Op. ul.
Kopernika 10

774 644 230

boos@tarnowopolski.pl

80.21.A

077 46 45 296

pgtarnow@interia.pl

225

28

24

000273991

80.10.B

077 46 44 270

psptarnowop@wp.pl

261

44

34

-

46-050 Tarnów Op. ul.
Kopernika 9a

PUBLICZNA SZKOŁA
PODSTAWOWA im.
Mikołaja Kopernika
Filialna Publiczna Szkoła
Podstawowa w
Kosorowicach

46-050 Tarnów Op. Kosorowice
ul. Opolska 53

991-02-17-971

00027399100026

80.10.B

077 46 44 116

fsp.kosorowice@op.pl

30

5

4

PUBLICZNE GIMNAZJUM
w PRZYWORACH

46-050 Przywory ul.Krapkowicka
991-02-17-876
4

001193751

80.21.A

077 46 43 346

gimprzywory1@gmail.com

101

28

19

80.10.B

077 464 33 68

szkolakaty@op.pl
84

22

14

25

10

9

87

20

13

119

28

15

PUBLICZNA SZKOŁA
PODSTAWOWA z
ODDZIAŁEM
PRZEDSZKOLNYM w
KĄTACH OP.

46-050 Kąty Op. ul.Szkolna8
991-02-17-824

001193596

PUBLICZNA SZKOŁA
PODSTAWOWA w KĄTACH
46-050 Kąty Op. ul.Kościelna 12
OP. - Oddział
Przedszkolny
PUBLICZNA SZKOŁA
PODST. w KĄTACH OP.
Filialna Szkoła w
Przyworach

PUBLICZNA SZKOŁA
PODSTAWOWA w NAKLE

Przywory ul. Wiejska 83;
050 Tarnów Op.

46-

46-050 Nakło ul.Strzelecka49

PUBLICZNA SZKOŁA
PODSTAWOWA w NAKLE - 46-050 Nakło ul.Przedszkolna 3
Oddział Przedszkolny

PRZEDSZKOLE
PUBLICZNE Z
ODDZIAŁAMI
INTEGRACYJNYMI im. bł.
Edmunda Bojanowskiego

46-050 Tarnów Op. ul.Klimasa
15

80.10.A

077 464 33 82

J/W

991-02-17-882

00119359600020

80.10.B

077 46 43 594

filiaprzywory@wp.pl

991-02-17-899

001193604

80.10.B

077 46 44 253

psp_naklo@o2.pl

j/w

j/w

80.10.A

077 46 44 183

991-02-17-942

530581363

80.10.A

077 46 44 261

j/w

ppzoi@op.pl

PUBLICZNE
PRZEDSZKOLE w
PRZYWORACH

Przywory ul.Wiejska 56

991-02-17-959

530581400

80.10.A

077 464 33 60

pp.przywory@neostrada.pl

47

10

5

PRZEDSZKOLE
PUBLICZNE w
KOSOROWICACH

Kosorowice ul.Stefana Batorego
10

991-02-17-847

530581392

80.10.A

077 464 41 88

p.kosorowice@wp.pl

20

8

4

OSP TARNÓW OP.

Tarnów Op. ul.Klimasa 9

991-01-78-521

.531641340

077 464 42 88

OSP KOSOROWICE

Kosorowice ul.Opolska

991-01-78-544

.531641251

077 464 51 24

Przywory ul. Wiejska

991-01-78-538

.531641328

Raszowa ul.Ozimska 39

754-19-94547

.531641222

999

291

141

OSP PRZYWORY
OSP RASZOWA

077 464 41 68

RAZEM

L.P. NAZWA JEDNOSTKI

0,00

ADRES

MIEJSCE UBEZPIECZENIA

NIP

REGON

EKD/PKD

0,00

DANE

pow.
pow. gruntu ilość
budynku w w m2
uczniów
m2

ilość
pracowników
ogółem:

w tym ilość
nauczycieli:

ZAŁĄCZNIK NR 5
DO WNIOSKU OC
ROZSZERZENIA OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ OC

Załącznik NR 5

WNIOSKOWANE ROZSZERZENIA OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ OC
TAK NIE

ROZSZERZENIE NR 1a

Włączenie roszczeń pomiędzy podmiotami objętymi ubezpieczeniem z tytułu szkód w
mieniu lub na osobie
TAK
Odpowiedzialność z tytułu niniejszej Klauzuli obejmuje szkody w mieniu lub na osobie
powodujące roszczenia pomiędzy podmiotami ubezpieczonymi na podstawie tej samej umowy
ubezpieczenia - Ubezpieczonymi na podstawie niniejszej klauzuli są Gmina oraz jednostki
podległe w zakresie szkód wyrządzonych wzajemnie.
Lista ubepzieczonych jednostek stanowi załącznik do umowy ubezpieczenia.

ROZSZERZENIE NR 1b Włączenie roszczeń pomiędzy podmiotami objętymi ubezpieczeniem z tytułu szkód w TAK
mieniu lub na osobie
Szkody w mieniu lub na osobie powodujące roszczenia pomiędzy podmiotami ubezpieczonymi
na podstawie tej samej umowy ubezpieczenia - Ubezpieczonymi są podmioty inne niŜ
określone w Klauzli 1a, działające na zlecenie Ubezpieczającego, za działania których podmiot
zlecający ponosi odpowiedzialność - Ubezpieczający nie ma obowiązku sporządzania listy
podmiotów ubezpieczonych.

ROZSZERZENIE NR 2

Szkody w nieruchomościach osób trzecich, uŜytkowanych przez osoby objęte

TAK

ubezpieczeniem - szkody, polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu
nieruchomości i ich części składowych.

ROZSZERZENIE NR 3

Szkody w rzeczach ruchomych osób trzecich uŜytkowanych przez osoby

NIE

objęte ubezpieczeniem-szkody, polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu
rzeczy ruchomych oddanych w uŜytkowanie osób objętych ubezpieczeniem.

ROZSZERZENIE NR 4

Włączenie ryzyka OC pracodawcy za wypadki przy pracy.

TAK

ROZSZERZENIE NR 4a Włączenie ryzyka OC jednostki ponoszącej nakłady na utrzymanie ochrony przeciwpoŜarowej TAK
za wypadki przy pracy osób wchodzących w skład jednostek straŜy poŜarnych lub ochotniczych
straŜy poŜarnych niezaleŜnie od podstawy zatrudnienia/wykonywania czynności przez te
osoby.

ROZSZERZENIE NR 5
ROZSZERZENIE NR 6

Rzeczy wprowadzone do obrotu przed datą początkową.
Szkody w rzeczach znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą

NIE
TAK

ubezpieczającego.

ROZSZERZENIE NR 7

Szkody w pojazdach mechanicznych znajdujących się w pieczy, pod dozorem

NIE

lub kontrolą ubezpieczjącego.

ROZSZERZENIE NR 8

Szkody w wartościach pienięŜnych .znajdujących się w pieczy,

NIE

pod dozorem lub kontrolą ubezpieczjącego.

ROZSZERZENIE NR 9

Szkody wyrządzone osobom trzecim przez podwykonawców ubezpieczającego.

TAK

ROZSZERZENIE NR 10 Szkody wyrządzone osobom trzecim przez podwykonawców ubezpieczającego

NIE

z zachowaniem prawa regresu przez ubezpieczyciela - Ubezpieczający nie jest zobowiązany
do sporządzenia listy ubezpieczonych podmiotów

ROZSZERZENIE NR 11 Włączenie ryzyka nienaleŜytego wykonania zobowiązania.

TAK

ROZSZERZENIE NR 12 Włączenie szkód wynikłych z zanieczyszczenia środowiska.

TAK

ROZSZERZENIE NR 13 Włączenie szkód w rzeczach poddanych obróbce, czyszczeniu lub naprawie.

TAK

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

TAK

lub kafarów, szkody spowodowane wibracjami

ROZSZERZENIE NR 15 Szkody wyrządzone w środkach transportu podczas prac załadunkowych.

TAK

ROZSZERZENIE NR 16 Szkody wyrządzone przez dostarczoną energię.

TAK

ROZSZERZENIE NR 17 Szkody poniesione przez producenta wyrobu finalnego wskutek wadliwości

TAK

dostarczonych przez ubezpieczającego komponentów lub części składowych,
powstałe wskutek ich zmieszania lub połączenia z rzeczami pochodzącymi od
poszkodowanego.

ROZSZERZENIE NR 18 Szkody poniesione przez producenta wyrobu finalnego wskutek wadliwości

TAK

dostarczonych przez ubezpieczającego wyrobów poddanych dalszej obróbce
przez poszkodowanego, bez ich mieszania lub łączenia z wyrobami pochodzącymi
od poszkodowanego.

ROZSZERZENIE NR 19 Szkody poniesione przez uŜytkownika maszyn i urządzeń wyprodukowanych,

NIE

naprawionych, dostarczonych, lub konserwowanych przez ubezpieczającego,
powstałe wskutek wadliwości rzeczy wytworzonych lub poddanych obróbce

ROZSZERZENIE NR 20

z uŜyciem tych maszyn i urządzeń.
Szkody wyrządzone przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC
posiadaczy pojazdów mechanicznych, w tym wózki widłowe

ROZSZERZENIE NR 20a Szkody wyrządzone przez pojazdy wolnobieŜne lub specjalne nie pozostające

TAK
TAK

w związku z ruchem tych pojazdów ( w tym za pojazdy OSP odpowiednio).

ROZSZERZENIE NR 21 Szkody wyrządzone w podziemnych instalacjach lub urządzeniach w czasie

TAK

wykonywania prac lub usług przez osoby objęte ubezpieczeniem.

ROZSZERZENIE NR 22 Włączenie do ubezpieczenia OC szkód w związku z organizowanymi w pasie

TAK

drogowym i/lub na terenach lub w obiektach administrowanych przez Ubezpieczającego imprezami masowymi za zgoda i wiedzą Ubezpieczającego niezaleŜnie od
obowiązkowego ubezpieczenia OC organizatora imprez masowych, w tym:
szkody spowodowane przes osoby naleŜące do słuŜb nadzoru lub kontroli, wyrządzone
wykonawcom i uczestnikom,

ROZSZERZENIE NR 22a Włączenie do ubezpieczenia OC szkód powstałych w wyniku uŜycia sztucznych ogni

TAK

(fajerwerków, petard) w trakcie imprezy objętej ochroną na podstawie Rozszerzenia 22

ROZSZERZENIE NR 23 Włączenie do ubezpieczenia OC szkód spowodowanych wadliwym wykonaniem
ROZSZERZENIE NR 24

robót i/lub usług ( w tym OSP - odpowiednio)
Włączenie do ubezpieczenia OC za szkody spowodowane decyzją administracyjną wydaną z
naruszeniem prawa przez pracowników jednostki administracji samorządowej posiadających
właściwe upowaŜnienie

TAK
TAK

ROZSZERZENIE NR 25 Włączenie do ubezpieczenia OC za szkody wyrządzone przez wspólnotę

ROZSZERZENIE NR 26

mieszkaniową członkom wspólnoty
Włączenie do ubezpieczenia OC za szkody spowodowane eksploatacją, awarią instalacji
wodociagowej lub kanalizacyjnej, cofnieciem się cieczy

NIE

TAK

w sieci lub instalacji kanalizacyjnej lub wodociągowej

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

TAK

rozumiane jako wyraŜony w pieniądzu uszczerbek majątkowy - szkoda, niewynikające ze
szkody osobowej lub rzeczowej

ROZSZERZENIE NR 28 Włączenie do ubezpieczenia OC za szkody w rzeczach wniesionych przez gości

NIE

w związku z prowadzeniem działalności hotelarskiej lub podobnego zakładu, w tym zakładu
kąpielowego

ROZSZERZENIE NR 28a Włączenie do ubezpieczenia OC za szkody w rzeczach pozostawionych lub oddanych

TAK

do szatni w związku z prowadzeniem działalności przez jednostki Gminy / Powiatu, w tym
ochrona dotyczy równieŜ szatni szkolnych i mienia ucznów
podlimit na zdarzenie 5 000 zł

ROZSZERZENIE NR 29a Rozszerzenie zakresu terytorialnego ubezpieczenia OC o szkody powstałe poza terytorium RP TAK
z wyłączeniem Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Kanady, Nowej Zelandii, Australii rozszerzenie nie dotyczy Odpowiedzialności Cywilnej za produkt

ROZSZERZENIE NR 29b Rozszerzenie zakresu terytorialnego ubezpieczenia OC o szkody powstałe poza terytorium RP

NIE

z włączeniem Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Kanady, Nowej Zelandii, Australii

ROZSZERZENIE NR 30 Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia OC za produkt o przeniesienie chorób zakaźnych

TAK

ZAŁĄCZNIK NR 6
DO WNIOSKU OC
KLAUZULE BROKERSKIE

Załącznik Nr.6
WYKAZ KLAUZUL BROKERSKICH
WŁĄCZONYCH DO UMOWY UBEZPIECZENIA OC
KLAUZULA „STEMPLA ” w brzmieniu:
TAK
JeŜeli zapłata składki albo raty składki dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, za datę zapłaty
uwaŜa się datę złoŜenia zlecenia zapłaty w banku lub w urzędzie pocztowym, pod warunkiem, Ŝe na rachunku Ubezpieczającego
znajdowała się wystarczająca ilość wolnych środków.
KLAUZULA „LIKWIDACJI SZKODY” o treści:
TAK
Ubezpieczyciel zobowiązany jest do załatwienia wszelkich uzasadnionych roszczeń osób trzecich kierowanych do Ubezpieczającego
w
zakresie
uzgodnionej
ochrony
ubezpieczeniowej
i
uzgodnionej
Sumy
Gwarancyjnej.”
” Ubezpieczyciel niezwłocznie po zawiadomieniu przez Ubezpieczającego o powstaniu szkody, przedstawi swoje stanowisko co do
zasadności zgłoszonego roszczenia oraz podejmie niezbędne działanie zgodne z ustaloną procedurą likwidacji szkody”
”Ubezpieczyciel w granicach przyjętej ochrony zaspokoi roszczenie objęte ochroną po przyjęciu przez Ubezpieczającego
odpowiedzialności za powstałą szkodę”.
” Ubezpieczyciel, bez zbędnej zwłoki na swój koszt, kaŜdorazowo po zakończeniu likwidacji szkody zawiadomi na piśmie
Ubezpieczającego i Brokera o wyniku postępowania likwidacyjnego, o wysokości wypłaconego odszkodowania lub odmowie
wypłaty odszkodowania podając przyczynę odmowy”.
KLAUZULA ,,PROCEDURY LIKWIDACJI SZKODY ’’
TAK
Do umowy ubezpieczenia Ubezpieczyciel dołącza procedury likwidacji szkody zawierające opis i stosowne druki zgłoszenia szkód,
druki likwidacji szkody oraz określa niezbędne dokumenty potrzebne do likwidacji szkody, które doręczane są Ubezpieczającemu
(Zamawiającemu) wraz z dokumentami ubezpieczenia.
KLAUZULA „RAśĄCEGO NIEDBALSTWA” o treści:
TAK
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych
postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, Ŝe Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie, natomiast
odpowiada za szkody wyrządzone wskutek raŜącego niedbalstwa Ubezpieczającego lub osób, za które Ubezpieczający
ponosi odpowiedzialność, przy czym za takie osoby rozumie się równieŜ:
− właścicieli w przypadku spółek osobowych,
− członków zarządu, członków rady nadzorczej i prokurentów w przypadku spółek kapitałowych prawa handlowego
− wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów i ich zastępców oraz członków zarządu w przypadku jednostek samorządowych
− kierowników i ich zastępców jednostek podległych jednostkom samorządowym, w szczególności dyrektorów zarządu dróg,
kierowników innych jednostek organizacyjnych, zarządców nieruchomości
KLAUZULA „PRZEDAWNIENIA” o treści:
TAK
”Ubezpieczyciel odpowiada za szkody będące następstwem zdarzeń mających miejsce w okresie ubezpieczenia choćby
poszkodowany zgłosił roszczenie po zakończeniu okresu trwania umowy ubezpieczenia, jednak przed upływem ustawowym
terminów przedawnienia”.
KLAUZULA „PROLONGATY” o treści”
TAK
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia oraz innych
postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, Ŝe brak wpłaty składki lub którejkolwiek raty w terminie określonym w umowie
ubezpieczenia nie powoduje ustania odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub teŜ wygaśnięcia bądź rozwiązania umowy
ubezpieczenia, z zastrzeŜeniem poniŜszych 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 upowaŜniony
do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym. Wygaśnięcie umowy następuje wyłączenie na mocy skutecznie
złoŜonego 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 moŜliwe
dopiero począwszy od dnia następującego po upływie dodatkowego terminu płatności raty, o ile do dnia poprzedniego włącznie
nie nastąpiło obciąŜenie rachunku bankowego Ubezpieczającego.
KLAUZULA „ TERMINU ZGŁASZANIA SZKÓD” o treści:
TAK
W kaŜdym 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 przedłuŜa się do
pierwszego dnia roboczego jaki następuje po terminie określonym w warunkach”.
KLAUZULA „ NIEZAWIADOMIENIA W TERMINIE O SZKODZIE” o treści:
TAK
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia oraz innych
postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, Ŝe 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 uniemoŜliwiło ustalenie okoliczności i skutków wypadku.

KLAUZULA „DOKUMENTACJI SZKODY I WYPŁATY ODSZKODOWANIA”
TAK
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 moŜliwe, 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.
JeŜeli do likwidacji szkody potrzebne będą dodatkowe dokumenty poza określonymi w dniu zawierania umowy ubezpieczenia
Ubezpieczyciel zawiadomi o tym fakcie Ubezpieczającego nie później niŜ w 4 dniu od daty zgłoszenia szkody. O kolejne i
ostatnie uzupełnienie dokumentów Ubezpieczyciel moŜe się zwrócić zawiadamiając o tym Ubezpieczającego nie później niŜ 4 dni
od daty nadesłania uzupełnienia.
KLAUZULA „AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA OC” o treści:
TAK
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych
postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, Ŝe:
1) Ubezpieczyciel w trakcie trwania ochrony obejmuje automatyczną ochroną ubezpieczeniową na warunkach określonych w
umowie ubezpieczenia OC wszystkie przyjęte przez Ubezpieczającego w zarząd, administrację lub utrzymanie budynki i
budowle, środki trwałe, pas drogowy, tereny lub sieci.
2) Ubezpieczający dokona zgłoszenia przejętych budynków i budowli, środków trwałych, pasa drogowego, terenów lub sieci
najpóźniej do 30 dni od daty podpisania protokołu przejęcia.
3) Składka będzie rozliczana systemem pro rata za okres ubezpieczenia;
Ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona na wszystkie lokalizacje (wszystkie przyjęte przez Ubezpieczającego w zarząd
administrację lub utrzymanie budynki i budowle, środki trwałe, pas drogowy, tereny lub sieci na terenie statutowej działalności
Ubezpieczającego, których uŜytkowanie Ubezpieczający rozpocznie w okresie ubezpieczenia). Ochrona ubezpieczeniowa
rozpoczyna się od momentu przyjęcia danej lokalizacji do uŜytku, pod warunkiem, Ŝe adresy tych lokalizacji wraz z wykazami
znajdującego się w nich mienia zostaną podane do wiadomości Ubezpieczyciela w ciągu 30 dni od momentu przyjęcia ich do
uŜytku.
KLAUZULA ,,NOWEJ LOKALIZACJI”:
TAK
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych
postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, Ŝe:
1) Ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona na wszystkie lokalizacje (wszystkie przyjęte przez Ubezpieczającego w zarząd,
administrację lub utrzymanie budynki i budowle, środki trwałe, pas drogowy,
tereny lub sieci na terenie statutowej
działalności Ubezpieczającego, których uŜytkowanie Ubezpieczający rozpocznie w okresie ubezpieczenia.
2) Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od momentu przyjęcia danej lokalizacji do uŜytku (np. podpisania protokołu
przyjęcia, umowy najmu), pod warunkiem, Ŝe adresy tych lokalizacji wraz z wykazami znajdującego się w nich mienia zostaną
podane do wiadomości Ubezpieczyciela w ciągu 30 dni od momentu przyjęcia ich do uŜytku.
KLAUZULA ,, KONSUMPCJI SUMY GWARANCYJNEJ”
Wypłata odszkodowania nie obniŜa Sumy Gwarancyjnej o kwotę dokonanej wypłaty.

TAK

KLAUZULA „ TERMINU DOKONANIA OGLĘDZIN ” o treści:
TAK
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia oraz innych
postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, Ŝe w przypadku zajścia szkody Ubezpieczyciel zobowiązany jest do dokonania
oględzin w terminie nie dłuŜszym niŜ 3 dni robocze od momentu zgłoszenia szkody.
KLAUZULA „ZALICZKI NA POCZET ODSZKODOWANIA ”
TAK
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych
postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, Ŝe Ubezpieczyciel w przypadku wystąpienia szkody objętej ochroną
ubezpieczeniową wypłaci poszkodowanemu zaliczkę w terminie 14 dni od daty złoŜenia przez niego stosownego wniosku wraz z
kosztorysami. Zaliczka w wysokości max. 50% szacowanej bezspornej części szkody Ubezpieczyciel wypłaci na wskazane przez
poszkodowanego konto.
Pozostałą część kwoty odszkodowania Ubezpieczyciel przekaŜe poszkodowanemu zgodnie z terminami określonymi w OWU.
KLAUZULA „KATASTROFY BUDOWLANEJ ” o treści”
TAK
Niniejszą klauzulą rozszerza się zakres ubezpieczenia OC jednostek o szkody spowodowane osobom trzecim powstałe w
następstwie katastrofy budowlanej. Przez katastrofę budowlaną 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-montaŜowych, remontów, za katastrofę obiektu budowlanego uwaŜa się równieŜ
zniszczenie obiektu budowlanego, spowodowane utratą
wytrzymałości, stateczności tymczasowych podpór, torowisk,
rusztowań bądź deskowań uŜywanych przy wznoszeniu obiektu budowlanego.
KLAUZULA „SZKÓD WYRZĄDZONYCH OSOBOM BLISKIM OSÓB OBJETYCH UBEZPIECZENIEM ” o treści” TAK
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych
postanowień umowy ubezpieczenia, Ubezpieczyciel obejmuje ochroną, w ramach ubezpieczenia OC, szkody wyrządzone przez
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego osobom bliskim osób objętych ubezpieczeniem (osób za które Ubezpieczający/Ubezpieczony
ponoszą odpowiedzialność), chyba, Ŝe szkoda powstała w bezpośrednim związku z zakresem czynności słuŜbowych osoby
objętej ubezpieczeniem dla której poszkodowany pozostaje osobą bliską.
Ochrona obejmuje szkody osobowe i rzeczowe, w tym równieŜ szkody w pojazdach mechanicznych.
Za osoby bliskie w ramach niniejszej Klauzuli uwaŜa się osoby bliskie zgodnie z definicją Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.

