ZADANIE B

UBEZPIECZENIE
MIENIA
OD OGNIA

WNIOSEK UBEZPIECZENIA MIENIA OD OGNIA

str.

Ubezpieczający , Ubezpieczony

Adres

GMINA TARNÓW OPOLSKI
reprezentowana przez Wójta Gminy
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy

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

NIP
REGON
Gmina Tarnów Op. i jednostki podległe
oraz Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z
o.o. w odniesieniu do składników mienia
ujętych w zał. nr 2.4
wg załączonych wykazów - Zał. Nr 2

UBEZPIECZONY

MIEJSCE UBEZPIECZENIA
Okres Ubezpieczenia

13 m-cy
Suma Ubezpieczenia OGÓŁEM

Limit dla ,,Klauzuli Automatycznej Ochrony Mienia"

pln
23 083 392,79 zł

4 616 679 zł

ZAKRES I PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA

SUMA

WEDŁUG WARTOŚCI

UBEZPIECZENIA
W PLN

I. MIENIE OD OGNIA

SYSTEM

KSIĘGOWEJ OTWORZENIA

UBEZPIECZENIA

BRUTTO

1. ŚRODKI TRWAŁE:
BUDYNKI, BUDOWLE

(GR1 i 2)

tak

17 305 746,42 zł

BUDYNKI, BUDOWLE

TAK

213 178,23 zł

BUDYNKI i BUDOWLE; MASZYNY i URZĄDZENIA
STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ WiK Sp. z o.o. w Opolu
przekazane w dzierŜawę ZGKiM w Tarnowie Op. na
podstawie umowy z dnia 15/02/2012

SUMY STAŁE

tak

3 128 500,00 zł

TAK

SUMY STAŁE

(GR3, 4, 5, 6)

tak

980 808,30 zł

TAK

SUMY STAŁE

MASZYNY I URZĄDZENIA (kosiarka samojezdna)

(GR7)

tak

9 294,00 zł

TAK

SUMY STAŁE

WYPOSAśENIE

(GR8 i 013)

tak

1 010 790,54 zł

TAK

SUMY STAŁE

MASZYNY I URZĄDZENIA

wg zał. wykazu

SUMY STAŁE
TAK

wiaty przystankowe

tak

38 991,05 zł

hala sportowa_wyposaŜenie

tak

309 757,88 zł

TAK

21 149,45 zł

TAK

SPRZĘT KOMPUTEROWY pow 5 lat

tak

NAKŁADY INWESTYCYJNE

nie

-

TAK

SUMY STAŁE
SUMY STAŁE
SUMY STAŁE

zł

SUMY STAŁE

ZBIORY BIBLIOTECZNE

tak

20 176,92 zł

2. ŚRODKI OBROTOWE

tak

20 000,00 zł

TAK

SUMY ZMIENNE

SUMY STAŁE

tak

25 000,00 zł

MAX. DZIENNA

(m. in. towary; surowce; produkty
gotowe; zmagazynowane maszyny,
nieuŜytkowane; części zapasowe)
3. GOTÓWKA

WARTOŚĆ/na
jednostkę

w schowkach ogniotrwałych
4. MIENIE PRYWATNE PRACOWNIKÓW

nie

MAX. DZIENNA

5. MIENIE PRZYJĘTE OD OSÓB TRZECICH

nie

WARTOŚĆ

TRZECICH W CELU WYKONANIA USŁUGI
1 000 000,00 zł

MINIMALNY LIMIT DLA RYZYKA POWODZI

na jeden i wszystkie wypadki w okresie
ubezpieczenia; na wszystkie lokalizacje oraz
składniki mienia

SUMY UBEZPIECZENIA Z VAT - w przypadku jeŜeli Ubezpieczonemu nie przysługuje odliczenie

tak

WYPŁATY ODSZKODOWAŃ Z VAT - w przypadku jeŜeli Ubezpieczonemu nie przysługuje odliczenie

tak

SZKODOWOŚĆ - PRZYCZYNY, LICZBA I WARTOŚĆ SZKÓD W OSTATNICH 3 LATACH
1. liczba szkód

wg zestawienia do Rozdziału
IVa SIWZ

2 wartość uzyskanych odszkodowań od zakładów ubezpieczeń (ogółem kwota)
3. przyczyna szkody
Wnioskowane Klauzule Brokerskie
WG ZAŁĄCZNIKA NR6
Franszyzy
Franszyza Integralna

wykupiona

Franszyza Redukcyjna

wykupiona

nie
tak

wysokość

200,00 zł

wysokość

-

zł

Załączniki do wniosku
załącznik Nr 1- Szczególne Warunki Ubezpieczenia mienia

tak

załącznik Nr 2- Wykaz ubezpieczanego mienia (zał. nr2.1; 2.2; 2.3, 2.4) wykazy szczegółowe:

tak

zał. nr 2.1 - wykaz budynków i budowli

tak

zał. nr 2.2 - zestawienie zbiorcze wartości

tak

zał. nr 2.3 - szczegółowe zestawienia mienia
zał. nr 2.4 - wykaz mienia stanowiącego własność WiK Sp. z o.o. w Opolu, oddanego w dzierŜawę ZGKiM w
Tarnowie Op.

tak
tak

załącznik Nr 3- Dodatkowe wyłączenia ochrony stosowane przez Z. Ubezpieczeń

nie

załacznik Nr 4- Dodatkowe klauzule stosowane przez Zakład Ubezpieczeń

nie

załącznik Nr 5 - Rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej

tak

załącznik Nr.6- Wykaz Klauzul Brokerskich-treść Klauzul Brokerskich

tak

Ubezpieczający
Data
pieczątka imienna i podpis

pieczątka firmowa

10/2012

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do polisy OG Nr .......................
SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA- mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
1.Przedmiot ubezpieczenia:
Przedmiotem ubezpieczenie jest mienie ……………………………………………………………………
2.Zakres ubezpieczenia (obligatoryjny):
Ubezpieczenie obejmuje szkody i/ lub koszty spowodowane przez:
a. poŜar ,bezpośrednie uderzenie pioruna w ubezpieczone mienie ,wybuch, upadek statku powietrznego
b. deszcz nawalny, powódź - w tym takŜe 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 > niŜ 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 ),
-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
- 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. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
n. akcją ratowniczą
Zakres ubezpieczenia fakultatywny zgodnie ze stosownymi Klauzulami:
o. szkody spowodowane aktami terrorystycznymi,
p. 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
q. szkody spowodowane
pośrednio
w wyniku wyładowań atmosferycznych. W szczególności szkody
spowodowane przepięciem – wzrostem napięcia w sieci spowodowanego wskutek gwałtownych zmian
napięcia lub natęŜenia prądu w wyniku uderzenia pioruna w sieci, urządzenia lub instalacje elektryczne.
r. 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 przeciwprzepięciowych; z ubezpieczenia w
zakresie określonym w niniejszym punkcie wyłączone są szkody w miernikach, licznikach, bezpiecznikach,
wkładkach topikowych bezpieczników, odgromnikach, Ŝarówkach, w maszynach i urządzeniach w których nie
przeprowadzono wymaganych, przez obowiązujące przepisy lub producenta, przeglądów okresowych
s. Szkody spowodowane katastrofą budowlaną.
t. Szkody spowodowane zalaniem mienia składowanym bezpośrednio na podłodze jak równieŜ składowanym w
pomieszczeniach poniŜej poziomu gruntu
u. Zalanie elewacji budynków i pomieszczeń w wyniku topnienia zalegającego śniegu
v. Szkody spowodowane zamarznięciem cieczy w urządzeniach lub instalacjach infrastruktury technicznej (z
zastrzeŜeniem, Ŝe ubezpieczeniem nie są objęte szkody powstałe w budynkach wyłączonych z uŜytkowania),
w. koszty naprawy uszkodzeń, pęknięć lub zamarznięcia przewodów,
x. koszty naprawy uszkodzeń, pęknięć lub zamarznięcia rynien i rur spustowych,
y. szkody powstałe w mieniu ruchomym na skutek upadku ubezpieczonego mienia.
z. awarie instalacji,
aa. SkaŜenie zanieczyszczenie
bb. samoczynne otworzenie tryskaczy
Dla fakultatywnego zakresu ubezpieczenia ustala się odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń do wysokości
limitu równego 100 000,00zł, chyba Ŝe 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 UBEZPIECZENIA MIENIA OD OGNIA
WYKAZ MIENIA
Zał. nr 2.1. Wykaz budynków i budowli
Zał. nr 2.2. Zestawienie zbiorcze wartości
Zał. nr 2.3. Szczegółowe wykazy mienia

WYKAZ JEDNOSTEK
OBJĘTYCH
UBEZPIECZENIEM:

WYKAZ MIENIA OBJĘTEGO UBEZPIECZENIEM - budynki i budowle

zał. nr 2.1. do OG
KONSTRUKCJA (BUDYNKU, DACHU)

L.P. NAZWA JEDNOSTKI

KŚT / Lp

NAZWA JEDNOSTKI / NAZWA I
RODZAJ BUDYNKU; BUDOWLI

ADRES
LOKALIZACJI

ROK
BUDOWY

NR INW.
ściany

więźba
dachowa

pokrycie dachu

liczba
kondygnacji

POW.
CAŁKOW.
w m2

POW.
GRUNTU
w m2

WARTOŚĆ BUDYNKU; BUDOWLI

KSIĘGOWA
BRUTTO POCZĄTKOWA

GMINA TARNÓW OP.

1

3

4

5

ul. Dworcowa 6; 46050 Tarnów Op.

1930

6

7

8

9

10

mur

drewno

dachówka

3+podd.
nieuŜyt.

11

12

13

odtworzeniowa

14

15

URZĄD GMINY

URZĄD GMINY

1.10.105 BUDYNKI BIUROWE
Budynek Urzędu Gminy

1.10.105

416 113,15 zł

SUMA

BUDYNKI BIUROWE

416 113,15 zł

-

zł

4 464 174,28 zł

-

zł

14 743,90 zł

-

zł

1.10.107 Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe
Budynek Szkoły - Filia Gminnego
Ośrodka Kultury

Budynek Hala Sportowa

1.10.107

ul. Wiejska 68;
Miedziana
ul. Kopernika 10a;
46-050 Tarnów Op.

mur

2010

mur

drewno

dachówka

kratownica
stalowa

Warstwow:
folia+wełna+blacha
tzw.membrana
dachowa

1+podd.nieuŜyt.

346 986,22 zł

1878,99

Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki
sportowe

4 117 188,06 zł

SUMA

1.10.108 Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa

1.10.108

GaraŜe

ul. Mickiewicza;
Raszowa

10 533,17 zł

Szopa GaraŜ

ul. Mickiewicza;
Raszowa

4 210,73 zł

Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla
rolnictwa

SUMA

1.10.109 Pozostałe bydynki niemieszkalne
Budynek gospodarczy przy
Szkole_Filii GOK

ul. Wiejska 68;
Miedziana

Budynek WC

ul. Wiejska 68;
Miedziana

Remiza Świetlica Miedziana

ul.Wiejska 75a;
Miedziana

Budynek Relax_siedziba Gminnego
Ośrodka Kultury
Budynek warsztatowy-magazynowy
Szatnia sportowa Kosorowice

ul. Osiedle
Zakładowe 7; 46050 Tarnów Op.
ul. Mickiewicza;
Raszowa
ul. Leśna;
Kosorowice

mur

do rozbiórki

1

4 985,92 zł

1

8 026,21 zł

mur

mur

193 178,23 zł

Ŝelbet.płaski

papa

3

525 901,80 zł
5 127,47 zł
10 699,90 zł

1.10.109

Szatnia na boisku Przywory

ul. Wiejska 155;
Przywory

40 000,00 zł

Szatnia na boisku Nakło

ul. Opolska; Nakło

12 500,00 zł

Budynek - zaplecze Orlik

ul. Kopernika 10a

Remiza OSP Przywory

ul. Wiejska 81;
Przywory

mur

StraŜnica OSP Tarnów Op.

ul. Klimasa 9; 46050 Tarnów Op.

Budynek gospodarczy OSP Tarnów
Op

2011

(kontenery)

blacha

blacha

1

218 236,54 zł

drewno

blacha

2+wieŜa

104 608,37 zł

mur

dewno

dachówka

2+wieŜa

634 207,83 zł

ul. Św. Marcina

mur

drewno

blacha

2

58 468,36 zł

StraŜnica OSP Kosorowice

ul. Opolska 9a;
Kosorowice

mur

Ŝelbet. Płaski

papa

2

960 992,72 zł

Remiza OSP Raszowa

ul. Ozimska 39;
Raszowa

mur

Ŝelbet. Płaski

papa

2

Budynek sanitariaty

Walidrogi
ul.Opolska

1995

mur

193 178,23 zł

dachówka

Pozostałe bydynki niemieszkalne

70 447,00 zł

SUMA

3 040 558,58 zł

URZĄD GMINY_RAZEM GR1

2.21.211

zł

7 935 589,91 zł

Rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, rozdzielnie
Oświetlenie ul. Marcina Tarnów Op.
plac przed OSP Tarnów

25 498,00 zł

2.21.211

Rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, rozdzielnie

2.22.220

Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe

2.22.220

Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe

2.29.290

Budowle sportowe i rekreacyjne

SUMA

SUMA

Boisko do piłki noŜnej Orlik

2011

541 456,08 zł

Boisko wielofunkcyjne Orlik

2011

373 143,35 zł

2.29.290

Budowle sportowe i rekreacyjne

2.29.291

Pozostałe obiekty inŜynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

SUMA

Ogrodzenie przy budynku Urzędu
Gminy

ul. Dworcowa 6; 46050 Tarnów Op.

8 141,07 zł

Ogrodzenie przy Szkole_Filii GOK

ul. Wiejska 68;
Miedziana

13 174,92 zł

Ogrodzenie boiska Orlik

25 498,00 zł

-

zł

122 184,69 zł

-

zł

914 599,43 zł

-

zł

117 662,32 zł

-

zł

122 184,69 zł

Oświetlenie Orlik

2.29.291

-

2011

96 346,33 zł

Pozostałe obiekty inŜynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
URZĄD GMINY_RAZEM GR2

SUMA

1 179 944,44 zł

GMINNY OŚRODEK
KULTURY
GMINNA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA
GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ

ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ i
MIESZKANIOWEJ

ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ i
MIESZKANIOWEJ

1.10.101 Budynki przemysłowe

1.10.101

Budynki przemysłowe

1.10.102

Budynki transportu i łączności

1.10.102

SUMA

ul. Cmentarna 5; 46050 Tarnów Op.

I/10/102-I/3

murowany

Ŝelbetowa

blacha

parter

81 585,82 zł

Szopo - garaŜ (wiata)

ul. Cmentarna 5; 46050 Tarnów Op.

I/10/102-I/8

murowany

stalowa

blacha

parter

45 081,45 zł

SUMA

zł

-

zł

-

zł

zł

-

zł

126 667,27 zł

-

zł

-

zł

-

Budynek gospodarczy - garaŜ

Budynki transportu i łączności

-

1.10.104 Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe

1.10.104

Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe

SUMA

-

zł

1.10.105 Budynki biurowe

1.10.105

Budynek biurowy

ul. Cmentarna 5; 46050 Tarnów Op.

I/10/105-I/1

Ogrodzenie

ul. Cmentarna 5; 46050 Tarnów Op.

I/10/105-I/10

murowany

drewniana

blacha

231 017,04 zł

2 537,61 zł

SUMA

Budynki biurowe

233 554,65 zł

-

zł

1 219 998,76 zł

-

zł

5 958,61 zł

-

zł

247 809,71 zł

-

zł

-

zł

1.10.107 Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe

1.10.107

Budynek WDK

ul. Wiejska;
Przywory

1956

I/10/107-I/26

Dom Nauczyciela

ul. Odrzańska 9;
Kąty Op.

1956

I/11/107-I/30

439 207,92 zł

Ośrodek Zdrowia - Dom Kultury
(+Laboratorium,
Biblioteka+Modernizacja Ośrodka)

ul. Przedszkolna 1;
Nakło

1992

I/10/107-I/34

523 197,47 zł

murowany

drewniana

dach.+papa

cz.1, cz. 2

Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki
sportowe

257 593,37 zł

SUMA

1.10.108 Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa
Szopo - GaraŜ

1.10.108

ul. Ogórkowa; 46050 Tarnów Op.

I/10/108-I/5

murowany

Ŝelbetowa

papa

5 958,61 zł

Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla
rolnictwa

SUMA

1.10.109 Pozostałe budynki niemieszkalne
Remiza OSP

ul. Wiejska;
Miedziana

Budynek gospodarczy Domu
Nauczyciela

ul. Odrzańska 9;
Kąty Op.

Budynek gospodarczy Domu
Nauczyciela

ul. Odrzańska 9;
Kąty Op.

Budynek gospodarczy przy Domu
Nauczyciela

ul. Opolska 1;
Walidrogi

1.10.109

Pozostałe budynki niemieszkalne

1.11.110

Budynki mieszkalne

1.11.110

murowany

drewniana

dachówka

2

210 560,00 zł

I/10/108(109)murowany
I/31

drewniana

dach.+papa

2

13 934,00 zł

murowany

drewniana

eternit

I/10/109-I/27

I/10/109-I/32

18 985,65 zł

I/10/108 (109)murowany
I/46

4 330,06 zł

SUMA

Budynek mieszkalny

ul.J.Kani 55 Nakło

1936

I/11/110-I/39

murowany

drewniana

papa

2

211 505,41 zł

Dom Nauczyciela + ogrodzenie

ul. Opolska1;
Walidrogi

1915

I/11/110-I/45

murowany

drewniana

dachowka

1

278 478,94 zł

Budynki mieszkalne

SUMA
ZGKIM_RAZEM GR1

489 984,35 zł

2 323 973,35 zł

2.21.210

Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, przemysłowe
Stacja ujęcia wody (Budynek SUW
wodociągi)
Budynek SUW (Stacji Ujęć Wody) wodociągi
Zbiornik wyrównawczy - wodociągi
Ogrodzenie SUW
Zasilenie elektro-energetyczne
pompowni ścieków P-1T
Zasilenie elektro-energetyczne
pompowni ścieków P-2T
Przepompownia P-1T
Przepompownia P-2T
Sieć energetyczna (zasilanie studnia)

ul. Ogórkowa 1b
Tarnów Opolski
ul. Ogórkowa 1b
Tarnów Opolski
ul. Ogórkowa 1b
Tarnów Opolski
ul. Ogórkowa 1b
Tarnów Opolski
ul. Kopernika
Tarnów Op
ul. Skalna Tarnów
Op
ul. Kopernika
Tarnów Op
ul. Skalna Tarnów
Op
Raszowa

II/21/210-II/6

murowany

betonowy

papa

98 223,69 zł

II/21/210-II/7

murowany

betonowy

papa

201 079,01 zł

II/21/210-II/8

Ŝelbetowy

Ŝelbetowy

II/21/210-II/10

18 792,75 zł

II/21/211-II/40

12 577,62 zł

II/21/211/II-41

11 968,20 zł

II/21/211-II/42 Ŝelbetowa

159 450,03 zł

II/21/211-II/46 Ŝelbetowa

64 255,98 zł

II/21/210-II/75

83 842,93 zł

2.21.210

Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, przemysłowe

2.21.211

Rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, rozdzielnie
Studnia nr1 - wodociągi
Studnia nr2 - wodociągi
Studnia nr3 - wodociągi

ul. Ogórkowa 1b
Tarnów Op.
ul. Ogórkowa 1b
Tarnów Op.
ul. Ogórkowa 1b
Tarnów Op.

SUMA

II/21/211-II/3

kręgi bet.

63 143,85 zł

II/21/211-II/4

kręgi bet.

63 143,85 zł

II/21/211-II/5

kręgi bet.

9 764,22 zł

Przewody technologiczne do
płukania prasy - zawór klapowy,
zawór zaporowy

ul. Stawowa
Kosorowice

II/21/211-II/33

Studnia 5P (Stacja pomp - zbiornik
betonowy o poj. 250m3 wraz z
budynkiem pomp i instalacjami)

ul. Wiejska
Miedziana

II/21/211

Studnia 35P

Raszowa

Ogrodzenie, plac,
zagospodarowanie terenu

Raszowa

1 218 621,00 zł

-

zł

632 535,44 zł

-

zł

-

zł

4 038,61 zł

Ŝelbetowy

263 615,63 zł

Ŝelbetowy

II/21/211-II/74 obud. śelb.

189 678,84 zł

II/21/211II/74

2.21.211

Rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, rozdzielnie

2.29.291

Pozostałe obiekty inŜynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

2.29.291

568 430,79 zł

39 150,44 zł
SUMA

Ogrodzenie przepompownia P-2T
(siatka )

ul. Skalna Tarnów
Op.

II/29/291-II/49

13 628,23 zł

Ogrodzenie przepompownia P1T(siatka)

ul. Kopernika
Tarnów Opolski

II/29/291-II/45

17 920,28 zł

Pozostałe obiekty inŜynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
ZGKIM_RAZEM GR2

SUMA

31 548,51 zł

1 882 704,95 zł

BIURO OBSŁUGI
OŚWIATY
SAMORZĄDOWEJ

BIURO OBSŁUGI OŚWIATY
SAMORZĄDOWEJ

PUBLICZNE GIMNAZJUM
w TARNOWIE OP.

PUBLICZNE GIMNAZJUM w
TARNOWIE OP.

PUBLICZNA SZKOŁA
PODSTAWOWA im.
Mikołaja Kopernika

PUBLICZNA SZKOŁA
PODSTAWOWA im. Mikołaja
Kopernika

1.10.107 Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe

1.10.107

Budynek szkolny

46-050 Tarnów Op.
ul. Kopernika 10

1969

Budynek szkolny

46-050 Tarnów Op.
ul. Kopernika 9a

1985

zgodnie z opisem w kwestionariuszu oceny ryzyka

3

1 436 453,00 zł

229 202,00 zł

Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki
sportowe

SUMA

1 665 655,00 zł

PSP TARNÓW_RAZEM GR1
PUBLICZNA SZKOŁA
PODSTAWOWA im.
Mikołaja Kopernika
Filialna Publiczna Szkoła
Podstawowa w
Kosorowicach

-

zł

1 665 655,00 zł

PUBLICZNA SZKOŁA
PODSTAWOWA im. Mikołaja
Kopernika Filialna Publiczna
Szkoła Podstawowa w
Kosorowicach
1.10.107 Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe

Budynek szkolny

1.10.107

46-050 Tarnów Op.
Kosorowice ul.
Opolska 53

1870

zgodnie z opisem w kwestionariuszu oceny ryzyka

2

Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki
sportowe

181 690,00 zł

SUMA

181 690,00 zł

PSP TARNÓW FILIA KOSOROWICE_RAZEM GR1

-

zł

181 690,00 zł

PUBLICZNE GIMNAZJUM w
PRZYWORACH

PUBLICZNE GIMNAZJUM
w PRZYWORACH

1.10.107 Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe
Budynek szkolny

1.10.107

46-050 Przywory
ul.Krapkowicka 4

b/d

zgodnie z opisem w kwestionariuszu oceny ryzyka

Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki
sportowe

2

427 714,00 zł

SUMA
PUBLICZNE GIMNAZJUM PRZYWORY_RAZEM GR1

427 714,00 zł

-

zł

427 714,00 zł

PUBLICZNA SZKOŁA
PODSTAWOWA z
ODDZIAŁEM
PRZEDSZKOLNYM w
KĄTACH OP.

PUBLICZNA SZKOŁA
PODSTAWOWA z ODDZIAŁEM
PRZEDSZKOLNYM w KĄTACH
OP.

PUBLICZNA SZKOŁA
PODSTAWOWA w KĄTACH
OP. - Oddział
Przedszkolny

1.10.107 Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe

1.10.107

Budynek szkolny

46-050 Kąty Op.
ul.Szkolna8

1973

Budynek przedszkolny

46-050 Kąty Op.
ul.Kościelna 12

1956

zgodnie z opisem w kwestionariuszu oceny ryzyka

2

401 774,00 zł

223 051,00 zł

Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki
sportowe

SUMA

624 825,00 zł

PSP KĄTY OP._RAZEM GR1
PUBLICZNA SZKOŁA
PODST. w KĄTACH OP.
Filialna Szkoła w
Przyworach

PUBLICZNA SZKOŁA PODST. w
KĄTACH OP. Filialna Szkoła w
Przyworach

PUBLICZNA SZKOŁA
PODSTAWOWA w NAKLE

PUBLICZNA SZKOŁA
PODSTAWOWA w NAKLE

PUBLICZNA SZKOŁA
PODSTAWOWA w NAKLE Oddział Przedszkolny

PUBLICZNA SZKOŁA
PODSTAWOWA w NAKLE Oddział Przedszkolny

-

zł

624 825,00 zł

1.10.107 Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe

1.10.107

Budynek szkolny

46-050 Nakło
ul.Strzelecka49

1915

zgodnie z opisem w kwestionariuszu oceny ryzyka

2

493 501,00 zł

Budynek przedszkolny

46-050 Nakło
ul.Przedszkolna 3

1930

zgodnie z opisem w kwestionariuszu oceny ryzyka

1

123 785,00 zł

Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki
sportowe

SUMA
PSP NAKŁO_RAZEM GR1

617 286,00 zł

-

zł

617 286,00 zł

PRZEDSZKOLE
PUBLICZNE Z
ODDZIAŁAMI
INTEGRACYJNYMI im. bł.
Edmunda Bojanowskiego

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Z
ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
im. bł. Edmunda Bojanowskiego

1.10.104 Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe

1.10.104

Budynek gospodarczy

18 212,00 zł

Budynek gospodarczy

10 647,00 zł

Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe

SUMA

-

zł

28 859,00 zł

-

zł

252 557,00 zł

-

zł

1.10.107 Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe
Budynek przedszkolny

46-050 Tarnów Op.
ul.Klimasa 15

zgodnie z opisem w kwestionariuszu oceny ryzyka

232 557,00 zł

ogrodzenie (wg
wartości
odtworzeniowej)
1.10.107

20 000,00 zł

Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki
sportowe

SUMA
PP TARNÓW OP_RAZEM GR1

PUBLICZNE
PRZEDSZKOLE w
PRZYWORACH

281 416,00 zł

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE w
PRZYWORACH
1.10.107 Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe
Przedszkole, murowany,
dwukondygnacyjny

1.10.107

Przywory, ul.
Wiejska 56

ok. 1910

011-170-008

murowane

drewniana

dachówka

2

241m2

Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki
sportowe

149m2

199 957,00 zł

SUMA

199 957,00 zł

PP PRZYWORY_RAZEM GR1

PRZEDSZKOLE
PUBLICZNE w
KOSOROWICACH

-

zł

199 957,00 zł

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE w
KOSOROWICACH
1.10.107 Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe
Budynek przedszkolny

1.10.107

Kosorowice
ul.Stefana Batorego
10

1973

murowane

Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki
sportowe

2

116

148,00

SUMA
PP KOSOROWICE_RAZEM GR1

198 169,00 zł

198 169,00 zł

-

zł

198 169,00 zł

OSP TARNÓW OP.

OSP KOSOROWICE

OSP PRZYWORY
OSP RASZOWA

RAZEM

OGÓŁEM BUDYNKI I BUDOWLE_GR 1 i 2

17 305 746,42 zł

w tym jednostki oświatowe_GR 1 i 2

4 196 712,00 zł
KSIĘGOWA
BRUTTO POCZĄTKOWA

L.P. NAZWA JEDNOSTKI
KONSTRUKCJA (BUDYNKU, DACHU)
KŚT / Lp

NAZWA JEDNOSTKI / NAZWA I
RODZAJ BUDYNKU; BUDOWLI

ADRES
LOKALIZACJI

ROK
BUDOWY

NR INW.

ściany

więźba
dachowa

17 518 924,65 zł

213 178,23 zł

pokrycie dachu

liczba
kondygnacji

POW.
CAŁKOW.
w m2

POW.
GRUNTU
w m2

odtworzeniowa

WARTOŚĆ BUDYNKU; BUDOWLI

WYKAZ JEDNOSTEK
OBJĘTYCH
UBEZPIECZENIEM:

WYKAZ MIENIA OBJĘTEGO UBEZPIECZENIEM - zestawienie ogólne wartości (miejsce uŜytkowania wg zał. wykazów) :

zał. nr 2.2. do OG

RODZAJ MIENIA OBJĘTEGO UBEZPIECZENIEM - WG WARTOŚCI KSIĘGOWEJ BRUTTO
L.P. NAZWA JEDNOSTKI

GMINA TARNÓW OP.
URZĄD GMINY

MIENIE ZGŁASZANE WG WYKAZÓW

MIENIE ZGŁASZANE WG WARTOŚCI GRUP KŚT

GR3 KŚT

GR4 KŚT

1

2

GR5 KŚT

3

GR6 KŚT

GR8 KŚT

4

5

KONTO 013

6

MASZYNY I
URZĄDZENIA WG
WYKAZU

SPRZĘT EL.
STACJONARNY
POW. 5 LAT WG
WYKAZU

SPRZĘT EL.
PRZENOŚNY
POW. 5 LAT WG
WYKAZU

WYPOSAśENIE

ŚRODKI
OBROTOWE

ZBIORY i
EKSPONATY

7

8

9

10

11

12

40 658,16 zł

171 944,62 zł

- zł

173 846,16 zł

212 025,21 zł

631 860,12 zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

GMINNY OŚRODEK
KULTURY

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

GMINNA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ i
MIESZKANIOWEJ

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

316 587,88 zł

- zł

- zł

- zł

20 000,00 zł

- zł

BIURO OBSŁUGI
OŚWIATY
SAMORZĄDOWEJ

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

PUBLICZNE GIMNAZJUM
w TARNOWIE OP.

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

6 313,76 zł

5 209,08 zł

- zł

- zł

- zł

82 749,00 zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

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

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

PUBLICZNE GIMNAZJUM
w PRZYWORACH

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

20 668,00 zł

- zł

- zł

- zł

61 139,19 zł

61 139,19 zł

- zł

6 758,61 zł

- zł

- zł

- zł

12 255,98 zł

PUBLICZNA SZKOŁA
PODSTAWOWA w KĄTACH
OP. - Oddział
Przedszkolny

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

PUBLICZNA SZKOŁA
PODST. w KĄTACH OP.
Filialna Szkoła w
Przyworach

- zł

- zł

- zł

- zł

20 984,54 zł

- zł

- zł

- zł

2 868,00 zł

- zł

- zł

2 373,20 zł

PUBLICZNA SZKOŁA
PODSTAWOWA w NAKLE

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

5 547,74 zł

PUBLICZNA SZKOŁA
PODSTAWOWA w NAKLE Oddział Przedszkolny

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

PRZEDSZKOLE
PUBLICZNE Z
ODDZIAŁAMI
INTEGRACYJNYMI im. bł.
Edmunda Bojanowskiego

- zł

23 560,00 zł

- zł

- zł

19 342,29 zł

- zł

125 736,00 zł

- zł

- zł

4 300,00 zł

- zł

- zł

PUBLICZNE
PRZEDSZKOLE w
PRZYWORACH

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

10 551,49 zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

PRZEDSZKOLE
PUBLICZNE w
KOSOROWICACH

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

14 506,99 zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

PUBLICZNA SZKOŁA
PODSTAWOWA im.
Mikołaja Kopernika

PUBLICZNA SZKOŁA
PODSTAWOWA z
ODDZIAŁEM
PRZEDSZKOLNYM w
KĄTACH OP.

OSP TARNÓW OP.

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

OSP KOSOROWICE

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

OSP PRZYWORY

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

OSP RASZOWA

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

144 075,16 zł

195 504,62 zł

- zł

173 846,16 zł

313 491,23 zł

692 999,31 zł

467 382,36 zł

13 072,37 zł

8 077,08 zł

4 300,00 zł

20 000,00 zł

20 176,92 zł

RAZEM

L.P. NAZWA JEDNOSTKI
MIENIE ZGŁASZANE WG WARTOŚCI GRUP KŚT
GR3 KŚT

GR4 KŚT

GR5 KŚT

GR6 KŚT

GR8 KŚT

MIENIE ZGŁASZANE WG WYKAZÓW
KONTO 013

MASZYNY I
URZĄDZENIA WG
WYKAZU

SPRZĘT EL.
STACJONARNY
POW. 5 LAT WG
WYKAZU

SPRZĘT EL.
PRZENOŚNY
POW. 5 LAT WG
WYKAZU

WYPOSAśENIE

ŚRODKI
OBROTOWE

ZBIORY i
EKSPONATY

ZAŁĄCZNIK NR 2.3
DO WNIOSKU UBEZPIECZENIA MIENIA OD OGNIA
SZCZEGÓŁOWE WYKAZ MIENIA

II.

WYKAZ MASZYN I URZĄDZEŃ
(GRUPA 3, 4, 5, 6 KŚT z wyłączeniem sprzętu komputerowego,elektronicznego poz. 4.49.491 KŚT)
KŚT

RODZAJ SPRZĘTU

MIEJSCE UśYTKOWANIA

TYP/MODEL

DATA
PROD.

NR FABRYCZNY LUB
NR EWIDENCYJNY

1

2

3

4

5

6

WARTOŚĆ KSIĘGOWA
BRUTTO
(POCZĄTKOWA)
cena za 1 szt.
7

ILOŚĆ

WARTOŚĆ OGÓŁEM

szt
8

9

III/31/310 - III/3

10 761,00 zł

1

10 761,00 zł

III/31/310 - III/4

28 064,00 zł

1

28 064,00 zł

GRUPA 3
3.31.310 - 313

Kotły grzewcze i parowe
Kocioł CO Eko-Carbon
Kocioł stalowy

SUW ul. Ogórkowa;
Tarnów Op.
Wiejski Dom Kultury, ul.
Wiejska; Przywory

3.31.310 - 313

Kotły grzewcze i parowe

SUMA

3.32.320 - 328

maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania w przetwórstwie rolno-spoŜywczym

SUMA

-

zł

-

zł

3.33.330 - 339

Maszyny elektryczne wirujące

SUMA

-

zł

-

zł

3.34.340 - 349

Turbozespoły i zespoły prądotwórcze oraz reaktory jądrowe
Zespół prądotwórczy

ul. Stawowa Kosorowice

38 825,00 zł

10 418,35 zł

III/34/344 -III/2

38 825,00 zł

1

10 418,35 zł

Turbozespoły i zespoły prądotwórcze oraz reaktory jądrowe

SUMA

4.41.410 - 417

Obrabiarki do metali

SUMA

-

zł

-

zł

4.42.420 - 427

Maszyny do obróbki plastycznej metali i tworzyw sztucznych

SUMA

-

zł

-

zł

4.43.430 - 437

maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania w przetwórstwie rolno-spoŜywczym

SUMA

-

zł

-

zł

4.44.440 - 449

Maszyny i urządzenia do przetłaczania i spreŜania cieczy i gazów

SUMA

-

zł

-

zł

4.45.450 - 456

Piece przemysłowe

SUMA

-

zł

-

zł

4.46.460 - 469

Urządzenia do wymiany ciepła

SUMA

-

zł

-

zł

4.47.470 - 479

Maszyny, urzązdenia i aparaty do procesów materiałowych

SUMA

-

zł

-

zł

4.48.480 - 486

Pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

SUMA

-

zł

-

zł

4.49.490 - 493

Pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty specjalizowane i specjalne, ogólnego zastosowania

SUMA

-

zł

-

zł

5.50.500 - 507

Maszyny, urządzenia i aparaty dla przemysłu chemicznego

SUMA

-

zł

-

zł

5.51.510 - 518

Maszyny, urzadzenia i aparaty wiertnicze, górnicze, gazownicze, odlewnicze, torfiarskie oraz
geodezyjne i kartograficzne

SUMA

-

zł

-

zł

5.52.520 - 529

Maszyny dla przemysłu surowców mineralnych

SUMA

-

zł

-

zł

5.53.531 - 538

Maszyny do produkcji wyrobów z metali i tworzyw sztucznych

SUMA

-

zł

-

zł

5.54.540 - 549

Maszyny, urządzenia i aparaty do obróbki i przerobu drewna, produkcji wyrobów z drewna oraz
maszyny, urządzenia i aparaty dla pzremysłu papierniczego i poligraficznego

SUMA

-

zł

-

zł

5.55.550 - 559

Maszyny i urzązdenia do produkcji wyrobów włókienniczych i odzieŜowych oraz do obróbki skóry i
produkcji wyrobów z niej

SUMA

-

zł

-

zł

5.56.560 - 568

Maszyny, urządzenia i aparaty dla przemysłu rolnego

SUMA

-

zł

-

zł

Maszyny, urządzenia i aparaty dla przemysłu spoŜywczego

SUMA

-

zł

-

zł

3.34.340 - 349

10 418,35 zł

10 418,35 zł

GRUPA 4

GRUPA 5

5.57.570 - 579

ZGKIM_wykaz maszyn

5.58.580 - 584

Maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych

-

1. Minikoparka gąsienicowa

MBU/JHJ14

zł

-

22 500,00 zł

1991 V/58/580 - V/4

-

1

zł

zł

22 500,00 zł
-

zł

5.58.580 - 584

Maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych

SUMA

5.59.590 - 599

Maszyny, urządzenia i narzędzia rolnicze i gospodarki leśnej

SUMA

-

zł

-

zł

6.60.600 - 605

Zbiorniki naziemne

SUMA

-

zł

-

zł

6.61.610 - 615

Urządzenia i aparatura energii elektrycznej

SUMA

-

zł

-

zł

6.62.620 - 629

Urządzenia dla radiofonii i telewizji, urządzenia dla telefonii i telegrafii

SUMA

-

zł

-

zł

6.63.630 - 634

Urządzenia elektroenergetyczne przetwórcze i zasilające

SUMA

-

zł

-

zł

6.64.640 - 648

Dźwigi i przenośniki

SUMA

-

zł

-

zł

6.65.650 - 659

Urządzenia przemysłowe

22 500,00 zł

22 500,00 zł

GRUPA 6

Urządzenia - zblokowana komora oczyszczania biologicznego

ul. Stawowa Kosorowice

244 844,53 zł

VI/65/658 - VI/3

-

zł

1

244 844,53 zł

-

zł

6.65.650 - 659

Urządzenia przemysłowe

SUMA

6.66.660 - 669

Urządzenia nieprzemysłowe

SUMA

-

zł

-

zł

6.68.681 - 682

Pozostałe urządzenia techniczne

SUMA

-

zł

-

zł

244 844,53 zł

244 844,53 zł

GRUPA 7 (bez pojazdów rejestrowanych i wolnobieŜnych - ujmowane w odrębnym wykazie pojazdów rejestrowanych i nierej.)
7.70.700

Tabor kolejowy naziemny

SUMA

-

zł

-

zł

7.71.710

Tabor kolejowy podziemny

SUMA

-

zł

-

zł

7.72.720

Tabor tramwajowy

SUMA

-

zł

-

zł

7.73.730

Pozostały tabor szynowy naziemny

SUMA

-

zł

-

zł

7.75.750

Tabor konny

SUMA

-

zł

-

zł

7.76.760 - 768

Pozostały tabor bezszynowy

SUMA

-

zł

-

zł

7.77.770 - 778

Tabor pływający

SUMA

-

zł

-

zł

7.78.780 - 788

Tabor lotniczy

SUMA

-

zł

-

zł

7.79.790

Pozostałe środki transportu

SUMA

-

zł

-

zł

Urządzenia i wyposaŜenie biur, laboratoriów techniczne i medyczne

SUMA

-

zł

-

zł

Urządzenia i wyposaŜenie biur, cyrków i placówek kultur.-oświatow.

SUMA

-

zł

-

zł

8.80.806

Kioski, budki, baraki, domki campingowe itp..

SUMA

-

zł

-

zł

KŚT 808

Pozostałe narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposaŜenie, gdzie indziej niesklasyfikowane

SUMA

-

zł

-

zł

GRUPA 8
8.80.800 - 803
8.80.804 - 805

RAZEM GR3
RAZEM GR4

-

zł

RAZEM GR5

22 500,00 zł

RAZEM GR6

244 844,53 zł

RAZEM GR7

-

zł

RAZEM GR8

-

zł

ZGKIM_RAZEM GR3 - GR6

ZGKIM_wykaz maszyn

49 243,35 zł

316 587,88 zł

ZAŁĄCZNIK NR 2.4
DO WNIOSKU UBEZPIECZENIA MIENIA OD OGNIA

Mienie WiK Sp. z o.o. w Opolu
przekazane w dzierŜawę ZGKiM w Tarnowie Opolskim

ZAŁĄCZNIK NR 5
DO WNIOSKU UBEZPIECZENIA MIENIA OD OGNIA
ROZSZERZENIA OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ

Załącznik NR 5

str.nr

WNIOSKOWANE ROZSZERZENIA/KLAUZULE DODATKOWE
OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ MIENIA OD OGNIA
KLAUZULA UBEZPIECZENIA MASZYN POZA MIEJSCEM UBEPZIECZENIA - kosiarka samojezdna

TAK

LIMIT

9 294,00 zł

KLAUZULA ODTWORZENIA DOKUMENTACJI NIEZBĘDNEJ DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI
dokumenty urzędowe związane z prowadzoną działalnością lub posiadanym mieniem, w szczególności
zezwolenia, licencje, certfikaty, koncesje, wypisy z ksiąg wieczystych, umowy cywilnoprawne
księgi rachunkowe, rachunki, faktury
dokumentacja techniczna budynków i budowli, linii produkcyjnych, linii technologicznych
100 000,00 zł

LIMIT
KLAUZULA USUNIĘCIA POZOSTAŁOŚCI PO SZKODZIE

TAK

I. koszty uprzątnięcia pozostałości po zniszczonym mieniu, w tym koszty związane z:
a) złomowaniem, usunięciem rumowiska lub usunięciem ubezpieczonego mienia,
b) rozmontowaniem, rozłoŜeniem lub rozebraniem ubezpieczonego mienia,
c) oszalowaniem lub wzmocnieniem ubezpieczonego mienia,
II. koszty rozbiórki, demontaŜu i wywozu części niezdatnych do uŜytku , ich składowania i utylizacji
III. Koszty oczyszczenia mienia zdatnego do dalszego uŜytku
LIMIT

100 000,00 zł

KLAUZULA DROBNYCH PRAC REMONTOWO - BUDOWLANYCH

TAK

Objęcie ochroną szkód powstałych w związku z prowadzeniem lub w trakcie prowadzenia na lub w
ubezpieczonych obiektach robót budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, pod warunkiem Ŝe:
a/ są prowadzone w obiektach oddanych do uŜytku
b/ nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu
LIMIT

500 000,00 zł

ZAŁĄCZNIK NR 6
DO WNIOSKU UBEZPIECZENIA MIENIA OD OGNIA
KLAUZULE BROKERSKIE

Załącznik Nr.6

WYKAZ KLAUZUL BROKERSKICH WŁĄCZONYCH DO UMOWY UBEZPIECZENIA
MIENIA OD OGNIA
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 „ DODATKOWEGO LIMITU SUMY UBEZPIECZENIA ” :
TAK
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i
innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, Ŝe 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 nadwyŜka nad zadeklarowana Sumą Ubezpieczenia na
pojedynczy przedmiot Ubezpieczenia.
Przy wypłacie w ramach limitu nie potrąca się zuŜycia 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:
Dla budynków i budowli - 10 % Ogólnej Sumy Ubezpieczenia dla tej grupy mienia nie więcej niŜ 1 000
000 PLN
Dla maszyn i urządzeń ubezpieczanych w zakresie mienia od ognia – 10% Ogólnej Sumy Ubezpieczenia
dla tej grupy mienia nie więcej niŜ 500 000 PLN
Dla pozostałych składników – 10 % Ogólnej Sumy Ubezpieczenia dla tej grupy mienia nie więcej niŜ
100 000 PLN
KLAUZULA ,, OGRANICZENIA ZASADY PROPORCJI”
TAK
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i
innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, Ŝe wyłączona zostaje zasada stosowania proporcjonalnej
redukcji odszkodowania w przypadku, gdy wysokość niedoubezpieczenia nie przekracza 20% sumy ubezpieczenia
danego przedmiotu ubezpieczenia.
KLAUZULA „REPREZENTANTÓW” 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, lub wskutek raŜącego niedbalstwa 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 uwaŜa się osoby, które zgodnie z
obowiązującymi przepisami, statutami lub na mocy prawa własności zarządzają ubezpieczonym podmiotem
gospodarczym lub samorządowym.
KLAUZULA „SKŁADOWANIA” o treści”
TAK
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i
innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, Ŝe w przypadku szkód powstałych w wyniku zalania podłoŜa,
Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność takŜe za mienie składowane bezpośrednio na podłodze. Klauzula ma
zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do mienia, którego składowanie, połoŜenie, ustawienie na podłodze było
uzasadnione . Klauzula dotyczy równieŜ mienia znajdującego się w pomieszczeniach poniŜej poziomu terenu.
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 ,,PROCEDURY LIKWIDACJI SZKODY ’’
TAK
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.
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 o
odmowie wypłaty odszkodowania podając przyczynę odmowy .
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”
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 „AUTOMATYCZNEGO UBEZPIECZENIA NOWEGO MIENIA ”
TAK
(automatyczne ubezpieczenie nowych inwestycji, klauzula inwestycyjna)
1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i
innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, Ŝe:
a) nowo nabyte środki trwałe,
b) wzrost wartości posiadanych środków trwałych wskutek dokonanych inwestycji, modernizacji
zostają objęte automatyczną ochroną ubezpieczeniową od chwili przejścia ryzyka ich posiadania na
Ubezpieczającego. Automatyczna ochrona ubezpieczeniowa odnosi się wyłącznie do miejsc ubezpieczenia
wskazanych w umowie ubezpieczenia. Przejście ryzyka związanego z posiadaniem nowych środków trwałych na
Ubezpieczającego powinno być potwierdzone dokumentem np. fakturą zakupu lub protokołem zdawczo –
odbiorczym. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje mienia podczas załadunku, transportu, rozładunku oraz prac
budowlano-montaŜowych (w tym prób i testów).
2
Ubezpieczający zobowiązany będzie do zapłaty stosownej składki, wynikającej z automatycznego pokrycia mienia
w terminach i na zasadach ustalonych w umowie ubezpieczenia, z zastrzeŜeniem pozostałych postanowień
umowy.
3
Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w stosunku do automatycznie ubezpieczonego na mocy niniejszej
klauzuli
mienia ograniczona jest do wysokości 20% wartości łącznej sumy ubezpieczenia*.
4
Z automatycznej ochrony wyłączone są sieci wodociągowo-kanalizacyjne
(* Suma ubezpieczenia łącznie dla wszystkich wskazanych lokalizacji jednostki administracji samorządowej lub
Ubezpieczającego).
KLAUZULA AUTOMATYCZNEJ OCHRONY DLA NOWYCH LOKALIZACJI
(KLAUZULA MIEJSCA UBEZPIECZENIA) o treści:
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 mienie znajdujące się we wszystkich lokalizacjach na terenie
statutowej działalności Ubezpieczającego, których uŜytkowanie Ubezpieczający rozpocznie w okresie
ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od momentu przyjęcia danej lokalizacji do uŜytku (np.
podpisania umowy najmu, uŜyczenia itp.), pod warunkiem, Ŝe 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 uŜytkowania.
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-montaŜowych (w tym podczas
prób i testów).
3) Nowe miejsca ubezpieczenia muszą spełniać wymagania ogólnych warunków ubezpieczenia odnośnie

4)
5)

zabezpieczeń przeciwpoŜarowych .
Maksymalny limit odpowiedzialności na pojedynczą lokalizację wynosi: 20% Sumy Ubezpieczenia dla danej grupy
mienia na jedną lokalizację jednak nie więcej 1 000 000,00 zł łącznie na wszystkie nowe lokalizacje.
Składka będzie rozliczana systemem pro rata za okres ubezpieczenia w terminach i na zasadach ustalonych w
umowie ubezpieczenia, z zastrzeŜeniem pozostałych postanowień umowy.

KLAUZULA ,,UDZIELENIA AUTOMATYCZNEJ OCHRONY DLA NIENAZWANYCH LOKALIZACJI”
TAK
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i
innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, Ŝe Ubezpieczyciel udziela automatycznej ochrony dla mienia w
nienazwanych miejscach ubezpieczenia na terenie RP z limitem 500 000,00zł na jedno zdarzenie i 500 000,00zł na
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Warunkiem udzielenia takiej ochrony jest posiadanie przez kaŜde takie miejsce ubezpieczenia, co najmniej
minimalnych zabezpieczeń ppoŜ. i antywłamaniowych, jakie istnieją w miejscach ubezpieczenia znanych juŜ ZU.
KLAUZULA ,, KONSUMPCJI SUMY UBEZPIECZENIA”
Wypłata odszkodowania nie obniŜa Sumy Ubezpieczenia o kwotę dokonanej wypłaty.

TAK

KLAUZULA „TERMINU DOKONANIA OGLĘDZIN ” o treści”
TAK
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się Ŝe w
przypadku powstania szkody, której usunięcie jest niezbędne do normalnego funkcjonowania Ubezpieczającego,
Ubezpieczyciel zobowiązuje się do dokonania oględzin w terminie 48 godzin od daty zgłoszenia szkody.
Niedotrzymanie tego terminu upowaŜnia 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 dłuŜszym niŜ 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 ” o treści”
TAK
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, moŜe 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, jeŜeli 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 ” o treści”
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 Ubezpieczającemu 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 Ubezpieczającego konto
Pozostałą część kwoty odszkodowania Ubezpieczyciel przekaŜe Ubezpieczającemu zgodnie z terminami określonymi w
OWU.
KLAUZULA „DOKUMENTACJI SZKODY I WYPŁATY ODSZKODOWANIA ” o treści”
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 7 dniu od daty zgłoszenia
szkody. O kolejne i ostatnie uzupełnienie dokumentów Ubezpieczyciel moŜe się zwrócić zawiadamiając o tym
Ubezpieczającego nie później niŜ 7 dni od daty nadesłania uzupełnienia.
KLAUZULA „ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOśAROWYCH ”
TAK
1. Ubezpieczyciel oświadcza, Ŝe aktualny w dniu zawierania umowy ubezpieczenia stan zabezpieczeń
przeciwpoŜarowych
uznaje za wystarczający
do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej, do czasu
przeprowadzenia inspekcji w ubezpieczonych jednostkach i obiektach.
2. Ubezpieczyciel sporządzi raport, w którym wskaŜe konieczne do wprowadzenia uzupełnienia zabezpieczeń oraz
wyznaczy termin na ich wprowadzenie. Termin wprowadzenia uzupełnienia istniejących zabezpieczeń nie moŜe
być krótszy niŜ 30 dni roboczych od dnia przekazania raportu i wskazówek Ubezpieczającemu.
3. Charakter uzupełnień nie moŜe przekraczać wymogów zabezpieczeń określonych jako minimalne w stosownych
OWU.
4. Do czasu uzupełnienia wskazanych zabezpieczeń Ubezpieczający objęty jest ochroną.

KLAUZULA „PRZENIESIENIA MIENIA ” o treści”
TAK
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i
innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, Ŝe Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe
w ubezpieczonym mieniu równieŜ 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 dla tej grupy mienia..
KLAUZULA „KATASTROFY BUDOWLANEJ ” o treści”
TAK
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-montaŜowych 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.
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia:
Ubezpieczenia dla tej grupy mienia jednak nie więcej niŜ 1 000 000 PLN

20 % Ogólnej Sumy

KLAUZULA „ AKTÓW TERRORYZMU ”
TAK
1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i
innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, Ŝe 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 Ŝycia 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 równieŜ wszelkie szkody spowodowane atakiem elektronicznym,
włączając w to włamania komputerowe lub wprowadzenie jakiejkolwiek formy wirusa komputerowego.
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia:
100 000,00 zł
KLAUZULA „ AKTÓW WANDALIZMU ”
TAK
1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, Ŝe 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 uŜytkowanych przez
okres dłuŜszy niŜ 60 dni
4. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 100 000,00 zł
5. Ubezpieczeniem nie są objęte szkody polegające na uszkodzeniu elewacji budynków w wyniku pomalowania
(graffiti itp.).
KLAUZULA „ UBEZPIECZENIA SZKÓD ESTETYCZNYCH ( GRAFFITI) ” o treści”
TAK
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i
innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, Ŝe:

1.

2.

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.
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia:
50 000,00 zł

KLAUZULA „ UBEZPIECZENIA STRAJKÓW , ZAMIESZEK I ROZRUCHÓW ”
TAK
1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, Ŝe 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 uwaŜa się celową przerwę w pracy grupy pracowników w celu wymuszenia Ŝądań
ekonomicznych lub politycznych.
3. Przez zamieszki, uwaŜa się
gwałtowne demonstracje, nielegalne
akcje grupy osób wymierzone
przeciwko władzy w celu zmiany istniejącego porządku prawnego.
4. Przez rozruchy, uwaŜa 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 „ KLAUZULA UBEZPIECZENIA RYZYKA POŚREDNIEGO UDERZENIA PIORUNA ” o treści”
TAK
1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i
innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, Ŝe Ubezpieczyciel pokrywa do ustalonego limitu szkody w
przedmiocie ubezpieczenia powstałe w wyniku pośredniego uderzenia pioruna. Za pośrednie uderzenie pioruna
uwaŜa 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 takŜe szkody powstałe w wyniku nagłego wzrostu napięcia lub natęŜenia w
sieci elektrycznej spowodowanego wyładowaniami atmosferycznymi.
3.

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia:

100 000,00 zł

KLAUZULA „ RZECZOZNAWCÓW ” o treści”
TAK
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, Ŝe:
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 zastrzeŜeniem uzgodnienia z Ubezpieczycielem faktu powołania rzeczoznawcy.
2.Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia:
50 000,00 zł
KLAUZULA „ ROZMROśENIA ŚRODKÓW OBROTOWYCH ” o treści”
TAK
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków
ubezpieczenia i
innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, Ŝe Ubezpieczyciel pokrywa do ustalonego limitu szkody
powstałe w środkach obrotowych w wyniku podwyŜszenia się temperatury
przechowywania w urządzeniu
chłodniczym powodującym ich rozmroŜenie w bezpośrednim następstwie:
1. awarii urządzenia chłodniczego , w którym przechowywane są ubezpieczone środki obrotowe,
2. przerwy w dostawie energii elektrycznej trwającej nieprzerwanie przynajmniej 6 godzin.
Klauzula obejmuje środki obrotowe, które wymagają stosowania w trakcie przechowywania obniŜonej temperatury
przynajmniej minus 10 stopni Celsjusza
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia:

10 000,00 zł

KLAUZULA „UBEZPIECZENIA ZWIĘKSZONYCH KOSZTÓW”
TAK
1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i
innych postanowień umowy ubezpieczenia, po zapłaceniu dodatkowej składki ustala się, Ŝe 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 (zaleŜne i niezaleŜne od czasu) poniesione przez
Ubezpieczającego przez okres faktycznego występowania zakłócenia nie dłuŜej jednak niŜ przez okres 3
miesięcy licząc od daty powstania szkody.
4. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 100 000,00 zł

