ZADANIE B
UBEZPIECZENIE
MIENIA
OD KRADZIEŻY Z
WŁAMANIEM, RABUNKU i
DEWASTACJI
UBEZPIECZENIE SZYB OD
STŁUCZENIA

WNIOSEK UBEZPIECZENIA MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM,
RABUNKU, DEWASTACJI oraz SZYB OD STŁUCZENIA
Ubezpieczający

Adres

GMINA TARNÓW OPOLSKI

46-050 Tarnów Op. ul. Dworcowa 6

str. 1

reprezentowana przez Wójta Gminy
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy

NIP
REGON

9910462831
531413283

Okres Ubezpieczenia

ZGODNIE Z KARTĄ INFORMACYJNĄ
Ubezpieczenie

MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU, DEWASTACJI
Przedmiot ubezpieczenia

system ubezpieczenia

1.Wyposażenie od kradzieży i rabunku, w tym (pkt 2-4 poniżej):

PR-pierwsze ryzyko

Suma ubezpieczenia pln
200 000,00 zł

SS-system stały
2. Sprzęt komputerowy

PR-pierwsze ryzyko

w limicie j/w

SS-system stały
3. Mienie i wyposażenie kas, koszty naprawy zabezpieczeń

PR-pierwsze ryzyko

podlimit

5 000 zł

SS-system stały
4.środki obrotowe

PR-pierwsze ryzyko

20 000,00 zł

SS-system stały
SZ-sumy zmienne
5. Mienie osobiste pracowników ubezpieczającego
na jednego pracownika

/pln x (

)ilość pracowników

6 .Wartości pieniężne w schowkach w tym:

PR-pierwsze ryzyko

-

zł

łącznie
PR-pierwsze ryzyko

kradzież w miejscu ubezpieczenia

TAK

25 000,00 zł

rabunek w miejscu ubezpieczenia

TAK

25 000,00 zł

7. Mienie od dewastacji

TAK

w tym ogrodzenia znajdujące się przy nieruchomościach

TAK

50 000,00 zł
w limicie j/w

wskazanych jako miejsca ubezpieczenia
WARTOSCI PIENIĘŻNE W TRANSPORCIE
PR-pierwsze ryzyko

TAK

1. Maksymalny limit na jeden transport

25 000,00 zł
25 000,00 zł

2. Przewidywana liczba transportów w okresie ubezpiecz.
3.Zasięg terytorialny:

na terenie Gminy Tarnów Op.

UBEZPIECZENIE GOTÓWKI SYSTEMEM OBROTÓW MIESIĘCZNYCH

NIE

Suma ubezpieczenia pln

1.Gotówka podejmowana i odprowadzana
do banku w ciągu jednego miesiąca
2.Gotówka pochodzaca z innych bieżących wpływów
gotówkowych uzyskiwanych w ciagu jednego miesiąca
RAZEM SUMA UBEZPIECZENIA

345 000,00 zł

SZYBY I INNE PRZEDMIOTY OD STŁUCZENIA

TAK

Suma ubezpieczenia pln

1.Oszklenie budynków

TAK

24 000,00 zł

2. Reklamy , szyldy ,gabloty

TAK

6 000,00 zł

3. Wykładziny kamienne

-

zł

4. Rury neonowe,tablice świetlne

-

zł

5 Inne przedmioty szklane

2 000,00 zł

6. Koszt ustawienia rusztowań

3 000,00 zł

7.INNE:
OSZKLENIE WIAT PRZYSTANKOWYCH - SZKŁO HARTOWANE

TAK

PLEKSA KOMÓRKOWA NA PRZYSTANKACH

TAK
RAZEM S.U. OD STŁUCZENIA

10 000,00 zł
9 000,00 zł
54 000,00 zł
Data

08/01/2020

WNIOSEK UBEZPIECZENIA MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM,
RABUNKU, DEWASTACJI oraz SZYB OD STŁUCZENIA
Ubezpieczony, Miejsce (miejsca ) Ubezpieczenia

str. 2

Adres

Gmina Tarnów Opolski
oraz jednostki Wg Wykazu jednostek

lokalizacje wg załącznika nr 2 do wniosku mienia od ognia

FRANSZYZY:

INTEGRALNA

200,00 zł

FRANSZYZY:

REDUKCYJNA

WYKUPIONA

dla ubezpieczenia szyb od
stłuczenia

TAK

50,00 zł

NIE

Oświadczam,że rezygnuję z ubezpieczenia od dewastacji ( wandalizmu )

NIE

Oświadczam,że rezygnuję z ubezpieczenia kosztów naprawy zniszczonych

NIE

NIE

lub uszkodz.,kas,schowków zabezpieczeń lokalu mechanicznych i elektroniczn.
PRZYCZYNY, LICZBA I WARTOŚĆ SZKÓD
liczba szkód

wg zest. do
Rozdziału IVa
SIWZ

wartość uzyskanych odszkodowań od zakładów ubezpieczeń
przyczyna szkody
SUMY UBEZPIECZENIA Z VAT

tak

WYPŁATY ODSZKODOWAŃ Z VAT

tak

Wnioskowane Klauzule Brokerskie
wg zał. Nr6

Załączniki do wniosku

tak

nie

załącznik Nr1- Szczególne Warunki Ubezpieczenia mienia

NIE

załącznik Nr2B- Wykaz ubezpieczanego mienia

NIE

załącznik Nr3- Dodatkowe wyłączenia ochrony stosowane przez Z. Ubezpieczeń

NIE

załacznik Nr4- Dodatkowe klauzule stosowane przez Zakład Ubezpieczeń
załącznik Nr6- Wykaz Klauzul Brokerskich-treść Klauzul Brokerskich

NIE
TAK
Data

08/01/2020

ZAŁĄCZNIK NR 6
DO WNIOSKU UBEZPIECZENIA MIENIA OD KRADZIEŻY
KLAUZULE BROKERSKIE

Załącznik Nr6
WYKAZ KLAUZUL BROKERSKICH WŁĄCZONYCH
DO UMOWY UBEZPIECZENIA MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM, RABUNKU i DEWASTACJI
oraz SZYB OD STŁUCZENIA
KLAUZULA STEMPLA
KLAUZULA OBLIGATORYJNA
Jeżeli zapłata składki albo raty składki dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, za datę zapłaty
uważa się datę złożenia zlecenia zapłaty w banku lub w urzędzie pocztowym, pod warunkiem, że na rachunku Ubezpieczającego
znajdowała się wystarczająca ilość wolnych środków.
KLAUZULA REPREZENTANTÓW
KLAUZULA OBLIGATORYJNA
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych
postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie, lub wskutek
rażącego niedbalstwa 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 i
członków Zarządu, kierowników i ich zastępców jednostek podległych jednostkom samorządowym, w szczególności dyrektorów
zarządu dróg, kierowników innych jednostek organizacyjnych. Za reprezentantów uważa się osoby, które zgodnie z
obowiązującymi przepisami, statutami lub na mocy prawa własności zarządzają ubezpieczonym podmiotem gospodarczym lub
samorządowym.
KLAUZULA PROLONGATY
KLAUZULA OBLIGATORYJNA
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia oraz innych
postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że brak wpłaty składki lub którejkolwiek raty w terminie określonym w umowie
ubezpieczenia nie powoduje ustania odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub też wygaśnięcia bądź rozwiązania umowy
ubezpieczenia, z zastrzeżeniem poniższych postanowień.
W przypadku nieopłacenia składki lub jej pierwszej raty w terminie przewidzianym w umowie ubezpieczenia Ubezpieczyciel
wzywa Ubezpieczającego na piśmie do zapłaty składki, wyznaczając dodatkowy co najmniej 14 dniowy termin na zapłatę składki,
liczony od daty otrzymania wezwania. W przypadku niedokonania zapłaty składki w dodatkowym terminie Ubezpieczyciel jest
upoważniony do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym. Wygaśnięcie umowy następuje wyłączenie na mocy
skutecznie złożonego Ubezpieczającemu wypowiedzenia.
W sytuacji braku opłaty kolejnej raty składki Ubezpieczyciel wzywa Ubezpieczającego na piśmie do zapłaty raty składki
wyznaczając dodatkowy, co najmniej 14 dniowy, termin do zapłaty składki (raty), liczony od daty otrzymania wezwania. W
przypadku nie dokonania wpłaty w wyznaczonym (dodatkowym) terminie, ustanie odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest
możliwe dopiero począwszy od dnia następującego po upływie dodatkowego terminu płatności raty, o ile do dnia poprzedniego
włącznie nie nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Ubezpieczającego.
KLAUZULA PROCEDURY LIKWIDACJI SZKODY
KLAUZULA OBLIGATORYJNA
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 , każdorazowo po zakończeniu likwidacji szkody zawiadomi na piśmie
Ubezpieczającego i Brokera o wyniku postępowania likwidacyjnego, o wysokości wypłaconego odszkodowania, lub o odmowie
wypłaty odszkodowania podając przyczynę odmowy .
KLAUZULA TERMINU ZGŁASZANIA SZKÓD
KLAUZULA OBLIGATORYJNA
W każdym przypadku określenia w ogólnych warunkach ubezpieczenia terminu na zgłoszenie szkody do Ubezpieczyciela, zapis
mówiący o tym terminie zostanie rozszerzony o zdanie: „W przypadku dni ustawowo wolnych od pracy termin przedłuża się do
pierwszego dnia roboczego jaki następuje po terminie określonym w warunkach”.
KLAUZULA NIEZAWIADOMIENIA W TERMINIE O SZKODZIE
KLAUZULA OBLIGATORYJNA
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia oraz innych
postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że zapisane w umowie ubezpieczenia skutki niezawiadomienia Ubezpieczyciela o
szkodzie w odpowiednim terminie, mają zastosowania tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy niezawiadomienie w terminie
przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło ustalenie okoliczności i skutków wypadku.
KLAUZULA AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA
KLAUZULA OBLIGATORYJNA
(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, że:
a) nowo nabyte mienie,
b) wzrost wartości posiadanych sprzętu wskutek dokonanych i 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, prób i testów.
2. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w stosunku do automatycznie ubezpieczonego na mocy niniejszej klauzuli mienia
ograniczona jest do wysokości limitu ustalonego w umowie ubezpieczenia na pierwsze ryzyko.

KLAUZULA PRZEKAZANIA MIENIA
KLAUZULA OBLIGATORYJNA
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych
postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w ubezpieczonym
mieniu również w przypadku jego przekazanie do innej ubezpieczonej lokalizacji lub jednostki w ramach tej samej umowy
ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych podczas transportu (w tym podczas załadunku i
rozładunku), prac demontażowych / budowlano-montażowych (w tym podczas prób i testów). W przypadku szkody,
Ubezpieczający zobowiązany jest udokumentować fakt przeniesienia, przekazania
mienia z określeniem jego sumy
ubezpieczenia oraz daty zmiany miejsca ubezpieczenia. Maksymalny limit odpowiedzialności dla mienia przekazanego innej
jednostce organizacyjnej wynosi 10% Ogólnej Sumy Ubezpieczenia dla tej grupy mienia.
KLAUZULA UBEZPIECZENIA ZEWNĘTRZNYCH URZĄDZEŃ LUB ELEMENTÓW BUDYNKU i BUDOWLI
KLAUZULA OBLIGATORYJNA

1.

2.
3.
4.

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i
innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową od
ryzyka kradzieży urządzenia zewnętrzne należące do Ubezpieczonego, zainstalowane na budynkach lub budowlach
stanowiących własność lub użytkowanych przez Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego.
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje w szczególności: zadaszenia, siłowniki bram, zewnętrzne elementy telewizji
przemysłowej, zewnętrzne elementy klimatyzatorów, neony, szyldy reklamowe, elementy oświetlenia zewnętrznego.
Urządzenia te powinny być zainstalowane i zabezpieczone w taki sposób, aby ich wymontowanie nie było możliwe
bez pozostawienia śladów użycia siły lub narzędzi.
Limit odpowiedzialności: 5.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

KLAUZULE FAKULTATYWNE
KLAUZULA AUTOMATYCZNEJ OCHRONY DLA NOWYCH LOKALIZACJI
(KLAUZULA MIEJSCA UBEZPIECZENIA) o treści:
(automatyczne ubezpieczenie nowych inwestycji, klauzula inwestycyjna )

KLAUZULA FAKULTATYWNA

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych
postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że:
1) Ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona na mienie znajdujące się we wszystkich lokalizacjach na terenie statutowej
działalności Ubezpieczającego, których użytkowanie Ubezpieczający rozpocznie w okresie ubezpieczenia. ochrona
ubezpieczeniowa rozpoczyna się od momentu przyjęcia danej lokalizacji do użytku (np. podpisania umowy najmu, użyczenia
itp.), pod warunkiem, że adresy tych lokalizacji wraz z wartością znajdującego się w nich mienia zostaną podane do
wiadomości Ubezpieczyciela w ciągu 30 dni od momentu przyjęcia ich do użytkowania.
2) Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęte mienie podczas transportu (w tym podczas załadunku, rozładunku), na
wystawach, pokazach i targach oraz mienie stanowiące przedmiot prac budowlano-montażowych (w tym podczas prób i
testów).
3) Nowe miejsca ubezpieczenia muszą spełniać wymagania ogólnych warunków ubezpieczenia odnośnie zabezpieczeń
przeciwpożarowych .
4) Maksymalny limit odpowiedzialności na pojedynczą lokalizację wynosi: 100 000,00zł, nie więcej niż limit na pierwsze
ryzyko przyjęty dla danej grupy mienia
5) Jeżeli wartość mienia zgromadzonego w danej lokalizacji przekracza podaną w pkt. 4) kwotę, lokalizacja ta może zostać
ubezpieczona na zasadach określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia.
6) Składka będzie rozliczana systemem pro rata za okres ubezpieczenia. Składka podlegać będzie rozliczeniu w okresach
kwartalnych., w terminie 30 dni po upływie każdego kolejnego kwartału okresu ubezpieczenia
KLAUZULA UDZIELENIA AUTOMATYCZNEJ OCHRONY DLA NIENAZWANYCH LOKALIZACJI
KLAUZULA FAKULTATYWNA
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych
postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel udziela automatycznej ochrony dla mienia w nienazwanych
miejscach ubezpieczenia na terenie RP z limitem 100 000,00zł na jedno zdarzenie i 100 000,00zł na wszystkie zdarzenia w
okresie ubezpieczenia, nie więcej niż limit na pierwsze ryzyko przyjęty dla danej grupy mienia. Warunkiem udzielenia takiej
ochrony jest posiadanie przez każde takie miejsce ubezpieczenia, co najmniej minimalnych zabezpieczeń antywłamaniowych,
wymaganych w OWU mających zastosowanie do umowy ubezpieczenia.
KLAUZULA KONSUMPCJI SUMY UBEZPIECZENIA
KLAUZULA FAKULTATYWNA
Wypłata odszkodowania nie obniża Sumy Ubezpieczenia o kwotę dokonanej wypłaty.
KLAUZULA TERMINU DOKONANIA OGLĘDZIN
KLAUZULA FAKULTATYWNA
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się że w przypadku
powstania szkody, której usunięcie jest niezbędne do normalnego funkcjonowania Ubezpieczającego, Ubezpieczyciel zobowiązuje
się do dokonania oględzin w terminie 48 godzin od daty zgłoszenia szkody. Niedotrzymanie tego terminu upoważnia
Ubezpieczającego do samodzielnego sporządzenia protokołu (w tym dokumentacji fotograficznej) i przystąpienia do jej
uprzątnięcia. W przypadku zajścia szkód innego rodzaju, Ubezpieczyciel zobowiązuje się do dokonania oględzin w terminie nie
dłuższym niż 3 dni robocze od chwili zgłoszenia szkody.
Ubezpieczający zobowiązany jest do powiadomienia Ubezpieczyciela o podjętych czynnościach związanych z likwidacją szkody
oraz do przechowania uszkodzonych lub zniszczonych części mienia do czasu oględzin przez Ubezpieczyciela

KLAUZULA SKUTKÓW AWARII WYPOSAŻENIA ELEKTRONICZNEGO
KLAUZULA FAKULTATYWNA
W przypadku awarii spowodowanej kradzieżą lub dewastacji 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), 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 Ubezpieczyciel, może przystąpić natychmiast
do samodzielnej likwidacji szkody, sporządzając stosowny protokół opisujący przyczynę zdarzenia, rozmiary szkody, sposób
naprawy oraz wyliczając wartość szkody .
Protokół wraz z fakturą za naprawę będzie stanowił podstawę do likwidacji szkody i wypłaty odszkodowania .
Dla pozostałego sprzętu elektronicznego uszkodzonego w wyniku kradzieży powodującej awarię, samodzielna likwidacja na
zasadach j.w. jest dopuszczalna jedynie w przypadku jeżeli Ubezpieczyciel nie przystąpi do oględzin szkody w terminie 48
godzin od godziny zgłoszenia szkody.
Ubezpieczający zobowiązany jest do powiadomienia Ubezpieczyciela o podjętych czynnościach związanych z likwidacją szkody
oraz do przechowania uszkodzonych lub zniszczonych części mienia do czasu oględzin przez Ubezpieczyciela
KLAUZULA ZALICZKI NA POCZET ODSZKODOWANIA
KLAUZULA FAKULTATYWNA
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych
postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel w przypadku wystąpienia szkody objętej ochroną
ubezpieczeniową wypłaci Ubezpieczającemu zaliczkę w terminie 14 dni od daty złożenia przez niego stosownego wniosku wraz z
kosztorysami. Zaliczka w wysokości max. 50% szacowanej bezspornej części szkody Ubezpieczyciel wypłaci na wskazane przez
Ubezpieczającego konto.
Pozostałą część kwoty odszkodowania Ubezpieczyciel przekaże Ubezpieczającemu zgodnie z terminami określonymi w OWU.
KLAUZULA DOKUMENTACJI SZKODY i WYPŁATY ODSZKODOWANIA
KLAUZULA FAKULTATYWNA
Ubezpieczyciel obowiązany jest do wypłaty odszkodowania w terminie 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia szkody.
Ubezpieczający przesyła w celu likwidacji szkody wypełnione dokumenty, które określił Ubezpieczyciel przy zawieraniu umowy
ubezpieczenia.
Gdyby wyjaśnienie wszystkich okoliczności do ustalenia odpowiedzialności za powstałą szkodę lub wysokości odszkodowania
nie było możliwe, odszkodowanie powinno być wypłacone najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia wyjaśnienia tych okoliczności.
Bezsporną część odszkodowania Ubezpieczyciel wypłaci w terminie 30 dni od daty zgłoszenia szkody.
Jeżeli do likwidacji szkody potrzebne będą dodatkowe dokumenty poza określonymi w dniu zawierania umowy ubezpieczenia
Ubezpieczyciel zawiadomi o tym fakcie Ubezpieczającego nie później niż w 7 dniu od daty zgłoszenia szkody. O kolejne i
uzupełnienie dokumentów Ubezpieczyciel może się zwrócić zawiadamiając o tym Ubezpieczającego nie później niż 7 dni od
daty nadesłania uzupełnienia.

1.
2.
3.
4.

KLAUZULA ZABEZPIECZEŃ PRZECIWKRADZIEŻOWYCH
KLAUZULA FAKULTATYWNA
Ubezpieczyciel oświadcza, że aktualny w dniu zawierania umowy ubezpieczenia stan zabezpieczeń przeciwkradzieżowych
uznaje za wystarczający do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej, do czasu przeprowadzenia inspekcji w ubezpieczonych
jednostkach.
Ubezpieczyciel sporządzi raport w którym wskaże konieczne do wprowadzenia uzupełnienia
zabezpieczeń oraz
wyznaczy termin na ich wprowadzenie. Termin wprowadzenia uzupełnienia istniejących zabezpieczeń nie może być krótszy
niż 30 dni roboczych od dnia przekazania raportu i wskazówek Ubezpieczającemu.
Charakter uzupełnień nie może przekraczać wymogów zabezpieczeń określonych jako minimalne w OWU mających
zastosowanie do umowy ubezpieczenia.
Do czasu uzupełnienia wskazanych zabezpieczeń Ubezpieczający objęty jest ochroną.

KLAUZULA RZECZOZNAWCÓW
KLAUZULA FAKULTATYWNA
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych
postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że:
1.
Za opłatą dodatkowej składki, w granicach
limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciel pokryje poniesione przez
Ubezpieczonego konieczne i uzasadnione koszty ekspertyz rzeczoznawców związane z ustaleniem przyczyny, zakresu i
rozmiaru szkody, z zastrzeżeniem uzgodnienia z Ubezpieczycielem faktu powołania rzeczoznawcy.
2.
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: do wysokości 10% ogólnej Sumy
Ubezpieczenia dla tej grupy mienia nie więcej niż 50 000,00 zł
KLAUZULA UBEZPIECZENIA ZWIĘKSZONYCH KOSZTÓW
KLAUZULA FAKULTATYWNA
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych
postanowień umowy ubezpieczenia, po zapłaceniu dodatkowej składki ustala się, że do zakresu ochrony ubezpieczeniowej
włącza się szkody będące następstwem szkód materialnych w ubezpieczonym mieniu.
2. Zwiększone koszty są to koszty dodatkowe związane z zastosowaniem rozwiązań mających na celu uniknięcie lub
zmniejszenie zakłóceń w prowadzeniu działalności gospodarczej lub funkcjonowaniu jednostki samorządu terytorialnego.
3. Ubezpieczyciel pokrywa niezbędne koszty dodatkowe (zależne i niezależne od czasu) poniesione przez Ubezpieczającego
przez okres faktycznego występowania zakłócenia nie dłużej jednak niż przez okres 3 m-cy licząc od daty powstania szkody.
4. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: do wysokości 10% ogólnej Sumy
Ubezpieczenia dla tej grupy mienia nie więcej niż 100 000,00 zł
1.

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KRADZIEŻY ZWYKŁEJ
KLAUZULA FAKULTATYWNA
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych
postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w ubezpieczonym
mieniu również w wyniku kradzieży zwykłej, przez którą rozumie się utratę ubezpieczonego mienia w wyniku jego zaboru przez
osoby trzecie, których działanie nie nosi znamion włamania.
Maksymalny limit odpowiedzialności dla mienia w ramach niniejszej klauzuli dla wszystkich lokalizacji wynosi 10% ogólnej sumy
ubezpieczenia przyjętej dla ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem, nie więcej niż 5 000 PLN.

