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KLAUZULA NR 5. 

"ROZSZERZENIA ZAKRESU POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO O SZKODY POWSTAŁE 

PODCZAS UŻYWANIA MIENIA POZA MIEJSCEM UBEZPIECZENIA NA TERENIE POLSKI  

DLA SPRZĘTU OBCEGO I WŁASNEGO ". 

 
W ramach niniejszej Klauzuli Wykonawca obejmuje ochroną ubezpieczeniową mienie 

Zamawiającego wywożone lub wynoszone poza miejsce ubezpieczenia: 

A. Mienie inne, niż sprzęt elektroniczny. 

B. Sprzęt elektroniczny.  

 

A. warunki ubezpieczenia dla mienia innego, niż sprzęt elektroniczny 

1. W ramach niniejszej Klauzuli Wykonawca odpowiada za szkody powstałe w trakcie transportu 

oraz użytkowania na terenie Polski:  

1.1. spowodowane przez ogień i inne zdarzenia losowe, na zasadach określonych w 

odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia i  w zakresie określonym w siwz, 

1.2. spowodowane przez kradzież z włamaniem i rabunek, na zasadach określonych w 

odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia wraz z ryzykiem wandalizmu i co 

najmniej w zakresie określonym w siwz, 

1.3. powstałe w trakcie przewożenia mienia, na zasadach określonych w odpowiednich 

Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, transportem własnym i obcym, w najszerszym 

możliwym do stosowania zakresie wraz z ryzykiem kradzieży oraz rabunku. 

2. Wykonawca obejmuje ochroną ubezpieczeniową w zakresie określonym powyżej, na 

podstawie otrzymanego wniosku, oddzielnie każdy rodzaj mienia należącego do 

Zamawiającego, a także mienie będące w jego posiadaniu, pieczy lub pod kontrolą 

(użytkowaniu) w przypadku, kiedy spoczywa na nim obowiązek ubezpieczenia. 

3. Nie jest konieczne potwierdzenie takiej ochrony polisą. 

4. Zamawiający korzystając z usług przewoźników zawodowych (transport obcy) zobowiązany 

jest do zachowania należytej staranności przy ich wyborze. 

5. Odpowiedzialność Wykonawcy trwa przez okres wskazany we wniosku. Jeżeli data złożenia 

wniosku pokrywa się z datą początku odpowiedzialności, to Zamawiający zobowiązany jest 

wskazać dodatkowo godzinę. 

6. Zamawiający zobowiązany jest powiadomić Wykonawcę o planowanym zamiarze 

przeniesienia sprzętu poza miejsce ubezpieczenia, najpóźniej w dniu przeniesienia, w formie 

wniosku przesłanego telefaksem lub pocztą elektroniczną, który powinien określać co najmniej: 

6.1. rodzaj i nazwę / markę przedmiotu, 

6.2. numery fabryczne, bądź inne własne cechy identyfikacyjne, 
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6.3. wartość księgową brutto przedmiotu lub wartość odtworzeniową, 

6.4. okres ubezpieczenia (od dnia i godziny - do dnia), 

7. Nie stosuje się franszyzy redukcyjnej, ani udziału własnego dla wszystkich wskazanych ryzyk 

objętych treścią niniejszej Klauzuli. 

8. Należną do zapłaty składkę Wykonawca rozliczać będzie w okresach miesięcznych na 

podstawie wniosków otrzymanych od Zamawiającego. Zapłata składki nastąpi w ciągu 7 dni, 

na podstawie rachunku/faktury otrzymanego od Wykonawcy. 

9. Za umowy krótkoterminowe Wykonawca stosować będzie taryfę w systemie “pro rata temporis” 

– za dzień ochrony  1/365 składki rocznej, bez stosowania składek minimalnych. 

10. W zakresie ryzyk objętych treścią niniejszej Klauzuli ustala się franszyzę integralną w 

wysokości 500,00 (pięćset złotych). 

11. W zakresie ryzyka przewozu mienia nie ma zastosowania obowiązek parkowania pojazdu na 

parkingu strzeżonym pod warunkiem, iż pojazd posiadał twardy dach (jednolitą sztywną 

konstrukcję), został prawidłowo zamknięty po zaparkowaniu, ubezpieczony przedmiot był 

przechowywany wewnątrz pojazdu w sposób uniemożliwiający zobaczenie go z zewnątrz, np. 

w bagażniku. 

B. warunki ubezpieczenia dla sprzętu elektronicznego 

1. W ramach niniejszej Klauzuli Wykonawca udziela ochrony ubezpieczeniowej dla sprzętu 

elektronicznego (stacjonarnego i przenośnego w tym laptopy, notebooki, ultrabooki, tablety, 

smartphony, telefony komórkowe, aparaty fotograficzne i inne) należącego lub będącego w 

użytkowaniu przez Zamawiającego, a także sprzętu będącego w jego posiadaniu, pieczy lub 

pod kontrolą (użytkowaniu) w przypadku, kiedy spoczywa na nim obowiązek ubezpieczenia: 

1.1. w trakcie transportu na terenie Polski, 

1.2. w trakcie użytkowania na terenie Polski, 

2. Wykonawca obejmuje ochroną ubezpieczeniową każdy rodzaj sprzętu elektronicznego na 

podstawie wniosku, oddzielnie dla każdego sprzętu. 

3. Nie jest konieczne potwierdzenie takiej ochrony polisą. 

4. Odpowiedzialność Wykonawcy trwa przez okres wskazany we wniosku. Jeżeli data złożenia 

wniosku pokrywa się z datą początku odpowiedzialności, to Zamawiający zobowiązany jest 

wskazać dodatkowo godzinę. 

5. Zamawiający zobowiązany jest powiadomić Wykonawcę o planowanym zamiarze wywozu 

sprzętu poza miejsce ubezpieczenia, najpóźniej w dniu wywozu, w formie wniosku przesłanego 

telefaksem lub poczta elektroniczną, który powinien określać co najmniej : 

5.1. rodzaj i nazwę / markę przedmiotu, 

5.2. numery fabryczne, bądź inne własne cechy identyfikacyjne, 
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5.3. wartość księgową brutto przedmiotu lub wartość odtworzeniową, 

5.4. okres ubezpieczenia (od dnia i godziny - do dnia), 

6. Do ubezpieczenia będą miały zastosowanie odpowiednie Ogólne Warunki Ubezpieczenia 

Sprzętu Elektronicznego (z dnia ……………………………………………………….. ): 

6.1. od wszystkich ryzyk majątkowych (ubezpieczenie strat materialnych), 

6.2. z dodatkiem rozszerzającym odpowiedzialność podczas przewożenia, przenoszenia, 

a także upuszczenia sprzętu. 

7. Ustala się franszyzę integralną w wysokości 500,00 (pięćset złotych) dla wszystkich szkód, 

8. W zakresie ryzyka przewozu mienia nie ma zastosowania obowiązek parkowania pojazdu na 

parkingu strzeżonym pod warunkiem, iż pojazd posiadał twardy dach (jednolitą sztywną 

konstrukcję), został prawidłowo zamknięty po zaparkowaniu, ubezpieczony przedmiot był 

przechowywany wewnątrz pojazdu w sposób uniemożliwiający zobaczenie go z zewnątrz, np. 

w bagażniku. 

9. Za umowy krótkoterminowe Wykonawca stosować będzie składki naliczane w systemie “pro 

rata temporis” – za dzień ochrony  1/365  składki rocznej, bez stosowania składek minimalnych. 

10. Należną do zapłaty składkę Wykonawca rozliczać będzie w okresach miesięcznych na 

podstawie wniosków otrzymanych od Zamawiającego.  

11. Zapłata składki nastąpi w ciągu 14 dni, na podstawie rachunku otrzymanego od Wykonawcy. 

12. Pozostałe warunki ubezpieczenia określone zostały według odpowiednich Ogólnych Warunków 

Ubezpieczenia Wykonawcy. 

C. warunki dodatkowe 

Dla potrzeb niniejszej Klauzuli ustala się jedną zryczałtowaną stawkę taryfową za 

ubezpieczenie sprzętu elektronicznego oraz pozostałego mienia nie będącego sprzętem 

elektronicznym, w zakresach wyżej opisanych, wynoszącą  ______ % (______ procent) sumy 

ubezpieczenia w skali roku (za 12 miesięcy)*, która będzie stosowana w okresie 

obowiązywania umowy, tj. od dnia 01.07.2016 do dnia 30.06.2018. 

 

Uwaga: 
* - należy przepisać stawkę z formularza rzeczowo-cenowego – załącznik nr       do siwz 

 
 
 
 
 

 

                                                            .........................................................................................................    
                                         (podpis i pieczątka wykonawcy) 
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KLAUZULA NR 6. 

"ROZSZERZENIA ZAKRESU POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO O SZKODY POWSTAŁE 

PODCZAS UŻYWANIA MIENIA POZA MIEJSCEM UBEZPIECZENIA POZA TERYTORIUM 

POLSKI DLA SPRZĘTU OBCEGO I WŁASNEGO. 

 

W ramach niniejszej Klauzuli Wykonawca obejmuje ochroną ubezpieczeniową mienie 

Zamawiającego wywożone lub wynoszone poza miejsce ubezpieczenia: 

A. Mienie inne, niż sprzęt elektroniczny. 

B. Sprzęt elektroniczny.  

 

 

A. warunki ubezpieczenia dla mienia innego, niż sprzęt elektroniczny 

1. W ramach niniejszej Klauzuli Wykonawca odpowiada za szkody powstałe w trakcie transportu 

oraz użytkowania poza terytorium Polski:  

1.1. spowodowane przez ogień i inne zdarzenia losowe, na zasadach określonych w 

odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia i w zakresie określonym w siwz, 

1.2. spowodowane przez kradzież z włamaniem i rabunek, na zasadach określonych w 

odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia wraz z ryzykiem wandalizmu i co 

najmniej w zakresie określonym w siwz, 

1.3. powstałe w trakcie przewożenia mienia, na zasadach określonych w odpowiednich 

Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, transportem własnym i obcym, w najszerszym 

możliwym do stosowania zakresie wraz z ryzykiem kradzieży oraz rabunku. 

2. Wykonawca obejmuje ochroną ubezpieczeniową w zakresie określonym powyżej, na 

podstawie otrzymanego wniosku, oddzielnie każdy rodzaj mienia należącego do 

Zamawiającego, a także mienie będące w jego posiadaniu, pieczy lub pod kontrolą 

(użytkowaniu) w przypadku, kiedy spoczywa na nim obowiązek ubezpieczenia. 

3. Nie jest konieczne potwierdzenie takiej ochrony polisą. 

4. Zamawiający korzystając z usług przewoźników zawodowych (transport obcy) zobowiązany 

jest do zachowania należytej staranności przy ich wyborze. 

5. Odpowiedzialność Wykonawcy trwa przez okres wskazany we wniosku. Jeżeli data złożenia 

wniosku pokrywa się z datą początku odpowiedzialności, to Zamawiający zobowiązany jest 

wskazać dodatkowo godzinę. 

6. Zamawiający zobowiązany jest powiadomić Wykonawcę o planowanym zamiarze 

przeniesienia sprzętu poza miejsce ubezpieczenia, najpóźniej w dniu przeniesienia, w formie 

wniosku przesłanego telefaksem lub pocztą elektroniczną, który powinien określać co 

najmniej: 
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6.1. rodzaj i nazwę / markę przedmiotu, 

6.2. numery fabryczne, bądź inne własne cechy identyfikacyjne, 

6.3. wartość księgową brutto przedmiotu lub wartość odtworzeniową, 

6.4. okres ubezpieczenia (od dnia i godziny - do dnia), 

7. Nie stosuje się franszyzy redukcyjnej, ani udziału własnego dla wszystkich wskazanych ryzyk 

objętych treścią niniejszej Klauzuli. 

8. Należną do zapłaty składkę Wykonawca rozliczać będzie w okresach miesięcznych na 

podstawie wniosków otrzymanych od Zamawiającego. Zapłata składki nastąpi w ciągu 7 dni, 

na podstawie rachunku/faktury otrzymanego od Wykonawcy. 

9. Za umowy krótkoterminowe Wykonawca stosować będzie taryfę w systemie “pro rata 

temporis” – za dzień ochrony  1/365 składki rocznej, bez stosowania składek minimalnych. 

10. W zakresie ryzyk objętych treścią niniejszej Klauzuli ustala się franszyzę integralną w 

wysokości 500,00 (pięćset złotych). 

11. W zakresie ryzyka przewozu mienia nie ma zastosowania obowiązek parkowania pojazdu na 

parkingu strzeżonym pod warunkiem, iż pojazd posiadał twardy dach (jednolitą sztywną 

konstrukcję), został prawidłowo zamknięty po zaparkowaniu, ubezpieczony przedmiot był 

przechowywany wewnątrz pojazdu w sposób uniemożliwiający zobaczenie go z zewnątrz, np. 

w bagażniku. 

B. warunki ubezpieczenia dla sprzętu elektronicznego 

1. W ramach niniejszej Klauzuli Wykonawca udziela ochrony ubezpieczeniowej dla sprzętu 

elektronicznego (stacjonarnego i przenośnego w tym laptopy, notebooki, ultrabooki, tablety, 

smartphony, telefony komórkowe, aparaty fotograficzne i inne) należącego lub będącego w 

użytkowaniu przez Zamawiającego, a także sprzętu będącego w jego posiadaniu, pieczy lub 

pod kontrolą (użytkowaniu) w przypadku, kiedy spoczywa na nim obowiązek ubezpieczenia: 

1.1. w trakcie transportu poza terytorium Polski, 

1.2. w trakcie użytkowania poza terytorium Polski, 

2. Wykonawca obejmuje ochroną ubezpieczeniową każdy rodzaj sprzętu elektronicznego na 

podstawie wniosku, oddzielnie dla każdego sprzętu. 

3. Nie jest konieczne potwierdzenie takiej ochrony polisą. 

4. Odpowiedzialność Wykonawcy trwa przez okres wskazany we wniosku. Jeżeli data złożenia 

wniosku pokrywa się z datą początku odpowiedzialności, to Zamawiający zobowiązany jest 

wskazać dodatkowo godzinę. 

5. Zamawiający zobowiązany jest powiadomić Wykonawcę o planowanym zamiarze wywozu 

sprzętu poza miejsce ubezpieczenia, najpóźniej w dniu wywozu, w formie wniosku 

przesłanego telefaksem lub poczta elektroniczną, który powinien określać co najmniej : 
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5.1. rodzaj i nazwę / markę przedmiotu, 

5.2. numery fabryczne, bądź inne własne cechy identyfikacyjne, 

5.3. wartość księgową brutto przedmiotu lub wartość odtworzeniową, 

5.4. okres ubezpieczenia (od dnia i godziny - do dnia), 

6. Do ubezpieczenia będą miały zastosowanie odpowiednie Ogólne Warunki Ubezpieczenia 

Sprzętu Elektronicznego (z dnia ……………………………………………………….. ): 

6.1. od wszystkich ryzyk majątkowych (ubezpieczenie strat materialnych), 

6.2. z dodatkiem rozszerzającym odpowiedzialność podczas przewożenia, 

przenoszenia, a także upuszczenia sprzętu. 

7. Ustala się franszyzę integralną w wysokości 500,00 (pięćset złotych) dla wszystkich szkód, 

8. W zakresie ryzyka przewozu mienia nie ma zastosowania obowiązek parkowania pojazdu na 

parkingu strzeżonym pod warunkiem, iż pojazd posiadał twardy dach (jednolitą sztywną 

konstrukcję), został prawidłowo zamknięty po zaparkowaniu, ubezpieczony przedmiot był 

przechowywany wewnątrz pojazdu w sposób uniemożliwiający zobaczenie go z zewnątrz, np. 

w bagażniku, 

9. Za umowy krótkoterminowe Wykonawca stosować będzie składki naliczane w systemie “pro 

rata temporis” – za dzień ochrony  1/365  składki rocznej, bez stosowania składek minimalnych. 

10. Należną do zapłaty składkę Wykonawca rozliczać będzie w okresach miesięcznych na 

podstawie wniosków otrzymanych od Zamawiającego.  

11. Zapłata składki nastąpi w ciągu 14 dni, na podstawie rachunku otrzymanego od Wykonawcy. 

12. Pozostałe warunki ubezpieczenia określone zostały według odpowiednich Ogólnych 

Warunków Ubezpieczenia Wykonawcy. 

C. warunki dodatkowe 

Dla potrzeb niniejszej Klauzuli ustala się jedną zryczałtowaną stawkę taryfową za 

ubezpieczenie sprzętu elektronicznego oraz pozostałego mienia nie będącego sprzętem 

elektronicznym, w zakresach wyżej opisanych, wynoszącą  ______ % (______ procent) sumy 

ubezpieczenia w skali roku (za 12 miesięcy)*, która będzie stosowana w okresie 

obowiązywania umowy, tj. od dnia 01.07.2016 do dnia 30.06.2018. 

 

Uwaga: 
* - należy przepisać stawkę z formularza rzeczowo-cenowego – załącznik nr       do siwz 
 
 
 

 

                                                            .........................................................................................................    
                                         (podpis i pieczątka wykonawcy) 

 

 


