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Numer sprawy WSZ.DAT.261/6/2016 
 

Załącznik Nr 1a do SIWZ 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
zawierający warunki obligatoryjne ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej  

i majątku Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach 
 

I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (podmiotu wykonującego 
działalność leczniczą) 

 
1. Przedmiot ubezpieczenia: odpowiedzialność cywilna podmiotu wykonującego działalność leczniczą na 
terenie RP za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem 

zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych 
2. Warunki i zakres ubezpieczenia: zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 

2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 
2011 r., Nr 293, poz. 1729). 

3. Suma gwarancyjna: 100 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia (wypadku ubezpieczeniowego) 

oraz 500 000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń (wypadków ubezpieczeniowych) w każdym 
rocznym okresie ubezpieczenia, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC podmiotu leczniczego, o 

którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz.U 
z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.), wykonującego działalność leczniczą, o której mowa w art. 8 pkt 1 lit. a 

ustawy – minimalna, zgodna z Rozporządzeniem Ministra Finansów 

4. Warunki obligatoryjne: 
 Przyjęcie podanej klauzuli daty stempla bankowego lub pocztowego; 

 Przyjęcie podanej klauzuli nie ściągania rat niewymagalnych; 

 Płatność składki rocznej w 12 równych ratach miesięcznych. 

 
II. Nadwyżkowe (ponad minimalną sumę gwarancyjną określoną w Rozporządzeniu Ministra Finansów z 

dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC podmiotu wykonującego działalność 

leczniczą) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (podmiotu wykonującego działalność 
leczniczą) 

 
1. Przedmiot ubezpieczenia: odpowiedzialność cywilna podmiotu wykonującego działalność leczniczą na 
terenie RP za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem 

zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych 
2. Warunki i zakres ubezpieczenia: zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 

2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 

2011 r., Nr 293, poz. 1729). Umowa ubezpieczenia będzie miała zastosowanie wyłącznie w przypadku 
niemożliwości zaspokojenia roszczeń poszkodowanych z powodu wyczerpania sumy gwarancyjnej 

ubezpieczenia obowiązkowego, określonej w Rozporządzeniu Ministra Finansów  z dnia 22 grudnia 2011 r. 
3. Suma gwarancyjna: 200 000,- zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w każdym rocznym 

okresie ubezpieczenia, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC podmiotu leczniczego, o którym 

mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz.U z 2015 
r. poz. 618 z późn. zm.), wykonującego działalność leczniczą, o której mowa w art. 8 pkt 1 lit. a ustawy.   

4. Warunki obligatoryjne: 
 Przyjęcie podanej klauzuli daty stempla bankowego lub pocztowego; 

 Przyjęcie podanej klauzuli nie ściągania rat niewymagalnych; 

 Płatność składki rocznej w 12 równych ratach miesięcznych. 

 

III. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Wojewódzkiego Szpitala 
Zespolonego w Skierniewicach  w związku z prowadzoną działalnością pozaleczniczą i 
wykorzystywanym w tej działalności mieniem 
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1. Przedmiot i zakres ubezpieczenia 
Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w 

Skierniewicach i osób objętych ubezpieczeniem za szkody na osobie lub w mieniu wyrządzone 

poszkodowanym w związku z prowadzoną działalnością oraz użytkowanym mieniem, z wyłączeniem 
działalności leczniczej.  

Ubezpieczenie obejmuje szkody będące następstwem wypadku ubezpieczeniowego, który miał miejsce w 
okresie ubezpieczenia, pod warunkiem zgłoszenia roszczenia przed upływem terminu przedawnienia, przy 

czym wszystkie szkody będące następstwem tego samego wypadku, albo wynikające z tej samej przyczyny, 

niezależnie od liczby osób poszkodowanych, uważa się za jeden wypadek i przyjmuje się, że miały miejsce 
w chwili powstania pierwszej szkody. 

Ubezpieczenie obejmuje szkody wyrządzone na zasadzie winy (odpowiedzialność deliktowa i kontraktowa 
oraz pozostająca w zbiegu) oraz na zasadzie ryzyka. 

Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody rzeczywiste (damnum emergens) oraz utracone korzyści jakie 
poszkodowany odniósłby gdyby mu szkody nie wyrządzono (lucrum cessans) oraz zadośćuczynienie. 

Zakresem ubezpieczenia objęte są także szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa. 

Przez osoby objęte ubezpieczeniem należy rozumieć Ubezpieczającego, którym jest Zamawiający oraz 
wszystkie inne osoby, za które ponosi odpowiedzialność.  

Definicje: 
 wypadek ubezpieczeniowy – działanie lub zaniechanie, wyniku którego została wyrządzona szkoda na 

osobie lub w mieniu 

 szkoda na osobie – uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia albo śmierć poszkodowanego oraz utracone 

korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju 

zdrowia 
 szkoda w mieniu – uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy ruchomych lub nieruchomości oraz utracone 

korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie nastąpiła utrata, zniszczenie lub 

uszkodzenie rzeczy 

 czysta strata finansowa - szkoda niewynikająca ze szkody w mieniu lub na osobie wyrządzonej osobie 

trzeciej 
 podlimit – limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela w ramach sumy gwarancyjnej ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej  

Wymagany zakres ubezpieczenia obejmuje w szczególności: 
a) szkody wyrządzone w związku z awarią, działaniem bądź eksploatacją urządzeń wod. – kan. i c.o., bez 

podlimitu, do sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w każdym rocznym 

okresie ubezpieczenia, 
b) szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością apteki i wykorzystywanym w tej działalności 

mieniem, obejmujący szkody spowodowane przez produkty wprowadzone do obrotu, pod warunkiem, że 
nie zostały wprowadzone do obrotu przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej, bez podlimitu, do 

sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w każdym rocznym okresie 

ubezpieczenia. 
c) szkody wyrządzone przez podwykonawców Ubezpieczającego oraz przez podmioty, którym powierzył 

wykonanie określonej pracy lub usługi, z zachowaniem prawa do regresu, z podlimitem 50 000,- zł na 
jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w każdym rocznym okresie ubezpieczenia, 

d) szkody wyrządzone w związku z podawaniem (serwowaniem) produktów żywnościowych (OC za 
produkt), w tym polegające na zatruciu droga pokarmową i zakażeniu (gronkowiec) oraz zarażeniu 

(salmonella, czerwonka i inne), bez podlimitu, do sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki 

ubezpieczeniowe, 
e) szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem funkcji o charakterze administracyjnym i organizacyjnym 

(z wyłączeniem D&O), bez podlimitu, do sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki 
ubezpieczeniowe, 

f) szkody w rzeczach przyjętych na przechowanie, w tym w rzeczach pacjentów (OC szatni), z podlimitem 

20 000,- zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, 
g) szkody powstałe w nieruchomościach i rzeczach ruchomych, z których ubezpieczony korzystał na 

podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, leasingu lub podobnej formy korzystania z cudzej 
rzeczy, z podlimitem 200 000,-zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w każdym rocznym 

okresie ubezpieczenia, 
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h) szkody rzeczowe w pojazdach należących do pracowników ubezpieczonego lub innych osób, za które 
ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że pojazd znajdował się w miejscu dozwolonym, z podlimitem 

50 000,- zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, 

i) odpowiedzialność cywilną pracodawcy za następstwa wypadków przy pracy (szkody osobowe i rzeczowe) 
wyrządzone pracownikom, powstałe w związku z wykonywaniem przez nich pracy, niezależnie od 

podstawy zatrudnienia (odszkodowanie stanowiące nadwyżkę nad świadczeniem wypłacanym osobom 
uprawnionym na podstawie przepisów Ustawy z dnia 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu 

wypadków przy pracy i chorób zawodowych – tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 1242 z późn. zm.), bez 

podlimitu, do sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe. 
Ubezpieczyciel pokrywa także, z podlimitem 50 000,- zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w 

każdym rocznym okresie ubezpieczenia, koszty ochrony prawnej i koszty rzeczoznawcy powołanego przez 
Ubezpieczonego lub poszkodowanego po uprzednim uznaniu przez Ubezpieczyciela zasadności powołania 

rzeczoznawcy; przez koszty ochrony prawnej należy rozumieć: 
1) koszty wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych w uzgodnieniu z Ubezpieczycielem w celu ustalenia 

okoliczności lub rozmiaru szkody, 

2) niezbędne koszty obrony sądowej w sporze prowadzonym na polecenie Ubezpieczyciela lub za jego 
zgoda; Jeżeli w wyniku wypadku powodującego odpowiedzialność objętą ochroną ubezpieczeniową 

zostanie przeciwko sprawcy szkody wdrożone postępowanie karne, Ubezpieczycie pokrywa koszty obrony, 
jeżeli zażądano powołania obrońcy  lub wyrażono zgodę na pokrycie tych kosztów, 

3) niezbędne koszty działań podjętych przez osobę objętą ubezpieczeniem w celu zmniejszenia rozmiarów 

szkody, jeżeli środki te były właściwe, chociażby okazały się bezskuteczne. 
Koszty, o których mowa w pkt. 2, pokrywane są w ramach i do wysokości sumy gwarancyjnej. Wypłata przez 

Ubezpieczyciela sumy gwarancyjnej oraz obliczonej zgodnie z powyższą zasadą kwoty kosztów zwalnia je z 

obowiązku dokonywania dalszych wypłat. 
2. Suma gwarancyjna: 500 000,- zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w każdym rocznym 

okresie ubezpieczenia, z uwzględnieniem podlimitów określonych wyżej. 
3. Warunki obligatoryjne: 

 Przyjęcie treści definicji podanych w SIWZ 

 Przyjęcie podanej klauzuli włączenia rażącego niedbalstwa; 

 Rezygnacja Ubezpieczyciela z prawa do regresu do sprawcy szkody, jeżeli wyrządził ją przy 

wykonywaniu obowiązków pracowniczych na rzecz Ubezpieczonego; 

 Przyjęcie podanej klauzuli daty stempla bankowego lub pocztowego; 

 Przyjęcie podanej klauzuli nie ściągania rat niewymagalnych; 

 Przyjęcie podanej klauzuli wadliwego wykonania prac, czynności lub usług; 

 Przyjęcie podanej klauzuli niezawiadomienia w terminie o szkodzie 

 Przyjęcie podanej klauzuli 72 godzin 

 Franszyza integralna – 200,- zł (wyłącznie w szkodach rzeczowych, w szkodach osobowych brak); 

 Franszyza redukcyjna – brak (nie dotyczy OC pracodawcy, gdzie franszyza redukcyjna w szkodach 

osobowych jest równa wysokości świadczenia ZUS); 
 Udział własny – brak; 

 Płatność składki rocznej w 12 równych ratach miesięcznych; 

4. Warunki fakultatywne 

 Przyjęcie klauzuli 168 godzin 

 Zniesienie franszyzy integralnej w szkodach rzeczowych 

 Przyjęcie podanej klauzuli funduszu prewencyjnego 

 Przyjęcie podanej klauzuli okolicznościowej 

 Przyjęcie podanej klauzuli przeoczenia 

 Przyjęcie podanej klauzuli zmiany wielkości ryzyka 

 Przyjęcie podanej klauzuli uznania okoliczności 

 
IV. Ubezpieczenie majątku Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach 

systemem od wszystkich ryzyk 

 
1. Wymagany zakres ubezpieczenia systemem od wszystkich ryzyk, obejmujący w 

szczególności następujące ryzyka:  
P – podstawowy – pożar, uderzenie pioruna, eksplozja i implozja, upadek statku powietrznego (rozumiany 

jako katastrofa bądź przymusowe lądowanie samolotu lub innego obiektu latającego, upadek jego części, 
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przewożonego ładunku albo zrzucanego awaryjnie paliwa), zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego 
mienia wskutek akcji gaśniczej i/lub ratowniczej, w tym rozbiórki, wyburzania lub odgruzowywania, 

prowadzonej w związku z zaistniałym zdarzeniem losowym, objętym ochroną ubezpieczeniową, a także 

prowadzonej w związku ze zdarzeniem losowym, zaistniałym w mieniu osób trzecich, 
PŻ – pozostałe żywioły – huragan, deszcz nawalny, grad, śnieg i lód, lawina, trzęsienie ziemi, obsunięcie się 

ziemi, katastrofa budowlana (limit odszkodowawczy 3 000 000,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia), 
uderzenie pojazdu w ubezpieczone mienie lub przez przewożony tym pojazdem ładunek (w tym uderzenie 

wózka widłowego albo innego pojazdu wykorzystywanego przez Ubezpieczającego do transportu 

wewnętrznego), dym, sadza, huk ponaddźwiękowy, upadek drzew, budynków lub budowli (rozumiany, jako 
szkody spowodowane w wyniku upadku na przedmiot ubezpieczenia drzew, ich fragmentów, masztów, 

dźwigów, kominów lub innych budowli albo ich części lub elementów, bez względu na to, kto jest ich 
posiadaczem), skażenie lub zanieczyszczenie ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzenia objętego umową 

ubezpieczenia, albo prowadzonej akcji gaśniczej i/lub ratowniczej; 
Ochrona ubezpieczeniowa budynków i/lub budowli obejmuje również szkody powstałe na skutek huraganu  

i/lub gradu w przedmiotach trwale na nich zamocowanych, takich jak szyldy, reklamy neonowe i świetlne, 

kamery przemysłowe, markizy okienne, okiennice, anteny wraz z ich konstrukcjami mocującymi, o ile ich 
wartość jest uwzględniona w sumie ubezpieczenia tych budynków i/lub budowli albo została ustalona 

odrębnie w umowie ubezpieczenia; 
PO – powódź – zalanie terenów w następstwie podniesienia się stanu wody w korytach wód płynących 

bądź zbiornikach wód stojących i wystąpienie z brzegów na skutek opadów atmosferycznych, topnienia 

śniegu i lodu, zatorów lodowych i śnieżnych, spływu wód po stokach, zboczach górskich i falistych lub 
podniesienia się poziomu morskich wód przybrzeżnych. 

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także szkody w ubezpieczonym mieniu spowodowane przenoszeniem 
przedmiotów przez wody powodziowe 

A – awaria instalacji lub urządzeń technologicznych – szkody w instalacjach lub urządzeniach 
wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania oraz innych urządzeniach technologicznych 

przesyłających media w postaci płynnej, wskutek ich nagłego, samoczynnego lub spowodowanego 

zamarzaniem pęknięcia, łącznie z kosztami robót pomocniczych związanych z ich naprawą i rozmrożeniem, w 
tym (z limitem odszkodowawczym 100 000,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia) uzasadnione i 

udokumentowane koszty poszukiwań miejsca powstania awarii 
Z - zalanie – szkody powstałe w związku wydobywaniem się wody, pary lub innych cieczy z instalacji albo 

urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub innych przewodów i urządzeń 

technologicznych oraz zbiorników, znajdujących się wewnątrz budynku lub na posesji objętej 
ubezpieczeniem, m.in. wskutek.: 

 awarii tych instalacji lub urządzeń, 

 samoistnego rozszczelnienia się zbiorników lub ich stłuczenia albo pęknięcia, 

 cofnięcia się ścieków z sieci kanalizacyjnej, 

 samoczynnego uruchomienia się wodnych instalacji gaśniczych z przyczyn innych niż pożar, 

 nieumyślnego pozostawienia otwartych zaworów w sieci wodociągowej, 

 działania osób trzecich,  

a także (z limitem odszkodowawczym 100 000,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia) szkody w ubezpieczonym 
mieniu przez wodę pochodzącą z topnienia śniegu i/lub lodu, pokrywającego dach lub inne elementy 

budynków lub budowli, jeżeli nieszczelność dachu lub innych elementów powstała wyłącznie w wyniku 
działania mrozu 

PE – przepięcie – szkody w ubezpieczonych instalacjach, maszynach, urządzeniach  

i aparatach technicznych wskutek wzrostu napięcia ponad maksymalną dopuszczalną dla nich wartość 
napięcia, z przyczyn zewnętrznych (atmosferycznych), którego źródłem są wyładowania atmosferyczne 

(zjawiska elektromagnetyczne) oraz wewnętrznych (systemowych), w wyniku zmiany impedancji obciążenia 
lub rezonansu i ferrorezonansu, a także wskutek wywołanego przepięciem wzrostu natężenia prądu ponad 

roboczą wartość znamionową (przetężenie). 

Limit odszkodowawczy na ryzyko przepięcia: 200 000,- zł, na jedno i wszystkie zdarzenia. System 
pierwszego ryzyka. 

KR – kradzież z włamaniem i rabunek - szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek kradzieży z 
włamaniem lub rabunku (dokonanych lub usiłowanych), polegające na:  

 utracie lub ubytku ubezpieczonego mienia z powodu jego zaboru, 

 zniszczeniu lub uszkodzeniu ubezpieczonego mienia spowodowanego dewastacją i wandalizmem, 

 zniszczeniu albo uszkodzeniu zabezpieczeń (limit odpowiedzialności: 20 000,- zł). 
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SZ – przedmioty szklane od stłuczenia (oszklenia zewnętrzne i wewnętrzne w tym gabloty, tablice 
przeszklone itp., bez względu na rodzaj szkła, grubość i klasę odporności) - stłuczenie (rozbicie) lub 

pęknięcie przedmiotu ubezpieczenia wraz z pokryciem poniesionych kosztów ustawienia i rozebrania 

rusztowań, wykonania znaków reklamowych i informacyjnych oraz (do wysokości 20% sumy ubezpieczenia) 
kosztów tymczasowego zabezpieczenia. 

 
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody w ubezpieczonych bramach, ogrodzeniach zewnętrznych, mieniu 

zlokalizowanym pod ziemią i w podziemnych kanałach (sieci kablowe, ciepłownicze, gazowe, wodociągowe i 

kanalizacyjne, zbiorniki na olej napędowy do agregatów prądotwórczych (Typ P400E model TAD 1242GE 
moc 400 kVA), studnia głębinowa, instalacja tlenu medycznego. 

Zakres ubezpieczenia sprzętu medycznego, maszyn, urządzeń i wyposażenia obejmuje także szkody 
powstałe wskutek: 

1) działania człowieka, tj. nieostrożności, zaniedbania, niewłaściwego użytkowania, braku kwalifikacji, błędu 
operatora oraz umyślnego uszkodzenia (zniszczenia) przez osoby trzecie 

2) błędów konstrukcyjnych, wadliwych materiałów, wad produkcyjnych, indukcji. 

 
Odpowiedzialność wykonawcy istnieje z zastrzeżeniem zapisów OWU dotyczących wyłączeń 

odpowiedzialności i jest ograniczona do kwoty 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia. 

 

Ochrona ubezpieczeniowa, do limitu odszkodowawczego 100 000,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia, 
obowiązuje również wtedy, jeśli do szkody w ubezpieczonym mieniu doszło w momencie, gdy w związku z 

remontem, naprawą, wypożyczeniem, adaptacją lub ekspozycją mienie to czasowo znajdowało się poza 
miejscem ubezpieczenia, na terytorium RP. 

 
Za jedno zdarzenie uważa się wszystkie szkody w wyniku huraganu, gradu, powodzi, deszczu nawalnego, 

trzęsienia ziemi, obsunięcia się ziemi, lawiny, śniegu i lodu, które powstały z tej samej przyczyny w ciągu 72 

godzin, a w wyniku pozostałych ryzyk – dodatkowo w obrębie tego samego miejsca ubezpieczenia. 

 
2. Przedmiot ubezpieczenia 

 
Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia (w zł) 

Grupa 1 KST 39 765 424,99 

Grupa 2 KST  

Grupa 3 KST  1 078 380,00 

Grupa 4 KST  1 622 242,34 

Grupa 5 KST  7 802,94 

Grupa 6 KST  3 296 705,90 

Grupa 7 KST  

Grupa 8 KST 15 349 726,50 

 
Suma ubezpieczenia budynków podana jest w wartości szacunkowej odtworzeniowej nowej.  
Przy szacowaniu budynków uwzględniono powierzchnię użytkową i przyjęto cenę odbudowy 1 m² 

powierzchni użytkowej w kwocie 2 000,- zł. 
Suma ubezpieczenia budowli i pozostałych środków trwałych (mienie ruchome) jest podana w wartości 

księgowej brutto 

Ubezpieczenie nieruchomości obejmuje budynki i budowle wraz ze stałymi elementami (stolarka okienna i 
drzwiowa, wykładziny podłóg i ścian, zabudowy itp.) 

 
Pozostały przedmiot ubezpieczenia (ubezpieczenie systemem pierwszego ryzyka): 

1) nakłady inwestycyjne / adaptacyjne; suma ubezpieczenia: 200 000,00 zł - w wartości odtworzeniowej 

nowej; 
2) środki obrotowe (własne i powierzone); suma ubezpieczenia: 600 000,00 zł – wg kosztów zakupu lub 

wytworzenia; 
3) środki niskocenne; suma ubezpieczenia: 3 000 000,00 zł - w  wartości odtworzeniowej nowej; 

4) gotówka i inne wartości pieniężne; suma ubezpieczenie: 25 000,00 zł – wg wartości nominalnej; 
5) mienie pracownicze; suma ubezpieczenia: 75 000,00 zł - w wartości rzeczywistej (1 000,- zł / 1 os.). 
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Limity odszkodowawcze w zakresie ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz 
przedmiotów szklanych od stłuczenia 

Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia (w zł) 

Maszyny, urządzenia, wyposażenie, sprzęt medyczny (środki 
trwałe) 

50 000,00 

Środki obrotowe, środki niskocenne, mienie osób trzecich, 

mienie pracownicze 
50 000,00 

Gotówka i inne wartości pieniężna od rabunku w lokalu 10 000,00 

Przedmioty szklane 20 000,00 

 

3.  Warunki szczególne obligatoryjne: 
 Przyjęcie treści definicji podanych w SIWZ 

 Przyjęcie podanej definicji katastrofy budowlanej; 

 Przyjęcie podanej definicji deszczu nawalnego 

 Przyjęcie ryzyka huraganu jako wiatru o prędkości min. 13,9 m/s; 

 Przyjęcie podanej klauzuli dewastacji mienia z wyłączeniem graffiti oraz wandalizmu, z limitem 

odszkodowawczym 50 000,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia; 

 Przyjęcie podanej klauzuli likwidacyjnej, w tym odstąpienie od stosowania zasady proporcji przy 

wypłacie odszkodowań; 
 Przyjęcie podanej klauzuli automatycznego pokrycia; 

 Przyjęcie podanej klauzuli stempla bankowego lub pocztowego; 

 Przyjęcie podanej klauzuli przewłaszczenia przedmiotu ubezpieczenia; 

 Przyjęcie podanej klauzuli czasu ochrony; 

 Przyjęcie podanej klauzuli nie ściągania rat nie wymagalnych; 

 Przyjęcie podanej klauzuli uznania stanu zabezpieczeń przeciwpożarowych; 

 Przyjęcie podanej klauzuli uznania stanu zabezpieczeń przeciwkradzieżowych; 

 Przyjęcie podanej klauzuli naprawy zabezpieczeń przeciwkradzieżowych; 

 Przyjęcie podanej klauzuli uznania stanu zabezpieczeń przeciwprzepięciowych 

 Przyjęcie podanej klauzuli niezawiadomienia w terminie o szkodzie 

 Przyjęcie podanej klauzuli miejsc ubezpieczenia; 

 Przyjęcie podanej klauzuli zgłaszania szkód;  

 Przyjęcie podanej klauzuli robót budowlano – montażowych; 

 Przyjęcie podanej klauzuli przechowywania mienia; 

 Przyjęcie podanej klauzuli reprezentantów; 

 Przyjęcie podanej klauzuli usunięcia pozostałości po szkodzie; 

 Przyjęcie podanej klauzuli odtworzenia lub odnowienia dokumentów z limitem odszkodowawczym 

20 000,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia 

 Przyjęcie podanej klauzuli wynagrodzenia rzeczoznawców i ekspertów; 

 Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie osób trzecich do sumy 100 000,- zł; 

 Przyjęcie podanej klauzuli zmian w odbudowie z limitem odszkodowawczym 20% wartości szkody; 

 Przyjęcie podanej klauzuli likwidacji drobnych szkód;  

 Objęcie ochroną ubezpieczeniową kradzieży zwykłej ubezpieczonego mienia, z limitem 

odszkodowawczym 5 000,00 zł w każdym okresie ubezpieczenia (wspólnym z limitem w ubezpieczeniu 
sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk), z franszyzą redukcyjną 300,00 zł. 

 Płatność składki rocznej w 12 równych ratach miesięcznych 

 Franszyza integralna - 300,- zł; 

 Franszyza redukcyjna, udział własny – brak 

4. Warunki fakultatywne 
 Podwyższenie limitu w ryzyku katastrofy budowlanej do 15 000 000,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia 

 Przyjęcie podanej klauzuli aktów terroryzmu z limitem odszkodowawczym  1 000 000,- zł. na jedno i 

wszystkie zdarzenia 

 Przyjęcie podanej klauzuli wyrównania sumy ubezpieczenia 

 Przyjęcie podanej klauzuli pokrycia kosztów naprawy uszkodzeń powstałych w mieniu otaczającym 
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 Przyjęcie podanej klauzuli kradzieży stałych elementów budynków i budowli z limitem 

odszkodowawczym 20 000,- zł. na jedno i wszystkie zdarzenia 
 Przyjęcie podanej klauzuli dodatkowej prewencyjnej sumy ubezpieczenia 

 Zniesienie franszyzy integralnej w szkodach rzeczowych 

 Przyjęcie podanej klauzuli funduszu prewencyjnego lub klauzuli udziału w zysku 

 Przyjęcie podanej klauzuli okolicznościowej 

 Przyjęcie podanej klauzuli przeoczenia 

 Przyjęcie podanej klauzuli zmiany wielkości ryzyka 

 Przyjęcie podanej klauzuli uznania okoliczności 

 Przyjęcie podanej klauzuli wypłaty bezspornej części odszkodowania 

 
V. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i medycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 

w Skierniewicach systemem od wszystkich ryzyk 
 

1. Wymagany zakres ubezpieczenia: 

Wszystkie szkody materialne (w szczególności powstałe w wyniku zdarzeń losowych, w tym huraganu, 

działania wody, zdarzeń technicznych lub technologicznych albo działania człowieka, np. kradzież z 

włamaniem, rabunek, celowe i świadome zniszczenie przez ustalonych bądź nieustalonych sprawców, 
niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, błędna obsługa, zaniedbanie) obejmujące poniesione na terenie RP 

koszty pracy w godzinach nadliczbowych, w nocy, w niedziele i święta, koszty przejazdu techników i 
ekspertów, koszty ekspresowego transportu (w tym frachtu lotniczego), rozszerzone o koszty odtworzenia 

danych i oprogramowania. 
Zakres terytorialny ubezpieczenia: sprzęt stacjonarny  -  RP 

                                                    

2. Przedmiot i system ubezpieczenia: 
 sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny  oraz medyczny systemem sum stałych, 

 koszt odtworzenia danych – systemem pierwszego ryzyka 

 licencjonowane oprogramowanie – systemem pierwszego ryzyka 

Koszt odtworzenia danych i oprogramowania - suma ubezpieczenia: 150 000,00 zł 

 
3. Ubezpieczenie od szkód materialnych  

 

Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia (w zł) 

Sprzęt medyczny 2 432 760,91 

Sprzęt elektroniczny 4 695 353,76 

Sprzęt użyczony 506 300,80 

 

4. Warunki szczególne obligatoryjne: 
 Przyjęcie treści definicji podanych w SIWZ 

 Objęcie ochroną ubezpieczeniową sprzętu stacjonarnego i przenośnego bez względu na rok produkcji. 

 W ubezpieczeniu od szkód materialnych wypłata odszkodowania w kwocie odpowiadającej wysokości 

szkody nie większej od sumy ubezpieczenia danego przedmiotu, przy czym przy szkodzie częściowej - 

w kwocie odpowiadającej wartości niezbędnych kosztów naprawy z uwzględnieniem kosztów 

demontażu, transportu, montażu, cła oraz innych tego typu opłat, a przy szkodzie całkowitej – w 
kwocie odpowiadającej wartości kosztów nabycia i zainstalowania nowego przedmiotu tego samego 

rodzaju o takich samych lub możliwie najbardziej zbliżonych parametrach technicznych 
 W ubezpieczeniu kosztów odtworzenia danych i oprogramowania wypłata odszkodowania w granicach 

ustalonych sum ubezpieczenia w kwocie odpowiadającej wartości poniesionych kosztów w związku z 

ponownym wprowadzeniem danych lub programów z archiwum danych lub istniejącej dokumentacji 
albo odtworzeniem danych z uszkodzonego nośnika lub ponownym zainstalowaniem systemów i/lub 

programów 

 Przyjęcie podanej klauzuli likwidacyjnej, w tym odstąpienie od stosowania zasady proporcji 

 Włączenie klauzuli automatycznego pokrycia dla nowo zakupionego sprzętu w wysokości 20% łącznej 

sumy ubezpieczenia 
 Przyjęcie podanej klauzuli daty stempla bankowego lub pocztowego 
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 Przyjęcie podanej klauzuli przewłaszczenia przedmiotu ubezpieczenia 

 Przyjęcie podanej klauzuli czasu ochrony 

 Przyjęcie podanej klauzuli nie ściągania rat niewymagalnych 

 Przyjęcie podanej klauzuli nie zawiadomienia w terminie o szkodzie 

 Przyjęcie podanej klauzuli uznania stanu zabezpieczeń przeciwpożarowych 

 Przyjęcie podanej klauzuli uznania stanu zabezpieczeń przeciwkradzieżowych 

 Przyjęcie podanej klauzuli uznania stanu zabezpieczeń przeciwprzepięciowych 

 W zakresie ubezpieczenia od ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku termin zawiadomienia o 

szkodzie – do 3 dni od dnia zdarzenia lub powzięcia przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego 
wiadomości o zdarzeniu. W zakresie pozostałych ryzyk – termin zawiadomienia  o szkodzie  zgodny z 

podana klauzulą zgłaszania szkód 

 Przyjęcie podanej klauzuli miejsc ubezpieczenia 

 Przyjęcie podanej klauzuli przechowywania mienia 

 Przyjęcie podanej klauzuli ubezpieczenia sprzętu przenośnego poza miejscem ubezpieczenia 

 Przyjęcie podanej klauzuli reprezentantów 

 Przyjęcie podanej klauzuli wynagrodzenia rzeczoznawców i ekspertów 
 Przyjęcie podanej klauzuli ubezpieczenia od daty dostawy do daty włączenia do eksploatacji 

 Przyjęcie podanej klauzuli tymczasowego magazynowania lub chwilowej przerwy w eksploatacji 

 Przyjęcie podanej klauzuli ubezpieczenia utraty lub uszkodzenia lamp 

 Przyjęcie podanej klauzuli ubezpieczenia urządzeń do jądrowego rezonansu magnetycznego 

 Przyjęcie podanej klauzuli ubezpieczenia endoskopów oraz urządzeń do terapii dożylnej 

 Objęcie ochroną ubezpieczeniową kradzieży zwykłej ubezpieczonego mienia, z limitem 

odszkodowawczym 5 000,00 zł w każdym okresie ubezpieczenia (wspólnym z limitem w ubezpieczeniu 

mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku w ramach ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk), 

z franszyzą redukcyjną 300,00 zł. 
 Płatność składki rocznej w 12 równych ratach miesięcznych 

 Franszyza integralna, franszyza redukcyjna – brak 

 Udział własny 5% wartości szkody 

5. Warunki fakultatywne 

 Przyjęcie podanej klauzuli szybkiej likwidacji szkód 

 Zniesienie udziału własnego 

 Przyjęcie podanej klauzuli funduszu prewencyjnego lub klauzuli udziału w zysku 

 Przyjęcie podanej klauzuli okolicznościowej 

 Przyjęcie podanej klauzuli przeoczenia 

 Przyjęcie podanej klauzuli zmiany wielkości ryzyka 

 Przyjęcie podanej klauzuli uznania okoliczności 

 Przyjęcie podanej klauzuli wypłaty bezspornej części odszkodowania 

 
Warunki obligatoryjne – definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych 

 
Katastrofa budowlana – szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu wskutek niezamierzonego, 
gwałtownego zniszczenia obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów 

rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i odbudowy wykopów (zgodnie z definicją 
zawartą w art. 73 ust. 1 Prawa budowlanego), o którym zostały powiadomione podmioty określone w art. 75 

ust. 1 Prawa budowlanego. 
Nie jest katastrofą budowlaną: 

1) uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się do naprawy lub wymiany; 

2) uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych budynkami; 
3) awaria instalacji. 

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód w obiektach: 
 których wiek przekracza 50 lat; 

 nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego; 

 tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania; 

 użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem. 

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

Franszyza redukcyjna : 5% wartości szkody, nie mniej niż 1 000,00 zł. 
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Pożar – działanie ognia, który przedostał się poza palenisko albo powstał poza paleniskiem i rozszerzył się o 
własnej sile, niezależnie od miejsca jego powstania. 

 

Dym i sadza – produkty niepełnego spalania materiałów, które: 
 nagle wydobyły się ze znajdujących się w miejscu ubezpieczenia urządzeń paleniskowych lub grzewczych 

eksploatowanych zgodnie z przeznaczeniem i przepisami technicznymi, przy jednoczesnym sprawnym 

funkcjonowaniu urządzeń wentylacyjnych i oddymiających 
 są następstwem powstania pożaru w miejscu ubezpieczenia lub jego bezpośrednim otoczeniu 

 

Deszcz nawalny - za deszcz nawalny uważa się opad deszczu o współczynniku wydajności co najmniej 3, 

potwierdzonym przez stację pomiarową Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, znajdującą się najbliżej 
miejsca ubezpieczenia, w którym powstała szkoda. W razie braku takiego potwierdzenia Ubezpieczyciel 

wypłaci odszkodowanie, jeżeli stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich powstania lub w najbliższym 
sąsiedztwie świadczy o działaniu deszczu nawalnego. Przy czym Ubezpieczyciel nie może odmówić 

odszkodowania na podstawie jedynie własnej oceny stanu faktycznego i rozmiarów szkody, niepopartej 
zaświadczeniem wydanym przez stację pomiarową Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, znajdującą 

się najbliżej miejsca ubezpieczenia. 

Zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód spowodowanych przez deszcz nawalny powstałych 
wskutek: 

1) złego stanu technicznego dachu albo rynien, braku lub nienależytego zabezpieczenia otworów dachowych 
lub okiennych albo innych elementów obiektu, o ile obowiązek utrzymania stanu technicznego budynku 

spoczywał na Ubezpieczającym / Ubezpieczonym i wiedział, lub przy zachowaniu należytej staranności 

powinien wiedzieć o takim złym stanie technicznym elementów nieruchomości; 
2) pozostawienia otwartych okien, drzwi zewnętrznych, świetlików dachowych, lub klap dymowych, chyba że 

miało to związek z wystąpieniem pożaru, eksplozji lub innego ubezpieczonego ryzyka. 
  

Śnieg /lód – szkoda w ubezpieczonym mieniu powstała wskutek bezpośredniego działania ciężaru śniegu 
lub lodu na przedmiot ubezpieczenia albo przewrócenie się pod wpływem ciężaru śniegu lub lodu mienia 

sąsiedniego na mienie ubezpieczone  

 
Trzęsienie ziemi - zgodnie z definicją określoną w OWU Ubezpieczycieli  

 
Wandalizm – zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia w związku z usiłowaniem lub dokonaniem 

kradzieży z włamaniem albo rabunku 

 
Dewastacja – rozmyślne uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie 

 
Pracownik – osoba fizyczna zatrudniona przez Ubezpieczonego na podstawie umowy o pracę, powołania, 

wyboru, mianowania albo na podstawie umowy cywilnoprawnej, z wyłączeniem osoby fizycznej, która 
zawarła z Ubezpieczonym umowę cywilnoprawną jako przedsiębiorca; za pracownika uznaje się także 

praktykanta, stażystę lub wolontariusza, któremu Ubezpieczony powierzył wykonywanie pracy. 

 
Klauzula kradzieży zwykłej - z zachowaniem postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia/warunków 
umowy ubezpieczenia dotyczących odpowiedzialności za szkody fizyczne w mieniu ubezpieczonym na 
podstawie tychże warunków, ustala się że: 
W ramach niniejszej polisy rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko „kradzieży zwykłej” 

ubezpieczonych przedmiotów w czasie, kiedy znajdują się w miejscu ubezpieczenia, przy czym w odniesieniu 
do sprzętu elektronicznego przenośnego i na stałe zamontowanego w pojazdach mechanicznych – w każdym 

miejscu. Dla potrzeb niniejszej klauzuli kradzież zwykła rozumiana jest jako nie pozostawiający widocznych 
śladów włamania zabór mienia w celu jego przywłaszczenia. 

W ramach niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel odpowiada za szkody majątkowe, przez które rozumie się 

fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem, pod warunkiem że Ubezpieczający zawiadomi o tym 
fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą. 

Ubezpieczyciel nie odpowiada za: 
a) niewyjaśnione zniknięcie, zaginięcie, niewytłumaczalne niedobory lub niedobory inwentarzowe i braki 

spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi; 
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b) wyrządzone wskutek umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa ubezpieczającego, albo umyślnego 
działania osoby, z którą Ubezpieczający pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym; 

c) wszelkiego rodzaju straty pośrednie włącznie z karami, stratami spowodowanymi przez zwłokę w 

wykonaniu, niewykonanie lub utratę zlecenia; 
d) braki, straty lub szkody stwierdzone dopiero w toku inwentaryzacji; 

e) gotówkę i znaki zastępujące ją w obrocie. 
Limit odszkodowawczy 5 000,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia wspólny dla ubezpieczenia mienia od 

wszystkich ryzyk i ubezpieczenia sprzętu elektronicznego 

 
Klauzula likwidacyjna – z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień 
umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 
Bez względu na stopień amortyzacji lub zużycia technicznego danego przedmiotu ubezpieczenia, 

ubezpieczonego w wartości księgowej brutto lub odtworzeniowej nowej, odszkodowanie wypłacane jest w 
pełnej wysokości, obejmującej koszt naprawy, wymiany, nabycia lub odbudowy z uwzględnieniem kosztów 

montażu, demontażu, transportu, ceł i innych opłat, do sumy ubezpieczenia uszkodzonej, zniszczonej lub 

utraconej rzeczy, nie więcej jednak niż suma ubezpieczenia albo cena takiej samej lub podobnej rzeczy 
nowej, w zależności od tego, która z nich jest niższa. Jakiekolwiek postanowienia ogólnych warunków 

ubezpieczenia, dotyczące proporcjonalnego zmniejszenia odszkodowania lub innej proporcjonalnej jego 
redukcji, nie będą miały zastosowania. 

Taka sama zasada wypłaty odszkodowania obowiązuje w przypadku nie odtworzenia przedmiotu 

ubezpieczenia, przy czym wówczas wysokość odszkodowania wyliczona zostanie na podstawie protokołu 
szkody, w wysokości odpowiadającej kosztom nabycia lub odtworzenia mienia, nie więcej jednak niż suma 

ubezpieczenia albo cena takiej samej lub podobnej rzeczy nowej, w zależności od tego, która z nich jest 
niższa. 

 
Klauzula automatycznego pokrycia – z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą 
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony 
uwzględniły, że: 
Ubezpieczyciel obejmuje automatyczną ochroną ubezpieczeniową, bez konieczności wcześniejszej deklaracji, 

wzrost wartości mienia związany z jego nabyciem lub modernizacją. Suma ubezpieczenia ulega 
podwyższeniu z chwilą przejścia na Ubezpieczającego/Ubezpieczonego ryzyka związanego z posiadaniem 

mienia. Wartość majątku objętego klauzulą automatycznego pokrycia, bez naliczania dodatkowej składki, nie 

może przekroczyć 20% sumy ubezpieczenia danego rodzaju mienia. Zwiększenie sumy ubezpieczenia ponad 
limit określony powyżej Ubezpieczający/Ubezpieczony jest zobowiązany zgłosić w ciągu 30 dni po 

wprowadzeniu zmiany. Składka za doubezpieczenie danego rodzaju majątku powyżej bezskładkowego 20% 
limitu jest naliczana za każdy dzień faktycznej ochrony po zakończeniu rocznego okresu ubezpieczenia, przy 

zastosowaniu stawki wynikającej z przedstawionej oferty (nie obowiązuje stosowana składka minimalna z 

polisy ubezpieczeniowej), z uwzględnieniem dokonanych w tym czasie likwidacji, sprzedaż i innych 
zmniejszeń w stanie środków trwałych (zbilansowanie z przysługującym zwrotem składki za niewykorzystany 

okres ubezpieczenia zgodnie z art. 813 §1 K.C). 

 
Klauzula daty stempla bankowego lub pocztowego – z zachowaniem pozostałych, niezmienionych 
niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, określonych we wniosku i ogólnych warunkach 
ubezpieczenia, strony uwzględniły, że: 
Za datę prawidłowego opłacenia składki ubezpieczeniowej uznaje się datę stempla bankowego lub 
pocztowego, uwidocznioną na przelewie bankowym lub pocztowym, pod warunkiem, że w chwili zlecenia 

przelewu bankowego na koncie Ubezpieczającego znajdowały się wystarczające środki finansowe. 

 
Klauzula przewłaszczenia przedmiotu ubezpieczenia – z zachowaniem pozostałych, niezmienionych 
niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, określonych we wniosku i ogólnych warunkach 
ubezpieczenia, strony uwzględniły, że: 

1. W razie zbycia przedmiotu ubezpieczenia prawa z umowy ubezpieczenia mogą być przeniesione na 
nabywcę przedmiotu ubezpieczenia. 

2. W przypadku przeniesienia własności przedmiotu ubezpieczenia z Ubezpieczonego (kredytobiorcy) na 

bank na podstawie umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie przeniesienie praw z umowy ubezpieczenia 
nie wymaga zgody Ubezpieczyciela. W razie powrotnego przeniesienia własności przedmiotu 

ubezpieczenia z banku na Ubezpieczonego (kredytobiorcę), przeniesienie praw z umowy ubezpieczenia 



 11 

również nie będzie wymagało zgody Ubezpieczyciela. Zbywca lub nabywca przedmiotu ubezpieczenia, w 
ciągu 7 dni od dnia zbycia / nabycia przedmiotu ubezpieczenia zobowiązany jest zawiadomić 

Ubezpieczyciela o fakcie przeniesienia praw z umowy ubezpieczenia, dostarczając do Ubezpieczyciela 

kserokopię dokumentu potwierdzającego ten fakt. Ubezpieczyciela potwierdza na piśmie przeniesienie 
praw z umowy ubezpieczenia na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia. 

3. Przeniesienie praw z umowy ubezpieczenia na osoby inne niż wskazane w ust. 2 wymaga zgody 
Ubezpieczyciela. 

4. W razie przeniesienia praw z umowy ubezpieczenia na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia przechodzą 

także obowiązki, które ciążyły na zbywcy, chyba że strony za zgodą Ubezpieczyciela umówiły się inaczej. 
Pomimo tego przejścia obowiązków zbywca odpowiada solidarnie z nabywcą za zapłatę składki 

przypadającej za czas do chwili przejścia przedmiotu ubezpieczenia na nabywcę. 
5. Jeżeli prawa z umowy ubezpieczenia nie zostały przeniesione na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia, 

ochrona ubezpieczeniowa wygasa z chwilą przejścia przedmiotu ubezpieczenia na nabywcę. 
6.  Postanowień powyższych nie stosuje się przy przenoszeniu wierzytelności, jakie powstały lub mogą 

powstać wskutek zajścia przewidzianego w umowie wypadku. 

7.  Pkt 2 ma zastosowanie tylko w przypadku, gdy przedmiot ubezpieczenia, którego niniejsza klauzula 
dotyczy, pomimo przeniesienia własności na nabywcę, nadal użytkowany jest w miejscu wskazanym w 

umowie ubezpieczenia oraz przeznaczenie tego przedmiotu ubezpieczenia nie zmieniło się. 

 
Klauzula czasu ochrony – z zachowaniem powstałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień 
umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunków ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 
W przypadku braku wpłaty w ustalonym terminie składki jednorazowej lub jej pierwszej raty Ubezpieczyciel 

odstępuje od możliwości wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym z żądaniem zapłaty składki 
za okres, przez który ponosił odpowiedzialność. W razie braku zapłaty wyżej wymienionej należności 

Ubezpieczyciel po upływie terminu wezwie Ubezpieczającego/Ubezpieczonego do zapłaty z zagrożeniem, że 

brak zapłaty w wyznaczonym terminie, nie krótszym jednak niż 7 dni od dnia otrzymania wezwania, 
spowoduje ustanie odpowiedzialności Ubezpieczyciela.  

 
Klauzula nie ściągania rat niewymagalnych – z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą 
klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia, 
strony uzgodniły, że: 
W przypadku wypłaty odszkodowania, Ubezpieczyciel nie potrąca z kwoty odszkodowania dla 

Ubezpieczającego/Ubezpieczonego rat jeszcze niewymagalnych oraz nie żąda zapłaty pozostałych rat. W 
przypadku wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania Ubezpieczający zobowiązany jest do opłacenia 

pozostałych rat składki w uzgodnionych terminach i wysokości. 
 

Klauzula uznania stanu zabezpieczeń przeciwpożarowych – z zachowaniem pozostałych, 
niezmienionych niniejsza klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych 
warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 
Ubezpieczyciel oświadcza, że znany jest mu stan stosowanych przez Ubezpieczającego zabezpieczeń 
przeciwpożarowych i uznaje go za wystarczający i spełniający warunki do uzyskania ochrony 

ubezpieczeniowej. 

 
Klauzula uznania stanu zabezpieczeń przeciwkradzieżowych – z zachowaniem pozostałych, 
niezmienionych niniejsza klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych 
warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 
Ubezpieczyciel oświadcza, że znany jest mu stan stosowanych przez Ubezpieczającego zabezpieczeń 
przeciwkradzieżowych i uznaje go za wystarczający i spełniający warunki do uzyskania ochrony 

ubezpieczeniowej. 

 
Klauzula naprawy zabezpieczeń przeciwkradzieżowych – z zachowaniem pozostałych, 
niezmienionych niniejsza klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych 
warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 
Ustala się, że Ubezpieczyciel zwróci Ubezpieczającemu/Ubezpieczonemu koszty naprawy zniszczonych lub 

uszkodzonych zabezpieczeń (stropów, ścian, podług, drzwi, zamków, okien, szyb, żaluzji i innych elementów) 
wskutek dokonanej albo usiłowanej kradzieży z włamaniem, a także koszty wymiany kluczy. Limit kosztów 

ustala się w wysokości 20 000,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. 
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Klauzula uznania stanu zabezpieczeń przeciwprzepięciowych – z zachowaniem pozostałych, 
niezmienionych niniejsza klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych 
warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 
Ubezpieczyciel oświadcza, że znany jest mu stan stosowanych przez Ubezpieczającego zabezpieczeń 

przeciwprzepięciowych i uznaje go za wystarczający i spełniający warunki do uzyskania ochrony 
ubezpieczeniowej. 

 
Klauzula zgłaszania szkód – z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień 
umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 
Na podstawie art. 818 § 1 K.C. ustala się termin powiadomienia Ubezpieczyciela o wypadku 
ubezpieczeniowym na 7 dni od daty uzyskania przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego wiedzy o zajściu 

wypadku, z zastrzeżeniem, że w przypadku szkody polegającej na kradzieży z włamaniem, rabunku albo 

dewastacji, zgłoszenie winno nastąpić niezwłocznie, nie później niż 3 dni od daty uzyskania przez 
Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego wiedzy o zajściu wypadku. 

 
Klauzula miejsc ubezpieczenia – z zachowaniem powstałych, niezmienionych niniejszą klauzulą 
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony 
uwzględniły, że: 
Jako miejsce ubezpieczenia uznaje się wszystkie istniejące i przyszłe lokalizacje należące do 

Ubezpieczającego/Ubezpieczonego oraz każde miejsce związane z prowadzoną działalnością, zarówno 
własne, jak i wynajmowane czy dzierżawione, położone na terenie RP. Ubezpieczający/Ubezpieczony 

zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Ubezpieczyciela o otwarciu każdej nowej lokalizacji w ciągu 
30 dni, wraz z podaniem istniejących i funkcjonujących w tej lokalizacji zabezpieczeń. 

 

Klauzula robót budowlano – montażowych – z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą 
klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia 
strony uzgodniły, że: 
Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych obejmuje także szkody powstałe w związku z 

prowadzeniem drobnych robót budowlano – montażowych w mieniu będącym: 
 przedmiotem ubezpieczenia – do sum ubezpieczenia określonych w umowie ubezpieczenia, 

 przedmiotem drobnych robót budowlano – montażowych, do kwoty  1 000 000,- zł na wszystkie zdarzenia 

w okresie ubezpieczenia, w zakresie i na warunkach określonych w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem, 

że: 

- prowadzone roboty nie wymagają zgody (pozwolenia na budowę) odpowiednich organów władzy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, 

- wartość mienia będącego przedmiotem drobnych robót budowlano – montażowych w okresie 
ubezpieczenia nie przekroczy łącznie 1 000 000,- zł, a pojedynczego kontraktu 200 000,- zł 

- realizacja drobnych robót budowlano – montażowych nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej 

obiektu lub konstrukcji dachu, 
- prowadzone roboty nie wymagają zgody (pozwolenia na budowę) odpowiednich organów władzy w 

rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 
1623 z późn. zm.), 

- drobne roboty budowlano – montażowe prowadzone są przez lub na zlecenie ubezpieczającego w 
obiektach oddanych do użytku / eksploatacji 

 

Klauzula przechowania mienia – z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, 
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony 
uzgodniły, że: 
Z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są szkody powstałe wskutek zalania mienia od podłoża w 

pomieszczeniach usytuowanych poniżej poziomu gruntu, jeżeli mienie to składowane było bezpośrednio na 

podłodze lub podstawie niżej niż 10 cm, z wyjątkiem szkód spowodowanych przez zalanie bezpośrednio z 
góry. 

 
Klauzula reprezentantów – z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejsza klauzula, postanowień 
umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 
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Ubezpieczyciel nie odpowiada wyłącznie za szkody wyrządzone umyślnie przez reprezentantów 
Ubezpieczającego, przy czym za reprezentantów Ubezpieczającego uważa się Dyrektora Wojewódzkiego 

Szpitala Zespolonego w Skierniewicach i jego pełnomocników, tj. osoby posiadające pisemne upoważnienie 

do działania w jego imieniu. 

 
Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie - z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejsza 
klauzula, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia 
strony uzgodniły, że: 
Ubezpieczyciel pokrywa, ponad sumę ubezpieczenia, wszelkie uzasadnione i udokumentowane koszty 
uprzątnięcia pozostałości po szkodzie łącznie z kosztami rozbiórki /demontażu i wywiezienia pozostałości, 

poniesione przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w związku z zrealizowaniem się zdarzenia losowego, 
objętego ochroną ubezpieczeniową, do wysokości 20% wartości szkody, nie więcej jednak niż 1 000 000 zł 

na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. 

 
Klauzula wynagrodzenia rzeczoznawców i ekspertów - z zachowaniem pozostałych, niezmienionych 
niniejsza klauzula, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach 
ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 
Ubezpieczyciel dodatkowo obejmuje ochroną ubezpieczeniową poniesione przez 
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego konieczne, uzasadnione i udokumentowane koszty ekspertyz 

rzeczoznawców bądź ekspertów związane z ustaleniem faktycznego zakresu i rozmiaru szkody oraz sposobu 

jej naprawienia, o ile powołanie rzeczoznawcy zostało uzgodnione z Ubezpieczycielem. Ustala się limit 
odszkodowawczy 30 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w systemie na pierwsze 

ryzyko. 
 

Klauzula odnowienia lub odtworzenia dokumentów – z zachowaniem pozostałych, niezmienionych 
niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) 
warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 
Ubezpieczyciel pokrywa w granicach ustalonego limitu udokumentowane koszty związane z zabezpieczeniem, 
odnowieniem, transportem i/lub odtworzeniem planów, map bądź innych dokumentów, uszkodzonych 

albo zniszczonych w związku ze szkodą objęta zakresem ubezpieczenia. Ubezpieczający/Ubezpieczony, 
w granicach ustalonego limitu, zastrzega sobie prawo do skorzystania z usług firmy specjalizującej się 

w zakresie wykonywania prac (czynności) określonych w niniejszej klauzuli. 

Limit odpowiedzialności wynosi 20 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia. 
 

Klauzula zmian w odbudowie - z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejsza klauzula, 
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony 
uzgodniły, że: 
Na pisemny wniosek Ubezpieczającego/Ubezpieczonego Ubezpieczyciel wyrazi zgodę na odbudowę 
zniszczonego albo uszkodzonego ubezpieczonego budynku lub budowli przy zastosowaniu zmienionej 

konstrukcji i/lub technologii odbudowy, o ile zmiana konstrukcji i technologii odbudowy wynika z aktualnie 
obowiązujących przepisów prawa albo decyzji administracyjnych (m.in. zezwolenia na budowę). Limit 

odszkodowawczy w rocznym okresie ubezpieczenia 20% wartości szkody. 

 
Klauzula nie zawiadomienia w terminie o szkodzie - z zachowaniem pozostałych, niezmienionych 
niniejsza klauzula, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach 
ubezpieczenia strony uzgodniły, że:  
W razie naruszenia z winy umyślnej przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego obowiązku powiadomienia 

Ubezpieczyciela o wypadku ubezpieczeniowym w określonym w umowie ubezpieczenia lub ogólnych 
warunkach ubezpieczenia w terminie, Ubezpieczyciel może odpowiednio zmniejszyć odszkodowanie, jeżeli 

naruszenie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło Ubezpieczycielowi ustalenie okoliczności i 
skutków wypadku. Pozostałe postanowienia art. 818 K.C. mają pełne zastosowanie 

 
Klauzula likwidacji drobnych szkód - z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą 
postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że:  
W przypadku szkody, której szacowana wartość nie przekracza 5.000,00 zł na dzień jej powstania, 
Ubezpieczony lub Ubezpieczający ma prawo po zgłoszeniu szkody do ubezpieczyciela do samodzielnej 

likwidacji takiej szkody, sporządzając uprzednio pisemny protokół zawierający: 
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a) datę sporządzenia protokołu 
b) skład komisji oraz dane osoby sporządzającej protokół 

c) datę wystąpienia szkody 

d) przyczynę powstania szkody (najbardziej prawdopodobny powód jej wystąpienia) 
e) wykaz uszkodzonego mienia 

f) krótki opis zdarzenia ze szczególnym uwzględnieniem okoliczności powstania szkody 
g) szacunkową wartość szkody 

h) dokumentację fotograficzną. 

Po dokonaniu naprawy/odtworzeniu mienia do stanu sprzed szkody Ubezpieczony lub 
Ubezpieczający dostarczy do ubezpieczyciela oprócz ww. protokołu, dokumenty niezbędne do podjęcia 

decyzji o wypłacie odszkodowania, tj.: 
- protokół uszkodzeń (wykaz uszkodzeń poniesionych w związku ze zdarzeniem), 

- faktury za odtworzenie stanu mienia sprzed szkody (faktury naprawy lub zakupu), 
- kosztorys naprawy, 

- inne dokumenty, jakich Ubezpieczyciel odpowiednio do stanu rzeczy może zażądać. 

W uzasadnionych przypadkach na wniosek ubezpieczyciela Ubezpieczający lub Ubezpieczony dostarczy 
kosztorys naprawy. 

Powyższe postanowienia, w żadnym razie: 
a) nie zwalniają Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego od obowiązku zgłoszenia ubezpieczyciela 

faktu wystąpienia szkody, a w przypadku jeśli posiada ona znamiona przestępstwa, także 

zawiadomienia Policji; 
b) nie ograniczają prawa ubezpieczyciela do całkowitej lub częściowej odmowy wypłaty 

odszkodowania w przypadku jeśli roszczenie okaże się niezasadne. 

 
Klauzula włączenia rażącego niedbalstwa - z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejsza 
klauzula, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia 
strony uzgodniły, że: 
Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmuje szkody wyrządzone 
wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego. Ubezpieczyciel jest wolny od 

odpowiedzialności, jeżeli Ubezpieczający lub Ubezpieczony wyrządził szkodę umyślnie 

 
Klauzula wadliwego wykonania prac, czynności lub usług - z zachowaniem pozostałych, 
niezmienionych niniejsza klauzula, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych 
warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 
Rozszerza się zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną Ubezpieczającego/Ubezpieczonego za szkody 
osobowe i rzeczowe spowodowane przez wypadki ubezpieczeniowe powstałe w okresie ubezpieczenia po 

przekazaniu odbiorcy przedmiotu czynności, prac lub usług świadczonych przez ubezpieczającego, wynikłe z 

nienależytego wykonania takiego zobowiązania, niezależnie od źródła obowiązku odszkodowawczego (czyny 
niedozwolone, niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania). Zakres ubezpieczenia obejmuje 

szkody zarówno wyrządzone odbiorcy czynności, prac lub usług, jak również innym poszkodowanym. W razie 
wątpliwości za moment przekazania odbiorcy przedmiotu czynności, prac lub usług świadczonych przez 

Ubezpieczającego/Ubezpieczonego przyjmuje się chwilę, w której została dokonana ostatnia czynność 

faktyczna związana z realizacją całości lub formalnie wyodrębnionego etapu tych czynności, prac lub usług. 
 

Klauzula 72 godzin – ochroną ubezpieczeniową w zakresie odpowiedzialności cywilnej objęte są szkody 
kolejne powstałe z tej samej przyczyny, w tym samym miejscu do upływu 72 godzin od zgłoszenia pierwszej 

szkody. 
 

Klauzula ubezpieczenia sprzętu przenośnego poza miejscem ubezpieczenia – z zachowaniem 
pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzula postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i 
ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 
Zakres ochrony ubezpieczeniowej sprzętu elektronicznego rozszerza się o szkody powstałe w elektronicznym 
sprzęcie przenośnym (również w telefonach komórkowych) używanych do celów służbowych poza miejscem 

ubezpieczenia określonym w polisie, przy czym w przypadku kradzieży z włamaniem ubezpieczonych 

przedmiotów z pojazdu odpowiedzialność Ubezpieczyciela zostaje zachowana pod warunkiem, że: 
- pojazd posiada trwałe zadaszenie (jednolita, trwała konstrukcja), 



 15 

- w trakcie postoju podczas transportu pojazd został prawidłowo zamknięty na wszystkie istniejące zamki i – 
jeżeli pojazd ma zainstalowany – włączony został system alarmowy, 

- sprzęt pozostawiony w pojeździe umieszczony został w niewidocznym miejscu (np. w bagażniku) 

- kradzież z włamaniem z pojazdu pozostawionego poza parkingiem strzeżonym lub poza zamkniętym 
garażem miała miejsce pomiędzy godziną 6:00 a 23:00 (ograniczeń czasowych nie stosuje się, jeżeli pojazd 

znajdował się na parkingu strzeżonym lub w zamkniętym garażu) 

 
Klauzula ubezpieczenia od daty dostawy do daty włączenia do eksploatacji - z zachowaniem 
pozostałych, niezmienionych niniejsza klauzula, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i 
ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 
Odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody powstałe w ubezpieczonym sprzęcie elektronicznym lub jego 
częściach obejmuje również okres od daty dostawy do miejsca ubezpieczenia do daty włączenia go do 

planowanej eksploatacji. Warunkiem rozszerzenia jest magazynowanie sprzętu lub jego części w 

odpowiednich opakowaniach i pomieszczeniach do tego przystosowanych. Okres magazynowania nie może 
przekraczać 6 miesięcy od daty dostawy. 

 
Klauzula tymczasowego magazynowania lub chwilowej przerwy w eksploatacji - z zachowaniem 
pozostałych, niezmienionych niniejsza klauzula, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i 
ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 
Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje szkody w sprzęcie elektronicznym będącym we wcześniejszej 

eksploatacji, a powstałe w czasie tymczasowego magazynowania (poza stanowiskiem pracy) lub chwilowej 
przerwy w użytkowaniu w miejscu objętym ubezpieczeniem. Okres tymczasowego magazynowania nie może 

przekraczać 6 miesięcy. 

 
Klauzula ubezpieczenia utraty lub uszkodzenia lamp - z zachowaniem pozostałych, niezmienionych 
niniejsza klauzula, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach 
ubezpieczenia strony uzgodniły, że:  
Odpowiedzialność Ubezpieczyciela za utratę lub uszkodzenie lamp zostaje rozszerzona na wszystkie ryzyka 
na następujących warunkach: przy szkodach spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z 

włamaniem oraz rabunku, odszkodowanie wypłacone będzie w pełnej wartości odtworzeniowej, tak samo jak 

za pozostałe części ubezpieczonego przedmiotu, przy szkodach, które zostały spowodowane przez inne niż 
wymienione wyżej ryzyka wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona z tytułu zużycia lamp do momentu 

wystąpienia szkody zgodnie ze współczynnikiem zużycia podanym w pkt a) - Tabelą nr 1 albo w odniesieniu 
do tomografów komputerowych zgodnie ze wzorem podanym w pkt. b). 

 
Tabela nr 1 

a) Oznaczenie lamp  

(bez tomografów komputerowych – patrz pkt. b)  

Zmniejszenie odszkodowania 

po okresie 
użytkowania 

miesięczny 
współczynnik 

 Lampy rentgenowskie (poza medycyną) 

 Lampy laserowe (poza medycyną) 
6 miesięcy 5,5 % 

 Lampy rentgenowskie-anodowe - w szpitalach, oddziałach 

radiologicznych,  

 Lampy laserowe (w medycynie), 

 Lampy elektronopromieniowe (CRT) w zapisie FOTO- (poza 

medycyną) 

 Lampy analizujące (poza medycyną) 

 Tyratrony (w medycynie) 

12 miesięcy 3,0 % 

 Lampy kineskopowe (poza medycyną) 

 Lampy wysokiej częstotliwości (poza medycyną) 
18 miesięcy 2,5 % 

 Rentgeny-lampy anodowe przy częściach rentgenologicznych (w 

medycynie ) 
 Inne lampy projektowe (w medycynie) 

 Lampy pamięciowe (poza medycyną) 

 Lampy fotopowielaczy (poza medycyną) 

24 miesiące 2,0 % 

 Lampy regulacyjne / stabilizujące (w medycynie) 

 Rentgenowskie lampy wzmacniające obraz (w medycynie) 
24 miesiące 1,5 % 
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 Lampy analizujące / Kineskopy (w medycynie) 

 Lampy akceleratora liniowego (w medycynie) 

 
Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje 
okresy eksploatacji u poprzednich posiadaczy. 

b) W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp płaskich 
w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową 

obliczoną zgodnie z następującym schematem: 

 
i. P x 100 

------------------ 
 ii. PG x X x Y  

gdzie: 

P = liczba (włączeń) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem odnośnej lampy (włącznie z 
okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na 

której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta. 
PG = standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta lamp obejmujący liczbę włączeń, godzin i m-

cy eksploatacji, 

X = współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego 
rodzaju: 

b) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta współczynnik 1; 
c) lampy na gwarancji producenta lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 m-cy do zakończenia okresu 

gwarancji współczynnik 0,75; 
d) lampy nie posiadające gwarancji producenta współczynnik 0,30: 

Y = współczynnik likwidacyjny 

e) lampy rentgenowskie współczynnik 2 
f) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie współczynnik 3. 

Jeżeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują indywidualne 
warunki udzielonej gwarancji. 

 

Klauzula ubezpieczenia urządzeń do jądrowego rezonansu magnetycznego - z zachowaniem 
pozostałych, niezmienionych niniejsza klauzula, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i 
ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:  
Ubezpieczyciel odpowiada za szkody w urządzeniach do jądrowego rezonansu magnetycznego tylko 

wówczas, gdy na te urządzenia zawarta została umowa o całkowitej konserwacji. W ramach niniejszej 
umowy środki chłodzące takie jak: hel, azot itp., są materiałami pomocniczymi. Przez materiały pomocnicze 

należy rozumieć części i materiały które z uwagi na swoją funkcję lub warunki pracy ulegają szybkiemu 

zużyciu lub podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji. 
Koszty ogrzewania i/lub ochładzania kriostatem są tylko wtedy ubezpieczone, kiedy pozostają w 

bezpośrednim związku z obowiązkiem wypłaty odszkodowania za szkodę w ubezpieczonym sprzęcie. 
Oblodzenie nie jest uznane jako szkoda w sprzęcie. Dostarczone przez producenta standardowe 

oprogramowanie lub koszty jego wymiany są tylko wtedy ubezpieczone, kiedy pozostają w bezpośrednim 

związku z obowiązkiem wypłaty odszkodowania za szkodę w ubezpieczonym sprzęcie, o ile uwzględniono te 
koszty podczas ustalania wysokości sumy ubezpieczenia. 

 
Klauzula ubezpieczenia endoskopów i urządzeń do terapii dożylnej - z zachowaniem pozostałych, 
niezmienionych niniejsza klauzula, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych 
warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:  
Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do endoskopii oraz do terapii 

dożylnej wyłącznie pod następującymi warunkami: 
- w czasie przeprowadzania badań zachowane zostaną warunki bezpieczeństwa, wymagane do zachowania 

urządzenia w należytym stanie, 
– przyrządy dodatkowe (np. szczypce, sondy) mogą zostać zastosowane tylko w stanie kiedy przewód 

endoskopu nie jest załamany w zgięciu, 

– przestrzegane są każdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego stosowania, mocowania 
dodatkowych narzędzi, obsługi, konserwacji i przechowywania. 
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Warunki fakultatywne – definicje pojęć i treść klauzul dodatkowych 

 
Klauzula funduszu prewencyjnego - z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejsza klauzula, 
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony 
uzgodniły, że:  
Ubezpieczyciel przekazuje do dyspozycji Ubezpieczającego środki prewencyjne w wysokości 5% 

zainkasowanych składek z wszystkich rodzajów ubezpieczeń, począwszy od otrzymania I raty, w transzach 
odpowiadających ilości ustalonych rat, albo zgodnie ze złożonym wnioskiem. Realizacja i rozliczenie 

przekazanych środków następuje wg wewnętrznych wytycznych Ubezpieczyciela  
 

Klauzula aktów terroryzmu – z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejsza klauzula, 
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony 
uzgodniły, że:  
1. Zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w 
wyniku pożaru, eksplozji, upadku statku powietrznego i akcji ratowniczej prowadzonej w związku z tymi 

zdarzeniami, gdy ryzyka te są bezpośrednim następstwem aktów terroryzmu, a także następstwem 

podpalenia lub podłożenia ładunków wybuchowych przez grupy przestępcze albo innych czynów 
kryminalnych.  

2. Przez akty terroryzmu rozumie się działanie jakiejkolwiek osoby w imieniu lub w powiązaniu z jakąkolwiek 
organizacją występującą w celu obalenia rządu lub wywarcia na niego wpływu (de iure lub de facto) przy 

użyciu siły albo przemocy.  
 

Klauzula okolicznościowa - z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejsza klauzula, postanowień 
umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:  
Ubezpieczyciel zobowiązany jest samodzielnie prowadzić postępowanie zmierzające do wyjaśnienia i 

okoliczności związanych ze szkodą (np. ustalenie przebiegu zdarzenia, ustalenie osoby sprawcy) i wypłacić 
należne odszkodowanie, bez konieczności oczekiwania na prawomocne postanowienie kończące 

postanowienie w sprawie dotyczącej szkody. 

 
Klauzula wyrównania sumy ubezpieczenia - z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejsza 
klauzula, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia 
strony uzgodniły, że:  
W razie zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową w przypadku, gdy suma ubezpieczenia niektórych 

kategorii mienia okaże się wyższa niż koszt odtworzenia, nadwyżka ta zostanie rozłożona na te kategorie 
mienia (w ramach tego samego rodzaju ubezpieczonego majątku), którego suma ubezpieczenia jest niższa 

od kosztów odtworzenia. Klauzula nie dotyczy mienia ubezpieczonego systemem pierwszego ryzyka. 
 

Klauzula przeoczenia - z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejsza klauzula, postanowień 
umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:  
Dopuszcza się możliwość przeoczenia istotnych informacji przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego i nie 

dostarczenia ich w wymaganym terminie Ubezpieczycielowi. Jeżeli przeoczenie nie będzie skutkiem winy 
umyślnej lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, to nie będzie to miało negatywnego 

wpływu na ochronę ubezpieczeniową (nie będzie podstawą odmowy wypłaty odszkodowania lub jego 
ograniczenia) pod warunkiem uzupełnienia brakującej informacji niezwłocznie po stwierdzeniu przeoczenia. 

 

Klauzula pokrycia kosztów naprawy uszkodzeń powstałych w mieniu otaczającym – z 
zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych 
we wniosku i ogólnych warunków ubezpieczenia, strony uzgodniły, że:  
Ochroną ubezpieczeniową dodatkowo objęte są wszelkie szkody w mieniu otaczającym należącym do 

Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, które są bezpośrednią konsekwencją szkód w ubezpieczonych 
przedmiotach. Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela wynosi 50 000,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia w 

rocznym okresie ubezpieczenia. 
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Klauzula ubezpieczenia kradzieży stałych elementów budynków i budowli - z zachowaniem 
pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i 
ogólnych warunków ubezpieczenia, strony uzgodniły, że:  
Ochroną ubezpieczeniową dodatkowo objęte są szkody w ubezpieczonych budynkach i budowlach 
spowodowane kradzieżą elementów stałych tych nieruchomości (np. rynien, parapetów, ogrodzeń itp.). Limit 

odpowiedzialności Ubezpieczyciela wynosi 10 000,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie 
ubezpieczenia. 

 

Klauzula dodatkowej prewencyjnej sumy ubezpieczenia - z zachowaniem pozostałych, 
niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych 
warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:  
Jeżeli w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk systemem sum stałych suma ubezpieczenia danego 

środka trwałego jest niższa od wartości szkody, niedoubezpieczenie pokryte zostanie z dodatkowej 
prewencyjnej sumy ubezpieczenia.  

Limit odszkodowawczy: 200 000,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia 

 
Klauzula 168 godzin - z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejsza klauzula, postanowień 
umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:  
Ochroną ubezpieczeniową w zakresie odpowiedzialności cywilnej objęte są szkody kolejne powstałe z tej 

samej przyczyny w tym samym miejscu do upływu 7 dni od zgłoszenia pierwszej szkody. 

 
Klauzula szybkiej likwidacji szkód - - z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejsza klauzula, 
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony 
uzgodniły, że:  
W przypadku awarii sprzętu elektronicznego, którego przywrócenie do pracy (w ciągu 24 godzin) jest 
konieczne dla normalnego funkcjonowania firmy, Ubezpieczający/Ubezpieczony powiadamiając o szkodzie 

Ubezpieczyciela może przystąpić do samodzielnej likwidacji szkody, sporządzając stosowny protokół 

opisujący rozmiar i przyczynę zdarzenia. Równocześnie Ubezpieczający/Ubezpieczony przedstawi wyliczone 
wartości szkody lub fakturę za naprawę, które będą podstawą obliczenia odszkodowania przez 

Ubezpieczyciela. W przypadku awarii sprzętu elektronicznego, którego przywrócenie do pracy nie jest 
natychmiast konieczne, Ubezpieczający/Ubezpieczony po zgłoszeniu szkody może przystąpić do samodzielnej 

likwidacji szkody na powyższych zasadach jedynie w przypadku, gdy Ubezpieczyciel nie dokona oględzin 

przedmiotu dotkniętego szkodą w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia. 
 

Klauzula uznania okoliczności – z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, 
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunków ubezpieczenia strony 
uzgodniły, że:  
Ubezpieczyciel uznaje, że przy zawarciu umowy ubezpieczenia znane mu były wszelkie okoliczności, które są 
istotne dla oceny ryzyka ubezpieczeniowego. Niniejsze postanowienie nie dotyczy sytuacji, gdy okoliczności, 

o które zapytywał Ubezpieczyciel przed zawarciem umowy, zostały podane niezgodnie z prawdą. 
 

Klauzula zmiany wielkości ryzyka - z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejsza klauzula, 
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony 
uzgodniły, że:  
W razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa wypadku, 
żadnej ze stron nie przysługuje żądanie zmiany wysokości składki ubezpieczeniowej. W przypadku istotnego 

wzrostu ryzyka ubezpieczeniowego, Ubezpieczyciel może wystąpić do Ubezpieczającego z wnioskiem o 
podjęcie rozsądnych działań prowadzących do zmniejszenia tego ryzyka. 

 

Klauzula wypłaty bezspornej części odszkodowania - z zachowaniem pozostałych, niezmienionych 
niniejsza klauzula, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach 
ubezpieczenia strony uzgodniły, że:  
W przypadku potwierdzenia swojej odpowiedzialności za powstałą szkodę Ubezpieczyciel wypaca bezsporną 

część szacunkowej wysokości należnego odszkodowania w formie zaliczki w ciągu 14 dni roboczych od 
zawiadomienia o szkodzie. 

 
Opis zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych 
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Zabezpieczenia przeciwpożarowe 

- gaśnice 

- hydranty wewnętrzne 
- hydranty zewnętrzne 

- urządzenia sygnalizujące powstanie pożaru (tylko Budynek Nefrologii i Stacji Dializ) 
 

Ocena ochrony p-poż 

- odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej 2 km 
- czas dojazdu jednostek straży pożarnej 3 min 

- istnieje możliwość dojazdu jednostek straży pożarnej o każdej porze roku 
- oznakowane są: drogi pożarowe, drogi i wyjścia ewakuacyjne, lokalizacje sprzętu ppoż. 

- budynki są wyposażone w sprzęt ratowniczo-gaśniczy zgodnie z wymaganiami 
- istnieje regulamin ppoż. 

- pracownicy przechodzą szkolenie na wypadek pożaru i prowadzenia akcji gaśniczej 

- na terenie zakładu istnieje zakaz palenia 
- zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż. 

- przeprowadzane są regularne kontrole z ramienia straży pożarnej 
- prowadzi się kontrole sprzętu ratowniczo-gaśniczego 

- źródła dostarczenia wody: Hydrant zewnętrzny na terenie WSZ 

 
Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe: 

- kraty lub żaluzje p/włamaniowe w oknach na parterze (ul. Rybickiego 1 i częściowo ul. Wita Stwosza) 
- Alarm p/włamaniowy z monitoringiem (ul. Sobieskiego 4 dotyczy budynku Rehabilitacji) 

- firma ochrony 
 

Dotychczasowy przebieg ubezpieczeń (wypłacone odszkodowania, ustanowione rezerwy na 

sprawy w toku) 
 

  Rok                           Rodzaj ubezpieczenia  Liczba wypłat Kwota wypłat 

2015 

OC świadczeniodawcy opieki zdrowotnej 0 0,00 

OC lekarzy, personelu służby zdrowia  0 0,00 

OC podmiotu leczniczego 1 15 115,25 

OC ogólne 0 0,00 

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk 1 1 045,50 

  Razem: 16 160,75 

2014 

OC świadczeniodawcy opieki zdrowotnej 1 10 000,00 

OC lekarzy, personelu służby zdrowia  0 0,00 

OC podmiotu leczniczego 4 32 000,00 

OC ogólne 0 0,00 

Ubezpieczenie od pożaru i innych zdarzeń losowych 1 675,58 

  Razem: 42 675,58 

2013 

OC świadczeniodawcy opieki zdrowotnej 1 42 271,99 

OC lekarzy, personelu służby zdrowia  0 0,00 

OC podmiotu leczniczego 0 0,00 

OC ogólne 0 0,00 

Ubezpieczenie od pożaru i innych zdarzeń losowych 0 0,00 

   Razem: 42 271,99 

2012 

OC świadczeniodawcy opieki zdrowotnej 3 138 000,00 

OC lekarzy, personelu służby zdrowia  1 53 600,00 

OC ogólne 0 0,00 

Ubezpieczenie od pożaru i innych zdarzeń losowych 0 0,00 

   Razem: 191 600,00 
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2011 

OC świadczeniodawcy opieki zdrowotnej 0 0,00 

OC lekarzy, personelu służby zdrowia  1 3 156,00 

OC ogólne 0 0,00 

Ubezpieczenie od pożaru i innych zdarzeń losowych 0 0,00 

   Razem: 3 156,00zł 

Wysokość ustanowionych rezerw 

 

OC świadczeniodawcy opieki zdrowotnej 2 284 494,00 

OC lekarzy, personelu służby zdrowia  2 217 000,00 

OC podmiotu leczniczego 1 258 520,00 

OC ogólne 0 0,00 

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk 0 0,00 

  Razem: 760 014,00 

 


