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CZESC ll SIWZ lstotne Postanowienia Umowy {lPUj

CzQ56 1 - Ubezpieczenia komunikacyjne OC, AC, NNW iOC Zielona l(artF

TreSc klauzul OBLIGATORYJNYCH

1. Klauzula prolongacyjna
Brak oplaty skladki lub jej raty w ci4gu kolejnych '14 dni przypadajqcych po dnlu bqdqcyrn
terminem jej platnosci nie moze byc podstawq odstEpieria ptzez Ubezpieczycie;r od
LrT'owy ze shJtliem natycl^m,dstowym a.l to/w.a/a1a Ln-owy roe,/p,FLze' I y.
przypadku braku wplaty skladki lub jej raty w ustalonym w urnowie ubezpieczenia term nie,
Ubezpieczyciel wezwie na piSmie UbezpieczajEcego do ufegr]lowania platnosci. iJstanie
odpowiedzialno5ci Ubezpieczyciela jest mozliwe dopiero poczqwszy od l5 dnia
przypadajqcego po wyznaczonyin przez niego w wezwaniu dodatkowym terminie
platnosci, o ile do dnia poprzedniego wlqcznie nie nastqpilo obciq2enie rachunkLl
bakowego Ubezpieczajqcego. W przypadku nie dokonania ww wplaty na konto
Ubezpieczyciela w wyznaczonym terminie Lrbezpleczyciel moze odslqpia od Lrmowy
ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym ,zawiadaJniajEc o tym na pjsmie. W
przypadkLr dokonania wp{aty zaleglej skladki lub jej raty w ustaonym wyzel teflrinie,
odpowjedzialno6e iciEglogo ochrony Libezpieczeniowej w okfesle ubezpleczFnia zottll1.
zachowana bez 2adnVch przerw.

2. Klauzula stempla bankowego
Za datQ pfawidlowego oplacenia slladki ubezpieczeniowel uznaje siQ datq zlo2enia
dyspozycji feallzacji po ecenia przelewu bankowego bez wzg edu na fofrnQ (piseinna LLrll

elektfoniczna), o ile w termin e jej realizacji na rachunkLr UbezpieczalAcego byla dostQpira
nrezbgdna lode dfodkow pldtniczyc'r.

3. Klauzula rozstrzygania sporow
Spory wyn kajqce z umdw ubezpieczelria iozpatrujq sqdy wlaSciwe da sleclzlb!
u oezo Leczala.ego

4. Klauzula dokonania oglqdzin szkody
Slrony umowy ubezpieczenia uzgadniajq ,ze oglQdziny szkody Lrbezpieczyciei wyl(ona
najp62niej w ciEgu maks. 3 dni roboczych od daty Jel zgloszen a. W pfzypaclku dn
ustawowo wolnych od pfacy termin likwidacji szkody ptzedtuza sie do pierwszego clnrlr

foboczego jak i nastgpuje po termlnie okreslonyrn w warLinkac]r. W razie nie clokonarlia
oglgdzin Ww terminie Zamaw ajqcy ma prawo do tozpaczecia naprawy pojazdu,

5. Klauzu la czasu ochrony
Niezale2nie od ustalonego w Lrmowie ubezpieczenia teflrinu zaplaty skladkl
odpowiedzlalnoSc ubezpieczyciela rczpoczyna sig z chwllE okre6lonE w ufrovne
ubezpieczenia jako poczEtek okresu ubezpieczenia, z zachowaniern posianowiefi klauzLrli
p ro lo ng a cyjn ej

6. Klauzula platno5ci rat
Na podstawie niniejszej klauzuli ustala si9, 2e w przypadku wyplaly odszkodowana,
Ubezpieczyciel nie jesi uprawniony do poirEcenia z kwoty odszkodowania rat jeszcze n e
wyn'agaln\,. i.



7. Klauzula uderzenia pojazdu wlasnego
Na podstawie niniejszej klauzuli ubezpieczeniem objgte sE szkody w n'rieniu podlegajqcyrn
ubezpieczeniu, spowodowane udezeniem pojazdu u2ywanym przez Ubezpieczonego iub
przez esoby, za kt6re ponosi odpowiedzialno66.

8. Klauzula przeoczenia
Jezeli LlbezpieczonylubezpieczajEcy na skutek blgdLr Iub przeoczenia nie Wzekaze
Ubezpieczycielowi lub brokerowi istotnych informacji majqcych zwiqzek z umowE
ubezpieczenia a dzialanie takle nie bgdzie skuikiem winy umy6lnej to fakt nie przekazania
informacji nie bedzie powodem odmowy wyplaty odszkodowania przez ubezpieczyciela
anijego redukcji pod waruJ.rkiem niezwiocznego uzupelnienia danych .

9. Klauzula reg,resowa
Regres ubezpieczeniowy jaki przysilrguje Ubezpieczycielowi po wyplacie odszkodowania
nie ma zastosowania, gdy sprawca szkody jesi pracownik ubezpieczajEcego lLrb

Ubezpieczonego z wyjEtkiem szk6d wyrzqdzonych unry6lnie



CZESC ll SIWZ lstotne Postanowienia Umowy (lPU)

CzQ56 2 - Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialno5ci cywilnej

(deliktowej i kontraktowej) Zamawiaj4cego

Tresa klauzui OBLIGATORYJNYCH

1. Klauzula prolongacyjna
Brak oplaty skladki lub jej raty w ciEglr ko ejnych 14 dni przypadajqcyah po dn Lr bqdacynl
terminem Jej platnosci nie moze bye podstawq odstqpienia ptzez Ubezpieczyclelir od
umowy ze skutkiem natychmiastowym ani toz\N qzania umowy ubezpieczenia V/
przypadku bfaku wplaty skladki lub jej faty w Lrsta onyrn w umowie Lrbezp eczenia refmm..,
Ubezpieczyciel wezwie na piSmie Ubezpieczajqcego do uregulowanla platnosci. Ustanie
odpowiedzialnoSci Ubezpieczyclela lest mo2|we dopiero poczAWSZy od '15 dnia
przypadajacego po wyznaczonym przez niego w wezwaniu dodatkowym ternrifie
platno6ci o ile do dnia poprzedniego wlEcznie nie nasiqpilo obciazenie raclrunk-l
bakowego Ubezpieczajqcego. W przypadku nie dokonania Ww wplaty na konio
Ubezpieczyc ela w wyznaczonym termine Lrbezpieczyc el moze odstqpic od Lrnrov,/y

ubezpieczer'ria ze skutkrem natychmiasiowym ,zawiadamiajqc o tym na piatnri-- W
przypadku dokonania wplaty zaleglej skiadki lub jej raty w ustalonym wyzej tefminie,
odpowiedzlalno6c iciEgiosc ochrony ubezpieczenlowej w okresie ubezpieczenia zostaje
zachowana bez zadnych prze|W.

2. Klauzula stempla bankowego
Za datg prawidlowego oplacenia skladki ubezpieczer.riowej uznaje sir: datQ zlozen a

dyspozycji realizacji polecenia przelewu bankowego bez \/zglqdu na fornrq (pisejir a []b
elektroniczna), o ile w tenninle jej reallzacji na rachunklt UbezpieczajEcego byi.i oostQpIa
nie/bqdnd i osc Srodh.ow platniczych.

3. Klauzula rozstrzygarria sporow
Spory wynikajEce z urn6w Ltbezpieczenia rczpatujA sqdy wlasciwe dla siedzby
ubezpieczaiaceqo

4. Klauzula dokonania oglqdzin szkody
Strony umowy ubezpieczenia uzgadniajE,2e ogledziny szkody ubezpieczyclel wykona
najpozniej w ciqgu maks. 3 dni roboczych od daty jej zgloszenia. W przypadl(Lr dni
ustawowo wolnych od pracy iermin likwldacji szkody pvedluza sie do pierwszego dnla
roboczego jak i nast9puje po tefminie okreSlonym w warunkach. W razle nle dokoranra
oglgdzin Ww terminie Zamawiajqcy r.a prawo do rozpoczQcla naprawy pojazdu,

5, Klauzula czasu och rony
Niezaleznie od ustalor.rego w umowie ubezpieczenia tenninLr zaplaty skladki,
odpowiedzialnoSc ubezpieczycieia rozpoczyna sie z chwilq okre5lon4 \rv ulllo\ /ie
ubezpieczenla jako poczatek ol(resu ubezpieczeula, z zachowanletn poslano\,vieli klauzirll
prolongacyjnej

6. Klauzula platno6ci rat
Na podstawie 'r flejsze. ,< aLZJ i l,sLala > q. 2e
Ubezpieczyciel nie jest uprawniony do potrEcenia
wymagarnycn.

w przypadku wyplaiy odszkodowania,
z kwoty odszkodowania rat jeszcze nre



7 - Klauzula uderzenia pojazdu wlasnego
Na podstawie niniejszej klauzuli ubezpieczeniem objQte sq szkody w mieniLr podlegajqcyin
ubezpieczeniu, spowodowane uderzeniem pojazdu uzywanym przez Ubezpieczonego lLrb

przez osoby, za kt6re ponosi odpowiedzialn06e.

8. Klauzula przeoczenia
Jezeli ubezpieczonylubezpieczajacy na skutek blQdu lub przeacze a nie przekaze
Ubezpieczycielowi iub brokerowi istotnycl'l informacji majEcych zwiEzek z umowq
ubezpieczenia a dz alanie takie nie bgdzie skutkiem winy umy6lnej to fakt nie przekazania
informacji nie bQdzie powodem odmowy wypiaty odszkodowania pzez Ubezpieczyciela
anijego redukcji pod warunkiem niezwlocznego uzupelnienia danych .

9. Klauzula regresowa
Regfes ubezpieczeniowy jaki przysluguje Ubezpieczycielowi po wyplacie odszkodowania
nie ma zastosowania, gdy sprawcE szkody jest pfacownik UbezpieczajEcego lub
Ubezpieczonego z wyjqikiem szk6d wyrzqdzonych umy5lnie


