
 

 

 

Załącznik nr 1 

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI 

CYWILNEJ UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO W SZCZECINIE  
 

S L I P    B R O K E R S K I 
 

I. INFORMACJE OGÓLNE 
I. 1. ZAMAWIAJĄCY/ UBEZPIECZAJĄCY 

Uniwersytet Szczeciński w Szczecinie 

Al. Papieża Jana Pawła II 22a, 70-453 Szczecin 

Forma prawna: Uczelnia publiczna 

Data rejestracji: 21.07.1984 

Rok rozpoczęcia działalności: 1984 

Organ założycielski: Rada Państwa Minister N, SWiT  

Forma prawna: Uczelnia publiczna 

PKD: 8542B 

NIP: PL 8510208005 

Numer REGON: 001208777 

 

I. 2. UBEZPIECZONY 

Uniwersytet Szczeciński w Szczecinie  

Al. Papieża Jana Pawła II 22a, 70-453 Szczecin 

 

I.3. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI 

Podstawowymi zadaniami Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie są: 

● Kształcenie studentów w trybie dziennym. 

● Kształcenie podyplomowe i zaoczne. 

● Prowadzenie badań naukowych, projektów rozwojowych oraz świadczenie usług        

konsultingowo-badawczych. 

● Kształcenie kadr naukowych. 

● Prowadzenie i udostępniane zbiorów bibliotecznych i informacyjnych. 

● Umożliwianie rozwoju kulturalnego i fizycznego studentów. 

● Działalność na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych. 

 



● Uniwersytet Szczeciński w Szczecinie jest właścicielem i prowadzi domy studenckie oraz działalność            

polegającą na wynajmie pomieszczeń mieszkalnych  

● Działalność pozadydaktyczna w tym: 

- działalność promocyjna 

- organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych, sympozjów nie podlegających ustawie o          

imprezach masowych 

- opracowywanie założeń programów inwestycyjnych i dopłat z funduszy  unijnych 

- działalność związana z doraźnym wynajmem pomieszczeń mieszkalnych 

 
I.4. LOKALIZACJE, JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE  

 

L.p. Nazwa wydziału/ jednostki Nazwa jednostki Adres 

1 Wydział Biologii Obiekt dydaktyczny ul. Felczaka 3a Szczecin 
2 Wydział Biologii Obiekt dydaktyczny ul. Wąska 13, Szczecin 
3 Wydział Nauk o Ziemi Obiekt dydaktyczny ul. Mickiewicza 18 Szczecin 
4 Wydział Nauk o Ziemi Obiekt dydaktyczny ul. Mickiewicza 16, Szczecin 
5 Wydział Humanistyczny Obiekt dydaktyczny C D E F G ul. Krakowska  71-79 Szczecin 
6 Wydział Humanistyczny Obiekt dydaktyczny ul. Krakowska 77/79, Szczecin 
7 Wydział Humanistyczny Portiernia K,  ul. Krakowska 73, Szczecin 
8 Wydział Humanistyczny Budynek dydaktyczny Budynek H ul. Krakowska 69, Szczecin 
9 Wydział Humanistyczny Budynek dydaktyczny ul. Ogińskiego 16/7 Szczecin 

10 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki 
Usług 

Obiekt dydaktyczny A B ul. Cukrowa 8, Szczecin 

11 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki 
Usług 

 ul. Cukrowa 12, Szczecin 

12 
Asystencki Dom Mieszkalny 
-koszarowy 

Asystencki Dom Mieszkalny -koszarowy ul. Żołnierska 51A, Szczecin 

13 Asystencki Dom Mieszkalny Asystencki Dom Mieszkalny ul. Szwoleżerów 18, Szczecin 
14 Wydział Prawa i Administracji Obiekt dydaktyczny Budynek koszarowy ul. Narutowicza 17a, Szczecin 
15 Wydział Prawa i Administracji Budynek dydaktyczny bud. 1 Al. Piastów 40b, Szczecin 
16 Wydział Matematyczno- Fizyczny Budynek dydaktyczny ul. Wielkopolska 15, Szczecin 

17 
Wydział Nauk Ekonomicznych i 
Zarządzania 

Budynek dydaktyczny ul. Mickiewicza 64/66, Szczecin 

18 
Wydział Nauk Ekonomicznych i 
Zarządzania 

Barak budynek nr 5 ul. Mickiewicza 64, Szczecin 

19 Wydział Filologiczny Obiekt dydaktyczny ul. Malczewskiego 10/12, Szczecin 
20 Biblioteka  Budynek nr 3 ul. Sowińskiego 12, Szczecin 
21 Wydział Filologiczny Budynek dydaktyczny bud. 4, 5 al. Piastów 40b, Szczecin 
22 Wydział Biologii Zespół Pałacowo Parkowy- budynek Małkocin 37, Stargard Szczeciński 
23 Uniwersyteckie Centrum Edukacji budynek ul. Szwoleżerów 18A, Szczecin  
24 Administracja Zespół Dworsko Parkowy pałac stodoła - Kulice 24, Nowogard 

25 
Wydział Kultury Fizycznej i Promocji 
Zdrowia 

Budynek nr 6, 7 
al. Piastów 40b, Szczecin             ul. 
Narutowicza 17c, Szczecin 

26 
Akad. Centrum Kształcenia 
Językowego 

Akademickie Centrum Kształcenia 
Językowego 

ul. Wawrzyniaka 15, Szczecin 

27 Wydział Teologiczny budynek al. Papieża Pawła VI 2, Szczecin 
28 Biblioteka Biblioteka główna ul. Tarczyńskiego 1, Szczecin 
29 Biblioteka Budynek biblioteki ul. Tarczyńskiego 1a, Szczecin 
30 Osiedle Akademickie Dom Studenta nr 3 ul. Kordeckiego 15, Szczecin 

 



31 Osiedle Akademickie Budynek hotelowy DS 4 Portowiec ul. Podgórna 26, Szczecin  
32 Osiedle Akademickie Dom Studenta nr 2 „Belferek” ul. Boh. W-wy 74, Szczecin 
33 Osiedle Akademickie Dom Studenta nr 1 „Bakałarz" ul. Boh. W-wy 75, Szczecin 
34 Administracja Oś. Wypoczynkowo - Szkoleniowy  ul. Grunwaldzka 66, Pobierowo 

35 Administracja 
Oś. Wypoczynkowy - 17 domków 
letniskowych  

ul. Woj. Polskiego 2,3 Pogorzelica 

36 Administracja 
Budynek administracyjny budynek admin. 
budynek garażowy- budynek gospodarczy 

al. Papieża Jana  Pawła 22a, Szczecin 

37 Administracja 
Budynek administracyjny Budynek 
biurowo-mieszkalny Garaże 

al. Papieża Jana  Pawła II 31, Szczecin 

38 Administracja - budynek ul. Wawrzyniaka 8, Szczecin 

39 Administracja 
Obiekt Szkoleniowy budynek szkol. - 
admin., garaż.* 

al. Woj. Polskiego 65, Szczecin 

40 Administracja Budynek dydaktyczny al. Woj. Polskiego 107/109, Szczecin 

41 Administracja Budynek biurowy typ Berlin ul. Żubrów 6, Szczecin 

42 Administracja Lokal mieszkalny  
al. Wojska Polskiego 107A/4, 
Szczecin 

43 
Centrum Badań Strukturalno 
Funkcjonalnych Człowieka Wydział 
Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia 

Budynek Dydatkyczny Narutowicza 17c, Szczecin 

44 Wydział Nauk o Ziemi  Międzyzdroje, Stacja Brzegowa 

 

I.5. ZATRUDNIENIE (stan na 30.09.2018) 
Liczba zatrudnionych: 
- 1782 osób na podstawie umowy o pracę  
- 250 osób wykonujących umowy zlecenia lub umowy o dzieło 
 

Ilość studentów: 13280 na dzień 30.06.2018 roku.  

I.6. OKRES UBEZPIECZENIA: 
 
Udzielanie ochrony ubezpieczeniowej zgodnie z upływającym terminem obowiązujących ubezpieczeń, na trzy           
roczne okresy od 01.02.2019 do 31.01.2022r.  
 
Szczegółowe informacje: 
- UBEZPIECZENIE MIENIA – od str. 6  
- ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ - str. 21 
w podanych zakresach, kwotach i wartościach w odniesieniu do składników majątkowych wyspecyfikowanych            
w dalszej części opracowania 
 

I.7. WIELKOŚĆ OBROTÓW  
 
Wielkość obrotu netto za rok 2018 wyniosła 191.846.885 zł w tym: 
- dotacja na działalność dydaktyczną : 148.595.380,00 zł 
- dotacja dla  studentów niepełnosprawnych : 642.200,00 zł 
 

 

 



I.8. SZKODOWOŚĆ 
 

W trakcie trzech cykli ubezpieczeniowych (2016, 2017, 2018) na Uniwersytecie Szczecińskim           
w Szczecinie wystąpiły następujące szkody: 

 

Szkodowość w zł  
z następujących ryzyk: Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 

(stan na dzień 19.10.2018) 

Ubezpieczenie mienia od ognia i 
innych zdarzeń losowych 

Łącznie 3  szkody,   w tym: 
- wypłacono 2 szkód na kwotę 

1) 3.255,00 zł 
2) 3.414,00 zł 

RAZEM WYPŁATA: 
6.669,00 zł 

Łącznie 9 szkód, 
w tym: 
- wypłacono: 
1) 5.000,00 zł 
2) 11.194,00 zł 
3) 4.061,00 zł 
4) 3.374,00 zł 
5) 359,00 zł 
6) 3.511,00 zł 
7)  9.772,00 zł 
8) 39.671,00 zł 

RAZEM WYPŁATA: 
76.942,00 zł 

Łącznie 5 szkód, 
w tym: 
- wypłacono: 
1) 6.452,00 zł 
2) 11.978,00 zł 
3) 1.272,00 zł  
 
- Rezerwa na 1 szkodę w 
wysokości 5.000 zł  
  

RAZEM WYPŁATA: 
19.702,00 zł 

Ubezpieczenie mienia od 
kradzieży z włamaniem i rabunku 

 
 
Łącznie 1 szkoda,                   - 
wypłacono 1  szkodę na kwotę 

1) 3.099,02 zł 
RAZEM WYPŁATA: 
3.099,02 zł 
 

BRAK SZKÓD BRAK SZKÓD 

Ubezpieczenie sprzętu 
elektronicznego BRAK SZKÓD BRAK SZKÓD BRAK SZKÓD 

OC z tytułu prowadzonej 
działalności 

Łącznie 4 szkody 
- wypłacono 0 szkód 

- Rezerwa na 2 szkody 
1) 15.000,00 zł 
2) 17.000,00  zł 

BRAK SZKÓD BRAK SZKÓD 

 
Szkodowość łącznie za 3 lata (stan na dzień 19.10.2018) 

1. Ubezpieczenie mienia  
– Łącznie wypłacono 106.412,02 zł 
- założono 3  rezerwy na kwotę 37.000,00 zł 
 

 
I.9. DODATKOWE INFORMACJE 

 

Obecny Ubezpieczyciel: PZU ( komunikacja), Generali ( mienie i OC działalności 

Forma płatności składki: przelewem w 4-ech ratach 
 
Opis szkód 
 
Data szkody Wypłata 

odszkodowania 
PLN 

 
 

Rezerwa 

                       Opis szkody Produkt 

2016-02-15 
 Brak wypłaty    

osunięcie się części sufitu podwieszanego 
warz z instalacjami 

Fire All risk 

 



2016-04-23 
     15 000,00  

wypadek w wyniku poślizgnięcia na 
schodach 

OC 

2016-06-21      17 000,00  uraz ciała OC 

2016-07-06  Brak wypłaty    regres OC 

2016-08-05  Brak wypłaty    uszkodzenie pojazdu OC 

2016-09-06                    3 099,00    kradzież komputera Fire All risk 

2016-10-24                    3 414,00    zalanie piwnicy Fire All risk 

2016-12-06                    3 255,00    zalanie toalety Fire All risk 

2017-03-20 

                   5 000,00    

w wyniku silnego wiatru złamała się gałąź 
pobliskiego drzewa i spadła na róg dachu 

Fire All risk 

2017-06-19 

                 11 194,00    

zalanie lampy sufitowej, a w konsekwencji 
do nadpalenia linoleum oraz okopcenia 
piwnicy 

Fire All risk 

2017-06-29 
                   4 061,00    

zalanie pomieszczeń dydaktycznych na 
terenie wydziału 

Fire All risk 

2017-06-29 

                39 671,00    

zalanie pomieszczeń dydaktycznych, 
archiwalnych, socjalnych, windy na terenie 
wydziału 

Fire All risk 

2017-06-30 

                   9 772,00    

zalanie pomieszczeń dydaktycznych i 
piwnicznych  na terenie wydziału 

Fire All risk 

2017-07-10 
                      359,00    

W wyniku intensywnych opadów doszło do 
zalania hali sportowej 

Fire All risk 

2017-08-07                    3 511,00    podczas deszczu zalaniu uległ sufit Fire All risk 

2017-12-08                    3 374,00    zalanie czytelni Fire All risk 

2018-03-09 

                   1 272,00    

zauważono ubytki w obróbkach blacharskich 
oraz dachówkach co spowodowało 
nieszczelność dachu 

Fire All risk 

2018-04-01        5 000,00 z zalanie Fire All risk 

2018-06-04                  11 978,00    uszkodzenie centrali Fire All risk 

2018-07-09                    6 452,00    zalanie pomieszczeń Fire All risk 

2018-09-03 

 Brak wypłaty    

zalanie ubezpieczonego mienia, na skutek 
niezamknięcia zaworów przez firmę, która 
dokonuje remontu ubezpieczonego mienia. 

Fire All risk 

Łącznie                106 412,00     37 000,00      

     

 

 

 

 

 



 

 

 

II. ZAKRES I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.I. 1 Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 
 
Zakres ubezpieczenia: pełny, obejmujący szkody powstałe wskutek zdarzeń: 

1. pożar 
2. uderzenie pioruna 
3. wybuch 
4. upadek statku powietrznego 
5. deszcz nawalny – opad deszczu o wydajności co najmniej 4, potwierdzony ekspertyzą IMiGW; w              

przypadku braku możliwości uzyskania potwierdzenia bierze się pod uwagę stan techniczny i rozmiary             
szkód w miejscach ich powstania i w bezpośrednim sąsiedztwie świadczące wyraźnie o działaniu             
deszczu nawalnego 

6. dym 
7. grad 
8. huk ponaddźwiękowy 
9. huragan – działanie wiatru o prędkości nie mniejszej niż 17,5 m/s, potwierdzone przez IMiGW; w               

przypadku braku możliwości uzyskania potwierdzenia bierze się pod uwagę stan techniczny i rozmiary             
szkód w miejscach ich powstania i w bezpośrednim sąsiedztwie świadczące wyraźnie o masowym i              
niszczycielskim działaniu wiatru 

10. lawina 
11. osuwanie i zapadanie się ziemi 
12. powódź 
13. przepięcia rozumianego jako spowodowane zarówno wyładowaniem atmosferycznym jak również         

powstałe w skutek innych niezależnych od Ubezpieczającego przyczyn. Limit w wysokości           
1.000.000,00PLN na jedno i wszystkie zdarzenia 

14. sadza 
15. śnieg – gwałtowne, niszczące działanie ciężaru śniegu lub lodu bezpośrednio na ubezpieczone mienie             

albo powodujące przewrócenie lub zawalenie mienia sąsiadującego na ubezpieczone mienie, a także            
nagłe zalanie ubezpieczonego mienia topniejącą masą śniegu lub lodu. 

16. uderzenie pojazdu lądowego 
17. uderzenie drzew, konarów drzew oraz innych przedmiotów w ubezpieczone mienie 
18. trzęsienie ziemi 
19. wydostanie się mediów z urządzeń wodno-kanalizacyjnych lub technologicznych 
20. awaria urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych i c.o. 

 
 

Przedmiot ubezpieczenia: zgodny z tabelą 
 
Okres ubezpieczenia: 3 letni cykl ubezpieczeniowy, stosownie do dotychczas posiadanej ochrony           
ubezpieczeniowej do 31.01.2022, w tym  
I rok ochrony od  01-02-2019 do 31-01-2020 
II rok ochrony od  01-02-2020 do 31-01-2021 
III rok ochrony od  01-02-2021 do 31-01-2022 
 
 
 

 



 

L.p. Wydział Przedmiot ubezp. Miejsce ubezp. Rodzaj wartości System 
ubezp. Suma ubezp. (zł) 

1a Wydział Biologii Budynki i budowle ul. Wąska 12-13, 
Felczaka 3a, Szczecin Księgowa brutto SS 7.000.000,00 

1b Wydział Biologii 

Urządzenia 
techniczne, maszyny, 
aparaty, narzędzia, 
wyposażenie 

ul. Wąska 12-13, 
Felczaka 3a, Szczecin Księgowa brutto SS 3.500.000,00 

2a Wydział Nauk 
o Ziemi Budynki i budowle ul. Mickiewicza 18, 

Szczecin Księgowa brutto SS 5.000.000,00 

2b Wydział Nauk 
o Ziemi Budynki i budowle ul. Mickiewicza 16, 

Szczecin Księgowa brutto SS 5.000.000,00 

2 c Wydział Nauk 
o Ziemi  

Wyposażenie, 
maszyny, urządzenia  

ul. Mickiewicza 16, 18 
Szczecin Księgowa brutto SS 9.625.000,00 

2 d Wydział Nauko 
o Ziemi Budynek  Międzyzdroje. Stacja 

brzegowa  Księgowa brutto SS 1.000.000,00 

 
2 e  

Wydział Nauk 
o Ziemi  

Wyposażenie, 
maszyny, urządzenia 

Międzyzdroje. Stacja 
brzegowa Księgowa brutto SS 120.000,00 

3a Wydział 
Humanistyczny Budynek ul. Ogińskiego 16/17, 

Szczecin 
Wartość 
rzeczywista SS 2.240.000,00 

3b Wydział 
Humanistyczny Budynek ul. Krakowska 71-79, 

Szczecin 
Wartość 
rzeczywista SS 10.755.000,00 

3c Wydział 
Humanistyczny Budynek ul. Krakowska 69, 

Szczecin 
Wartość 
rzeczywista SS 2.800.000,00 

 
3 d  

Wydział 
Humanistyczny  

Wyposażenie, 
maszyny, urządzenia 

ul. Ogińskiego 16/17, 
Szczecin Księgowa brutto SS 500.000,00 

 
3 e  

Wydział 
Humanistyczny 

Wyposażenie, 
maszyny, urządzenia 

ul. Krakowska 69, 71-79, 
Szczecin Księgowa brutto SS 5.000.000,00 

4a Wydział Zarządzania 
i Ekonomiki Usług Budynek A i B ul. Cukrowa 8, Szczecin Księgowa brutto SS 17.917.440,00 

4b Wydział Zarządzania 
i Ekonomiki Usług 

Wyposażenie i  
urządzenia  

ul. Cukrowa 8,12 
Szczecin Księgowa brutto SS 8.500.000,00 

4c Wydział Zarządzania 
i Ekonomiki Usług Budynek ul. Cukrowa 12, Szczecin Księgowa brutto SS 32.000.000,00 

5a Wydział Prawa 
i Administracji Budynek ul. Narutowicza 17a, 

Szczecin 
Wartość 
odtworzeniowa SS 3.400.000,00 

5b Wydział Prawa 
i Administracji Budynek al. Piastów 40B blok 1, 

Szczecin 
Wartość 
odtworzeniowa SS 1.740.000,00 

5c Wydział Prawa 
i Administracji Maszyny, urządzenia, 

wyposażenie 

ul. Narutowicza 17a, 
Szczecin 

Wartość 
rzeczywista SS 500.000,00 

5d Wydział Prawa 
i Administracji 

al. Piastów 40B blok 1, 
Szczecin 

Wartość 
rzeczywista SS 151.000,00 

6a 
Wydział 
Matematyczno –  
Fizyczny 

Budynek ul. Wielkopolska 15, 
Szczecin 

Wartość 
odtworzeniowa SS 4.434.798,01 

6b 
Wydział 
Matematyczno –  
Fizyczny 

Maszyny, urządzenia,  
wyposażenie 

ul. Wielkopolska 15, 
Szczecin 

Wartość 
rzeczywista SS 1.078.419,76 

7a 
Wydział Nauk 
Ekonomicznych 
i Zarządzania 

Budynek ul. Mickiewicza 64, 
Szczecin 

Wartość 
odtworzeniowa SS 3.458.094,00 

7b 
Wydział Nauk 
Ekonomicznych 
i Zarządzania 

Budynek ul. Mickiewicza 66, 
Szczecin 

Wartość 
odtworzeniowa SS 8.296.734,00 

7d 
Wydział Nauk 
Ekonomicznych 
i Zarządzania 

Maszyny, urządzenia,  
wyposażenie 

ul. Mickiewicza 64, 
Szczecin Księgowa brutto SS 4.800.000,00 

 



7e 
Wydział Nauk 
Ekonomicznych 
i Zarządzania 

Maszyny, urządzenia,  
wyposażenie 

ul. Mickiewicza 66, 
Szczecin Księgowa brutto SS 1.300.000,00 

 
7 g 

Wydział Nauk 
Ekonomicznych 
i Zarządzania 

Budynek ul. Mickiewicza 66 
(chłodnia), Szczecin  Księgowa brutto SS 200.000,00 

 
7 h  

Wydział Nauk 
Ekonomicznych 
i Zarządzania 

Budynek 
ul. Mickiewicza 66, 
Szczecin (barak, 
warsztat) 

Księgowa brutto SS 200.000,00 

8a Zespół Parkowo-  
Pałacowy US  Budynek Małkocin 37, 73-110 

Stargard Szczeciński odtworzeniowa SS 3.257.000,00 

8b Zespół Parkowo-  
Pałacowy US 

Wyposażenie, 
urządzenia 
w budynku 

Małkocin 37, 73-110 
Stargard Szczeciński Rzeczywista SS 300.000,00 

8c Zespół Parkowo-  
Pałacowy US 

Kotłownia olejowa  
(budynek) 

Małkocin 37, 73-110 
Stargard Szczeciński odtworzeniowa SS 216.956,80 

9 Zespół Dworsko –   
Pałacowy US Budynek  Kulice 24, 72-200 

Nowogard rzeczywista SS 3.000.000,00 

10 b 
Wydział Kultury  
Fizycznej i  
Promocji Zdrowia 

Budynek al. Piastów 40b, budynek 
7, Szczecin Odtworzeniowa SS 3.000.000,00 

10c 
Wydział Kultury  
Fizycznej 
i Promocji Zdrowia 

Maszyny, urządzenia,  
wyposażenie 

al. Piastów 40b, budynek 
, 7 Szczecin rzeczywista SS 38.107,57 

10 d 
Wydział Kultury  
Fizycznej i  
Promocji Zdrowia 

Budynek  ul. Narutowicza 17c, 
Szczecin Księgowa brutto SS 5.000.000,00 

12 Wydział Filologiczny Budynek al. Piastów 40b, budynek 
nr 4, Szczecin Rzeczywista SS 14.500.000,00 

12a Wydział Filologiczny Maszyny, urządzenia,  
wyposażenie 

al. Piastów 40b, budynek 
nr 4, Szczecin Księgowa brutto SS 1.500.000,00 

12 b Wydział Filologiczny Budynek al. Piastów 40b, budynek 
nr 5, Szczecin Rzeczywista SS 650.000,00 

14 ACKJ  Budynek  ul. Wawrzyniaka 15, 
Szczecin Księgowa brutto SS 3.385.000,00 

15 
Administracja 
Domów 
Mieszkalnych  

Budynek  ul. Szwoleżerów 18, 18a 
Szczecin Księgowa brutto SS 2.400,000,00 

16 ADM  Budynek  ul. Żołnierska 51,51a 
Szczecin Księgowa brutto SS 435.000,00 

17 Administracja  Budynek  ul. Żubrów 6 Szczecin Księgowa brutto SS 637.000,00 

18 Administracja  Budynek  al. Papieża Jana Pawła II 
22a Szczecin  Księgowa brutto SS 1.150,000,00 

19 Administracja Maszyny, urządzenia,  
wyposażenie 

al. Papieża Jana Pawła II 
22a, Szczecin  Księgowa brutto SS 1.665,000,00 

20 Administracja  Budynek  al. Papieża Jana Pawła II 
31, Szczecin  Księgowa brutto SS 1.256.000,00 

21 Administracja Maszyny, urządzenia,  
wyposażenie 

al. Papieża Jana Pawła II 
31, Szczecin  Księgowa brutto SS 8.395.000,00 

22 Biblioteka Główna  Budynek  ul. Tarczyńskiego 1, 1a, 
Szczecin Księgowa brutto SS 5.300.000,00 

23 Biblioteka Główna Budynek al. Piastów 40b bud nr 3 , 
Szczecin Księgowa brutto SS 5.000.000,00 

24 Biblioteka Główna Maszyny, urządzenia,  
wyposażenie 

ul. Tarczyńskiego 1, 
1a,al. Piastów 40b bud nr 
3, Szczecin 

Księgowa brutto SS 500.000,00 

25 Biblioteka Główna Księgozbiór  
ul. Tarczyńskiego 1, 
1a,al. Piastów 40b bud nr 
3, Szczecin 

Księgowa brutto SS 14.000.000,00 

 



26a 

Wydział Nauk o   
Ziemi ( Centrum   
Dydaktyczno 
Badawcze Nauk  
Przyrodniczych 

Budynek ul. Mickiewicza 16 a , 
Szczecin Księgowa brutto SS 15.361.218,70 

26b 

Wydział Nauk o   
Ziemi ( Centrum   
Dydaktyczno 
Badawcze Nauk  
Przyrodniczych 

Maszyny, urządzenia,  
wyposażenie 

ul. Mickiewicza 16 a , 
Szczecin Księgowa brutto SS 8.806540,50 

27 Administracja Budynek ul. Mickiewicza 69 , 
Szczecin rzeczywista SS 3.600.042,00 

28 Administracja Budynek Ul. Malczewskiego 
10-12, Szczecin rzeczywista SS 14.437.212,00 

29 Administracja Budynek Ul. Wojska Polskiego 
107/109, Szczecin rzeczywista SS 7.105.600,00 

30 Administracja Budynek Ul. Myśliborska30, 
Gorzów rzeczywista SS 4.698.666,000 

Budynki o charakterze zabytkowym   to budynki przy ul.  : 
- ul. Wąska 12-13, Szczecin 
-  ul. Woj. Polskiego 65, , Szczecin 
- Al. Papieża Jana Pawła II 22a, , Szczecin 
- Zespół Parkowo Pałacowy Małkocin 
 
Wyjaśnienia dotyczące przedmiotu ubezpieczenia: 

Pod pojęciem budynek należy rozumieć trwale związany z gruntem obiekt budowlany, wydzielony z             
przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, posiadający fundamenty i dach, wraz z instalacjami, sieciami             
medialnymi, urządzeniami oraz elementami wykończeniowymi. 
Istnieje możliwość włączenia do ubezpieczenia budynków powstałych na początku XIX wieku i posiadających             
status obiektów zabytkowych lub leżących w strefie ochrony konserwatora zabytków. Część budynków            
dydaktyczno-administracyjnych powstała na przełomie XIX i XX wieku jako obiekty szkolne. Pozostała grupa             
mienia zbudowana została w latach 70-tych i 80-tych XX wieku. Wszystkie obiekty podlegają ciągłym              
modernizacjom i spełniają wszelkie warunki bezpieczeństwa. 
 
Opis konstrukcji budynków 

L.P  Budynek Adres 
rok 
bud

. 
Ściany Stropy Stropo dachy Więźba 

dachowa 
Pokrycie 
dachowe 

Zabezpieczeni
a p-poż 

1 

Wydział 
Biologii 

Szczecin, ul. 
Felczaka 3 

191
5 

cegła 
ceramiczna 

płyty żelbetowe płyty żelbetowe drewniana dachówka
, papa 

SAP, 
oddymianie, 
gaśnice, 
hydranty 

2 
Wydział 
Biologii 

Szczecin, ul. 
Wąska 13 

191
5 

cegła 
ceramiczna 

płyty żelbetowe płyty żelbetowe   papa  oddymianie, 
gaśnice, 
hydranty 

3 
WNoZ Szczecin, ul. 

Mickiewicza 
16 

193
0 

cegła 
ceramiczna 

płyty żelbetowe   drewniana dachówka  oddymianie, 
gaśnice, 
hydranty 

4 
WNoZ Szczecin, ul. 

Mickiewicza 
18 

193
0 

cegła 
ceramiczna 

płyty żelbetowe   drewniana dachówka  oddymianie, 
gaśnice, 
hydranty 

5 

Wydział 
Humanistyczn
y 

Szczecin, ul. 
Krakowska 
71-79 

200
4 

cegła  płyty żelbetowe płyty ciężkie 
wentylowane 

  papa SAP, 
oddymianie, 
gaśnice, 
hydranty 

 



6 

Wydział 
Humanistyczn
y 

Szczecin, ul. 
Krakowska 69 

200
4 

cegła  płyty żelbetowe płyty ciężkie 
wentylowane 

  papa SAP, 
oddymianie, 
gaśnice, 
hydranty 

7 
Wydział 
Humanistyczn
y 

Szczecin, ul. 
Ogińskiego 
16/17 

196
5 

cegła  płyty żelbetowe płyty ciężkie 
wentylowane 

  papa  gaśnice, 
hydranty 

8 

WZiEU Szczecin, ul. 
Cukrowa 8 

199
3 

szkło, cegła płyty żelbetowe płaski 
żelbetowy 

  papa SAP, 
oddymianie, 
gaśnice, 
hydranty, 
hydrofomia 

9 

WZiEU Szczecin, ul. 
Cukrowa 12 

198
3 

cegła płyty żelbetowe płaski 
żelbetowy 

  papa SAP, 
oddymianie, 
gaśnice, 
hydranty 

10 ADM Szczecin, ul. 
Żołnierska 51 

193
6 

cegła płyty żelbetowe   drewniana dachówka gaśnice 

11 

ADM Szczecin, ul. 
Szwoleżerów 
18 

199
1 

płyty 
żelbetowe 
monolityczn
e 

płyty 
prefabrykowan
e kanałowe 

wentylowany 
gazobeton 

drewniana 
dwuspadow
a 

dachówka  gaśnice, 
hydranty 

12 
WPiA Szczecin, ul. 

Piastów 40B, 
bud1 

189
0 

cegła 
ceramiczna 

płyty żelbetowe   drewniana dachówka oddymianie, 
gaśnice, 
hydranty 

13 
WPiA Szczecin, ul. 

Narutowicza 
17A 

184
0 

cegła  ceramiczne   drewniana dachówka oddymianie, 
gaśnice, 
hydranty 

14 

Wydział Mat. 
Fizyczny 

Szczecin, ul. 
Wielkopolska 
15 

193
0 

cegła  żelbetowe i 
ceramiczne 

  drewniana dachówka SAP, 
oddymianie, 
gaśnice, 
hydranty 

15 

WNEiZ Szczecin, ul. 
Mickiewicza 
64 

193
0 

cegła  typ kleina   drewniana dachówka SAP, 
oddymianie, 
gaśnice, 
hydranty 

16 

WNEiZ Szczecin, ul. 
Mickiewicza 
66 

197
6 

cegła  płyty żelbetowe elementy 
półfabrykowan
e 

  papa SAP, 
oddymianie, 
gaśnice, 
hydranty 

17 

WNEiZ Szczecin, ul. 
Mickiewicza 
69 

193
0 

cegła  płyty żelbetowe   drewniana dachówka SAP, 
oddymianie, 
gaśnice, 
hydranty 

18 
Wydział 
Filologiczny 

Szczecin, ul. 
Malczewskieg
o 10 

197
2 

cegła  płyty DZ3 żelbeton   papa  gaśnice, 
hydranty 

19 
Wydział 
Filologiczny 

Szczecin, ul. 
Piastów 40B, 
bud 4 i 5 

189
0 

cegła  płyty żelbetowe   drewniana dachówka  gaśnice, 
hydranty 

20 

Biblioteka Szczecin, ul. 
Piastów 40B, 
bud 3 

189
0 

cegła  płyty żelbetowe   drewniana dachówka SAP, 
oddymianie, 
gaśnice, 
hydranty 

21 

Biblioteka Szczecin, ul. 
Tarczyńskiego 
1 

193
0 

cegła  płyty 
Ackerman 

  drewniana dachówka SAP, 
oddymianie, 
gaśnice, 
hydranty, 
hydrofomia 

 



22 

Biblioteka Szczecin, ul. 
Tarczyńskiego 
1 a 

193
0 

cegła  płyty 
Ackerman 

  drewniana dachówka SAP, 
oddymianie, 
gaśnice, 
hydranty, 
hydrofomia 

23 

UCE Szczecin, ul. 
Szwoleżerów 
18A 

199
1 

płyty 
żelbetowe 
monolityczn
e 

płyty 
prefabrykowan
e kanałowe 

wentylowany 
gazobeton 

drewniana 
dwuspadow
a 

dachówka  gaśnice, 
hydranty 

24 

AKCJ Szczecin, ul. 
Wawrzyniaka 
15 

193
0 

cegła  płyty 
Ackerman 

elementy 
półfabrykowan
e 

  blacha 
stalowa, 
papa, 
blacha 
tytan cynk 

 gaśnice, 
hydranty, 
oddymianie 

25 

WKFiPZ Szczecin, ul. 
Piastów 40B, 
bud 6 I 7 

189
0 

cegła  płyta, kleina   drewniana dachówka SAP, 
oddymianie, 
gaśnice, 
hydranty 

26 
WKFiPZ Szczecin, ul. 

Narutowicza 
17C 

189
0 

cegła  płyta, kleina   drewniana dachówka  oddymianie, 
gaśnice, 
hydranty 

27 
Administracja Szczecin, Al.. 

Jana Pawła II 
22 a 

188
8 

cegła  betonowe   drewniana dachówka SAP,  gaśnice, 
hydranty 

28 
Administracja Szczecin, Al.. 

Jana Pawła II 
31 

193
0 

cegła  betonowe 
ognioodporne 

  drewniana dachówka  gaśnice, 
hydranty 

29 

Administracja Żubrów 6 197
2 

przeszklenia 
żelbetowe+ 
cegła 

płyty 
prefabrykowan
e kanałowe 

żelbeton   papa gaśnice 

30 
Administracja Woj.. 

Polskiego 
107,109 

192
0 

cegła  płyta, kleina   drewniana papa, 
dachówka 

 gaśnice, 
hydranty 

31 

WNOZ Szczecin, ul. 
Mickiewicz 
16a 

201
5 

cegła  betonowe    drewniana dachówka SAP, 
oddymianie, 
gaśnice, 
hydranty 

32 Administracja Kulice, gm 
Nowogard 

181
5 

cegła  żelbeton   drewniana dachówka  gaśnice, 
hydranty 

33 
Wydział 
Biologii 

Małkocin, gm. 
Stargard Szcz. 

183
0 

cegła  płyta, kleina   drewniana dachówka  oddymianie, 
gaśnice, 
hydranty 

34 

ZWSE Gorzów Wlkp. 
Ul. 
Myśliborska 30 

193
5 

cegła  płyty 
Ackerman 

  drewniana dachówka  oddymianie, 
gaśnice, 
hydranty 

35 
WNoZ Międzyzdroje 

Gryfa 
Pomorskiego 

198
6 

cegła  betonowa płyty wp3 drewniana dachówka  gaśnice, 
hydranty 

 
 

 
Franszyzy i udziały własne : zniesione 

Brak limitów na zdarzenia wynikłe w skutek zaistnienia ubezpieczonych ryzyk 

 
Zabezpieczenia przeciwpożarowe:  
 

Obiekty przedstawione do ubezpieczenia są pod stałą kontrolą wyspecjalizowanych służb i są wyposażone             
(w odniesieniu do dużych obiektów dydaktycznych w instalacje tryskaczowe i sieć hydrantową) a ponadto              

 



między innymi są wyposażone w urządzenia gaśnicze uruchamiane ręcznie (podręczny sprzęt gaśniczy) -             
gaśnice proszkowe. Uniwersytet zatrudnia specjalistę ds. ppoż. 
 
Wykaz obligatoryjnych klauzul brokerskich zwiększających jakość ubezpieczenia mienia od pożaru i           
innych zdarzeń losowych 

L.p. Nr klauzuli Nazwa klauzuli 

1 1 Automatycznego pokrycia konsumpcji ubezpieczenia 

2 2 Klauzula samolikwidacji „małych” szkód 
 

3 3 Automatycznego ubezpieczenia nowego mienia 

4 4 Automatycznej ochrony dla nienazwanych lokalizacji 

5 5 Automatycznej ochrony dla nowych lokalizacji (miejsca ubezpieczenia) 

6 6 Bezzwłocznej naprawy szkody 

7 7 Dewastacji ( wandalizmu, graffiti) 

8 8 Dostosowania się do przepisów prawa 

9 9 Kosztów akcji ratowniczej 

10 10 Niezmienności stanu faktycznego 

11 11 Odbudowy w innej lokalizacji 

12 12 Odkupienia urządzeń 

13 13 Rezygnacja z zarzutu niedoubezpieczenia 

14 14 Leeway 

15 15 Płatności rat 

16 16 Poszukiwania wycieków 

17 17 Prolongacyjna 

18 18 Przeniesienia mienia 

19 19 Reprezentantów 

20 20 Rezygnacji z regresu wobec pracowników 

21 21 Strajków, rozruchów, zamieszek 

22 22 Terminu dokonania oględzin 

23 23 Ubezpieczenia kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie 

24 24 Ubezpieczenia kosztów zabezpieczenia przed szkodą 

25 25 Ubezpieczenia drobnych prac (robót) budowlanych 

26 27 Uznania 

27 28 Warunków i taryf 

28 30 Wynagrodzenia ekspertów 

29 31 Wypłaty odszkodowania z podatkiem VAT 

30 32 Wyrównania sum ubezpieczenia 

31 33 Zwrotu składki 

32 37 Klauzula terroryzmu, sabotażu 

33 46 Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie 
 

 



34 47 Klauzula katastrofy budowlanej 

35 48 Klauzula składowania 

36 49 Klauzula ubezpieczenia mediów gaśniczych 

37 50 Klauzula wypłaty odszkodowania za budynki o charakterze zabytkowym  

38 51 Klauzula przezornej sumy ubezpieczenia 

39 53 
Ubezpieczenie pośredniego uderzenia pioruna 
 

Numeracja podana w kolumnie 2 odpowiada zestawieniu wszystkich obligatoryjnych klauzul          
wprowadzonych do niniejszej SIWZ znajdującemu się na str. 25 

 
Informacje dodatkowe 
1. Mienie będące przedmiotem ubezpieczenia jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi 
przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej w szczególności 
a) Ustawą o ochronie przeciwpożarowej ( Dz. U z  2009r nr 178 poz. 1380 z późniejszymi zmianami) 
b) Ustawą w sprawie warunków technicznych jakim  powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 
2002 r nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami) 
c) Rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
(Dz. U. z 2010 r nr 109 pozycja 719 z późniejszymi zmianami) 
 
2. Stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy w 
szczególności zapisane w Ustawie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej Dz. U. z 2010r nr 138 
pozycja 931 
 
3. Obiekty budowlane są użytkowane i utrzymane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U Z 2010r nr 
243 poz. 1623)  tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane.  
 
4. Obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym 
stanu technicznego i/ lub dozorowi technicznemu wykonywanym przez uprawnione podmioty. 
 
5. W protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie. W 
szczególności przeglądy okresowe dotyczą: 
 a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia 
b) sprzętu przeciwpożarowego  
c) instalacji elektrycznej i odgromowej 
d) instalacji gazowej  
e) przewodów kominowych (dymowe spalinowe wentylacyjne) 
f) instalacji gazów medycznych  
g) instalacja wodociągowa przeciwpożarowa 
h) instalacji ciśnieniowych 
i)  urządzeń dźwigowych 
 
 
6. Od 1997r. miejsca ubezpieczenia nie zostały dotknięte żadną klęską żywiołową 
 
7. Ewentualne prace remontowo - budowlane wykonywane są przez podmioty zewnętrzne. W umowach zawarte              
są odpowiednie zapisy dotyczące bezpieczeństwa wykonywania prac w odniesieniu do prac pożarowo            
niebezpiecznych. 
 
8. Wszystkie budynki mające podlegać ubezpieczeniu mają zużycie techniczne mniejsze niż 60%.  
 

 



II.I. 2 Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku 
 
Zakres ubezpieczenia: odpowiedzialność za szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe w wyniku: 
1. kradzieży z włamaniem – dokonanej lub usiłowanej, 
2. dokonanego lub usiłowanego rabunku 
Zakres ubezpieczenia: obejmuje również ryzyko: 
3. wandalizmu tj. rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia, spowodowane przez osoby           

trzecie, w tym polegające na uszkodzeniach w skutek pomalowania (graffiti) 
4. udokumentowane przez ubezpieczonego koszty poniesione na zabezpieczenie przed szkodą ubezpieczonego          

mienia, w razie jego bezpośredniego zagrożenia szkodą 
5. szkody polegające na uszkodzeniu zabezpieczeń lokalu, w którym znajduje się mienie objęte ochroną  

ubezpieczeniową (tj. ściany, podłogi, sufity, drzwi, zamki, systemy alarmowe, okna, szyby, kraty itp.)             
powstałe w związku z dokonanym lub usiłowanym włamaniem lub rabunkiem do wysokości            
udokumentowanych kosztów napraw uszkodzeń, jednak nie więcej niż 10% łącznej s.u. mienia objętego             
ochroną od kradzieży z włamaniem i rabunku znajdującego się w lokalu, w którym nastąpiła szkoda. 

 

 
Franszyzy i udziały własne : zniesione 

 
Przedmiot ubezpieczenia: zgodny z tabelą 
Okres ubezpieczenia: 3 letni cykl ubezpieczeniowy, stosownie do dotychczas posiadanej ochrony           
ubezpieczeniowej do 31.01.2022, w tym  
I rok ochrony od  01-02-2019 do 31-01-2020 
II rok ochrony od  01-02-2020 do 31-01-2021 
III rok ochrony od  01-02-2021 do 31-01-2022 
 

L.p. Wydział Przedmiot 
ubezp. Miejsce ubezp. Rodzaj wartości System 

ubezp. Suma ubezp. (zł) 

1 Wydział Biologii Środki trwałe, 
wyposażenie 

ul. Wąska 12-13, 
Felczaka 3a, Szczecin Wartość rzeczywista SS 1.000.000,00 

2 Wydział 
Humanistyczny 

Wyposażeni, 
urządzenia 

ul. Ogińskiego 16/17; 
ul. Krakowska 71/79; 
ul. Krakowska 69; 
Szczecin 

Wartość rzeczywista PR 500.000,00 

3a Wydział Zarządzania 
i Ekonomiki Usług 

Wyposażeni, 
urządzenia 

ul. Cukrowa 8, 12 
Szczecin Wartość rzeczywista PR 200.000,00 

4a Wydział Prawa 
i Administracji 

Wyposażeni, 
urządzenia 

ul. Narutowicza 17a, al. 
Piastów 40b nr 1, 
Szczecin 

Wartość rzeczywista SS 236.000,00 

4b Wydział Prawa 
i Administracji Wyposażenie 

ul. Narutowicza 17a, al. 
Piastów 40b nr 1, 
Szczecin 

Wartość księgowa 
brutto PR 1.500,00 

5 
Wydział 
Matematyczno – 
Fizyczny 

Wyposażeni, 
urządzenia 

ul. Wielkopolska 15, 
70-451 Szczecin 

Wartość księgowa 
brutto SS 197.987,47 

6a 
Wydział Nauk 
Ekonomicznych 
i Zarządzania 

Wyposażeni, 
urządzenia 

ul. Mickiewicza 64, ul. 
Mickiewicza 66, 
Szczecin 

Wartość rzeczywista SS 100.000,00 

6b 
Wydział Nauk 
Ekonomicznych 
i Zarządzania 

Wyposażenie 
ul. Mickiewicza 64, ul. 
Mickiewicza 66, 
Szczecin 

Wartość rzeczywista PR 50.000,00 

7 Zespół Dworsko – 
Parkowy US 

Wyposażenie i 
urządzenia 

Kulice 24, 72-200 
Nowogard Wartość rzeczywista PR 355.344,27 

8 Zespół Parkowo- 
Pałacowy US 

Wyposażeni, 
urządzenia 

Małkocin 37, 73-110 
Stargard Szczeciński Wartość rzeczywista PR 10.000,00 

 



9 
Wydział Kultury 
Fizycznej i Promocji 
Zdrowia 

Maszyny, 
urządzenia, 
wyposażenie 

al. Piastów 40b, 
budynek  7 , ul. 
Narutowicza 17c 
Szczecin 

Wartość rzeczywista SS 100.000,00 

10 Wydział Nauk 
o Ziemi  

Wyposażeni, 
urządzenia 

ul. Mickiewicza 16, 18 
Szczecin Stacja 
Brzegowa 
Międzyzdroje 

Księgowa brutto SS 200.000,00 

11 Wydział Filologiczny  Wyposażeni, 
urządzenia 

al. Piastów 40 b,  bud 4 
i 5   Szczecin  Księgowa brutto SS 360.000,00 

12 Biblioteka Główna  Wyposażeni, 
urządzenia 

ul. Tarczyńskiego 1,1a , 
al. Piastów 40b bud 3 
Szczecin  

Księgowa brutto SS 1.000.000,00 

 
Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe:  
 

1. Mienie Uniwersytetu chronione jest przez firmę ochroniarską EKOTRADE Sp. z o.o. 
Wykaz obiektów podlegających monitorowaniu 

a) system antynapadowy – 31 obiektów: 
- ul.Mickiewicza 64, ul. Mickiewicza 66, ul. Mickiewicza 69, ul. Mickiewicza 16, ul.Mickiewicza 18, 
ul. Tarczyńskiego 1, ul. Wojska Polskiego 107/109, ul. Ogińskiego 16/17, ul. Wąska 13,   ul. Felczaka 3, ul. 
Wielkopolska 15, al. Papieża Pawła II 31, al. Papieża Jana Pawła II 22a, ul.Rycerska 3, ul. Narutowicza 17a, ul. 
Cukrowa 8, ul. Krakowska 71-79, ul. Podgórna 26, ul.Boh. Warszawy 74, ul. Boh. Warszawy 75, ul. 
Kordeckiego 15, ul. Malczewskiego 10, ul.Malczewskiego 12, ul. Szwoleżerów 18,  ul. Wawrzyniaka 15, al. 
Piastów 40B bud.1, al.Piastów 40b bud.3 , al. Piastów 40b bud.4, al. Piastów 40b bud.5 biblioteka, al. Piastów 
40b bud.6, al. Piastów 40b bud.7, 

b) systemy antywłamaniowe 22 obiekty: 
Al. Papieża Jana Pawła II 31wraz z kasą nr 1 i nr2 , ul. Szwoleżerów 18a, ul. Narutowicza 17a,  al. Piastów 40b 
bud nr 1, ul. Krakowska Instytut Historii, ul. Krakowska 71-79, ul. Cukrowa 8, ul. Tarczyńskiego 1 [Biblioteka 
Główna – ochrona mienia zgodnie  z art. 3 i 5 Ustawy z dn. 22.08.1997roku o ochronie osób i mienia (DZ.U.Nr 
114 poz. 740 z późn. Zmianami) polegająca   na monitorowaniu obiektu obowiązkowej ochrony wraz  z reakcją 
Grup Interwencyjnych,  ul. Tarczyńskiego 1  dziekanat,  ul. Mickiewicza 18, ul. Wojska Polskiego107/109, ul. 
Wawrzyniaka 15, Pobierowo Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy ul. Grunwaldzka 66, Al. Papieża Jana 
Pawła II 22a, ul. Mickiewicza 16 i 16a, al. Piastów 40b bud nr 3,4,7; ul. Narutowicza 17, Wielkopolska 15; 
Zespół Pałacowo – parkowy Małkocin. 

c) Ochrona fizyczna obiektu – 2 obiekty: 
- ul. Kordeckiego15 – codziennie od godz. 20.00 do godz. 6.00 z pominięciem miesięcy wakacyjnych tj. lipiec,                 
sierpień i wrzesień 

d) antywłamaniowy system monitoringu: kasy 1 i 2 w budynku administracji przy al. Papieża Jana              
Pawła II 31  

2. Drzwi zewnętrzne prowadzące do obiektów w poszczególnych lokalizacjach są zabezpieczone minimum           
jednym zamkiem i/lub jedną kłódką i/lub minimum jedną zasuwą, ryglem (zasuwa, rygiel - zamykany od               
wewnątrz obiektu).  

3. Drzwi wewnętrzne w obiektach w poszczególnych lokalizacjach są zabezpieczone minimum jednym           
zamkiem i/lub jedną kłódką i/lub minimum jedną zasuwą, ryglem (zasuwa, rygiel - zamykany od wewnątrz               
obiektu). 

4. Okna oraz inne otwory szklane w obiektach w poszczególnych lokalizacjach są zamykane w sposób              
stanowiący przeszkodę, której sforsowanie nie jest możliwe bez użycia siły czego dowodem będą             
pozostawione ślady włamania. Okna oraz inne otwory szklane w większości nie są dodatkowo             
zabezpieczone kratami i/lub żaluzjami i/lub okiennicami i/lub szybami warstwowymi o podwyższonej klasie            
odporności na włamanie. 

 
Wykaz obligatoryjnych klauzul brokerskich zwiększających jakość ubezpieczenia mienia  od kradzieży z 
włamaniem i rabunku 

 



L.p. Nr klauzuli Nazwa klauzuli 

1 2 Klauzula samolikwidacji „małych” szkód 

2 3 Automatycznego ubezpieczenia nowego mienia 

3 4 Automatycznej ochrony dla nienazwanych lokalizacji 

4 5 Automatycznej ochrony dla nowych lokalizacji (miejsca ubezpieczenia) 

5 6 Bezzwłocznej naprawy szkody 

6 10 Niezmienności stanu faktycznego 

7 12 Odkupienia urządzeń 

8 14 Płatności rat 

9 17 Prolongacyjna 

10 19 Reprezentantów 

11 20 Rezygnacji z regresu wobec pracowników 

12 22 Terminu dokonania oględzin 

13 26 Ubezpieczenia urządzeń zewnętrznych 

14 27 Uznania 

15 28 Warunków i taryf 

16 29 Wymiany zamków i czytników 

17 31 Wypłaty odszkodowania z podatkiem VAT 

18 33 Zwrotu składki 

19 34 Kradzież zwykła 

20 37 Klauzula terroryzmu, sabotażu 

21 46 Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie 

 
Numeracja podana w kolumnie 2 odpowiada zestawieniu wszystkich obligatoryjnych klauzul wprowadzonych           
do niniejszej SIWZ, znajdującemu się na str. 25 

II. I.3 Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 
 

Zakres ubezpieczenia 
 

Odpowiedzialność za wszelkie szkody materialne (fizyczne) polegające na utracie przedmiotu ubezpieczenia,           
jego uszkodzeniu lub zniszczeniu wskutek nagłej, nieprzewidzianej i niezależnej od Ubezpieczającego           
przyczyny, a w szczególności spowodowane przez: 
a. działanie człowieka, tj.: niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, świadome i           

celowe zniszczenie przez osoby trzecie, 
b. kradzież z włamaniem z zamkniętego lokalu po pokonaniu wymaganych zabezpieczeń          

przeciwkradzieżowych i rabunek, 
c. działanie ognia (w tym również działania dymu i sadzy) oraz polegające na osmaleniu, przypaleniu, a także                

w wyniku wszelkiego rodzaju eksplozji, implozji, bezpośredniego uderzenia pioruna, upadku pojazdu           
powietrznego oraz w czasie akcji ratunkowej (np: gaszenia, burzenia, oczyszczania zgliszcz), 

d. działanie wody tj. zalania woda z urządzeń wodno-kanalizacyjnych, burzy, powodzi, sztormu, wylewu wód             
podziemnych, deszczu nawalnego, wilgoci, pary wodnej i cieczy w innej postaci oraz mrozu, gradu, śniegu, 

e. działanie wiatru, lawiny, osunięcie się ziemi, 
f. wady produkcyjne, błędy konstrukcyjne, wady materiałowe, które ujawniły się dopiero po okresie            

gwarancji, 

 



g. zbyt wysokie/niskie napięcia w sieci instalacji elektrycznej, 
h. pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych tj. działanie pola          

elektromagnetycznego, indukcji, itp. 
 

Przedmiotem ubezpieczenia mogą być: 
1. sprzęt elektroniczny 
2. wymienne nośniki danych znajdujące się w określonym w dokumencie ubezpieczenia miejscu           

ubezpieczenia lub przechowywania zapasowych kopii zbiorów danych. Ochrona ubezpieczeniowa         
w odniesieniu do zapasowych kopii zbiorów danych udzielona jest również na czas transportu tych kopii               
pomiędzy miejscem ubezpieczenia wymienionym w dokumencie ubezpieczenia a miejscem ich          
przechowywania. 

a także 
3. koszty odtworzenia danych zawartych w zbiorach danych, o ile podlegają one archiwizacji na kopiach              

zapasowych lub w przypadku braku kopii zapasowej, koszt wynagrodzenia eksperta, który potrafi            
odtworzyć dane znajdujące się w uszkodzonym zbiorze 

4. koszty odtworzenia programów licencjonowanych; 
a. oprogramowanie systemowe, 
b. oprogramowanie użytkowe produkcji seryjnej lub indywidualnej. 

 
 
 Miejsce ubezpieczenia: 
Sprzęt stacjonarny: zestawienie sprzętu użytkowanego przez Uniwersytet wraz  z lokalizacjami znajduje się w 
sekcji zamówień Uniwersytetu Szczecińskiego 
Sprzęt przenośny: teren RP + Europa  lub w miejscu ubezpieczenia zgodnie z tabelą 
 

Przedmiot ubezpieczenia:  
Sprzęt elektroniczny stacjonarny, przenośny - zgodny z tabelą 
Dane, nośniki danych , oprogramowanie - limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia 100.000 ZŁ 
 
Archiwizacja danych dokonywana jest w dziennych, miesięcznych i rocznych odstępach czasu. 
 
Zabezpieczenia przeciwpożarowe, przeciwkradzieżowe i przeciwprzepięciowe sprzętu elektronicznego zgodne        
są z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.  
 

Sprzęt elektroniczny wyposażony jest w licencjonowane oprogramowanie antywirusowe aktualizowane w           
całym okresie zamówienie.  
 
Okres ubezpieczenia: 3 letni cykl ubezpieczeniowy, stosownie do dotychczas posiadanej ochrony           
ubezpieczeniowej do 31.01.2022, w tym  
I rok ochrony od  01-02-2019 do 31-01-2020 
II rok ochrony od  01-02-2020 do 31-01-2021 
III rok ochrony od  01-02-2021 do 31-01-2022 
 

L.p. Wydział Przedmiot ubezp. Miejsce ubezp. Rodzaj wartości System 
ubezp. Suma ubezp. (zł) 

1a Wydział Zarządzania 
i Ekonomiki Usług 

Sprzęt elektroniczny 
stacjonarny 

ul. Cukrowa 8, 
Szczecin 

Wartość 
odtworzeniowa SS 8.000.000,00 

1b Wydział Zarządzania 
i Ekonomiki Usług 

Sprzęt elektroniczny 
przenośny - notebooki Teren RP+ Europa Wartość 

odtworzeniowa SS 2.000.000,00 

2a 
Wydział Kultury 
Fizycznej i Promocji 
Zdrowia 

Sprzęt elektroniczny  
stacjonarny 

al. Piastów 40b, 
budynek 7 , ul. 
Narutowicza 17c , 
Cukrowa 12 
Szczecin 

Wartość 
odtworzeniowa SS 78.691,45 

 



 

2b 
Wydział Kultury 
Fizycznej i Promocji 
Zdrowia 

Sprzęt elektroniczny 
przenośny Teren RP+ Europa Wartość 

odtworzeniowa SS 39.956,18 

3a 

Wydział Kultury 
Fizycznej i Promocji 
Zdrowia, Centrum 
Badań 
Strukturalno-Funkcjo
nalnych Człowieka 

Sprzęt elektroniczny 
przenośny ul. Narutowicza 17c , Księgowa brutto SS 731.213,65 

3b 

Wydział Kultury 
Fizycznej i Promocji 
Zdrowia, Centrum 
Badań 
Strukturalno-Funkcjo
nalnych Człowieka 

Sprzęt elektroniczny  
stacjonarny ul. Narutowicza 17c Księgowa brutto SS 4.001.385,18 

 
4 

Wydział Nauk o 
Ziemi  

Sprzęt elektroniczny 
stacjonarny 

Mickiewicz 
16,16a,18 Szczecin Księgowa brutto SS 50.000,00 

5 

Wydział Nauk o 
Ziemi ( Centrum 
Dydaktyczno – 
Badawcze Nauk 
Przyrodniczych 

Sprzęt elektroniczny 
stacjonarny 

Mickiewicz 16a 
Szczecin Księgowa brutto SS 2.500.000,00 

 
6 

Wydział 
Humanistyczny  

Sprzęt elektroniczny 
stacjonarny 

ul. Krakowska 
71-79, ul. 

Ogińskiego 16/17, 
Szczecin 

Księgowa brutto SS 427.000,00 

7 Wydział Filologiczny Sprzęt elektroniczny 
stacjonarny 

al. Piastów 40b, 
Szczecin budynek 4 Księgowa brutto  4.433.816,00 

 
Uwagi dodatkowe: 
Wszystkie składniki mienia ubezpieczane są w systemie sum stałych (z wyjątkiem oprogramowania  i kopii 
danych). 
Dodatkowo zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność za szkody powstałe podczas transportu          
(przenoszenia, przewożenia) w miejscu ubezpieczenia w obrębie lokalizacji. 
 

 
Franszyzy i udziały własne : zniesione 

 
 

 

 
Wykaz obligatoryjnych klauzul brokerskich zwiększających jakość ubezpieczenia sprzętu elektronicznego 

L.p. Nr klauzuli Nazwa klauzuli 

1 1 Automatycznego pokrycia konsumpcji ubezpieczenia 

2 2 Klauzula samolikwidacji „małych” szkód 

3 3 Automatycznego ubezpieczenia nowego mienia 

4 5 Automatycznej ochrony dla nowych lokalizacji (miejsca ubezpieczenia) 

5 6 Bezzwłocznej naprawy szkody 

6 10 Niezmienności stanu faktycznego 

7 12 Odkupienia urządzeń 

8 13 Rezygnacja z zarzutu niedoubezpieczenia 

9 14 Leeway 

10 15 Płatności rat 

11 17 Prolongacyjna 

 



12 18 Przeniesienia mienia 

13 19 Reprezentantów 

14 20 Rezygnacji z regresu wobec pracowników 

15 21 Strajków, rozruchów, zamieszek 

16 22 Terminu dokonania oględzin 

17 26 Ubezpieczenia urządzeń zewnętrznych 

18 27 Uznania 

19 28 Warunków i taryf 

20 30 Wynagrodzenia ekspertów 

21 31 Wypłaty odszkodowania z podatkiem VAT 

22 32 Wyrównania sum ubezpieczenia 

23 33 Zwrotu składki 

24 34 Kradzież zwykła 

25 35 Klauzula ubezpieczenia sprzętu przenośnego 

26 37 Klauzula terroryzmu, sabotażu 

27 38 Klauzula rozliczenia składek 

28 39 Klauzula tymczasowego magazynowania lub chwilowej przerwy w eksploatacji sprzętu 

29 40 Klauzula ubezpieczenia sprzętu od szkód materialnych na czas od daty dostawy do daty 
włączenia do eksploatacji 

30 41 Klauzula IT 

31 46 Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie 

32 48 Klauzula składowania 

33 53 Ubezpieczenie pośredniego uderzenia pioruna 
 
Numeracja podana w kolumnie 2 odpowiada zestawieniu wszystkich obligatoryjnych klauzul wprowadzonych           
do niniejszej SIWZ , znajdującemu się na str. 25 
 
 
II.I.4 Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od rozbicia i uszkodzeń 
 
System ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko 
 
Przedmiot i zakres ubezpieczenia:  
1. Ubezpieczenie obejmuje określone w umowie ubezpieczenia i stanowiące własność lub będące w            

posiadaniu ubezpieczającego szyby i inne przedmioty stanowiące wyposażenie bądź urządzenie budynków,           
lokali oraz innych pomieszczeń użytkowych, wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem. W           
szczególności umowa ubezpieczenia mogą być objęte następujące przedmioty: 
a. szyby okienne i drzwiowe, w tym szyby specjalne tj. szyby antywłamaniowe, płyty szklane warstwowe              

i inne, 
b. oszklenia ścienne i dachowe, 
c. płyty szklane stanowiące składowe części mebli, stołów, lad sklepowych oraz gablot reklamowych, 
d. szklane przegrody ścienne oraz osłony kantorów, boksów i kabin, 
e. tablice reklamowe, szyldy i gabloty poza budynkiem lub lokalem ze szkła, plastiku itp., 
f. neony, reklamy świetlne, tablice świetlne i elektroniczne, 
g. witraże, 

 



h. lustra wiszące, stojące i wmontowane w ścianach, 
i. szklane, ceramiczne i kamienne wykładziny ścian, słupów i filarów. 

2. Ubezpieczeniem objęte są szkody powstałe wskutek stłuczenia, rozbicia lub pęknięcia ubezpieczonych           
przedmiotów. 

3. Za szkodę uważa się utratę lub ubytek wartości ubezpieczonych przedmiotów z powodu ich zniszczenia lub               
uszkodzenia. 

4. Ubezpieczenie obejmuje przedmioty znajdujące się w miejscu określonym w umowie ubezpieczenia. 
 

Suma ubezpieczenia powinna obejmować wartość maksymalną szkody w ubezpieczonych przedmiotów łącznie           
z kosztami ich zamontowania bądź zainstalowania. 
 
 

 
Franszyzy i udziały własne : zniesione 

 
 
 
 
 

Przedmiot ubezpieczenia: zgodny z tabelą 
 
Okres ubezpieczenia: 3 letni cykl ubezpieczeniowy, stosownie do dotychczas posiadanej ochrony           
ubezpieczeniowej do 31.01.2022, w tym  
I rok ochrony od  01-02-2019 do 31-01-2020 
II rok ochrony od  01-02-2020 do 31-01-2021 
III rok ochrony od  01-02-2021 do 31-01-2022 
 

L.p. Wydział Przedmiot ubezp. Miejsce ubezp. Rodzaj wartości System 
ubezp. 

Suma ubezp. 
(zł) 

1 Wydział Zarządzania i 
Ekonomiki Usług. 

Szyby i inne 
szklane 
przedmioty 

ul. Cukrowa 8, 
Szczecin 

Wartość 
odtworzeniowa PR 2.000,00 

2 Zespół Parkowo- 
Pałacowy US 

Szyby i inne 
szklane 
przedmioty – 
zadaszenie wejścia 

Małkocin 37, 
73-110 Stargard 
Szczeciński 

Wartość 
odtworzeniowa PR 5.000,00 

 
 
Wykaz obligatoryjnych klauzul brokerskich zwiększających jakość ubezpieczenia szyb i innych szklanych           
przedmiotów od stłuczenia 

L.p. Nr klauzuli Nazwa klauzuli 

1 1 Automatycznego pokrycia konsumpcji ubezpieczenia 

2 2 Samolikwidacji „małych szkód” 

3 3 Automatycznego ubezpieczenia nowego mienia 

4 4 Automatycznej ochrony dla nienazwanych lokalizacji 

5 5 Automatycznej ochrony dla nowych lokalizacji (miejsca ubezpieczenia) 

6 6 Bezzwłocznej naprawy szkody 

7 15 Płatności rat 

8 17 Prolongacyjna 

9 19 Reprezentantów 

10 21 Strajków, rozruchów i zamieszek 

11 22 Terminu dokonania oględzin 

 



12 23 Ubezpieczenia kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie 

13 27 Uznania 

14 28 Warunków i taryf 

15 31 Wypłaty odszkodowania z podatkiem VAT 

16 46 Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie 

Numeracja podana w kolumnie 2 odpowiada zestawieniu wszystkich obligatoryjnych klauzul wprowadzonych do niniejszej             
SIWZ , znajdującemu się na str. 25 
 
 
 
 
 
 
 
 
II.I.5. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością  i 
posiadanym mieniem 

 
Zakres ubezpieczenia: obejmuje odpowiedzialność cywilną Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie lub 
osób, za które ponosi on odpowiedzialność w związku z prowadzoną działalnością  i posiadanym mieniem 
(ruchomości oraz nieruchomości). 

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje w szczególności odpowiedzialność za szkody: 

- wyrządzone osobom i ich bliskim za które Uniwersytet Szczeciński w Szczecinie ponosi odpowiedzialność, 

- wyrządzone przez osoby, za które - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa - odpowiedzialność ponosi 
Uniwersytet Szczeciński w Szczecinie, w tym osoby zatrudnione na każdej podstawie prawnej oraz osoby nie 
będące pracownikami Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie, w szczególności osoby odbywające studia, 
kształcenie podyplomowe, ćwiczenia w ramach studiów, 

 

- powstałe na skutek badań naukowych, prac rozwojowych, usług badawczych. 

Zakres ubezpieczenia obejmuje m.in. odpowiedzialność cywilną za szkody: 
- powstałe w związku z czynnościami dydaktycznymi nauczycieli akademickich i innych osób nie posiadających 
statutu nauczyciela akademickiego a prowadzących czynności wykonywane w ramach kształcenia studentów 
kształcących się w Uniwersytecie Szczecińskim w Szczecinie, 
- powstałe w związku z czynnościami studentów Uniwersytetu Szczecińskiego podejmowanymi   w ramach 
kształcenia prowadzonego pod nadzorem nauczycieli akademickich i innych osób nie posiadających statusu 
nauczyciela akademickiego a prowadzących czynności w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu 
Szczecińskiego w Szczecinie, 
 
Zakres terytorialny: teren RP 
 
Udział własny: brak.  

 
Franszyza integralna: brak 

 
Franszyza redukcyjna w szkodach rzeczowych: wykupiona 
 
Franszyza redukcyjna w szkodach osobowych: zniesiona (z uwzględnieniem świadczeń ZUS w OC 
pracodawcy). 
 

 



Okres ubezpieczenia: 3 letni cykl ubezpieczeniowy  do 31-01-2022, w tym: 
I rok ochrony od  01-02-2019 do 31-01-2020 
II rok ochrony od  01-02-2020 do 31-01-2021 
III rok ochrony od  01-02-2021 do 31-01-2022 
 

Konsumpcja sumy gwarancyjnej: w ubezpieczeniu zastosowanie ma konsumpcja sumy gwarancyjnej. W           
przypadku wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, na wniosek ubezpieczającego i           
po uzyskaniu akceptacji Zakładu Ubezpieczeń będącego wykonawcą, możliwe będzie podniesienie s.g. do            
poziomu podstawowego (początkowego), przy zastosowaniu dodatkowej składki obliczonej odpowiednio         
według stopy współczynnika procentowego obowiązującego w przetargu. 

 
 
 
 
 
 
 
Dodatkowo zakres ochrony ubezpieczeniowej rozszerza się o: 

L.p. 
Ubezpieczenie OC działalności 

Ogólna suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 
2.000.000 zł 

Suma gwarancyjna 
(zł) 

 
 
1. 

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody osobowe        
(uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć osób poszkodowanych) i rzeczowe (utrata,           
uszkodzenie lub zniszczenie mienia) oraz ich następstwa, w tym utracone korzyści, które            
osoby poszkodowane osiągnęłyby, gdyby nie wyrządzono im szkód. Ochrona obejmuje          
odpowiedzialność za szkody wyrządzone także wskutek rażącego niedbalstwa. 
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną z tytułu czynu        
niedozwolonego. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną z tytułu        
niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania umownego. Ochrona       
ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność za szkody osobowe i rzeczowe wynikłe ze          
zdarzeń polegających na działaniu lub zaniechaniu Uniwersytetu Szczecińskiego w         
Szczecinie lub osób, za które ponosi ona odpowiedzialność, zaistniałych w okresie           
ubezpieczenia. 
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje roszczenia osób poszkodowanych dotyczące szkód        
wynikłych z wypadków zaistniałych w okresie ubezpieczenia, choćby osoby poszkodowane          
zgłosiły je po tym okresie , jednakże w terminie ustawowo przewidzianym, tj. przed             
upływem terminu przedawnienia roszczeń osób poszkodowanych. 

2.000.000,00 

Podlimity 

1. 

OC najemcy nieruchomości 
Odpowiedzialność za szkody powstałe w mieniu nieruchomym, z którego Uniwersytet          
Szczeciński w Szczecinie korzysta na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania,          
leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzych rzeczy 

500.000,00 

2. 

OC pracodawcy 
Odpowiedzialność za szkody osobowe i rzeczowe poniesione przez pracowników         
Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie w wyniku wypadku przy pracy, niezależnie od           
formy zatrudnienia (OC pracodawcy). 

200.000,00 

3. 
Powstałe w następstwie awarii, działania oraz eksploatacji urządzeń mediów ciekłych 
Odpowiedzialność za szkody powstałe w następstwie awarii, działania oraz eksploatacji          
urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania. 

2.000.000,00 

4. Szkody w mieniu wniesionym przez osoby najmujące pomieszczenia mieszkalne 2.000.000,00 

5. Szkody za mienie przechowywane 50.000,00 

 



Odpowiedzialność za szkody w mieniu osób trzecich, w tym mieniu studentów           
przechowywanym w szatniach Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie. 

6. OC za szkody wyrządzone w mieniu pracowników, w tym w pojazdach 2.000.000,00 

7. 

Szkody mające postać czystej straty finansowej  
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony          
postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o szkody mające postać czystej straty          
finansowej. 
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:  
1) powstałe w następstwie działalności nie objętej umową ubezpieczenia,  
2) wyrządzone przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu           
władzy publicznej,  
3) wynikające z naruszenia przepisów zawartych w ustawie o ochronie danych osobowych,            
prawa o nieuczciwej konkurencji, prawa antymonopolowego,  
4) wyrządzone podmiotom powiązanym kapitałowo z ubezpieczonym, jeżeli powstały w          
wyniku udzielonych porad, zaleceń lub instrukcji, 
5) związane ze stosunkiem pracy, 
6) wynikające z niedotrzymania terminów 
7) przekroczenia ustalonych kosztorysów, 
8) wynikające z działalności reklamowej, 
9) powstałe w następstwie tworzenia, dostarczania i wdrażania oprogramowania         
informatycznego, 
10) wyrządzone przez wirusy lub innego rodzaju programy zakłócające pracę programu           
komputerowego, całego komputera, sieci, niezależnie od źródła ich pojawienia się. 

200.000,00 

8. 
Szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobom trzecim przez podwykonawców         
działających w imieniu i na rzecz Ubezpieczającego w zakresie ubezpieczonej          
działalności 

500.000,00 

9. Szkody powstałe po przekazaniu wykonanej pracy lub usługi w użytkowanie odbiorcy 500.000,00 

 
W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za wypadek ubezpieczeniowy należy rozumieć – śmierć,           
uszkodzenie ciała, doznanie rozstroju zdrowia, utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy. 
 
Pracownikiem Uniwersytetu Szczecińskiego jest osoba wykonująca pracę na rzecz Uniwersytetu          
Szczecińskiego niezależnie od podstawy zatrudnienia, w tym osoba zatrudniona w rozumieniu przepisów            
Kodeksu Pracy, osoba świadcząca na rzecz Ubezpieczonego usługi na podstawie umowy zlecenia lub innej              
umowy o podobnym charakterze, a także osoba przyjmująca zamówienie na rzecz Ubezpieczonego na podstawie              
umowy o dzieło. 
 
 
Wykaz obligatoryjnych klauzul brokerskich zwiększających jakość ubezpieczenia odpowiedzialności        
cywilnej 

L.p. Nr klauzuli Nazwa klauzuli 
1 17 Prolongacyjna 
2 27 Uznania 
3 28 Warunków i taryf 

Numeracja podana w kolumnie 2 odpowiada zestawieniu wszystkich obligatoryjnych klauzul wprowadzonych           
do niniejszej SIWZ , znajdującemu się na str. 25 
 
 
Klauzule fakultatywne 
 

1. Klauzula funduszu prewencyjnego 
Ubezpieczyciel przekaże dotację z funduszu prewencyjnego Ubezpieczyciela w wysokości 5% opłaconych w            
danym roku ubezpieczeniowym składek z ubezpieczeń majątkowych zawartych w wyniku przetargu przy            

 



założeniu, że cel prewencyjny, na który zostanie przekazana dotacja, zostanie zaakceptowany przez            
ubezpieczyciela a wszystkie czynności, które zostaną podjęte w związku z wypłaceniem funduszu zrealizowane             
zostaną w oparciu o uregulowania wewnętrzne Ubezpieczyciela obowiązujące w dniu podpisana umowy            
prewencyjnej. Dotyczy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem i              
rabunku, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego i OC z tytułu prowadzenia działalności i posiadania mienia 

2. Klauzula terminu dokonania oględzin (3 dni) 
Ubezpieczyciel dokona oględzin przedmiotu szkody niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 (trzech) dni 
roboczych od momentu powzięcia wiadomości o szkodzie. Po upływie tego terminu Ubezpieczyciel nie może się 
powoływać na fakt braku pozostawienia miejsca szkody bez zmiany przy likwidacji szkody. 
Dotyczy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenia               
sprzętu elektronicznego . 

 
3. Klauzula częściowego zwrotu składki za obniżoną szkodowość 

Z zastrzeżeniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych 
we wniosku o ubezpieczenie oraz ogólnych warunkach,  uzgadnia się, że w przypadku gdy szkodowość 
rozumiana jako suma odszkodowań wypłaconych oraz rezerw szkodowych od zainkasowanej  składki netto w 
okresie ubezpieczenia zamknie się w przedziale określonym poniżej,  umowa ubezpieczenia rozliczona zostanie 
za uzgodnioną składkę z uwzględnieniem rabatu określonego w tabeli.  
Zwrot składki zostanie dokonany w pieniądzu przelewem na konto Zamawiającego. 
Lp. SZKODOWOŚĆ RABAT 
1 0% - 5% 18% 
2 >5% - 10% 12% 
3 >10% - 15% 6% 
4 >15%  0 
Dotyczy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenia               
sprzętu elektronicznego i OC z tytułu prowadzenia działalności i posiadania mienia 

 
4. Klauzula ryzyk nienazwanych  

Na mocy niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej w ubezpieczeniu mienia 
od ognia i innych zdarzeń losowych o szkody w mieniu spowodowane przez inne nienazwane ryzyka zewnętrzne 
niewymienione (niezdefiniowane)  w programie ubezpieczenia, pod warunkiem,  że ryzyka te wystąpiły nagle, 
niespodziewanie i niezależnie od woli ubezpieczonego oraz nie zostały wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej 
na podstawie innych zapisów programu ubezpieczenia i OWU  ubezpieczyciela. 
Dotyczy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych 

 
 

5. Klauzula szkód przepięciowych 
Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się do objęcie ochroną ryzyka szkód 
spowodowanych przepięciem pomimo nieodpowiednich zabezpieczeń przeciwprzepięciowych. Limit nie 
mniejszy niż 5.000 zł 
Dotyczy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych,  ubezpieczenia sprzętu elektronicznego. 

 
6. Klauzula likwidatora szkód 

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się do oddelegowania likwidatora dedykowanego           
do obsługi szkód i roszczeń Ubezpieczonego. Po zawarciu umowy Ubezpieczyciel wskaże imiennie            
likwidatora/ów wraz z podaniem jego/ich danych teleadresowych tj. nr telefonu i adresu email. Ubezpieczony              
nie dopuszcza aby sposób kontaktowania się z likwidatorem odbywał się za pośrednictwem infolinii i ogólnego               
adresu email. O każdej zmianie likwidatora Ubezpieczyciel niezwłocznie poinformuje pisemnie Ubezpieczonego           
i reprezentującego go brokera.  

 

 



 

 

 

 
 
 
UWAGI DODATKOWE 
 

1. Pełne wykazy składników majątkowych podlegających ochronie ubezpieczeniowej dostępne są za          
pomocą komputerowej bazy danych “składników majątkowych” w siedzibie Uniwersytetu         
Szczecińskiego. 

2. Podane sumy ubezpieczenia poszczególnych składników majątku oraz limity do klauzul dodatkowych           
odnoszą się do okresów rocznych ubezpieczeń i są limitami na jedno i wszystkie ryzyka. 

3. Składka za ubezpieczenie płatna w 4 ratach 

4. Zakres ubezpieczeń opisany w slipie jest zakresem minimalnym. Jeżeli w ogólnych warunkach            
ubezpieczeń Wykonawcy, zwanych dalej „OWU” znajdują się dodatkowe uregulowania, z których           
wynika, że zakres ubezpieczeń jest szerszy od opisanego w Umowie, to automatycznie zostają             
włączone do ochrony ubezpieczeniowej Zamawiającego. Zapisy w OWU z których wynika, iż zakres             
ubezpieczenia jest węższy niż zakres opisany poniżej, nie mają zastosowania. 

5. Wszelkie koszty działalności brokerskiej związane z wypełnieniem obowiązków wynikłych z obsługi           
ubezpieczenia rozliczane będą pomiędzy zakładem ubezpieczeń a brokerem. 

TREŚĆ KLAUZUL BROKERSKICH 
Poniższe klauzule będą miały zastosowanie pod warunkiem nie zawężania ochrony ubezpieczeniowej           
wynikającej z OWU w ubezpieczeniu, do którego zostaną włączone. Gdy zgodnie z treścią klauzuli dochodzi do                
zawężenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela w danym ubezpieczeniu w stosunku do stosownych OWU,           
zastosowanie będą miały tylko te zapisy w tych klauzulach, które tej odpowiedzialności nie zawężają. 
 

Nr kl. Nazwa klauzuli 

1 

Automatycznego pokrycia konsumpcji ubezpieczenia 
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych           
we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 
Ubezpieczyciel automatycznie przywróci sumę ubezpieczenia w przypadku jej zmniejszenia wynikającego z           
zastosowania konsumpcji sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowań do poziomu sprzed szkody.           
Ubezpieczający zobowiązany będzie do dopłaty stosownej składki, wynikającej z automatycznego uzupełnienia           
sumy ubezpieczenia przy zastosowaniu ustalonej w umowie ubezpieczenia stawki według systemu pro rata             
temporis. Płatność składki z tytułu doubezpieczenia nastąpi na podstawie otrzymanego dokumentu           
ubezpieczeniowego. Postanowienia niniejszej klauzuli nie mają zastosowania w przypadku szkody całkowitej. 
Nie odnosi się do sumy ubezpieczenia ustalonej w systemie na pierwsze ryzyko  

 



2 

Klauzula samolikwidacji „małych” szkód 
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia strony 

uzgodniły że: 
w przypadku szkody, której szacowana wartość nie przekracza 5.000,00 PLN na dzień jej powstania,              
Ubezpieczający ma prawo po uprzednim zgłoszeniu szkody do Ubezpieczyciela do samodzielnej likwidacji takiej             
szkody, sporządzając uprzednio pisemny protokół zawierający: 

- datę sporządzenia protokołu 
- skład komisji lub dane osoby sporządzającej protokół 

- datę wystąpienia szkody 
- przyczynę powstania szkody (w przypadku gdy jest to możliwe) 

- wykaz uszkodzonego mienia 
- krótki opis zdarzenia ze szczególnym uwzględnieniem przyczyny szkody 

- szacunkową wartość szkody 
- dokumentację fotograficzną 

Po dokonaniu naprawy/odtworzeniu mienia do stanu sprzed szkody Ubezpieczający dostarczy do Ubezpieczyciela 
oprócz ww. dokumentacji, niezbędne do podjęcia decyzji o wypłacie odszkodowania dokumenty,  jakich 

Ubezpieczyciel zażąda odpowiednio do stanu rzeczy (m.in. faktury, kosztorysy) 
Zastrzega się, iż w trakcie trwania samolikwidacji szkody przez ubezpieczonego, w razie powzięcia informacji o 
przekroczeniu wartości 5 000 zł, do dalszej likwidacji szkody wymagane jest zawiadomienie ubezpieczyciela i 

uzyskanie jego zgody. 
W przypadku jeśli szkoda posiada znamiona przestępstwa Ubezpieczony zobowiązuje się także do zawiadomienia             
stosownych organów Policji. 
Powyższe postanowienia, w żadnym razie: 
a) nie zwalniają Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego od obowiązku zgłoszenia Ubezpieczycielowi 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. 
Zamawiający zobowiązany jest do zachowania do dyspozycji Zakładu Ubezpieczeń uszkodzonych elementów           
podlegających wymianie. 

3 

Automatycznego ubezpieczenia nowego mienia 
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i            
innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że: 
1. Obejmuje się ochroną wszystkie nowo nabyte środki trwałe lub wzrost wartości środków trwałych wskutek              

modernizacji, inwestycji itp. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się z dniem ukończenia          
modernizacji lub inwestycji, z dniem przyjęcia środka do ewidencji środków trwałych, bądź też z dniem               
przejścia na Ubezpieczonego ryzyka przypadkowej utraty (zniszczenia, uszkodzenia) w zależności, która z            
powyższych sytuacji zajdzie wcześniej.  

2. Ochrona ubezpieczeniowa odnosi się do miejsc ubezpieczenia wskazanych w umowie ubezpieczenia lub            
włączonych klauzulą nowego miejsca lokalizacji.  

3. Ubezpieczający zobowiązany jest zgłosić zwiększenie sumy ubezpieczenia w terminie do 30 dni po             
zakończeniu każdego półrocza w okresie ubezpieczenia. 

4. Odpowiedzialność Zakład Ubezpieczeń w stosunku do automatycznie ubezpieczonego na mocy niniejszej           
klauzuli mienia ograniczona jest do wysokości kwoty 1.000.000,00 zł. 

5. Klauzula stanowi uzupełnienie ubezpieczenia i dotyczy wszystkich lokalizacji 

4 

Automatycznej ochrony dla nienazwanych lokalizacji 
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków            

ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że: 
Ubezpieczyciel udziela automatycznej ochrony dla mienia w nienazwanych miejscach ubezpieczenia na            

terenie RP z limitem 1.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Warunkiem               
udzielenia takiej ochrony jest posiadanie przez każde takie miejsce ubezpieczenia, co najmniej minimalnych             
zabezpieczeń ppoż. i antywłamaniowych, jakie istnieją w miejscach ubezpieczenia znanych już           
Ubezpieczycielowi” 
 

 



5 

Automatycznej ochrony dla nowych lokalizacji (miejsca ubezpieczenia) 
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i 

innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że: 
1. Ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona na mienie znajdujące się we wszystkich lokalizacjach na            

terenie RP, których użytkowanie Ubezpieczający rozpocznie w okresie ubezpieczenia. Ochrona          
ubezpieczeniowa rozpoczyna się od momentu przyjęcia danej lokalizacji do użytku (np. podpisania umowy             
najmu), pod warunkiem, że adresy tych lokalizacji wraz z wartością znajdującego się w nich mienia zostaną                
podane do wiadomości Zakładu Ubezpieczeń w ciągu 30 dni od momentu przyjęcia ich do użytku. 

2. Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęte mienie podczas transportu (w tym podczas załadunku, rozładunku),             
na wystawach, pokazach i targach oraz mienia stanowiące przedmiot prac budowlano-montażowych (w tym             
podczas prób i testów). 

3. Nowe miejsca ubezpieczenia muszą spełniać wymagania ogólnych warunków ubezpieczenia odnośnie          
zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz przeciwkradzieżowych*.  

4. Maksymalny limit odpowiedzialności na pojedynczą lokalizację wynosi:1.000.000,00 zł. 
5. Składka będzie rozliczana systemem pro rata za okres ubezpieczenia; składka podlegać będzie rozliczeniu w              

okresach kwartalnych, w terminie do 30 dni po upływie każdego kolejnego terminu płatności ustalonego w               
polisie ubezpieczeniowej  
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Bezzwłocznej naprawy szkody 
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i            
innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że: 
w przypadku szkód wymagających natychmiastowej naprawy w celu zachowania ciągłości funkcjonowania           
działalności dopuszcza się możliwość bezzwłocznego dokonania napraw, tj. bezpośrednio po szkodzie przez            
odpowiednio przeszkolone ekipy naprawcze Ubezpieczającego, bądź przez wyspecjalizowane firmy zewnętrzne          
działające na jego zlecenie. W przypadku tego rodzaju szkód, poza dokumentami wymaganymi zgodnie z              
warunkami ubezpieczenia, Ubezpieczający zobowiązany jest do sporządzenia i przedłożenia Zakładowi          
Ubezpieczeń dokumentacji zdjęciowej z miejsca szkody oraz zachowania do dyspozycji Zakładu Ubezpieczeń           
elementów uszkodzonych podlegających wymianie. 
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Dewastacji (wandalizmu, graffiti)  
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejsza klauzula postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia           
oraz pod warunkiem opłacenia przez ubezpieczającego dodatkowej składki ustala się, że: 
1. niniejszą klauzulą objęte jest od zniszczenia lub uszkodzenia wskutek dewastacji, przez którą rozumie się              

celowe rozmyślne zniszczenie oraz uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie w tym            
polegające na uszkodzeniach w wyniku pomalowania (graffiti itp.) 

- budynki lub lokale i znajdujące się w nich mienie ( z wyłączeniem wartości pieniężnych) 
- przedmioty zamocowane na zewnątrz budynków takie jak anteny, oświetlenie, markizy szyldy, zadaszenia             
urządzenia stanowiące osprzęt do różnych instalacji 
- obiekty małej architektury takie jak: lampy oświetleniowe, murki ogrodowe, grille murowane, fontanny, baseny,              
pergole, altany, urządzenia sportowe służące do rekreacji itp. 
2. limit odpowiedzialności ulega pomniejszeniu o kwotę odszkodowania wypłaconego z tytułu ubezpieczenia, o            

których mowa w niniejszej klauzuli. Ubezpieczający może uzupełnić wysokość limitu odpowiedzialności           
opłacając składkę uzupełniającą. 

Klauzula stanowi uzupełnienie ubezpieczenia i dotyczy wszystkich lokalizacji 
Klauzula dewastacji limit odpowiedzialności 100.000,00 zł z podlimitem 15.000,00 zł na szkody „grafitti”. 
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Dostosowania się do przepisów prawa 
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i 

innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że: 
Zakład Ubezpieczeń obejmuje ochroną ubezpieczeniową, uzasadnione i udokumentowane, dodatkowo poniesione          
przez Ubezpieczającego koszty wynikające z konieczności odtworzenia lub naprawienia mienia zgodnie ze            
stosownymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego, które zostały poniesione w związku z powstałą szkodą             
objętą zakresem ubezpieczenia. 
Limit odpowiedzialności: 250.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Klauzula stanowi              
uzupełnienie ubezpieczenia i dotyczy wszystkich lokalizacji 

 



9 

Kosztów akcji ratowniczej 
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i            
innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że: 
Ubezpieczyciel pokrywa ponad sumę ubezpieczenia uzasadnione i udokumentowane koszty akcji ratowniczej           
ubezpieczonego mienia, w tym wynagrodzenie straży pożarnej, poniesione przez Ubezpieczającego lub           
Ubezpieczonego w związku z zaistniałym zdarzeniem losowym objętym umową ubezpieczenia. 
Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej klauzuli stanowi nadwyżkę w stosunku do ochrony             
gwarantowanej w granicach sumy ubezpieczenia w podstawowym zakresie ubezpieczenia mienia. 
Limit odpowiedzialności: 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.            
Klauzula stanowi uzupełnienie ubezpieczenia i dotyczy wszystkich lokalizacji 
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Niezmienności stanu faktycznego 
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i            
innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że: 
Ubezpieczający zwolniony jest z obowiązku zabezpieczenia niezmienności stanu faktycznego po zaistnieniu           
szkody, jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub konieczne jest zapobieżenie dalszym stratom            
wynikającym ze specyfiki działalności lub kontynuowanie prowadzenia działalności przez Ubezpieczonego. 
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Odbudowy w innej lokalizacji 
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i            
innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że: 
Ubezpieczyciel zezwala, aby uszkodzone lub zniszczone mienie mogło być przywrócone do poprzedniego stanu             
w dowolnym miejscu na terenie RP, według uznania Ubezpieczającego oraz w sposób odpowiadający wymogom              
Ubezpieczającego, z zastrzeżeniem, że wysokość odszkodowania w żadnym wypadku nie przekroczy kwoty,            
którą Ubezpieczyciel zobowiązany byłby wypłacić, gdyby uszkodzone lub zniszczone mienie było przywrócone            
do poprzedniego stanu   w dotychczasowej lokalizacji. 
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Odkupienia urządzeń 
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i            
innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że:  
w przypadku szkody obejmującej maszynę, urządzenie lub wyposażenie, którego nie można odkupić ze względu              
na zakończenie jego produkcji, odszkodowanie ustalane będzie do wysokości ceny maszyny, urządzenia,            
wyposażenia o najbardziej zbliżonych parametrach technicznych i wydajności. W żadnym wypadku           
odszkodowanie nie przekroczy sumy ubezpieczenia przyjętej w umowie ubezpieczenia dla danego środka            
trwałego. Odszkodowanie takie nie będzie traktowane jako modernizacja. 
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Rezygnacja z zarzutu niedoubezpieczenia  
Ograniczenia zasady proporcji (w systemie sum stałych  i sum zmiennych)  
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia strony          
uzgodniły, iż: 
- zasada niedoubezpieczenia nie ma zastosowania, jeżeli wysokość szkody nie przekracza 20% sumy             
ubezpieczenia danej kategorii mienia 
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Klauzula Leeway ( zasady proporcji ) 
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia strony          
uzgodniły, iż: 

dla mienia ubezpieczonego w wartości odtworzeniowej w przypadku niedoubezpieczenia zasada proporcji przy 
wypłacie odszkodowania będzie stosowana wyłącznie wówczas, gdy faktyczna wartość ubezpieczonej kategorii 

mienia w dniu powstania szkody przekroczy 130% sumy ubezpieczenia danej kategorii mienia. W przypadku 
mienia ubezpieczonego według wartości księgowej brutto zasada proporcji nie będzie stosowana.  Zasada 

proporcji nie będzie stosowana dla mienia ubezpieczonego w systemie sum zmiennych 
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Płatności rat 
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia strony          
uzgodniły, iż: 
w przypadku wypłaty odszkodowania, Zakład Ubezpieczeń nie będzie potrącać z kwoty odszkodowania rat             
jeszcze nie wymagalnych, a raty nieopłacone nie stają się wymagalne. Klauzula ta ma zastosowanie w przypadku,                
gdy wartość szkody jednostkowej nie przekracza 10.000,00 zł 
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Poszukiwania wycieków 
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i           
innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że: 

ochrona ubezpieczeniowa obejmuje koszty poszukiwania wycieków z instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz           
usunięcia skutków takich poszukiwań maksymalnie do wysokości 20.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w               
okresie ubezpieczenia. 
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Prolongacyjna 
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia 

oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że: 
brak wpłaty przez Ubezpieczającego składki lub I raty w terminie przewidzianym w umowie ubezpieczenia, nie               
powoduje wygaśnięcia (rozwiązania) umowy, ani zawieszenia udzielanej ochrony ubezpieczeniowej i nie może            
być podstawą do odstąpienia przez Ubezpieczyciela od umowy ze skutkiem natychmiastowym. W sytuacji braku              
opłaty składki lub raty składki Ubezpieczyciel zobowiązany jest wyznaczyć Ubezpieczającemu na piśmie            
dodatkowy, co najmniej 14 dniowy, termin do zapłaty składki (raty). W przypadku nie dokonania wpłaty w                
wyznaczonym terminie, Ubezpieczyciel może odstąpić od umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym. 
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Przeniesienia mienia 
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków  ubezpieczenia i 

innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że: 
1. Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową maszyny, urządzenia i wyposażenie, niskocenne         

składniki majątku oraz inne mienie stanowiące własność Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego bądź będące            
w ich posiadaniu na podstawie tytułu prawnego od szkód powstałych w tym mieniu podczas transportu na                
terenie RP. Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy wyłącznie transportów, które spełniają łącznie następujące           
kryteria: 
a) transport wykonywany jest pomiędzy lokalizacjami, w których Ubezpieczony lub Ubezpieczający          

prowadzi działalność, 
b) transport wykonywany jest przez Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego lub osoby, za które ponoszą            

one odpowiedzialność, 
c) transport wykonywany jest przy użyciu środka transportu stanowiącego własność Ubezpieczonego lub           

Ubezpieczającego  bądź  będącego w ich posiadaniu na podstawie tytułu prawnego. 
2. Ubezpieczeniem nie są objęte jakiekolwiek szkody powstałe podczas lub w związku transportem            

dokonywanym przez osoby trzecie na podstawie jakichkolwiek umów cywilnoprawnych, w szczególności           
umów przewozowych, spedycyjnych lub umów o świadczenie usług logistycznych. 

3. Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody powstałe wskutek następujących zdarzeń losowych: 
a) pożar, bezpośrednie uderzenie pioruna, eksplozja, upadek statku powietrznego, huragan, deszcz nawalny,           

powódź, grad, lawina, trzęsienie ziemi, osuwanie i zapadanie się ziemi, uderzenie pojazdu, huk             
ponaddźwiękowy, dym i sadza, upadek drzew, budynków lub budowli, 

b) wypadek, jakiemu uległ środek transportu, 
c) rabunek, 
d) kradzież mienia wraz ze środkiem transportu, 
e) kradzież z włamaniem. 

4. W odniesieniu do szkód powstałych wskutek kradzieży mienia wraz ze środkiem transportu lub kradzieży z               
włamaniem Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność tylko wówczas, gdy środek transportu był zamknięty           
na zamki fabryczne i pozostawiony na terenie ogrodzonym stałym parkanem, zamkniętym i oświetlonym w              
porze nocnej oraz całodobowo dozorowanym. 

5. Za początek transportu uważa się moment rozpoczęcia załadunku ubezpieczonego mienia, a za koniec             
transportu moment zakończenia wyładunku w miejscu docelowym. Szkody powstałe w wyniku           
wymienionych zdarzeń losowych mających miejsce podczas załadunku i rozładunku mienia są objęte            
ubezpieczeniem. 

6. Ochroną nie są objęte szkody: 
- powstałe wskutek niewłaściwego załadowania lub oznakowania, opakowania niezgodnego z obowiązującymi           

normami lub zwyczajami bądź jego braku, jak również wskutek obciążenia środka transportu ponad             
dopuszczalną ładowność, 

-  powstałe wskutek nieprawidłowego zamocowania  lub rozmieszczenia ładunku w pojeździe, 
- powstałe wskutek nieprzystosowania danego środka transportu do specyfiki i właściwości przewożonego w nim              

mienia, 
- powstałe wskutek wady ukrytej przewożonego mienia, naturalnego ubytku wagi, ilości lub objętości 

 



-  powstałe wskutek złego stanu technicznego środka transportu, 
- powstałe w wyniku nietrzeźwości, stanu po użyciu alkoholu lub odurzenia narkotykami lub innymi podobnie               

działającymi substancjami osoby kierującej środkiem transportu lub użycia przez tę osobę środków            
farmaceutycznych lub leków po użyciu, których przeciwwskazane jest kierowanie pojazdami, 

- powstałe podczas przewozu mienia w ramach transportu dokonywanego w obrębie tej samej nieruchomości              
(posesji) 

7. Ochrona ubezpieczniowa nie obejmuje transportu: obrazów i wszelkich innych dzieł sztuki oraz mienia              
załadowanego w stanie uszkodzonym  i zdekompletowanym 

8.    Limit odpowiedzialności: 100.000,00zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  Klauzula 
stanowi uzupełnienie ubezpieczenia i dotyczy wszystkich lokalizacji 

9.     Franszyza redukcyjna: 1.000,00 PLN dla każdej szkody 
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Reprezentantów 
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i            
innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że  
Strony uzgadniają, że niezależnie od postanowień zawartych w warunkach ubezpieczenia, dla potrzeb niniejszej             
umowy ubezpieczenia, wyłączenie odpowiedzialności Wykonawcy odnośnie winy umyślne i rażącego          
niedbalstwa, ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do osób będących Rektorem, Prorektorem, Dziekanem            
Uniwersytetu Szczecińskiego. Tym samym, potwierdzone zostaje, że zakres ochrony zostaje rozszerzony o            
szkody powstałe w wyniku rażącego niedbalstwa oraz winy umyślnej, spowodowane przez pracowników            
Zamawiającego innych niż reprezentanci wymienieni w niniejszej klauzuli. 
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Rezygnacji z regresu wobec pracowników 
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia,           
ustala się że:  
Ubezpieczyciel zrzeka się przysługującego mu na podstawie art. 828 k. c. prawa do roszczenia zwrotnego wobec                
sprawcy szkody z tytułu wypłaty odszkodowania Ubezpieczonemu, w przypadku gdy sprawcą szkody jest             
pracownik, osoba świadcząca na rzecz Ubezpieczonego pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, student.            
Niniejsza klauzula nie dotyczy szkód wyrządzonych przez te osoby umyślnie. 
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Strajków, rozruchów i zamieszek 
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i            
innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że  
1. Ubezpieczyciel. udziela Ubezpieczającemu ochrony ubezpieczeniowej za szkody w mieniu powstałe wskutek           

zdarzeń losowych objętych ochroną ubezpieczeniową oraz akcji ratowniczej prowadzonej w związku z tymi             
zdarzeniami, będącymi bezpośrednim następstwem strajków, rozruchów, lub zamieszek społecznych.  

2. Przez strajki, rozruchy oraz zamieszki społeczne rozumie się: 
a) działanie osoby lub grupy osób, powodujące zakłócenia porządku publicznego, z wyjątkiem tych działań,             

które są powiązane ze zdarzeniami określonymi w pkt. 4 niniejszej klauzuli; 
b) działanie legalnie ustanowionej władzy zmierzające do przywrócenia porządku publicznego lub          

zminimalizowania skutków zakłóceń; 
c) umyślne działanie strajkującego lub poddanego lokautowi pracownika, mające na celu wspomożenie           

strajku lub przeciwstawienie się lokautowi; 
d) działanie legalnie ustanowionej władzy zapobiegające takim czynnościom lub działającej w celu           

zminimalizowania skutków takich czynności. 
3. Z ochrony ubezpieczeniowej wyłącza się szkody: 

a) wynikłe z całkowitego lub częściowego zaprzestania działalności, opóźnień lub zakłóceń działalności; 
b) powstałe wskutek trwałego lub tymczasowego zajęcia, w wyniku konfiskaty lub rekwizycji przez legalną             

władzę; 
c) szkód pośrednich lub następczych jakiegokolwiek rodzaju oraz odpowiedzialności lub jakichkolwiek          

płatności przewyższających odszkodowanie za szkody określone w niniejszej Klauzuli. 
4. Z ochrony ubezpieczeniowej pozostają wyłączone także szkody będące bezpośrednim lub pośrednim           

następstwem: 
a) działań wojennych, wojny domowej, wprowadzenia stanu wojennego lub stanu wyjątkowego, powstania           

zbrojnego, rewolucji, konfiskaty lub innego rodzaju przejęcia przedmiotu ubezpieczenia przez rząd lub            
inne władze kraju, sabotażu, blokady,  

 



b) aktów terroryzmu, przez które rozumie się wszelkiego rodzaju działania mające na celu wprowadzenie             
chaosu, zastraszenie ludności lub dezorganizację życia publicznego dla osiągnięcia określonych skutków           
ekonomicznych, politycznych, religijnych, ideologicznych, socjalnych lub społecznych, 

c) wszelkich działań przedsięwziętych w związku z kontrolowaniem, zapobieganiem lub zwalczaniem          
skutków zdarzeń wymienionych w pkt. 1 i 2, 

5. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi: 1.000.000zł. Jako             
jedno zdarzenie należy traktować wszystkie szkody powstałe w nieprzerwanym okresie 168 godzin od             
zaistnienia pierwszej szkody objętej ochroną ubezpieczeniową na warunkach niniejszej Klauzuli. 

6. Franszyza redukcyjna:  2.000zł 
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Terminu dokonania oględzin 
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i 

innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że: 
Ubezpieczyciel dokona oględzin przedmiotu szkody niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 5 (pięć) dni 

roboczych od momentu powzięcia wiadomości o szkodzie. Po upływie tego terminu Ubezpieczyciel nie może się 
powoływać na fakt braku pozostawienia miejsca szkody bez zmiany przy likwidacji szkody. 
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Ubezpieczenia kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie 
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i            
innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że 
Zakład Ubezpieczeń pokrywa ponad sumę ubezpieczenia uzasadnione i udokumentowane koszty poniesione           
przez Ubezpieczającego wynikłe z zaistnienia szkody objętej umową ubezpieczenia, powstałe w związku z             
uprzątnięciem pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki/ demontażu części niezdatnych do użytku,             
ich wywozem, składowaniem lub utylizacją. Ochrona obejmuje również koszty demontażu i ponownego montażu             
nieuszkodzonych części ubezpieczonego mienia, jeżeli czynności takie są niezbędne w celu przeprowadzenia            
naprawy mienia dotkniętego szkodą. Powyższe koszty objęte są ochroną ubezpieczeniową do limitu            
odpowiedzialności w wysokości 10% wartości szkody, jednak nie więcej niż 1000.000,00 zł w okresie              
ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy kosztów związanych z usunięciem zanieczyszczeń wody           
lub gleby i jej rekultywacją. 

W przypadku niedoubezpieczenia mienia, świadczenie wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń tytułem zwrotu 
kosztów wymienionych w niniejszej klauzuli jest zmniejszane w takim stosunku jak odszkodowanie tj. 

proporcjonalnie do stopnia zaniżenia sumy ubezpieczenia mienia. 
Powyższy limit stanowi nadwyżkę w stosunku do ochrony gwarantowanej w granicach sumy ubezpieczenia i jest 

niezależny ( dodatkowy) od postanowień OWU w tym zakresie. 
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Ubezpieczenia kosztów zabezpieczenia przed szkodą 
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i            
innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że  
w razie zajścia zdarzenia losowego objętego ochrona ubezpieczeniową, Zakład Ubezpieczeń pokrywa ponad sumę             
ubezpieczenia uzasadnione i udokumentowane koszty zabezpieczenia przed szkodą bezpośrednio zagrożonego          
mienia.  
Limit odpowiedzialności w ramach niniejszej klauzuli wynosi 10% sumy ubezpieczenia mienia bezpośrednio            
zagrożonego szkodą, nie więcej niż 500.000,00 zł. 
W przypadku niedoubezpieczenia mienia, świadczenie wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń tytułem zwrotu           
kosztów wymienionych w niniejszej klauzuli jest zmniejszane w takim stosunku jak odszkodowanie tj.             
proporcjonalnie do stopnia zaniżenia sumy ubezpieczenia mienia. 
Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej klauzuli stanowi nadwyżkę w stosunku do ochrony             
gwarantowanej w granicach sumy ubezpieczenia w podstawowym zakresie ubezpieczenia mienia.  
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 Ubezpieczenia drobnych prac (robót) budowlanych  
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą zapisów OWU, i innych postanowień umowy            
ubezpieczenia, ustala się, że: 
Ubezpieczyciel obejmuje ochroną szkody w mieniu zgłoszonym do ubezpieczenia, powstałe w związku z              

prowadzonymi drobnymi pracami remontowo-budowlanymi związanymi m.in. z budową bądź montażem,          
przebudową lub wznoszeniem, remontem, naprawą lub konserwacją, itp. oraz związanymi z tym próbami i              
testami, zarówno w mieniu, na którym bezpośrednio prowadzone są te prace/roboty, jak i w mieniu nie objętym                 
zakresem i przedmiotem tych prac/robót (mienie otaczające). 

 



1. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu umownego włączenia klauzuli drobnych prac         
remontowo/budowlanych ograniczona zostaje do kwoty odpowiadającej 10% łącznej sumy ubezpieczenia          
mienia, ale nie więcej niż 1.000.000 PLN. 

2. Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe w związku z prowadzonymi przez           
Ubezpieczonego, w obrębie ubezpieczonych lokalizacji, pracami remontowo/budowlanymi pod warunkiem,         
że: 

a) prace takie nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę; 
b) prace te nie naruszają stabilności konstrukcji nośnej i dachowej budynku/budowli, w którym są prowadzone; 
c) prowadzone prace nie mają wpływu na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub innych zabezpieczeń,            

których istnienie Ubezpieczający zadeklarował we wniosku o ubezpieczenie. 
3. Na całkowitą sumę ubezpieczenia na warunkach niniejszej klauzuli składają się: 
a) wartość wykonanych prac remontowo/budowlanych; 
b) koszty robocizny i pracy sprzętu; 
c) wartość wszystkich maszyn, urządzeń etc. będących przedmiotem robót budowlanych i prac montażowych            

oraz materiałów stanowiących własność Ubezpieczonego lub będące w jego posiadaniu na podstawie innego             
stosunku prawnego. 

5. Szkody w mieniu będącym przedmiotem ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych powstałe 
bezpośrednio lub pośrednio w wyniku prowadzenia prac remontowo/budowlanych, pozostają ubezpieczone 
maksymalnie do limitu określonego w tej klauzuli, jeśli zdarzenie powodujące szkodę jest objęte zakresem 

ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. 
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Ubezpieczenia urządzeń zewnętrznych 
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i           
innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że: 
Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową od ryzyka kradzieży urządzenia zewnętrzne należące do            

Ubezpieczającego, zainstalowane na budynkach lub budowlach stanowiących własność lub użytkowanych przez           
Ubezpieczającego. 
Urządzenia powinny być zainstalowane i zabezpieczone w taki sposób, aby ich wymontowanie nie było możliwe               
bez pozostawienia śladów użycia siły lub narzędzi. 
Limit odpowiedzialności: 50.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. 
Klauzula stanowi uzupełnienie ubezpieczenia i dotyczy wszystkich lokalizacji. 
Franszyza redukcyjna: 10% wartości szkody, nie mniej niż 500 zł. 
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Uznania  
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i           
innych postanowień umowy ubezpieczenia, Ubezpieczyciel uznaje, że: 
przy zawieraniu umowy ubezpieczenia znane mu były wszelkie okoliczności, które są istotne z punktu widzenia               
oceny ryzyka. Niniejsze postanowienie nie dotyczy sytuacji, kiedy okoliczności, o które zapytywał            
Ubezpieczyciel przed zawarciem umowy ubezpieczenia zostały podane niezgodnie z prawdą. 
W pozostałym zakresie obowiązują regulacje zawarte w kodeksie cywilnym. 
Postanowienia niniejszej klauzuli nie mają zastosowania do przypadku uregulowanego w art. 816 kodeksu             
cywilnego 
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Warunków i taryf 
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia          
oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że: 
w przypadku doubezpieczenia, uzupełniania lub podwyższania sumy ubezpieczenia lub limitu odpowiedzialności            

w okresie ubezpieczenia, zastosowanie mieć będą warunki umowy oraz stawki ubezpieczeniowe obowiązujące w             
umowie ubezpieczenia w dniu dokonywania zmiany. Postanowienia niniejszej klauzuli nie mają zastosowania do             
przypadków uregulowania w art. 816 kodeksu cywilnego. 
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Wymiany zamków i czytników 
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i innych postanowień umowy             
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że: 

Ubezpieczyciel pokrywa koszty wymiany zamków i czytników w związku z utratą kluczy lub kart               
magnetycznych w następstwie kradzieży z włamaniem do lokalu lub rabunku. 
Limit odpowiedzialności 20.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
Klauzula stanowi uzupełnienie ubezpieczenia i dotyczy wszystkich lokalizacji 

30 Wynagrodzenia ekspertów 

 



Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i            
innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że: 
1. Zakład Ubezpieczeń obejmuje ochroną ubezpieczeniową wynagrodzenia należne ekspertom zewnętrznym:         

architektom, inspektorom, inżynierom, konsultantom, które Ubezpieczający zobowiązany jest zapłacić, a          
których zatrudnienie jest konieczne w celu odtworzenia mienia dotkniętego szkodą, za którą Zakład             
Ubezpieczeń zobowiązał się wypłacić odszkodowanie na mocy powyższych warunków, pod warunkiem, że            
zatrudnienie eksperta było uzgodnione i zaakceptowane przez Zakład Ubezpieczeń  

2. Z zakresu ubezpieczenia na warunkach niniejszej klauzuli wyłączone są koszty poniesione na wyliczenie i              
przygotowanie roszczenia przez Ubezpieczającego 

3. Z tytułu ubezpieczenia powyższych kosztów Zakład Ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność do wysokości           
obowiązujących stawek rynkowych. 

4. W przypadku niedoubezpieczenia mienia, świadczenie wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń tytułem zwrotu           
kosztów wymienionych w niniejszej klauzuli jest zmniejszane w takim stosunku jak odszkodowanie tj.             
proporcjonalnie do stopnia zaniżenia sumy ubezpieczenia mienia. 

5. Limit odpowiedzialności: 50.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
6. Klauzula stanowi uzupełnienie ubezpieczenia i dotyczy wszystkich lokalizacji 
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Wypłaty odszkodowania z podatkiem VAT 
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia           
oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że: 
wypłata odszkodowania nastąpi według wartości uwzględniającej podatek VAT, pod warunkiem, iż suma            
ubezpieczenia będzie również zawierała ww. podatek, a Ubezpieczający nie ma możliwości odliczenia (odpisu)             
tego podatku. 
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Wyrównania sum ubezpieczenia 
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i            
innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się że: 

w przypadku, gdy suma ubezpieczenia którejkolwiek z kategorii ubezpieczanego mienia lub nakładów             
adaptacyjnych w dniu szkody jest wyższa niż ich wartość (nadubezpieczenie), w przypadku szkody nadwyżka ta               
zostanie rozłożona na te pozycje, co do których występuje niedoubezpieczenie lub w odniesieniu do których suma                
ubezpieczenia jest niewystarczająca ze względu na poniesione koszty związane z uniknięciem lub ograniczeniem             
rozmiaru szkody. Wyrównanie sum ubezpieczenia dotyczy wyłącznie przedmiotów ubezpieczenia obejmowanych          
ochroną w systemie sum stałych w ramach pojedynczego miejsca ubezpieczenia. 
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Zwrotu składki 
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i            
innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się że: 
w przypadku, gdy w okresie ubezpieczenia suma ubezpieczenia mienia ulegnie zmniejszeniu wskutek jego             
zbycia, rozbiórki bądź likwidacji, Ubezpieczyciel dokona rozliczenia składki za niewykorzystany okres           
ubezpieczenia,  pod warunkiem, że nie zostało  wypłacone odszkodowanie 
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Kradzież zwykła 
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia          
ustala się, że: 
zakres ochrony ubezpieczeniowej rozszerza się o ryzyko kradzieży zwykłej ubezpieczonego mienia. Dla potrzeb              

niniejszych postanowień za kradzież zwykłą rozumie się zabór mienia (bez oznak włamania) w celu              
przywłaszczenia. 
Ubezpieczający/Ubezpieczony jest zobowiązany do zawiadomienia policji, bezzwłocznie po odkryciu         
wystąpienia szkody. 
Udział własny w każdej szkodzie: 500,00 zł za wyjątkiem szkód na mieniu pracowników gdzie udział własny                
wynosi 100,00 zł 
Maksymalny limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla kradzieży             
zwykłej: 20.000,00 zł 
Klauzula stanowi uzupełnienie ubezpieczenia i dotyczy wszystkich lokalizacji. 
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Klauzula ubezpieczenia sprzętu przenośnego stanowiącego własność Ubezpieczającego 
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia          
sprzętu elektronicznego, ustala się iż: 
Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialność za szkody powstałe w             

elektronicznym sprzęcie przenośnym należącym do Ubezpieczającego (również w telefonach komórkowych)          
użytkowanym do celów służbowych poza miejscem ubezpieczenia określonym w polisie. 

 



W przypadku kradzieży z włamaniem ubezpieczonych przedmiotów z pojazdu Ubezpieczyciel odpowiada tylko            
wtedy, gdy: 
- pojazd posiada trwałe zadaszenie (jednolita sztywna konstrukcja) 
- w trakcie postoju podczas transportu pojazd został prawidłowo zamknięty na wszystkie istniejące zamki i               
włączony został sprawnie działający system alarmowy 
- kradzież z włamaniem miała miejsce pomiędzy godziną 6.00 a 22.00 (ograniczeń czasowych nie stosuje się, gdy                 
pojazd z transportowanym sprzętem był pozostawiony na parkingu strzeżonym lub w zamkniętym garażu) 
- sprzęt pozostawiony w pojeździe jest niewidoczny z zewnątrz, np. w bagażniku. 
W każdym przypadku utraty sprzętu (w tym również telefonów) w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku                
Ubezpieczony ponosi udział własny w wysokości 15% wartości szkody nie mniejszy jednak od ustalonego w               
polisie. 
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody objęte ubezpieczeniem Auto-Casco i OC sprawcy szkody oraz powstałe              
wskutek niewłaściwego, niezgodnego z zaleceniami producenta opakowania lub jego braku. 
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Klauzula ubezpieczenia szkód powstałych wskutek huraganu 
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU sprzętu elektronicznego, ustala           
się, że  
Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody w sprzęcie elektronicznym spowodowane przez huragan. 
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Klauzula aktów terroryzmu 
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i            
innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że: 
do zakresu ochrony ubezpieczeniowej włącza się szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w wyniku zdarzeń               

losowych objętych ochroną ubezpieczeniową oraz akcji ratowniczej prowadzonej w związku z tymi zdarzeniami,             
będącymi bezpośrednim następstwem aktów terroryzmu. 
1. Przez akty terroryzmu rozumie się wszelkiego rodzaju działanie mające na celu wprowadzenie chaosu,             

zastraszenie ludności lub dezorganizację życia publicznego dla osiągnięcia określonych skutków          
ekonomicznych, politycznych, religijnych, ideologicznych, socjalnych lub społecznych, 

2. Z zakresu ochrony wyłączone są szkody spowodowane uwolnieniem lub wystawieniem na działanie            
substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych, nuklearnych jak również wszelkie szkody          
spowodowane atakiem elektronicznym, włączając w to włamania komputerowe lub wprowadzenie          
jakiejkolwiek formy wirusa komputerowego. 

3. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 1.000.000zł 
4. Franszyza redukcyjna : 10% wysokości szkody,  nie mniej niż 2.000zł 
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Klauzula rozliczenia składek 
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia,           
ustala się że: 
wszelkie płatności wynikające z niniejszej umowy dotyczące dopłaty składki bez zwrotu składki dokonywane              

będą w systemie pro rata za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej. 
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Klauzula tymczasowego magazynowania lub chwilowej przerwy w eksploatacji sprzętu 
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia           
sprzętu elektronicznego, ustala się że: 
Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialność za szkody z tytułu            
utraty lub uszkodzenia sprzętu elektronicznego, który wcześniej sprawny technicznie i eksploatowany pozostaje            
chwilowo nie użytkowany lub tymczasowo magazynowany w miejscu ubezpieczenia wskazanym w polisie. Przez             
termin „tymczasowo” rozumie się okres nie przekraczający 6 m-cy. 
Ubezpieczający zobowiązany jest w terminie 7 dni roboczych od dnia zajścia zmian powiadomić Ubezpieczyciela              
o dacie rozpoczęcia tymczasowego magazynowania oraz o miejscu magazynowania jeżeli jest ono inne niż              
określone w polisie. Zaniechanie tego obowiązku powoduje wygaśnięcie ochrony ubezpieczeniowej sprzętu           
ubezpieczonego na podstawie niniejszej Klauzuli. 
Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt magazynowany w celach handlowych lub najmu lub             
leasingu. 
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Klauzula ubezpieczenia sprzętu od szkód materialnych na czas od daty dostawy do daty włączenia do               
eksploatacji 
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia           
sprzętu elektronicznego, ustala się że: 

 



Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialność za szkody materialne            
powstałe w sprzęcie elektronicznym/ częściach od daty dostawy do planowanej daty włączenia do eksploatacji              
pod warunkiem, że: 
- sprzęt elektroniczny/ części są magazynowane w oryginalnych opakowaniach i pomieszczeniach do tego             
przystosowanych, 
- termin magazynowania i montażu nie przekracza 6 m-cy od daty dostawy. O przedłużeniu tego okresu                
Ubezpieczyciel musi być poinformowany przez Ubezpieczającego w terminie 24 godzin. Ubezpieczyciel           
przedłuża ochronę ubezpieczeniową ponad te 6 m-cy ale zastrzega sobie prawo ustanowienia warunków, 
- ochrona ubezpieczeniowa w ramach tej klauzuli kończy się z chwilą przekazania sprzętu do ponownej               
eksploatacji. Od tego momentu zakres ochrony obowiązuje zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia sprzętu             
elektronicznego. 
Ochrona ubezpieczeniowa w ramach tej klauzuli pokrywa wyłącznie szkody, które w dostarczanym, względnie             
przekazanym sprzęcie/częściach powstały, o ile mienie to zostało wykazane do ubezpieczenia. Szkody, które             
powstały w związku z transportem lub montażem ubezpieczonego sprzętu względnie szkody które są pokrywane              
przez producenta, dostawcę lub firmę montującą, nie są przedmiotem tego ubezpieczenia. 
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Klauzula IT 
W ramach niniejszej umowy ubezpieczenia Ubezpieczyciel odpowiada za szkody rzeczowe, przez które rozumie             
się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem. 
W tym znaczeniu za szkodę rzeczową nie uważa się fizycznego uszkodzenia i/lub zniszczenia danych lub               
oprogramowania, a w szczególności jakichkolwiek niekorzystnych w nich zmian spowodowanych przez           
skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy. 

Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są: 
1. szkody w danych lub oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub uszkodzenia, w szczególności             

wszelkie niekorzystne w nich zmiany spowodowane przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich            
pierwotnej formy, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty                
wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności. 

2. szkody w danych lub oprogramowaniu będące następstwem ograniczenia zakresu funkcjonalności,          
użytkowania lub dostępności do nich, jak również powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą               
zysku, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z                 
przerwy lub zakłóceń w działalności. 

Jednakże – mimo wprowadzenia powyższych wyłączeń z ochrony ubezpieczeniowej oraz z zastrzeżeniem            
warunków, zakresu, postanowień i wyłączeń zapisanych w umowie ubezpieczenia –szkody rzeczowe w danych i              
oprogramowaniu są objęte ochroną. 
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Zapłaty składki 
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i            
innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że: 
jeżeli zapłata składki albo raty składki dokonywana jest w formie przelewu bankowego, za datę zapłaty uważa się                 
datę złożenia zlecenia zapłaty w banku na właściwy rachunek Ubezpieczyciela pod warunkiem, że na rachunku               
Ubezpieczającego znajdowała się wystarczająca ilość wolnych środków. Jeżeli zapłata składki lub raty składki             
dokonywana jest w formie przekazu pocztowego, za datę zapłaty uważa się datę stempla pocztowego. W innym                
przypadku za datę zapłaty uważa się datę, w której pełna kwota składki lub jej raty znalazła się na rachunku                   
Ubezpieczyciela w taki sposób, że mógł nią dysponować.” 
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Klauzula badań technicznych 
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy generalnej oraz OWU AC            
wprowadza się następujące postanowienia: 
1. Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie za szkodę zaistniałą z ubezpieczenia AC, gdy w momencie            

powstania szkody pojazd nie posiadał ważnego okresowego badania technicznego – jeżeli w odniesieniu do              
tego pojazdu obowiązuje wymóg dokonywania okresowych badań technicznych. 

2. Zapisy ust. 1 dotyczą wyłącznie sytuacji, kiedy szkoda wystąpiła nie później niż 30 dni od daty wygaśnięcia                  
okresu ważności badania technicznego, o ile stan techniczny pojazdu nie miał wpływu na powstanie szkody. 
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Klauzula potrącania rat składek w AC 
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy generalnej oraz OWU AC            
wprowadza się następujące postanowienia: 
Jeżeli składka za ubezpieczenie AC była płatna w ratach, a zaszła szkoda z tytułu której Ubezpieczyciel jest                 
zobowiązany do wypłaty odszkodowania, wówczas: 
1. w przypadku szkody częściowej Ubezpieczyciel nie będzie dokonywał potrącenia kolejnych, należnych rat            

składki; 
2. raty składki będą opłacane zgodnie z terminami określonymi w umowie ubezpieczenia 
3. w przypadku szkody całkowitej lub kradzieżowej należne odszkodowanie zostanie pomniejszone o sumę            

nieopłaconych do chwili dokonania wypłaty odszkodowania należnych rat składki. 
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Klauzula ważności dokumentów 
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy generalnej oraz OWU AC            
wprowadza się następujące postanowienia: 
1. Ubezpieczyciel rozszerza odpowiedzialność w ubezpieczeniu AC o szkody spowodowane przez           
Ubezpieczającego, ubezpieczonego lub inną osobę uprawnioną do korzystania z pojazdu, jeśli spowodowała ona             
szkodę kierując pojazdem i nie posiadała w chwili powstania szkody wymaganych uprawnień do kierowania              
pojazdem 
2. Niezależnie od postanowień ust. 1 Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone przez kierującego: 
1) który w ogóle nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdem; 
2) który posiadał uprawnienia do kierowania pojazdem, ale ich ważność skończyła się więcej niż 30 dni przed                 
datą spowodowania szkody; 

3) której uprawnienia do prowadzenia pojazdu zostały przed spowodowaniem szkody cofnięte przez Policję lub 
inną uprawnioną do tego jednostkę administracji państwowej. 
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Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie 
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia           
oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że: 
zapisane w umowie ubezpieczenia skutki nie zawiadomienia Zakład Ubezpieczeń o szkodzie w odpowiednim             
terminie, mają zastosowania tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy nie zawiadomienie w terminie miało wpływ na                
ustalenie odpowiedzialności Zakład Ubezpieczeń lub ustalenie wysokości odszkodowania. 
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Klauzula katastrofy budowlanej 
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i           
innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że:  
ochroną ubezpieczeniową objęte zostają szkody powstałe w wyniku katastrofy budowlanej rozumianej jako            
samoistne, niezamierzone i gwałtowne zawalenie się całości bądź części obiektu niezależnie od przyczyny             
pierwotnej.  
Poza pozostałymi niezmienionymi niniejszą klauzulą wyłączeniami określonymi w ogólnych warunkach          
ubezpieczenia i umowie ubezpieczenia, niniejsza klauzula nie obejmuje szkód w obiektach: 
50 letnich- dla obiektów o konstrukcji drewnianej i stalowej,  
95 letnich – dla obiektów o konstrukcji murowanej i żelbetowej, 
nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego, tymczasowych bądź            
dopuszczonych tymczasowo do użytkowania, użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem. 

Limit odpowiedzialności: 2.000.000,00  zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
Klauzula stanowi uzupełnienie ubezpieczenia i dotyczy wszystkich lokalizacji 

Franszyza redukcyjna: zł 1.000,00  
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Klauzula składowania 
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i innych postanowień umowy             
ubezpieczenia, ustala się, że: 
w przypadku szkód powstałych w skutek zalania mienia Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za mienie             
składowane bezpośrednio na podłodze oraz mienie na nim się znajdujące. Odpowiedzialność w powyższym             
zakresie dotyczy również mienia znajdującego się w pomieszczeniach położonych poniżej poziomu gruntu.  

Limit odpowiedzialności: 100.000,00  zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
Klauzula stanowi uzupełnienie ubezpieczenia i dotyczy wszystkich lokalizacji 
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Klauzula ubezpieczenia mediów gaśniczych 
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i innych postanowień umowy             
ubezpieczenia, ustala się, że: 
Ubezpieczyciel pokryje koszty napełnienia urządzeń i/lub instalacji gaśniczych, w przypadku wydostania się            
mediów gaśniczych na skutek awarii lub błędu w obsłudze.  
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia 100.000,00zł 
Klauzula stanowi uzupełnienie ubezpieczenia i dotyczy wszystkich lokalizacji 

50 
Klauzula wypłaty odszkodowania za budynki o charakterze zabytkowym 

Ubezpieczyciel pokryje koszty naprawy lub odbudowy budynku o charakterze zabytkowym maksymalnie do 
wysokości 200% wartości księgowej brutto 
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Klauzula przezornej sumy ubezpieczenia 
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i 

innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się że: 
ochrona ubezpieczeniowa obejmuje  tzw. przezorną sumę ubezpieczenia, którą rozdziela się na sumy 

ubezpieczenia tych kategorii ubezpieczanego mienia lub nakładów adaptacyjnych, dla których wystąpiło 
niedoubezpieczenie, lub w odniesieniu do których suma ubezpieczenia jest niewystarczająca ze względu na 

poniesione koszty związane z uniknięciem lub ograniczeniem rozmiaru szkody. Przezorna suma ubezpieczenia 
nie ma zastosowania do przedmiotów ubezpieczenia obejmowanych ochroną w systemie na pierwsze ryzyko. 

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia             w okresie ubezpieczenia wynosi: 
- dla ubezpieczenia mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych: 1.000.000,00 PLN, 
- dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk: 250.000,00 PLN. 
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Klauzula drobnych napraw 
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i innych postanowień umowy             
ubezpieczenia, ustala się, że: 
w przypadku wystąpienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, po uprzednim zgłoszeniu zdarzenia do            
Centrum Likwidacji Szkód zakładu ubezpieczeń, ubezpieczony ma możliwość rozpoczęcia procedury likwidacji           
szkody w trybie likwidacji uproszczonej (bez oględzin rzeczoznawcy z zakładu ubezpieczeń). Ubezpieczony            
dokonuje na własny koszt naprawę, a następnie przedkłada ubezpieczycielowi szczegółowe faktury z warsztatu             
dokonującego naprawy. Ubezpieczyciel zwraca ubezpieczonemu poniesione i udokumentowane fakturami koszty          
naprawy pojazdu. 
Limit: 5.000zł 
Klauzula stanowi uzupełnienie ubezpieczenia i dotyczy wszystkich lokalizacji 
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Ubezpieczenie pośredniego uderzenia pioruna 
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i            
innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że  
Ubezpieczyciel. pokrywa do ustalonego limitu szkody w przedmiocie ubezpieczenia powstałe w wyniku            
pośredniego uderzenia pioruna. Za pośrednie uderzenie pioruna uważa się pośrednie działanie wyładowania            
atmosferycznego na przedmiot ubezpieczenia, powodujące uszkodzenie bądź zniszczenie przedmiotu         
ubezpieczenia wskutek indukcji prądu elektrycznego wywołanej wyładowaniem atmosferycznym w         
bezpośredniej bliskości ubezpieczonego mienia. 
1. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także szkody powstałe w wyniku nagłego wzrostu napięcia w sieci             

elektrycznej spowodowanego wyładowaniami atmosferycznymi. 
2. Ww. zdarzenia losowe pozostają objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem odpowiedniego          

zabezpieczenia mienia poprzez zainstalowanie ograniczników (odgromników i ochronników        
przeciwprzepięciowych).  

3. Z ochrony ubezpieczeniowej pozostają wyłączone szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach           
topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach,       
żarówkach, lampach; 

4. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 500.000,00 zł 
5. Klauzula stanowi uzupełnienie ubezpieczenia i dotyczy wszystkich lokalizacji 
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Klauzula likwidacji szkód kradzieżowych  
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy wprowadza się następujące           
postanowienia: 
W przypadku szkód kradzieżowych (pojazdu lub jego części) wypłata odszkodowania nastąpi po ustaleniu              

wysokości szkody bez konieczności oczekiwania na zakończenie postępowania prowadzonego przez organa           
ścigania. W przypadku gdy wyniki ww. postępowania nie potwierdzą odpowiedzialności Wykonawcy,           
Zamawiający zwróci nienależnie wypłacone odszkodowanie. W przypadku odzyskania pojazdu lub jego części            
Zamawiający zobowiązany jest do zwrotu wypłaconego odszkodowania lub jego części, o ile nie została              
wcześniej podpisana cesja praw.  
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Klauzula pokrycia szkód spowodowanych wstrząsami na nierównościach dróg  
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy wprowadza się następujące           
postanowienia: 
Wykonawca odpowiada za szkody (w wyniku nagłego zdarzenia) powstałe w układzie zawieszenia i układzie              
jezdnym (nie dotyczy uszkodzeń będących konsekwencją długotrwałej jazdy po nierównościach) w skutek            
wjechania przez pojazd w nierówności na drodze (tzw. „dziura”). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


