
Załącznik 1.1C 
 

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW 
UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 

 
C.1. Pojazdy do ubezpieczenia -  zgodnie z załącznikiem - wykaz pojazdów . 
 
C.2. Przedmiot umowy  
Zakres Ubezpieczenia: 
Przedmiotem umowy jest ubezpieczenie pojazdów będących własnością Zamawiającego będących w jego posiadaniu.  
Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje pełny zakres ubezpieczenia OC, AC, NNW uwzględniający: 
- odszkodowanie w razie uszkodzenia lub zniszczenia pojazdu wraz z wyposażeniem oraz utraty elementów 
pojazdu i wyposażenia od następujących ryzyk (zdarzeń): 

1. nagłego działania siły mechanicznej w momencie zetknięcia się pojazdu z osobami, przedmiotami, lub 
zwierzętami. 

2. pożaru i/ lub wybuchu 
3. powodzi, zatopienia, huraganu lub działania innych sił przyrody 
4. działania osób trzecich 
5. upadku części budynku lub budowli, upadku drzewa, o ile nie da się ustalić właściciela lub odpowiedzialności 

właściciela  
6. działania czynnika termicznego i/lub chemicznego 
7. użycia pojazdu w związku z akcją ratowniczą i przewozem osób, którym ma być udzielona pomoc lekarska 

- odszkodowanie w razie kradzieży pojazdu 
- odszkodowanie w razie uszkodzeń pojazdu w wyniku aktów wandalizmu 
 
Zakres terytorialny ochrony ubezpieczeniowej: 
1. Odpowiedzialność Cywilna  –  UE 
2. AC                                   –  RP+UE 
3. ----                                  -------- 
3. NNW                                –  UE 
4. Assistance   poj osob          -  RP 
5. Assistance  poj.  osob         - UE 
6.ZK       kraje europejskie poza UE 
 
C.3.  
W umowie ubezpieczenia nie stosuje się udziału własnego/franszyz lub obniżenia odszkodowania w stosunku do żadnej 
z powstałych  szkód z ubezpieczenia AC, 
Składka obejmuje ubezpieczenie amortyzacji części.  
 
C.4. Warunki ubezpieczenia  
W przypadku odmiennego uregulowania zawartego w Karcie Ryzyka/Warunkach Szczegółowych w stosunku do OWU 
przedłożonych przez Wykonawcę, zastosowanie mają postanowienia Karty Ryzyka/Warunków Szczegółowych, które w 
zakresie warunków ubezpieczenia stanowić będą Cedułę do Polisy ubezpieczenia 
 
C.5. Wyrównanie okresów ubezpieczenia 
Dla uzyskania jednolitego terminu rozpoczęcia (zakończenia) okresu ubezpieczenia dla wszystkich pojazdów i rodzajów 
ubezpieczeń komunikacyjnych, pojazdów przyjmowanych do ubezpieczenia w trakcie trwania umowy strony uzgodniły co 
następuje: 

1. Strony postanawiają niniejszą klauzulą wyrównać okresy ubezpieczeń komunikacyjnych na dzień będący 
końcem okresu ubezpieczeń określony w Specyfikacji Istotnych  Warunków Zamówienia 

2. Wyrównanie okresów ubezpieczeń będzie się odbywało wg poniższych zasad: 
 Dla ubezpieczeń Odpowiedzialności Cywilnej polisa zostanie wystawiona na okres 12 miesięcy od dnia wskazanego 
w wykazie pojazdów, a następnie w pierwszym roku trwania umowa ubezpieczenia zostanie rozwiązana przez strony za 
porozumieniem na dzień odpowiadający dniowi wyrównania okresów ubezpieczenia tego roku, na który przypada  
pierwszy 12 miesięczny okres ubezpieczenia. 
 Dla ubezpieczeń AC, NNW zostanie wystawiona polisa na okres pozostający do dnia odpowiadającego dniowi 
wyrównania okresów ubezpieczenia tego roku, na który przypada  pierwszy 12 miesięczny okres ubezpieczenia. . Polisa 
wystawiona na okres krótszy niż 12 miesięcy  obejmuje również ryzyko kradzieży pojazdu. 

 
3. Składka  

 W przypadku ubezpieczeń Auto Casco, NNW składka zostanie naliczona pro rata temporis 
 W przypadku ubezpieczeń Odpowiedzialności Cywilnej, składka zostanie rozliczona po okresie ubezpieczenia  
 proporcjonalnie do okresu ubezpieczenia,  

4. Zasady ustalone niniejszą klauzulą mają zastosowanie również w stosunku do pojazdów nabywanych w czasie 
trwania okresu ubezpieczenia. 

5. Zakres ubezpieczenia dla ubezpieczenia Auto Casco obejmuje włączenie ryzyka kradzieży także w przypadku 
okresów ubezpieczenia krótszych niż 12 m-cy. 

 
 
 



 
 
C.6. Zamówienie Uzupełniające 

1. Wszystkie dodatkowo ubezpieczane pojazdy w trakcie obowiązywania Polisy ubezpieczane będą w oparciu o 
stawki jednostkowe ustalone dla zamówienia podstawowego.  

 
C.7. Składki, stawki  

1. Składka ubezpieczeniowa Auto-Casco naliczana będzie wg stawki określonej w stosunku do wartości rynkowej 
samochodów, której podstawą jest faktura zakupu nowego samochodu bądź stosowne katalogi lub programy 
komputerowe do ustalania wartości pojazdu.. 

2. Dla całości zamówienia ustalono podane w ofercie jednolite stawki dla grup pojazdów: 
 Dla ubezpieczenia OC, NW, ASS, ZK kwotowe na jeden pojazd, 
 Dla ubezpieczenia AC procentowe na jeden pojazd, 
 Stawki określone powyżej będą stosowane w odniesieniu do ,,Zamówienia Uzupełniającego” 

3. W przypadku ubezpieczania pojazdów w trakcie trwania Umowy - dla okresu krótszego niż 12 m-cy składka 
ubezpieczenia będzie kalkulowana ,,pro rata temporis“ w oparciu o jednolite stawki kwotowe i procentowe 
odpowiednio dla poszczególnych grup pojazdów 

 
C.8. Sposób określenia stawek dla grup pojazdów  
Auto-Casco jednolita stawka    ....................................% 
OC jednolita stawka kwotowa......................................PLN 
Suma Gwarancyjna na pojazd......................................PLN 
Suma gwarancyjna na jedno zdarzenie: 
szkody osobowe ........................PLN 
szkody rzeczowe .......................PLN 
NW jednolita stawka kwotowa................................... PLN 
Suma Ubezpieczenia na poszkodowanego.................. PLN 
Suma Ubezpieczenia na pojazd..................................PLN 
ZK, ASS jednolita stawka kwotowa............................  PLN 
 
 
Szczegółowy wykaz stawek/składek z podziałem na grupy pojazdów wg  obligatoryjnie załączonego zestawienia. 
 
C.9. Postanowienia dodatkowe- wystawienie dokumentów ubezpieczenia 
Dla ubezpieczenia OC polisy na każdy pojazd lub polisa na wszystkie pojazdy  
plus dowody ubezpieczenia (kartoniki) 
Dla ASS,ZK polisa na pojazd 
Dla ubezpieczenia AC, NW, jedna polisa na wszystkie pojazdy lub na pojazd 
 
C.10 Ustalenie wypłaty odszkodowania 
C.10.1 Szkoda całkowita (z zastrzeżeniem pozostałych zapisów niniejszych warunków szczegółowych): 
-za szkodę całkowitą uznaje się uszkodzenie pojazdu w stopniu przekraczającym koszt naprawy uszkodzonego pojazdu 
(przy kosztach naprawy brutto z VAT) przekraczające 70% rynkowej wartości brutto (z VAT) pojazdu bezpośrednio 
przed powstaniem szkody.  
Koszt naprawy pojazdu stanowiący podstawę do określenia szkody całkowitej ustala  na podstawie wyceny Zakładu 
Ubezpieczeń wg zasad zawartych w systemie Audatex lub Eurotax z uwzględnieniem podatku VAT. 
Wypłata odszkodowania w przypadku szkody całkowitej ustalona jest jako różnica wartości pojazdu i wartości 
pozostałości (z uwzględnieniem VAT, jeżeli Ubezpieczający/Ubezpieczony nie jest uprawniony do odliczenia VAT z tego 
tytułu) 
 
-w przypadku kradzieży pojazdu odszkodowanie wypłacane jest w wysokości równej wartości pojazdu bezpośrednio  
przed powstaniem szkody z uwzględnieniem VAT, jeżeli Ubezpieczający/Ubezpieczony nie jest uprawniony do odliczenia 
VAT z tego tytułu),  
 
C10.2 Szkoda częściowa 
Ustalenie wysokości odszkodowania  
Następuje na podstawie wyceny sporządzonej  wg zasad zawartych w systemie Audatex lub Eurotax, (z uwzględnieniem 
VAT, jeżeli Ubezpieczający/Ubezpieczony nie jest uprawniony do odliczenia VAT z tego tytułu), wg: 
A/ norm czasowych operacji naprawczych  określonych przez producenta, 
B/ stawki za 1 roboczogodzinę ustaloną w oparciu o ceny usług w warsztatach naprawczych na terenie działalności 
jednostki likwidującej szkodę, 
C/kosztu części zamiennych bez stosowania ubytku wartości części  (z uwzględnieniem VAT, jeżeli 
Ubezpieczający/Ubezpieczony nie jest uprawniony do odliczenia VAT z tego tytułu). 
 
C.11. KLAUZULE BROKERSKIE: 
W umowie ubezpieczenia pojazdów stosuje się klauzule: 
1. KLAUZULĘ STEMPLA BANKOWEGO o treści: 

”Za datę prawidłowego opłacenia składki ubezpieczeniowej uznaje się datę stempla bankowego uwidocznioną na 
przelewie bankowym” 

 



2. KLAZUZULĘ PROLONGATY o treści: 

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia oraz 
innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że brak wpłaty składki lub którejkolwiek raty w terminie 
określonym w umowie ubezpieczenia nie powoduje ustania odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub też wygaśnięcia bądź 
rozwiązania umowy ubezpieczenia,  z zastrzeżeniem poniższych postanowień. 
 
W przypadku  nieopłacenia składki lub jej pierwszej raty w terminie przewidzianym w umowie ubezpieczenia 
Ubezpieczyciel wzywa Ubezpieczającego na piśmie do zapłaty składki, wyznaczając dodatkowy co najmniej 14 dniowy 
termin na zapłatę składki, liczony od daty otrzymania wezwania. W przypadku niedokonania zapłaty składki w 
dodatkowym terminie Ubezpieczyciel jest upoważniony do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym. 
Wygaśnięcie umowy następuje wyłączenie na mocy skutecznie złożonego Ubezpieczającemu wypowiedzenia.  
 
W sytuacji braku opłaty kolejnej raty składki Ubezpieczyciel wzywa Ubezpieczającego na piśmie do zapłaty raty składki 
wyznaczając dodatkowy, co najmniej 14 dniowy, termin do zapłaty składki (raty), liczony od daty otrzymania wezwania. 
W przypadku nie dokonania wpłaty w wyznaczonym (dodatkowym) terminie, ustanie odpowiedzialności Ubezpieczyciela 
jest możliwe dopiero począwszy od dnia następującego po upływie dodatkowego terminu płatności  raty, o ile do dnia 
poprzedniego włącznie nie nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Ubezpieczającego. 

 
C.12. KLAUZULE BROKERSKIE: 
W umowie ubezpieczenia pojazdów stosuje się klauzule: 
1. KLAUZULA  STAŁEJ  SUMY UBEZPIECZENIA- SSU o treści:  
Stosowana  w ubezpieczeniach  AC , KR  pojazdów: 

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych 
postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje  tzw.,, Stałą Sumę Ubezpieczenia” 
równą wartości pojazdu w dniu nabycia, którą stosuje się do wypłat  odszkodowania w okresie  jej obowiązywania. Za 
podstawę do wypłacanego odszkodowania  spowodowanego  uszkodzeniem lub utratą pojazdu w okresie obowiązywania 
niniejszej Klauzuli przyjmuje się  Stałą Sumę Ubezpieczenia.  

Z chwilą upływu terminu obowiązywania  SSU, za podstawę do wypłaty odszkodowania przyjmuje się  bieżącą       
wartość pojazdu w dniu powstania szkody.  

Stała  Suma Ubezpieczenia  ma zastosowanie do  ubezpieczenia obejmowanych ochroną  AC i KR pojazdów  w  okresie  
roku   od daty zakupu pojazdu udokumentowanego dowodem nabycia pojazdu. 

Dla pojazdów nowych, kupowanych w autoryzowanej sieci dealerskiej okres ten wynosi 12 m-cy od daty zakupu pojazdu 
udokumentowanego dowodem nabycia pojazdu. 

 
C.13. KLAUZULE BROKERSKIE: 
W umowie ubezpieczenia pojazdów stosuje się klauzule: 
KLAUZULA  „TERMINU  DOKONANIA OGLĘDZIN ” o treści”       

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się że w 
przypadku powstania szkody, której usunięcie jest niezbędne do normalnego funkcjonowania Ubezpieczającego, 
Ubezpieczyciel zobowiązuje się do dokonania oględzin w terminie 24 godzin od daty zgłoszenia szkody. Niedotrzymanie 
tego terminu upoważnia Ubezpieczającego do samodzielnego sporządzenia protokołu (w tym dokumentacji 
fotograficznej) i przystąpienia do jej uprzątnięcia. W przypadku zajścia szkód innego rodzaju, Ubezpieczyciel zobowiązuje 
się do dokonania oględzin w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od chwili zgłoszenia szkody. 

 
 


