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    Załącznik nr 1 -opis przedmiotu zamówienia 

 

Informacje ogólne o Ubezpieczającym oraz założenia programu. 

Ubezpieczający   Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie  Sp. z o.o. 

Ubezpieczony Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie  Sp. z o.o. 

Siedziba spółki Ul. Staszica 13, 62-200 Gniezno 

Regon 632036595 

NIP 784-00-03-286 

Broker/pełnomocnik Niniejszy program ubezpieczenia opracowany został przez Mentor S.A. 

Umowy zawarte zostaną za pośrednictwem brokera ubezpieczeniowego 
MENTOR S.A.  

 

Kontakt Dorota Niewiadomska – MENTOR S.A. o/Poznań tel. 61 842 71 84 

dorota.niewiadomska@mentor.pl 

Rodzaj działalności  
numer EKD/PKD 

Przedmiotem działania Spółki jest wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucja 
ciepła, którego nośnikiem jest woda lub para wodna, eksploatacja, 
konserwacja i przeprowadzanie remontów urządzeń i instalacji 
ciepłowniczych i innych urządzeń energetycznych, świadczenie usług w 
zakresie ciepłownictwa związanych z eksploatacją  i konserwacją urządzeń  i 
instalacji ciepłowniczych na zlecenie odbiorców energii cieplnej, wydawanie 
przyszłym i obecnym odbiorcom energii cieplnej ogólnych i technicznych 
warunków przyłączenia do urządzeń ciepłowniczych Spółki.  

Powyższy opis działalności pokazuje główny obszar działalności Spółki ( o 
czym świadczą obroty).  Sporadycznie może występuje działalność w 
pozostałych obszarach.  

 

Działalność wg KRS i PKD 

1/ wytwarzania energii elektrycznej – 35.11.Z, 

2/ przesyłania energii elektrycznej – 35.12.Z, 

3/ dystrybucji energii elektrycznej – 35.13.Z, 

4/ handlu energią elektryczną – 35.14.Z 

5/ dystrybucji paliw gazowych w systemie sieciowym– 35.22.Z, 

6/ handlu paliwami w systemie sieciowym – 35.23.Z, 

7/ wytwarzania i zaopatrzenia w parę wodną gorącą wodę i 
powietrze do układów klimatyzacyjnych – 35.30.Z, 

8/ poboru, uzdatniania i dostarczania wody – 36.00.Z, 

9/ robót związanych z budową rurociągów przesyłowych i sieci 
rozdzielczych– 42.21.Z, 

10/ robót związanych z budową pozostałych obiektów inżynierii 
lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowanych – 42.99.Z, 

11/ przygotowania terenu pod budowę – 43.12.Z, 

12/ wykonywania instalacji elektrycznych – 43.21.Z, 

13/ wykonywania instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, 
gazowych i klimatyzacyjnych – 43.22.Z, 

14/ wykonywania pozostałych robót budowlanych wykończeniowych 
– 43.39.Z, 

15/ pozostałych specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej 
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niesklasyfikowanych – 43.99.Z, 

16/ sprzedaży hurtowej paliw i produktów pochodnych – 46.71.Z, 

17/ sprzedaży hurtowej wyrobów metalowych oraz sprzętu i 
dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego – 
46.74.Z,  

18/ sprzedaży hurtowej odpadów i złomu – 46.77.Z, 

19/ transportu drogowego towarów – 49.41.Z, 

20/ transportu rurociągowego pozostałych towarów – 49.50.B, 

21/ wynajmu i zarządzania nieruchomościami własnymi lub 
dzierżawionymi – 68.20.Z, 

22/ działalności w zakresie inżynierii i związanego z nią doradztwa 
technicznego – 71.12.Z, 

23/ pozostałych badań i analiz technicznych – 71.20.B, 

24/ działalności w zakresie specjalistycznego projektowania – 
74.10.Z, 

25/ pozostałej działalności profesjonalnej, naukowej, technicznej, 
gdzie indziej niesklasyfikowanej – 74.90.Z, 

26/ wynajmu i dzierżawy maszyn i urządzeń budowlanych – 
77.32.Z, 

27/ wynajmu i dzierżawy pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr 
materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych – 77.39.Z, 

28/ pozostałej działalności wspomagającej prowadzenie działalności 
gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowanej – 82.99.Z. 

 

Inne informacje dostępne na: www.pec.gniezno.pl/ 

Obroty/grupy 
asortymentowe 
produktów 

 
Wytwarzanie i dystrybucja energii cieplnej oraz ciepłej wody. 

Obrót zrealizowany z podziałem na poszczególne działalności : 

Rok 2010/2011  

obroty ogółem : 22 240 120,03 zł,  w tym sprzedaż c.o. (PKD 35.30.Z) 
21 482 858,07 zł 

Rok 2011/2012  

obroty ogółem : 21 374 430,97 zł,  w tym sprzedaż c.o.  – 
20 690 110,73 zł,  najem 420 832,67 zł (PKD 68.20 Z)  

Planowany na rok 2012/2013, 

Obroty ogółem  : 28 915 884 zł, w tym: 
• energia cieplna 28 214 970 zł 
• pozostałe 700 914 zł 

Rok obrotowy klienta od 01.05.2012 do 30.04.2013  

Główni odbiorcy 
•  Gnieźnieńska Spółdzielnia Mieszkaniowa, 

• Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych 
„Dziekanka”  
w Gnieźnie,  

• Gnieźnieński Ośrodek Sportu i Rekreacji 

• Zarząd Gospodarowania Lokalami 

Liczba pracowników 89 

Miejsca ubezpieczenia 

 

 Zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ 
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Wnioskowane 
ubezpieczenia 

1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk (AR). 
2. Ubezpieczenie maszyn od szkód elektrycznych.  
3. Ubezpieczenie maszyn od awarii i uszkodzeń (MB) . 
4. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego (EEI). 
5. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia  

działalności i posiadanego mienia (OC ). 
 

Okres ubezpieczenia 36 miesięcy i składa się z 3 rocznych okresów ubezpieczenia  

15.11.2012 – 14.11.2013 r. 

15.11.2013 – 14.11.2014 r. 

15.11.2014 – 14.11.2015 r. 

Spis załaczników Załącznik nr 4  do SIWZ_ wykaz miejsc ubezpieczenia 
Załącznik nr 5 do SIWZ_informacja  o szkodowości 
Załącznik nr 6 do SIWZ_wykaz mienia gr 1 i gr 2 
Załącznik nr 7do SIWZ_wykaz maszyn do ubezpieczenia od szkód 
elektrycznych 
Załącznik nr 8 do SIWZ_wykaz maszyn do ubezpieczenia od awarii i 
uszkodzeń  
Załącznik nr 9 do SIWZ_wykaz sprzętu elektronicznego 
Załącznik nr 10 do SIWZ_wykaz pojazdów 
Załącznik nr 11_informacja o zabezpieczeniach 
Załącznik nr 12_Informacja o budynkach   
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Część I 
 

Ubezpieczenia majątkowe  
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I. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk (AR) 

Przedmiot 
i suma  
ubezpieczenia  

 Rodzaj mienia Wartość w PLN 

1)  Budynki (gr 1 KRŚT) wykaz budynków zgodnie z 
załącznikiem nr 6 do SIWZ 

9 246 989 

2)  Budowle (gr 2 KRŚT) wybrane składniki mienia 
zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ 

5 824 909 

3)  Maszyny, urządzenia, wyposażenie (śr. trwałe gr 
3-8 z wyłączeniem sprzętu elektronicznego 
zgłaszanego do ubezpieczenia w ramach EEI oraz  
pojazdów ubezpieczanych w ramach auto-casco)  

22 807 391 
 

4)  Środki obrotowe  6 000 000 

5)  Mienie poza ewidencją 542 445 

6)  Mienie pracownicze (limit na 1 pracownika 300 zł) 45 000 

7)  Gotówka (w tym kradzież z włamaniem,  rabunek,  
w lokalu oraz utrata podczas transportu) 30 000 

8)  Nakłady inwestycyjne 300 000 

9)  Prewencyjna suma ubezpieczenia (do wyrównania 
ewentualnego niedoubezpieczenia w razie 
powstania szkody)    

3 000 000 

SUMA 47 796 734 

System 
ubezpieczenia 

 

� Sumy stałe, – dla budynków  i  budowli, maszyn, urządzeń i wyposażenia, 
� Sumy zmienne  - środków obrotowych, składka zaliczkowa 70 %   
� Pierwsze ryzyko -  dla mienia pracowniczego, mienia poza ewidencją,  

gotówki, nakładów inwestycyjnych, prewencyjnej sumy ubezpieczenia  

Wartości 
ubezpieczenia  

Wartość mienia ustalono według wartości; 
� Dla budynków - wg wartości księgowej brutto 
� Dla budowli –  wg wartości księgowej brutto, 
� Dla środków trwałych, mienia poza ewidencją – wg wartości księgowej brutto,  
� Dla środków obrotowych – wg  kosztów nabycia lub wytworzenia, 
� Dla mienia pracowniczego - wg wartości odtworzeniowej nowej, 
� Dla gotówki – wg wartości nominalnej.  
� Dla nakładów inwestycyjnych – wg wartości odtworzeniowej  

Miejsce 
ubezpieczenia 

Zgodnie z wykazem miejsc ubezpieczenia, z zastrzeżeniem regulacji klauzuli 
miejsca ubezpieczenia oraz klauzulą przeniesienia mienia. 

Zakres 
ubezpieczenia 

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. 

Szkody polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu ubezpieczonego 
mienia, będące następstwem zdarzenia o charakterze losowym i niepewnym, 
które wystąpiło nagle, nieprzewidzianie i niezależnie od woli Ubezpieczającego. 

Franszyzy, 
udział własny  

Franszyza redukcyjna : 300 zł  

Franszyza nie ma zastosowania w odniesieniu do mienia pracowniczego 

Franszyza integralna : brak 

Limity dla ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku  

 

PLN 

Środki trwale i mienie poza ewidencją,  środki obrotowe, mienie 500 000  
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pracownicze, gotówki   lub  

300 000 

Zabezpieczenia, koszty naprawy zabezpieczeń 50 000 

Pozostałe limity LIMITY  w PLN 

Limit dla ryzyka powodzi 100% sumy ubezpieczenia 

Limit dla klauzuli automatycznego pokrycia  20 % łącznej sumy 
ubezpieczenia   

Limit dla klauzuli przepięć 500 000 

Limit dla klauzuli ubezpieczenia szyb od stłuczenia 30 000 

Limit dla klauzuli ryzyka dewastacji/wandalizmu 50 000/20 000 

Limit dla klauzuli kradzieży zwykłej 20 000 

Limit dla klauzuli miejsca ubezpieczenia  3 000 000 

Limit dla klauzuli przeniesienia mienia  500 000 

Limit dla klauzuli prac budowlanych 2 000 000 

Limit dla klauzuli usunięcia pozostałości po szkodzie 300 000  

Limit dla klauzuli wynagrodzenia ekspertów 200 000 

Limit dla klauzuli katastrofy budowlanej  1 000 000 

Limit dla klauzuli odtworzenia dokumentacji 100 000 

Limit dla klauzuli szkód mechanicznych  200 000 

Limit dla klauzuli zwiększonych kosztów działalności  500 000 

Limit dla klauzuli prewencyjnej sumy ubezpieczenia 3 000 000 

Limit dla klauzuli uderzenia pojazdu 300 000 

UWAGA ! 

Podane powyżej limity wynikają m.in. z regulacji klauzul, które mają zastosowanie również do innych 
ryzyk (ubezpieczeń), w szczególności MB, EEI, OC. Informacja o zakresie stosowania poszczególnych 
klauzul znajduje się pod definicją jej zakresu. Zwracamy uwagę, że podane limity są wspólne dla 
wszystkich wymienionych ryzyk (jeden wspólny limit w ramach klauzuli). 

 
 

Klauzule fakultatywne  

Limit dla klauzuli aktów terroryzmu i zamieszek   1 000 000 

Limit dla klauzuli sabotażu 500 000 

Limit dla klauzuli ubezpieczenia mienia w transporcie 100 000 

Limit dla klauzuli nieczynnych lokalizacji Brak limitu 
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II. Ubezpieczenie maszyn od szkód elektrycznych  

Przedmiot 
ubezpieczenia 

Maszyny i urządzenia (wybrane) – zgodnie z Załącznikiem  nr 7 do SIWZ 

Zakres 
ubezpieczenia 

Ubezpieczenie od szkód elektrycznych  

Miejsce 
ubezpieczenia 

Zgodnie z wykazem lokalizacji oraz klauzulą miejsca ubezpieczenia 

Moc urządzeń   Moc : 3 220 kVA  

Franszyzy/udział 
własny 

Franszyza redukcyjna 300 zł 

Franszyza integralna, udział własny : brak   
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III.  Ubezpieczenie maszyn od awarii  i uszkodzeń (MB)  

Przedmiot 
ubezpieczenia 

Maszyny, sprzęt stanowiący własność lub będący w posiadaniu 
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego zgodnie z Załącznikiem nr  8 do SIWZ 

Zakres 
ubezpieczenia 

Ubezpieczeniem objęte są szkody rzeczowe, polegające na nagłej 
i nieprzewidzianej utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu, ubezpieczenie na bazie all  
risks.  

Ubezpieczeniem objęte są w szczególności szkody spowodowane przez : 
• błędy projektowe, konstrukcyjne lub wadliwe wykonanie maszyny przez 

producenta, wadliwy materiał z którego wykonana jest maszyna, 
• błędy montażowe popełnione w czasie montażu maszyny na stanowisku 

pracy, 
• błędy w obsłudze maszyn spowodowane brakiem wprawy i doświadczenia 

osób obsługujących, nieostrożności,  
• działanie sił odśrodkowych,  
• nadmierne ciśnienie i temperaturę wewnątrz maszyny, urządzenia, 

implozję, 
• dostanie się ciała obcego, 
• niezadziałanie lub wadliwe zadziałanie urządzeń zabezpieczających, 

sygnalizacyjnych lub kontrolno-pomiarowych, 
• zwarcie, spięcie, przepięcie, uszkodzenie izolacji, 
• przepięcie i inne skutki pośredniego wyładowania atmosferycznego 

 

Rozszerzenie ochrony o (opcje)  : 

a) Koszty pracy w godzinach nadliczbowych, limit 50 000  zł 

a) Szkody w mieniu otaczającym, limit 100 000 zł 

b) Szkody powstałe wskutek wycieku ze zbiorników, limit 100 000 zł 

 

Suma 
ubezpieczenia  

7 188 050,29 zł wg wartości odtworzeniowej nowej /wartości księgowej brutto, 
zgodnie z wykazem –Załącznik nr 8 do SIWZ 

Prewencyjna suma ubezpieczenia 500 000 zł 

Miejsce 
ubezpieczenia 

Zgodnie z wykazem lokalizacji oraz klauzulą miejsca ubezpieczenia 

Franszyzy, 
udział własny 

Franszyza redukcyjna 500 zł 

Franszyza integralna, udział własny : brak   
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IV. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego (EEI) 

Przedmiot 
i suma 
ubezpieczenia 

1) Sprzęt elektroniczny stacjonarny zgodnie z załącznikiem nr 9do SIWZ  : 
52 107 zł 

2) Programy, nośniki danych i koszty odtworzenia danych : 40 000 zł  
 
Sumy ubezpieczenia : 
Sprzęt elektroniczny stacjonarny - wg wartości księgowej brutto 
Programy, nośniki danych, koszty odtworzenia danych  - wg wartości 
odtworzeniowej. 
  
System ubezpieczenia:  
Sprzęt elektroniczny stacjonarny – na sumy stałe  
Programy, nośniki danych, koszty odtworzenia danych  - na pierwsze ryzyko  

Miejsce 
ubezpieczenia 

Zgodnie z wykazem lokalizacji, z zastrzeżeniem regulacji klauzuli miejsca 
ubezpieczenia oraz klauzulą przeniesienia mienia.  

Zakres 
ubezpieczenia 

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od szkód materialnych, utrata bądź 
ubytek wartości ubezpieczonego sprzętu jeżeli nastąpiły z powodu jego 
zniszczenia lub uszkodzenia w wyniku nieprzewidzianego zdarzenia all risks 
(z włączeniem ryzyka kradzieży z włamaniem i wandalizmu oraz dewastacji), 
ubezpieczeniem objęte są w szczególności szkody wynikłe w następstwie ryzyk:  

eksplozja, implozja, bezpośrednie uderzenie pioruna, upadek pojazdu 
powietrznego, działanie człowieka, tj.: niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, 
zaniedbanie, błędną obsługę, świadome i celowe zniszczenie przez osoby trzecie, 
kradzież z włamaniem,  rabunek,  działanie ognia (w tym również działania 
dymu i sadzy) oraz polegające na osmaleniu, przypaleniu, szkody powstałe 
w czasie akcji ratunkowej (np: gaszenia, burzenia, oczyszczania zgliszcz), 
działanie wody tj. zalania wodą z urządzeń wodno – kanalizacyjnych, burzy, 
powodzi, sztormu, wylewu wód podziemnych, deszczu nawalnego, wilgoci, pary 
wodnej i cieczy w innej postaci oraz mrozu, gradu, śniegu, działanie wiatru, 
lawiny, osunięcie się ziemi, wady produkcyjne, błędy konstrukcyjne, wady 
materiałowe, które ujawniły się dopiero po okresie gwarancji, zbyt wysokie/ 
niskie napięcia w sieci instalacji elektrycznej, pośrednie działanie wyładowań 
atmosferycznych i zjawisk pochodnych tj. działanie pola elektromagnetycznego, 
indukcji, itp. 

Klauzula 101 

Ryzyka 
dodatkowe 

Włączenia ryzyka huraganu. 

Na podstawie niniejszej klauzuli dodatkowej zakres ubezpieczenia rozszerza się 
o szkody powstałe w ubezpieczonym sprzęcie wskutek huraganu, cyklonu oraz 
tajfunu. 

Franszyza 
redukcyjna   

Dla sprzętu przenośnego, dla szkód polegających na upuszczeniu sprzętu oraz 
jego kradzież poza siedzibą firmy : 5% wartości szkody, nie mniej niż 200 zł 

Dla sprzętu stacjonarnego : 200 zł  
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V. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i 
posiadanego mienia (OC) 

Przedmiot 
ubezpieczenia 

Odpowiedzialność cywilna z tytułu prowadzenia działalności i posiadanego mienia  

Zakres 
ubezpieczenia 

Odpowiedzialność cywilna (reżim deliktowy, kontraktowy, zbieg roszczeń, produkt 
niebezpieczny) z tytułu prowadzonej działalności, posiadanego mienia oraz 
wprowadzenia produktu do obrotu. Opis działalności zgłoszonej do ubezpieczenia 
zgodnie – opis na stronie 1 Załącznika nr 1 do SIWZ 

Odpowiedzialność cywilna za szkody na osobie (rozstrój zdrowia, uszkodzenie ciała, 
śmierć poszkodowanego), szkody ma mieniu (uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy) 
oraz ich następstwa.  

Odpowiedzialność cywilna za szkody w postaci strat (damnum emergens) oraz 
utraconych korzyści (lucrum cessans).  

Odpowiedzialność za szkody w powstałych wskutek rażącego niedbalstwa 
(wyłączenie szkód powstałych wskutek winy umyślnej – wyłącznie zgodnie z 
regulacja klauzuli reprezentantów).  

Dopuszczalne trigerry : loss occur  

Suma gwarancyjna o charakterze agregatu, redukcyjnym 

Odpowiedzialność cywilna - w szczególności – za : 

1. szkody wynikające z niewykonania bądź nienależytego wykonania prac lub 
usług, w tym szkody wynikłe po przekazaniu prac lub usług (OC za wadliwe 
prace lub usługi), 
 

2. szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone pracownikom, w tym w pojazdach 
pracowników zaparkowanych na terenie pracodawcy (OC pracodawcy) , 
 

3. szkody w nieruchomościach, z których Ubezpieczający/Ubezpieczony 
korzysta na podstawie umowy użytkowania, najmu, dzierżawy, użyczenia, 
przechowania lub innej umowy nienazwanej (OC najemcy nieruchomości), 
 

4. szkody w mieniu ruchomym, z którego Ubezpieczający/Ubezpieczony 
korzysta na podstawie umowy użytkowania, najmu, dzierżawy, użyczenia, 
przechowania lub innej umowy nienazwanej (OC najemcy ruchomości), 
 

5. szkody wyrządzone przez podwykonawców Ubezpieczającego/ 
Ubezpieczonego – z zachowaniem prawa do regresu (OC podwykonawcy),  
 

6. szkody wyrządzone przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu OC, 
 

7. szkody powstałe w podziemnych instalacjach lub urządzeniach, 
 

8. szkody powstałe w następstwie awarii, działania oraz eksploatacji urządzeń 
wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania, 
 

9. szkody wyrządzone wskutek niedostarczenia energii lub dostarczenia 
energii o niewłaściwych parametrach, 
 

10. szkody powstałe w mieniu osób trzecich, powierzonym Ubezpieczającemu 
/Ubezpieczonemu, będącym pod jego kontrolą, stanowiącym przedmiot 
obróbki, naprawy, remontu, modernizacji, kontroli lub innych czynności w 
ramach wykonywanej przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego działalności 
(OC za mienie powierzone), 
 

11. szkody powstałe w mieniu osób trzecich, przechowywanym przez 
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, będącym pod jego kontrolą, w związku 
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z wykonywaniem działalności (OC za mienie przechowywane), 
 

12. szkody mające postać tzw. czystych szkód majątkowych , tj. : szkody nie 
wynikające ani ze szkody na mieniu, ani ze szkody na osobie, w tym szkody 
polegające na zwiększonym zużyciu energii elektrycznej wskutek prac 
wykonywanych przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego (OC za czyste 
szkody majątkowe), 
 

13. szkody wyrządzone w środowisku naturalnym (OC za szkody 
w środowisku), 
 

14. szkody wyrządzone w środkach transportu osób trzecich (OC za obce środki 
transportu), 
 

15. straty poniesione przez osoby trzecie z powodu wadliwości wyrobów, które 
zostały wyprodukowane, poddane obróbce lub przetworzeniu za pomocą 
wyprodukowanych, dostarczonych, konserwowanych lub montowanych 
przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego maszyn, urządzeń i ich części (OC 
za produkt – klauzula maszynowa), 
 

16. szkody osobowe i rzeczowe wynikające z wypadków ubezpieczeniowych 
spowodowanych w okresie ubezpieczenia przez produkty wprowadzone do 
obrotu przed datą rozpoczynającą okres ubezpieczenia, 

Zakres 
terytorialny  

RP z zastrzeżeniem rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o szkody osobowe i 
rzeczowe powstałe poza terytorium RP w związku z zagranicznymi podróżami 
służbowymi powstałymi na terytorium całego świata z wyłączeniem USA i Kanady.  

Suma 
gwarancyjna 
 

5.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, w tym następujące podlimity : OC za 
czyste szkody majątkowe : 500.000 zł na jedno i wszystkie zda 

� OC najemcy ruchomości : 300.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, 

� OC w mieniu przechowywanym : 300 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia,  

� OC za czyste szkody majątkowe : 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia 

� OC za szkody w środowisku : 2 000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, 

W ryzykach, w których nie określono sublimitów istnieje  odpowiedzialność 
limitowana główną sumą gwarancyjną. 

Franszyza/ 

udział własny 

Franszyza redukcyjna : 300 zł, nie dotyczy OC pracodawcy  

Franszyza integralna : brak 

Udział własny: 10 %, dot. czystych strat finansowych 
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Klauzule  obligatoryjne - dot. Części I                                           

1. Klauzula 
odstąpienia od 
zasady proporcji 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, 
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych 
warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że w przypadku szkody 
zasada proporcjonalności nie będzie miała zastosowania w przypadku 
mienia ubezpieczanego wg wartości księgowej brutto, pod warunkiem, 
że sumy podane do ubezpieczenia odpowiadają wartości księgowej 
brutto znajdującym się w ewidencji środków trwałych. 

W zakresie pozostałego mienia, ubezpieczanego wg innej wartości niż 
wartość księgowa brutto, zasada proporcjonalności będzie miała 
zastosowanie w przypadku składników mienia, których wartość w 
momencie szkody przekraczać będzie 130% sumy podanej do 
ubezpieczenia dla tych składników mienia.  

Klauzula nie ma zastosowania w odniesieniu do mienia ubezpieczonego 
w systemie sum zmiennych oraz pierwszego ryzyka.  

Dotyczy : AR, MB, EEI  

2. Klauzula 
reprezentantów 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, 
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych 
warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel jest wolny 
od odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek winy umyślnej 
reprezentantów Ubezpieczającego/Ubezpieczonego. Dla celów niniejszej 
umowy za reprezentantów Ubezpieczającego/Ubezpieczonego uważa się 
osoby lub organ wieloosobowy (zarząd), które zgodnie z obowiązującymi 
przepisami lub statutem uprawnione są do zarządzania ubezpieczonym 
podmiotem gospodarczym, z wyłączeniem prokurentów, ustanowionych 
przez ten podmiot. Za szkody powstałe wskutek winy umyślnej 
wszystkich pozostałych osób, nie będących reprezentantami 
(w szczególności pozostałych pracowników i współpracowników  
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego), Ubezpieczyciel ponosi 
odpowiedzialność, z zastrzeżeniem prawa do regresu. 

Dotyczy :  bez limitu w odniesieniu do AR, Maszyn od szkód 
elektrycznych, MB,  EEI,  

Limit na jedno i wszystkie zdarzenia : 500 000 zł w odniesieniu do 
ubezpieczenia OC.  

3. Klauzula 
automatycznego 
pokrycia 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, 
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych 
warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, iż zakresem ubezpieczenia 
zostaje automatycznie objęte nowo nabyte mienie niskocenne, środki 
trwałe lub środki trwałe, których wartość wzrosła w okresie 
ubezpieczenia wskutek wykonanych inwestycji z dniem przejścia na 
Ubezpieczającego / Ubezpieczonego ryzyka związanego z posiadaniem 
tych środków imienia.  

Ostateczne rozliczenie składki nastąpi w terminie 30 dni po zakończeniu 
okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem dokonania przez 
Ubezpieczającego dopłaty należnej składki. Składka naliczana będzie z 
zastosowaniem tych samych stawek i w systemie pro rata temporis (co 
do dnia). 

Limit odpowiedzialności : 6 000 000  zł dot. AR  

Limit odpowiedzialności: 20 000 zł – dot. EEI 

Dotyczy : AR, EEI 

4. Klauzula 
przepięć 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, 
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych 
warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, iż ubezpieczeniem zostają 
objęte szkody elektryczne powstałe w wyniku pośrednich wyładowań 
atmosferycznych (szkody spowodowane gwałtownym wzrostem napięcia 
w sieci elektrycznej w wyniku wyładowań atmosferycznych), jak również 
w wyniku zmian parametrów prądu elektrycznego (m.in. wskutek 
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niezadziałania wymaganych zabezpieczeń chroniących maszyny i 
urządzenia, zmiany napięcia zasilania, zaniku napięcia jednej lub kilku 
faz, uszkodzenia izolacji, przepięcia, zwarcia, spięcia) lub wzbudzania się 
niszczących sił elektromagnetycznych. 

Limit odpowiedzialności : 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia 
(dotyczy szkód elektrycznych powstałych w wyniku pośrednich 
wyładowań atmosferycznych), 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia 
(dotyczy pozostałych szkód).  
Dotyczy : AR 
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5. Klauzula 
ubezpieczenia 
szyb od 
stłuczenia 

Z Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, 
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych 
warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel obejmuje 
ochroną ubezpieczeniową od ryzyka stłuczenia (rozbicia) szyby i inne 
przedmioty szklane należące do Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego 
lub będące w ich posiadaniu i stanowiące wyposażenie budynków, lokali 
oraz innych pomieszczeń użytkowych. 

     Ubezpieczenie nie obejmuje: 
�  szklanych, ceramicznych i kamiennych wykładzin podłogowych, 
� szkła stanowiącego osprzęt urządzeń technicznych (maszyn, 

aparatów, narzędzi itp.) oraz osprzęt wszelkiego rodzaju 
instalacji, 

�    szyb, przedmiotów szklanych i płyt kamiennych w stanie 
uszkodzonym, 

� szyb, przedmiotów szklanych i płyt kamiennych przed ich 
ostatecznym zamontowaniem bądź zainstalowaniem w miejscu 
przeznaczenia, 

�    szyb w pojazdach i środkach transportowych. 

Ponadto Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody: 
� powstałe przy wymianie lub wymontowaniu ubezpieczonego 

przedmiotu, 
� powstałe wskutek zadrapania, porysowania, poplamienia bądź 

zmiany barwy. 

Limit odpowiedzialności: 30.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. 
Dotyczy : AR 

6. Klauzula 
pokrycia 
wydatków 
prewencyjnych 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, 
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych 
warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, iż w przypadku zastosowania 
przez Ubezpieczającego / Ubezpieczonego środków, o których mowa w 
art. 826 § 1, Ubezpieczyciel jest zobowiązany zwrócić koszty wynikłe z 
ich zastosowania, nawet jeśli nie wystąpiła szkoda w ubezpieczonym 
mieniu. 

Dotyczy ; AR, Maszyn od szkód elektrycznych, MB, EEI,  

7. Klauzula ryzyka 
dewastacji / 
wandalizmu 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, 
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych 
warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel obejmuje 
ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe wskutek 
dewastacji/wandalizmu, za które uważa się rozmyślne zniszczenie lub 
uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie. Ochrona 
ubezpieczeniowa udzielana w ramach niniejszej klauzuli obejmuje ryzyko 
dewastacji/wandalizmu nieruchomości oraz mienia ruchomego 
znajdującego się w pomieszczeniach, jak również poza nimi.  
Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy obiektów opuszczonych 
i niewykorzystywanych przez okres dłuższy niż 30 dni. 

Limit odpowiedzialności: 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, w tym 
szkód powstałych wskutek pomalowania (w tym graffiti na budynkach, 
budowlach, maszynach, urządzeniach – podlimit : 20.000 zł) 

Dotyczy : AR, MB, EEI, 

8. Klauzula kradzieży 
zwykłej 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, 
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych 
warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel rozszerza 
zakres ochrony ubezpieczeniowej  i przyjmuje odpowiedzialność za 
szkody powstałe w wyniku kradzieży zwykłej ubezpieczonego mienia. 
W przypadku szkody Ubezpieczający obowiązany jest powiadomić o 
wypadku szkody miejscowe organa policji.  

Niniejsza klauzula nie obejmuje braków stwierdzonych przy 
inwentaryzacji oraz braków wynikających z błędów rachunkowych. 

Limit odpowiedzialności: 20.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.  
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Dotyczy : AR, EEI,  

9. Klauzula miejsca 
ubezpieczenia 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, 
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych 
warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, iż do ubezpieczenia 
przyjmuje się wszystkie lokalizacje należące do Ubezpieczającego / 
Ubezpieczonego oraz każde miejsce związane z prowadzeniem 
działalności (w tym linie przesyłowe i urządzenia  oraz miejsca realizacji 
prac i usług opisanych w opisie rodzaj prowadzonej działalności) . W 
przypadku uruchomienia nowej lokalizacji zostanie ona automatycznie 
włączona do ubezpieczenia. 

Limit odpowiedzialności dla nowych lokalizacji : 3.000.000 zł 

Dotyczy : AR, Maszyn od szkód elektrycznych, MB, EEI,  

10. Klauzula 
przeniesienia 
mienia  

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, 
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych 
warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, iż w momencie przeniesienia 
zakładu lub jego części (środków trwałych, środków obrotowych itd.) do 
innej lokalizacji (w tym do lokalizacji nowo uruchamianej) Ubezpieczyciel 
ponosi odpowiedzialność za przeniesioną część zakładu lub składniki 
mienia bez konieczności zawiadamiania go o tym fakcie przez 
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego. 

Limit : 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia 

Dotyczy : AR, Maszyn od szkód elektrycznych, MB, EEI 

11. Odtworzenia 
mienia w nowej 
lokalizacji 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, 
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych 
warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, iż w przypadku szkody 
objętej ochroną ubezpieczeniową, Ubezpieczający/Ubezpieczony ma 
prawo do wskazania dowolnie wybranej przez siebie lokalizacji na terenie 
RP, w której nastąpi odtworzenie zniszczonego w wyniku szkody mienia, 
przy czym koszty odtworzenia nie mogą przekraczać kosztów, które 
byłyby poniesione przy odtwarzaniu mienia w ubezpieczonej lokalizacji. 

Dotyczy : AR 

12. Klauzula prac 
budowlanych 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, 
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych 
warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, iż zakres ubezpieczenia 
zostaje rozszerzony o szkody powstałe w związku z prowadzeniem w 
miejscu ubezpieczenia: 
• prac ziemnych, o ile są częścią robót budowlanych lub prac 

montażowych, 
• prac montażowych lub robót budowlanych, na które zgodnie z 

prawem budowlanym nie jest wymagane pozwolenie na budowę, 
• prac montażowych lub robót budowlanych, na które zgodnie z 

prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie na budowę oraz z 
zastrzeżeniem, że ich realizacja nie wiąże się z naruszeniem 
konstrukcji nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu. 

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ryzyka wskazane w umowie 
ubezpieczenia i udzielana jest dla: 
• mienia będącego przedmiotem prac montażowych lub robót 

budowlanych – do limitu 2.000.000 zł na jedno i wszystkie 
zdarzenia.  

• w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia – do 
pełnej sumy ubezpieczenia. 

Dotyczy : AR 

13. Klauzula 
potrącenia rat 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, 
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych 
warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, iż w przypadku wypłaty 
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odszkodowania Ubezpieczonemu, Ubezpieczyciel nie będzie potrącać z 
kwoty odszkodowania rat składek jeszcze nie wymagalnych, a raty nie 
opłacone nie stają się wymagalne. 

Dotyczy : AR, Maszyn od szkód elektrycznych, MB, EEI, 

14. Klauzula 
przewłaszczenia  

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, 
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych 
warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, iż w przypadku 
przewłaszczenia na zabezpieczenie składników majątkowych 
przedsiębiorstwa, ochrona ubezpieczeniowa nie wygasa lecz jest 
kontynuowana na dotychczasowych warunkach, chyba że strony umówią 
się inaczej. 

Dotyczy : AR, MB, EEI 

15. Klauzula terminu 
zapłaty 

 

Z zachowaniem pozostałych postanowień niniejszej umowy, nie 
zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy strony uzgodniły, iż 
w sytuacji gdy zapłata należnej Ubezpieczycielowi składki dokonywana 
jest w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, za zapłatę 
uważa się datę  złożenia zlecenia w banku, urzędzie pocztowym lub 
systemie elektronicznym na właściwy rachunek ubezpieczyciela, pod 
warunkiem, że na rachunku Ubezpieczającego/Ubezpieczonego 
zgromadzona była odpowiednia ilość środków wystarczających na 
pokrycie wymaganej składki lub raty składki. 

Dotyczy : AR, Maszyn od szkód elektrycznych, MB, EEI ,OC 

16. Klauzula 
zgłaszania szkód  

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, 
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych 
warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, iż zawiadomienie 
Ubezpieczyciela o szkodzie winno nastąpić niezwłocznie, nie później 
jednak niż w ciągu 7 roboczych dni od daty powstania szkody lub 
uzyskania o niej wiadomości. Niedopełnienie tego obowiązku nie może 
być przyczyną odmowy lub zmniejszenia wypłaty odszkodowania, jeśli 
nie miało wpływu na ustalenie okoliczności powstania szkody oraz jej 
wysokości. 

Dotyczy : AR, Maszyn od szkód elektrycznych, MB, EEI 

17. Klauzula czasu 
ochrony 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, 
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych 
warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, iż brak wpłaty przez 
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego składki, bądź pierwszej z rat 
w terminie przewidzianym w umowie ubezpieczenia nie powoduje 
wygaśnięcia (rozwiązania) umowy ubezpieczenia, nie skutkuje także 
zawieszeniem udzielanej ochrony ubezpieczeniowej. W takim przypadku 
Ubezpieczyciel wezwie Ubezpieczającego/Ubezpieczonego do zapłaty 
zaległej składki wyznaczając nowy termin zapłaty. Dopiero nie opłacenie 
zaległej składki w nowym wyznaczonym terminie spowoduje rozwiązanie 
umowy ubezpieczenia i wygaśnięcie ochrony ubezpieczeniowej. 
Ubezpieczycielowi przysługuje roszczenie o zaległą składkę za okres 
faktycznie udzielanej ochrony.  

Dotyczy : AR, Maszyn od szkód elektrycznych, MB, EEI 

18. Klauzula zwrotu 
składki   

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, 
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych 
warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, iż w przypadku zwrotu 
składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia składka zostanie 
naliczona w systemie pro rata temporis (za każdy dzień) .  

Dotyczy : AR, MB, EEI 

19. Klauzula 
wyłączenia 
regresu 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, 
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych 
warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że nie przechodzą na 
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Ubezpieczyciela roszczenia przeciwko osobom fizycznym zatrudnionym 
przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego na podstawie umowy o pracę. 
Nie przechodzą na Ubezpieczyciela również roszczenia przeciwko osobom 
fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz 
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego (samozatrudnienie). Wyłączenie 
prawa do regresu nie ma zastosowania w sytuacji, gdy sprawca 
wyrządził szkodę umyślnie. 

Dotyczy :  AR, Maszyn od szkód elektrycznych, MB, EEI, OC 

20. Klauzula VAT Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, 
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych 
warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, iż jeżeli Ubezpieczony, 
będący płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) nie może, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami odzyskać naliczonego podatku VAT od 
mienia dotkniętego szkodą, w odniesieniu do takiego mienia suma 
ubezpieczenia wymieniona w polisie zostanie zwiększona o kwotę 
podatku VAT i w takiej kwocie stanowić będzie górną granicę 
odpowiedzialności Ubezpieczyciela. Ubezpieczyciel takim przypadku 
naliczy dodatkową składkę z tytułu zwiększenia sumy ubezpieczenia. 

Dotyczy : AR, EEI,  

21. Klauzula usunięcia 
pozostałości po 
szkodzie 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, 
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych 
warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, iż ubezpieczeniem zostają 
dodatkowo objęte koszty i wydatki poniesione przez Ubezpieczającego / 
Ubezpieczonego w związku ze złomowaniem, usunięciem rumowiska lub 
usunięciem ubezpieczonego mienia, rozmontowaniem, rozłożeniem, 
rozebraniem, ponownego montażu nieuszkodzonych części (jeżeli 
czynności takie są niezbędne w celu przeprowadzenia naprawy mienia 
dotkniętego szkodą), składowaniem lub utylizacją ubezpieczonego 
mienia, oszalowaniem lub umocnieniem ubezpieczonego mienia, 
będącymi konsekwencją ubezpieczonej szkody lub straty. 

Limit odpowiedzialności (ponad sumę sumę ubezpieczenia) : 300 000 zł  

Dotyczy : AR, Maszyn od szkód elektrycznych, MB 

22. Klauzula 
wynagrodzenia 
ekspertów 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, 
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych 
warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, iż ochroną na warunkach 
niniejszej polisy zostają dodatkowo objęte wynagrodzenia należne 
rzeczoznawcom, które to wynagrodzenia Ubezpieczający / Ubezpieczony 
zobowiązany jest ponieść w celu ustalenia przyczyny lub rozmiaru 
ubezpieczonej szkody lub straty.  

Limit odpowiedzialności : 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia 

Dotyczy : AR, Maszyn od szkód elektrycznych, MB, EEI, 

23. Samolikwidacji 
„małych” szkód 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, 
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych 
warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, iż wszystkie szkody, których 
szacunkowa wartość nie przekracza 10 000 PLN (ponad wysokość 
franszyzy redukcyjnej lub udziału własnego), będą podlegały 
samolikwidacji przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego. Ubezpieczający/ 
Ubezpieczony po zawiadomieniu o szkodzie Ubezpieczyciela, może 
przystąpić natychmiast do samodzielnej likwidacji, sporządzając 
dokumentację zdjęciową, stosowny protokół opisujący przyczynę 
zdarzenia, rozmiary szkody, sposób naprawy oraz wyliczenie wartości 
szkody. Dokumenty te będą podstawą do wyliczenia odszkodowania 
przez Ubezpieczyciela.  

Dotyczy : AR, MB, EEI 

24. Klauzula 
katastrofy 
budowlanej 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, 
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych 
warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, iż niniejsza klauzula 
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rozszerza ochronę ubezpieczeniową o wypadki ubezpieczeniowe 
polegające na katastrofie budowlanej spowodowane przez inne zdarzenia 
niż objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z warunkami ubezpieczenia 
załączonymi do polisy. 

Przez katastrofę budowlaną rozumiemy niezamierzone, gwałtowne 
zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, także konstrukcyjnych 
elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek 
szczelnych i obudowy wykopu. 

Limit odpowiedzialności : 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia 

Dotyczy : AR 

25. Klauzula 
odtworzenia 
dokumentacji 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, 
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych 
warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, iż Ubezpieczyciel pokrywa 
wszelkie koszty odtworzenia dokumentacji przedsiębiorstwa, która 
zostanie uszkodzona, zniszczona lub utracona wskutek zdarzenia 
szkodowego objętego ubezpieczeniem od wszystkich ryzyk (w tym w 
wyniku kradzieży z włamaniem i rabunku). 

Limit : 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia 

Dotyczy : AR 

26. Akceptacji 
zabezpieczeń 

Ubezpieczyciel oświadcza, że znany mu jest stan zabezpieczeń 
przeciwkradzieżowych i przeciwpożarowych w miejscu ubezpieczenia, 
w którym znajduje się mienie Ubezpieczonego i uznaje te zabezpieczenia 
za wystarczające. 

Dotyczy : AR, EEI 

27. Klauzula 
ubezpieczenia 
mienia na 
zewnątrz 
budynków 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, 
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych 
warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, iż Ubezpieczyciel pokrywa 
szkody powstałe w mieniu znajdującym się na zewnątrz budynków (w 
tym w wyniku kradzieży ). 

Dotyczy : AR 

28. Klauzula 
ubezpieczenia 
mienia wskutek 
opadów 
atmosferycznych   

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, 
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych 
warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, iż Ubezpieczyciel pokrywa 
szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu powstałe w wyniku opadów 
atmosferycznych niezależnie od rygorów zawartych w ogólnych 
warunkach ubezpieczenia.  

Dotyczy : AR 

29. Klauzula szkód 
mechanicznych 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, 
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych 
warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo maszyny, urządzenia, 
aparaty od szkód mechanicznych spowodowanych działaniem człowieka, 
wadami produkcyjnymi oraz przyczynami eksploatacyjnymi. 

Za szkody spowodowane: 
� działaniem człowieka – uważa się szkody powstałe wskutek 

nieumyślnego błędu uprawnionych do obsługi osób oraz 
umyślnego uszkodzenia (zniszczenia) przez osoby trzecie,  

� wadami produkcyjnymi – uważa się szkody powstałe w wyniku 
błędów w projektowaniu lub konstrukcji, wadliwego materiału 
oraz wad i usterek fabrycznych nie wykrytych podczas 
wykonania maszyny lub zamontowania jej na stanowisku pracy, 

� przyczynami eksploatacyjnymi – uważa się niezawinione przez 
obsługę szkody eksploatacyjne polegające na uszkodzeniu lub 
zniszczeniu elementów maszyny przez zjawiska fizyczne, np. siły 
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odśrodkowe, wzrost ciśnienia, eksplozję lub implozję, dostanie 
się ciała obcego, przegrzanie oraz wadliwe działanie urządzeń: 
sterujących, zabezpieczających, sygnalizacyjno-pomiarowych, 
itp. 

Ubezpieczeniem nie są objęte szkody : 
� w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub 

z uwagi na swoje specyficzne funkcje podlegają okresowej 
wymianie w ramach konserwacji, 

� w czasie naprawy dokonywanej przez zewnętrzne służby 
techniczne, 

� będące następstwem naturalnego zużycia wskutek eksploatacji 
maszyny, 

� w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez 
zewnętrzny warsztat naprawczy, 

� spowodowane wadami bądź usterkami ujawnionymi przed 
zawarciem ubezpieczenia, 

� charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania 
powierzchni, wgniecenia, obtłuczenia,  

� wynikające z wszelkich pośrednich i utraconych korzyści 
� w postaci utraty zysku  

Limit odpowiedzialności : 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.  

 

Dotyczy : AR 

30. Klauzula 
zwiększonych 
kosztów 
działalności 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, 
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych 
warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, iż zakresem ubezpieczenia 
zostają objęte  uzasadnione i udokumentowane zwiększone koszty 
działalności poniesione przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w 
związku ze zrealizowaniem się zdarzenia  szkodowego objętego ochroną 
w ramach umowy ubezpieczenia. W szczególności : 

• Koszty niezbędne do uruchomienia produkcji/sprzedaży po szkodzie 
(w tym koszty poniesione w celu uzyskania niezbędnych zezwoleń i 
decyzji stosownych urzędów państwowych, bez których niemożliwym 
byłoby rozpoczęcie odbudowy/odtworzenia mienia po szkodzie lub 
uruchomienie produkcji/sprzedaży), 

• Koszty montażu, demontażu, transportu i ochrony mienia, 
• Koszty wynajmu zastępczych lokali, powierzchni użytkowych, 

maszyn i urządzeń  w celu ponownego uruchomienia 
produkcji/sprzedaży. 

• Koszty wynajmu zastępczych maszyn i urządzeń  w celu ponownego 
uruchomienia produkcji/sprzedaży 

• Koszty pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych i dniach wolnych 
od pracy 

• Koszty frachtu ekspresowego w tym lotniczego, koszty transportu. 
• Koszty ponownego przystosowania instalacji przesyłowych. 

Limit odpowiedzialności : 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.  

Dotyczy : AR 
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31. Klauzula 
prewencyjna suma 
ubezpieczenia 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, 
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych 
warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, iż do umowy ubezpieczenia 
zastosowanie ma prewencyjna suma ubezpieczenia. 

Prewencyjna suma ubezpieczenia to dodatkowa kwota wymieniona jako 
oddzielna pozycja w umowie ubezpieczenia, która zastosowanie będzie 
miała w przypadku niedoubezpieczenia  mienia stwierdzonego w razie 
powstania szkody (niedoubezpieczenie w wyniku wzrostu wartości mienia 
w trakcie trwania umowy ubezpieczenia i/lub niedoszacowania wartości 
mienia). 

Prewencyjna suma ubezpieczenia jest dodawana do sum ubezpieczenia 
mienia, w których wystąpiło niedoubezpieczenie.  

 Limit odpowiedzialności AR: 3.000.000 zł na jedno i wszystkie 
zdarzenia.   

Dotyczy : AR, 

32. Klauzula zmiany 
prawdopodobieńst
wa wypadku  

(art. 816) 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, 
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych 
warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że za okoliczności, które 
pociągają za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa wypadku uznaje 
się wyłącznie : 

• zmniejszenie ryzyka, na które wpływ ma Ubezpieczający / 
Ubezpieczony, w szczególności zainstalowanie nowych 
zabezpieczeń przeciw-pożarowych, przeciw-kradzieżowych, 
zredukowanie zakresu prowadzonej działalności związanej z 
produkcją, obrotem lub wykorzystywanie materiałów 
niebezpiecznych lub wybuchowych, 

• zwiększenie ryzyka, na które wpływ ma Ubezpieczający / 
Ubezpieczony, w szczególności istotne zredukowanie istniejących 
zabezpieczeń przeciw-pożarowych, przeciw-kradzieżowych, 
rozpoczęcie działalności związanej z produkcją, obrotem lub 
wykorzystywanie materiałów niebezpiecznych lub wybuchowych. 

Strony ustalają, iż maksymalny wzrost składki może wynieść 20% 
składki pierwotnej. 

Strony ustalają, iż inne okoliczności, które pociągają za sobą istotną 
zmianę prawdopodobieństwa wypadku, na które Ubezpieczający / 
Ubezpieczony wpływy nie miał (okoliczności obiektywne) nie mogą 
stanowić podstawy do żądania zmiany wysokości składki. 

Dotyczy: AR, EEI,  

33. Klauzula 
powinności 
Ubezpieczającego 
/Ubezpieczonego  

(art. 815, 818) 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, 
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych 
warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel może 
odmówić wypłaty odszkodowania lub ograniczyć jego wysokość, jeżeli 
Ubezpieczający / Ubezpieczony z winy umyślnej podał niezgodne z 
prawdą okoliczności, o które Ubezpieczyciel pytał na piśmie przed 
zawarciem umowy ubezpieczenia, lub z winy umyślnej nie dopełnił - w 
trakcie trwania umowy ubezpieczenia - obowiązków prewencyjnych lub 
informacyjnych zawartych w obowiązujących ogólnych warunkach 
ubezpieczenia lub kodeksie cywilnym, wyłącznie jeżeli okoliczności te lub 
niedopełnienie obowiązków miało wpływ na powstanie lub zwiększenie 
szkody. 

Dotyczy: AR, EEI 

34. Klauzula uderzenia 
pojazdu  

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, 
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych 
warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że ubezpieczyciel pokrywa 
szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu ( w tym m.in.  w rampach, 
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załadunkowych, ogrodzeniach) w wyniku uderzenia pojazdu, w tym 
także pojazdu należącego do Ubezpieczonego.     

Limit: 300 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia 

Dotyczy: AR 

35. Klauzula 
zniesienia 
konsumpcji sumy 
ubezpieczenia  

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, 
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych 
warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że sumy ubezpieczenia nie 
ulegają zmniejszeniu o kwotę wypłaconych odszkodowań.  
Ubezpieczający na wniosek ubezpieczyciel, po wypłacie odszkodowania 
opłaci w uzgodnionym terminie dodatkową składkę wyliczoną 
proporcjonalnie do okresu ubezpieczenia, wg stawki określonej w ofercie. 
dla dane. 

Dotyczy: AR, MB, EEI 

36. Klauzula 
likwidacyjna 
środków trwałych 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, 
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych 
warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że bez względu na stopień 
umorzenia księgowego lub zużycia technicznego danego środka 
trwałego, odszkodowanie wypłacane jest w pełnej wysokości, do wartości 
księgowej brutto dla mienia ubezpieczonego wg tej wartości, bez 
potrącenia umorzenia księgowego i zużycia technicznego. W przypadku 
nie odtworzenia środka trwałego odszkodowanie wypłacane będzie w 
pełnej wysokości do wartości księgowej brutto.  

Dotyczy : AR, Maszyn od szkód elektrycznych, MB, EEI 
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Klauzule  fakultatywne - dot. Części I                                           

1. Klauzula aktów 
terroryzmu i zamieszek 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, 
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych 
warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, iż : 

• Ubezpieczyciel pokrywa szkody powstałe w następstwie aktów 
terrorystycznych, rozumianych jako wszelkiego rodzaju działania z 
użyciem przemocy lub próby zastraszenia społeczeństwa lub jego części 
w celu osiągnięcia korzyści politycznych, ideologicznych, ekonomicznych, 
religijnych lub społecznych. 

• Ubezpieczyciel pokrywa szkody powstałe w wyniku strajków, 
zamieszek lub niepokojów społecznych, rozumianych jako zniszczenie 
lub uszkodzenie przedmiotu ubezpieczenia. 

Limit odpowiedzialności :  1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.  

Dotyczy : AR 

2. Klauzula 
sabotażu 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, 
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych 
warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, iż Ubezpieczyciel pokrywa 
szkody będące bezpośrednim następstwem zamierzonej dezorganizacji 
pracy przez uchylenie się od niej lub wadliwe jej wykonywanie, przez 
uszkadzanie lub niszczenie środków produkcji czy urządzeń potrzebnych 
do normalnego funkcjonowania Ubezpieczonego.  

Limit odpowiedzialności :  500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.  

Dotyczy : AR 

3. Klauzula 
ubezpieczenia 
mienia w 
transporcie 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, 
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych 
warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, iż zakresem ubezpieczenia 
zostają objęte  szkody powstałe podczas transportu mienia , o ile 
transport dokonywany jest przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego lub 
jego pracowników, przy użyciu pojazdów należących do 
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego. 

Zakres ubezpieczenia obejmuje uszkodzenie mienia spowodowane w 
szczególności  wskutek następujących zdarzeń: 

1. deszcz nawalny, grad, huragan, lawina, osunięcie się ziemi, 
zapadanie się ziemi, pożar, dym, trzęsienie ziemi, uderzenia pioruna, 
upadek na środek transportu obiektu zewnętrznego, uderzenie statku 
powietrznego,  powódź, wybuch, 

2. kradzież będącą następstwem wypadku środka transportu, 
kradzież z włamaniem, kradzież ładunku wraz ze środkiem transportu, 
rabunek, wandalizm, 

3. wypadek środka transportu, zaginięcie, utrata, ubytek lub 
uszkodzenie przedmiotu ubezpieczenia,  

4. inne przyczyny o charakterze losowym niż wymienione powyżej 

Limit odpowiedzialności : 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. 

Dotyczy : AR 

4. Klauzula 
nieczynnych 
lokalizacji 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, 
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych 
warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, iż Ubezpieczyciel obejmuje 
ochroną majątek Ubezpieczonego znajdujący się także w nieczynnych  
lokalizacjach/wyłączonych z eksploatacji niezależnie od przyczyny 
zaprzestania prowadzenia w nich działalności, z zastrzeżeniem 
należytego zabezpieczenia i ochrony tego majątku przez 
Ubezpieczonego.  
Dotyczy : AR 
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Część II 
 

Ubezpieczenia komunikacyjne 
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VI.  Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,  auto casco                                                
i następstw nieszczęśliwych wypadków (OC ppm, AC, NNW komunikacyjne) 

Przedmiot 
ubezpieczenia 

Pojazdy mechaniczne wraz z wyposażeniem stanowiące własność lub będące 
w posiadaniu Ubezpieczającego/Ubezpieczonego (w tym mienie będące 
przedmiotem leasingu). Wykaz pojazdów zgodnie z Załącznikiem nr 10.   

Zakres 
ubezpieczenia 

1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów 
mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów (OC 
ppm) – dot. pojazdów zgodnie z Załącznikiem nr 10  

2. Ubezpieczenie auto-casco (AC) - zakres pełny – dot. pojazdów zgodnie z 
załącznikiem nr 10  

� włącza się odpowiedzialność za kradzież z włamaniem, kradzież 
zuchwałą, kradzież z użyciem przemocy (rozbój), zabór w celu 
krótkotrwałego użycia, 

� włącza się odpowiedzialność o szkody w pojeździe powstałe wskutek  
przewrócenia się pojazdu,  

� włącza się odpowiedzialność o szkody w pojeździe powstałe wskutek  
przewrócenia się pojazdu podczas wykonywania czynności 
załadowczych i wyładowczych,  

� na wysokość odszkodowania nie będzie miała wpływu prędkość z 
jaką poruszał się pojazd, 

� bez stosowania amortyzacji i zużycia technicznego,  

� bez stosowania zasady proporcji w przypadku niedoubezpieczenia, 

� zniesiona redukcja sumy ubezpieczenia po wypłacie 
odszkodowania,    

� wariant likwidacji szkód: warsztat/serwis, 

� franszyza integralna :  500 zł, franszyza redukcyjna zniesiona, 

� udział własny : brak (dotyczy również pojazdów będących 
przedmiotem leasingu) 

3. Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów (NNW komunikacyjne) – dot. 
pojazdów zgodnie z Załącznikiem nr 10 

4. Ubezpieczenie assistance (bezskładkowe) 

Zakres ubezpieczenia poszczególnych pojazdów został wskazany w załączniku 
nr 10 do SIWZ 

Suma gwarancyjna   
ubezpieczenia  OC 

Minimalna ustawowa 

 

Suma 
ubezpieczenia 
NWW 
komunikacyjne 

10 000 PLN na miejsce, (NNW komunikacyjne - bezimienne, systemem miejsc), 

Suma 
ubezpieczenia AC 

98 000 zł  (bez VAT) 

Suma ubezpieczenia pojazdów została określona w Załączniku nr 10.  

Łączna cena za ubezpieczenie oferowana w formularzu ofertowym (Załącznik nr 
2) powinna uwzględniać koszt ubezpieczenia AC dla podanych sum 
ubezpieczenia.  Wartości pojazdów, których okres ubezpieczenia rozpocznie się 
po 14.11.2012 zostaną przeszacowane w celu ustalenia aktualnych wartości 
sum ubezpieczenia na dzień wystawiania polis.   

Zakres terytorialny 
AC 

Teren RP    
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Klauzule  obligatoryjne - dot. Części II                                           

1. Badań technicznych Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, 
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych 
warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, iż 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. Ochrona ubezpieczeniowa 
obowiązuje o ile od dnia upływu terminu ważności badania technicznego 
pojazdu nie upłynęło więcej niż 30 dni  

Dotyczy : AC 

2. Nieprawidłowo 
zamocowanego 
ładunku 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, 
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych 
warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, iż Ubezpieczyciel rozszerza 
odpowiedzialność o szkody spowodowane przez załadowany i przewożony 
ładunek lub bagaż. 

Rozszerzenie odpowiedzialności wynikające z niniejszej klauzuli nie dotyczy 
szkód wyrządzonych przez bagaż lub towar przewożony bezpośrednio w 
kabinie pasażerskiej pojazdu. 

Dotyczy : AC 

3. Ważności 
dokumentów 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, 
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych 
warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, iż Ubezpieczyciel rozszerza 
odpowiedzialność w ubezpieczeniu AC dla klienta korporacyjnego 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. 

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone przez kierującego: 

• Który w ogóle nie posiadł uprawnień do kierowania pojazdem; 
• który posiadał uprawnienia do kierowania pojazdem, ale ich ważność 

skończyła się więcej niż 30 dni przed datą spowodowania szkody; 
• którego uprawnienia do prowadzenia pojazdu zostały przed 

spowodowaniem szkody cofnięte przez Policję lub inną uprawnioną do 
tego jednostkę administracji państwowej. 

Dotyczy : AC 

4. Roszczeń 
regresowych w 
ubezpieczeniach 
komunikacyjnych 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, 
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych 
warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, iż nie przechodzą na 
Ubezpieczyciela roszczenia przeciwko: 

• osobom, z którymi Ubezpieczony pozostaje we wspólnym 
gospodarstwie domowym, 

• osobom uprawnionym do korzystania z pojazdu lub rozporządzania 
nim. 

Dotyczy : AC 
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5. Klauzula zgłaszania 
szkód  

 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, 
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych 
warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, iż zawiadomienie 
Ubezpieczyciela o szkodzie winno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak 
niż w ciągu 7 dni od daty powstania szkody lub uzyskania o niej 
wiadomości. Niedopełnienie tego obowiązku nie może być przyczyną 
odmowy lub zmniejszenia wypłaty odszkodowania, jeśli nie miało wpływu na 
ustalenie okoliczności powstania szkody oraz jej wysokości 

Dotyczy: AC 

6. Klauzula dotycząca 
zabezpieczeń 

 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, 
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych 
warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, iż zabezpieczenia pojazdów 
winny być zgodne  o.w.u. z zastrzeżeniem, że wymogi te nie mają 
zastosowania do samochodów, które zostały przyjęte przez Ubezpieczyciela 
do ubezpieczenia mimo braku wymaganych zabezpieczeń. 

Dotyczy: AC 

7. Klauzula odstąpienia 
od wymogu 
dokonywania 
oględzin pojazdu 

 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, 
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych 
warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, iż Ubezpieczyciel odstępuje od 
wymogu dokonywania oględzin w przypadku: 

a) Kontynuacji ubezpieczenia autocasco bez jednego dnia przerwy, 
b) Przeniesienia ubezpieczenia autocasco z innego Towarzystwa 

Ubezpieczeniowego (potwierdzone kopią polisy) bez jednego dnia 
przerwy w okresie ubezpieczenia, 

c) Zakupu pojazdu z salonu fabrycznie nowego pojazdu 

Dotyczy: AC 

8. Klauzula mienia 
przejmowanego 

 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, 
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych 
warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, iż w przypadku, gdy koszty 
naprawy uszkodzonego pojazdu przekracza 70% wartości ubezpieczeniowej 
pojazdu  i istnieją pozostałości po szkodzie, które mogą być  przeznaczone  
do dalszego  użytku, bądź sprzedaży, na wniosek Ubezpieczającego 
Ubezpieczyciel zobowiązany  jest do ich przejęcia lub udzielenia pomocy w 
ich zagospodarowaniu. 

Dotyczy: AC 

 

 

 


