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Załącznik nr 1 do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA
CZĘŚĆ 1
UBEZPIECZENIE MIENIA, UTRACONEGO ZYSKU, SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO,
ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ORAZ OBOWIĄZKOWEGO UBEZPIECZENIA
ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI.

ZAKRES OBLIGATORYJNY
1. Wyrażenie zgody na pełny zakres ubezpieczenia przedstawiony poniżej warunkuje
ważność oferty dla Części 1.
2. Obowiązują roczne okresy polisowe.
3. Określone limity/podlimity obowiązują odrębnie dla każdego rocznego okresu
polisowego.
4. Limity określone w klauzulach dodatkowych obowiązują na pierwsze ryzyko, na jedno i
wszystkie zdarzenia w rocznych okresach polisowych, chyba, że z treści klauzuli wynika
inaczej.
5. Limity określone w klauzulach dodatkowych obowiązują w ramach sumy ubezpieczenia
chyba, że z treści klauzuli wynika inaczej.
6. Nie będą miały zastosowanie żadne inne franszyzy (integralne lub redukcyjna) lub udziały
własne za wyjątkiem tych wskazanych w Umowie.
7. Limity odpowiedzialności Ubezpieczyciela określone w klauzulach dodatkowych są
wspólne dla wszystkich Elementów I, II i III, chyba, że z treści klauzuli lub innych zapisów
SWZ wynika inaczej.
8. Wszelkie postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia, w tym Opisu Przedmiotu
Zamówienia, będą miały pierwszeństwo stosowania przed postanowieniami zawartymi w
Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) lub innym wzorcu umownym stosowanym
przez Ubezpieczyciela. Wzorzec zachowuje pierwszeństwo w odniesieniu do uregulowań:
a) zagadnień pominiętych w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w tym Opisie Przedmiotu
Zamówienia,
b) bardziej korzystnych dla Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, niż zawarte w
Specyfikacji Warunków Zamówienia, w tym Opisie Przedmiotu Zamówienia.
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ELEMENT I
UBEZPIECZENIE MIENIA

Ubezpieczający

Muzeum Historii Żydów Polskich Polin w Warszawie (POLIN)
ul. Mordechaja Anielewicza 6
00-157 Warszawa
REGON: 140313762

Ubezpieczony

▪ Muzeum Historii Żydów Polskich Polin w Warszawie (POLIN)
ul. Mordechaja Anielewicza 6, 00-157 Warszawa,
▪ m. st. Warszawa i Skarb Państwa (w odniesieniu do
nieruchomości i części ruchomości),
▪ Osoby trzecie, które na podstawie odpowiednich umów
przekazały Zamawiającemu swoje mienie i zobligowały go do
jego ubezpieczenia.

Okres trwania umowy

36 miesięcy tj. od dnia zawarcia umowy, nie wcześniej niż od
21.03.2022 do 20.03.2025 z podziałem na trzy roczne okresy
ubezpieczenia.
Ubezpieczyciel potwierdzi ochronę w odniesieniu do każdego z
rocznych okresów ubezpieczenia odrębnym dokumentem
ubezpieczenia (polisą).

Okres ubezpieczenia

I okres polisowy: 21.03.2022 r. – 20.03.2023 r.
II okres polisowy: 21.03.2023 r. – 20.03.2024 r.
III okres polisowy: 21.03.2024 r. – 20.03.2025 r

Miejsce ubezpieczenia

▪ Teren Rzeczypospolitej Polskiej, w tym m.in. wszystkie
lokalizacje, w których prowadzona jest działalność
Ubezpieczającego, składowane jest mienie, prowadzone są
wystawy, imprezy plenerowe, etc.,
▪ Teren Rzeczypospolitej Polskiej – dla wystaw plenerowych.
Główne lokalizacje prowadzonej działalności, to:
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▪ ul. Mordechaja Anielewicza 6, Warszawa - siedziba Muzeum
Historii Żydów Polskich Polin,
▪ ul. Elektronowa 2c, Warszawa - wynajmowany magazyn,
Przedmiot ubezpieczenia

a) Budynki i budowle (w tym tymczasowe jak stragany, kioski,
podesty, sceny, etc) wraz z infrastrukturą i instalacjami
technicznymi zapewniającymi możliwość użytkowania budynku i
budowli zgodnie z jego przeznaczeniem, takimi jak m.in. sieci*, w
tym, teleinformatyczne, wodno-kanalizacyjne, elektryczne,
energetyczne, antenowe, przyłącza*, instalacje, w tym stacje
transformatorowe*, węzły cieplne*, ogrodzenia, mury, bramy,
przejazdy, place, parkingi, szlabany, drogi, chodniki, oświetlenie
nieruchomości, obiekty małej architektury (w tym m.in. stojaki
na rowery, kosze na śmieci, ławki), wykończenia terenu
(elementy zieleni, skarpy, etc), nakłady adaptacyjne (w tym m.in.
drzwi, rolety, zabezpieczenia przeciwkradzieżowe), oraz ściany i
szyby szklane stanowiące element budynku i budowli.
b) Maszyny i urządzenia**, wyposażenie, pozostałe środki trwałe
oraz mienie specjalistyczne jak sztandary, flagi, proporce,
instrumenty muzyczne, rekwizyty, makiety, pomoce artystyczne,
sprzęt audio.
c) Zbiory biblioteczne, księgozbiory, dokumenty archiwalne, zbiory
DVD, etc,
d) Środki obrotowe, w tym wydawnictwa i publikacje
e) Mienie osób trzecich
f) Szyby i inne elementy szklane,
g) Mienie pracownicze,
h) Wartości pieniężne w lokalu,
i) Wartości pieniężne w transporcie,
j) Wystawa stała,
k) Wystawy plenerowe***,
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l) Wystawy czasowe ****
* Dla sieci obowiązuje limit odległości do 500 m, pod warunkiem, że
sieci te pozostają w posiadaniu Ubezpieczonego.
**Maszyny stanowiące integralną część budynku, w tym m.in. windy,
klimatyzatory, etc. oraz pozostałe maszyny i urządzenia.
***Wystawy plenerowe zgodnie z opisem w załączniku nr 11 do
SWZ Charakterystyka Zamawiającego. Wystawa plenerowa
„Muzeum na kółkach” – suma ubezpieczenia dla tej wystawy
uwzględnia również wartość kontenerów, w okresie transportu i
przemieszczania się wystawy plenerowej.
****Wystawy czasowe uwzględniają m.in. wartości scenografia i
wyposażenie,
***** Przedmiot ubezpieczenia nie obejmuje zbiorów muzealnych i
mienia o charakterze zabytkowym.
Zakres ubezpieczenia

Wszystkie ryzyka fizycznego uszkodzenia, zniszczenia lub utraty
mienia na skutek nagłych, niespodziewanych i niezależnych od woli
Ubezpieczonego zdarzeń losowych z włączeniem m.in. ryzyka
kradzieży z włamaniem, rabunku, wandalizmu, graffiti, powodzi (w
tym także w odniesieniu do mienia znajdującego się na terenie, gdzie
występowała powódź lub na obszarach bezpośrednio zagrożonych
powodzią), dymu, sadzy, osmaleniu, eksplozji, implozji,
bezpośredniego uderzenia pioruna, pośredniego działania
wyładowań atmosferycznych, wysokiego i niskiego napięcie i zjawisk
pochodnych, działanie wody, w tym m.in. zalania wodą z urządzeń
wodno-kanalizacyjnych, burzy, sztormu, wylewu wód podziemnych i
gruntowych, cofnięcie się wody, ścieków lub innych cieczy i
substancji, deszczu nawalnego, zalania przez nieszczelności okienne i
drzwiowe, pary wodnej i cieczy, mrozu, gradu, śniegu, samoczynne
uruchomienie instalacji tryskaczowej/gaśniczej lub z innego powodu
innych niż np. w skutek pożaru, nieumyślne pozostawienie kranów
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lub innych zaworów, trąby powietrzne, huragan, działanie wiatru,
lawiny, osunięcie i zapadanie się ziemi, uderzenie pojazdu
(wszelkiego rodzaju) niezależnie kto jest jego właścicielem, w tym
szkody w samym pojeździe, o ile zgłoszony jest do ubezpieczenia lub
uderzenie/upadek jakiegokolwiek innego mienia/rzeczy/obiektu w
ubezpieczony przedmiot, w tym upadek/uderzenie drzew, roślin,
itp., szyb i innych elementów szklanych od stłuczenia, ryzyko
katastrofy budowlanej, ryzyko awarii, uszkodzeń wewnętrznych oraz
niefachowej obsługi maszyn i urządzeń, błąd ludzki, wady
produkcyjne i materiałowe, szkody podczas oraz w wyniku
konserwacji, naprawy, remontu, instalacji, utrzymania technicznego,
rozruchu próbnego, testów, montażu i demontażu. W zakresie
transportu wartości pieniężnych, także szkody spowodowane przez
zdarzenia powodujące śmierć, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia
osoby sprawującej pieczę nad przedmiotem ubezpieczenia,
uniemożliwiających ochronę przewożonego mienia.
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również:
▪ szkody powstałe podczas tymczasowego magazynowania
oraz w czasie tymczasowego wyłączenia z
użytkowania/eksploatacji,
▪ szkody w mieniu, które nie zostało jeszcze zainstalowane i nie
został jeszcze przygotowane do eksploatacji (np. jest jeszcze
zapakowane),
▪ szkody w trakcie montażu, demontażu i rozruchu próbnego.
System ubezpieczenia /

a, b, j, k) wartość księgowa brutto/nowo odtworzeniowa,

Baza wyceny wartości

ubezpieczenie na sumy stałe,
c) zgodnie z wyceną, sumy stałe,
d) koszt nabycia/wytworzenia, ubezpieczenia na sumy zmienne,
f, l) wartość nowo odtworzeniowa, ubezpieczenie na pierwsze
ryzyko, na jedno i wszystkie zdarzenia,
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e, g) wartość rzeczywista, ubezpieczenie na pierwsze ryzyko, na
jedno i wszystkie zdarzenia,
h, i) wartość nominalna, ubezpieczenie na pierwsze ryzyko, na jedno
i wszystkie zdarzenia.
▪ Określenie bazy wyceny będzie następowało w toku likwidacji
szkody na podstawie zgromadzonych dokumentów.
▪ Przez odtworzenie mienia rozumie się:
o zakup nowego mienia o tych samych parametrach lub
parametrach najbardziej zbliżonych;
o pobranie nowego mienia z magazynu centralnego;
o zastąpienie mienia na zasadach przesunięć magazynowych,
stanów środka trwałego.
Suma ubezpieczenia

Łączna suma ubezpieczenia: 346 163 735,50 PLN, w tym:
a) 189.782.252,00 PLN
b) 14.490.399,51 PLN
c)

585.000,00 PLN

d)

314.978,72 PLN

e)

450.000,00 PLN

f)

1.000.000,00 PLN

g)

100.000,00 PLN

h)

300.000,00 PLN

i)

250.000,00 PLN

j) 138.120.605,27 PLN
k)

270.500,00 PLN

l)

500.000,00 PLN

Najwyższa wartość w jednej lokalizacji: ok 365 mln PLN (dot. to
lokalizacji w Warszawie Mordechaja Anielewicza 6).
Podlimit dla ryzyka

2.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, z uwzględnieniem

kradzieży z włamaniem,

sublimitu dla ryzyka graffiti w wysokości 200.000,00 PLN na jedno i

rabunku i wandalizmu, w

wszystkie zdarzenia w rocznych okresach polisowych.

6

PZP.271.5.2022

Załącznik nr 1 do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
tym graffiti
Podlimit dla ryzyka

50.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznych okresach

kradzieży zwykłej

polisowych. Limit jest wspólny dla Elementu I i II.

Podlimit dla ryzyka

500.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznych okresach

awarii, uszkodzeń

polisowych.

wewnętrznych oraz
niefachowej obsługi
maszyn i urządzeń
Podlimit dla kosztów

100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznych okresach

poszukiwania źródła

polisowych.

szkody
Podlimit dla ryzyka

5.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia , limit na pierwsze

przepięcia (pośrednie

ryzyko.

uderzenie pioruna)
Podlimit dla katastrofy

50.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie

budowlanej

ubezpieczenia.

Składka

1. Składka z tytułu ochrony ubezpieczeniowej jest stała w
odniesieniu do okresu ubezpieczenia określonego w polisie.
2. Wszelkie rozliczenia z tytułu umowy ubezpieczenia (wynikające w
szczególności z konieczności dopłaty lub zwrotu składki)
dokonywane będą w systemie pro rata temporis za każdy dzień
ochrony ubezpieczeniowej. Ubezpieczyciel nie będzie potrącał
jakichkolwiek kosztów manipulacyjnych.
3. Ubezpieczyciel nie może dokonywać jakichkolwiek potrąceń
zarówno z wypłacanych świadczeń, jak również z kwot należnych
Ubezpieczającemu do zwrotu w przypadku powstania takiego
obowiązku po stronie Ubezpieczyciela, z wymagalnymi
należnościami należnymi mu ze strony POLIN, nawet jeżeli są one
przedawnione, o ile POLIN nie wyrazi na to zgody.
4. We wzajemnych rozliczeniach wynikających z umowy
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ubezpieczenia za dzień zapłaty uważa się dzień złożenia
prawidłowego zlecenia zapłaty pełnej kwoty i obciążenia
rachunku bankowego. W przeciwnym wypadku składkę uważa się
za zapłaconą w dniu uznania rachunku bankowego wierzyciela.
5. Płatność składki w IV równych ratach.
6. I rata składki płatna w ciągu 30 dni od daty wystawienia
dokumentów polisowych, na podstawie faktury/noty
obciążeniowej wystawionej przez Ubezpieczyciela.
7. II rata składki płatna do dnia 30.06. każdego roku w trakcie
obowiązywania umowy generalnej.
8. III rata składki płatna do dnia 30.09. każdego roku w trakcie
obowiązywania umowy generalnej.
9. IV rata składki płatna do dnia 30.12. każdego roku w trakcie
obowiązywania umowy generalnej.
10.Datę zapłaty składki przyjmuje się, jako datę obciążenia rachunku
POLIN.
Franszyza integralna

Nie występuje

Franszyza redukcyjna

▪ 3 000 PLN – dla ryzyka awarii maszyny

(na każde zdarzenie)

▪ 500,00 PLN dla ryzyka kradzieży zwykłej
▪ 10% wartości szkody, nie mniej niż 500 PLN dla klauzuli
kosztów alarmu
▪ w zakresie pozostałych ryzyk nie występuje

Klauzule dodatkowe,

1. Klauzula automatycznego pokrycia mienia, w brzmieniu:

warunkujące ważność

„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą

oferty

postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że nowo
nabyte środki trwałe/wyposażenie i wzrost wartości środków
trwałych/wyposażenia wskutek dokonanych inwestycji w okresie
ubezpieczenia zostaje objęty automatyczną ochroną
ubezpieczeniową od chwili przejścia ryzyka ich posiadania na

8

PZP.271.5.2022

Załącznik nr 1 do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Ubezpieczonego. Przejście ryzyka związanego z posiadaniem nowych
środków trwałych na Ubezpieczonego powinno być potwierdzone
dokumentem np. fakturą zakupu lub protokołem zdawczoodbiorczym. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również mienie
podczas załadunku, transportu, rozładunku oraz prac budowlanoadaptacyjnych. Limit odpowiedzialności wynosi 20% sumy
ubezpieczenia wartości dotychczas ubezpieczonego mienia dla danej
kategorii mienia, przy czym przy wzroście wartości majątku do
10.000.000 PLN, Ubezpieczyciel nie pobierze składki dodatkowej z
tytułu doubezpieczenia mienia objętego niniejszą klauzulą.
Ubezpieczyciel może żądać dopłaty składki wyłącznie od nadwyżki
ponad wyznaczony limit 10.000.000 PLN, zgodnie z treścią klauzuli
pro rata”.
2. Klauzula automatycznego pokrycia mienia nabytego w okresie
związanym z pracami nad SWZ, w brzmieniu:
„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą
postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że nowo
nabyte środki trwałe i wzrost wartości środków trwałych wskutek
dokonanych inwestycji w okresie ubezpieczenia oraz w okresie od
26.11.2021 do 21.03.2022 (tj. w okresie związanym z pracami nad
SIWZ), zostaje objęty automatyczną ochroną ubezpieczeniową od
chwili przejścia ryzyka ich posiadania na Ubezpieczającego. Przejście
ryzyka związanego z posiadaniem nowych środków trwałych na
Ubezpieczającego powinno być potwierdzone dokumentem np.
fakturą zakupu lub protokołem zdawczo-odbiorczym. Limit
odpowiedzialności wynosi 20% sumy ubezpieczenia wartości
dotychczas ubezpieczonego mienia nie więcej niż 10.000.000 PLN”.
3. Klauzula automatycznego pokrycia nowych lokalizacji,
w brzmieniu:
„Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą
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postanowień umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły że ochrona
ubezpieczeniowa obejmuje także wszystkie przyszłe lokalizacje
własne, wynajmowane, dzierżawione lub w jakikolwiek inny sposób
użytkowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez
Ubezpieczonego. Na potrzeby niniejszej klauzuli za lokalizacje uważa
się każde miejsce, do którego Ubezpieczonemu będzie przysługiwało
którekolwiek z praw, wskazanych w zdaniu poprzednim. Limit
odpowiedzialności wynosi 10 000 000 PLN.”
4. Klauzula Reprezentantów, w brzmieniu:
„Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą
postanowień umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły że wyłączenie
odpowiedzialności ubezpieczyciela odnośnie winy umyślnej i
rażącego niedbalstwa, ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do
Dyrektora Muzeum. Tym samym, potwierdzone zostaje, że zakres
ochrony zostaje rozszerzony o szkody powstałe w wyniku rażącego
niedbalstwa oraz winy umyślnej, spowodowane przez pracowników
ubezpieczonego innych niż Dyrektor Muzeum (POLIN)”.
5. Klauzula włączenia do pokrycia kosztów uprzątnięcia
pozostałości po szkodzie, w brzmieniu:
„Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejsza klauzulą
postanowień umowy, strony uzgodniły, że do zakresu ochrony
włączone zostają koszty usunięcia pozostałości po szkodzie, w tym
koszty transportu, składowania, napraw ekspresowych lub utylizacji
do wysokości 20% wartości szkody ponad sumę ubezpieczenia dla
danej kategorii mienia nie więcej niż 10.000.000 PLN. Limit ten dot
również zabezpieczenia mienia, w tym koszty związane z usunięciem
zanieczyszczeń wody, gleby i koszty ich rekultywacji. Dla kosztów
związanych z usunięciem zanieczyszczeń wody, gleby i kosztów ich
rekultywacji obowiązuje sublimit w wysokości 1.000.000 PLN. Koszty
związanie z usunięciem zanieczyszczeń wody, gleby i koszty ich
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rekultywacji nie są związane ze skażeniami radioaktywnymi,
spowodowanymi reakcją jądrową oraz odpadami przemysłowymi.
Limit wspólny z klauzulą prewencyjną”.
6. Klauzula szkód w wyniku pożaru i wybuchu, w brzmieniu:
„Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą
postanowień umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły że szkody
powstałe w wyniku pożaru i wybuchu na skutek samozapłonu,
przepięcia elektrycznego, indukcji oraz na skutek pośredniego
uderzenia pioruna wchodzą w zakres ochrony. System zabezpieczeń
przeciwprzepięciowych nie jest wymagany, za wyjątkiem, kiedy
producent sprzętu jasno określa wymogi dot. takiego
zabezpieczenia”.
7. Klauzula LEEWAY, w brzmieniu:
„Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą
postanowień umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły, że w
przypadku powstania szkody zasada proporcjonalnej wypłaty
odszkodowania lub innej proporcjonalnej jego redukcji, nie będzie
miała zastosowania. Powyższa zasada ma zastosowanie do
wszystkich składników mienia, bez względu na rodzaj przyjętej
wartości”.
8. Klauzula przemieszczenia, w brzmieniu:
„Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą
postanowień umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły, że
przemieszczanie mienia objętego ubezpieczeniem w ramach
zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacji, w żadnym stopniu nie
ogranicza ochrony ubezpieczeniowej gwarantowanej na mocy i
według warunków niniejszej umowy. Mienie przemieszczane objęte
jest ochroną na skutek zdarzeń losowych, także w trakcie transportu
uwzględniającą m.in. ryzyko wypadku środka transportu wraz z
ładunkiem, kradzież środka transportu wraz z ładunkiem oraz szkody
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podczas załadunku, rozładunku i przeładunku. Powyższa klauzula ma
zastosowanie zarówno dla transportów własnych jak i zleconych,
wykonywanych na terytorium RP. W przypadku transportów
zleconych ma zastosowanie prawo regresu do przewoźnika. W
przypadku transportu mienia wartość na jeden środek transportu nie
może być większa niż 250.000 PLN”.
9. Klauzula szkód w wyniku prac remontowych
i modernizacyjnych, w brzmieniu:
„Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą
postanowień umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły, że ochroną
ubezpieczeniową objęte są drobne prace budowlano-montażowe
prowadzone przez lub na zlecenie Ubezpieczonego w obrębie
ubezpieczonej lokalizacji. Ubezpieczenie drobnych prac budowlano –
montażowych na warunkach niniejszej klauzuli obejmuje wartość
wykonywanych prac i materiałów będących własnością lub
znajdujących się na ryzyku Ubezpieczonego do wysokości limitu
wynoszącego 2.000.000,00 PLN. Mienie istniejące należące do
Ubezpieczonego ubezpieczone jest w ramach sum ubezpieczenia
zgłoszonych do ubezpieczenia. Niniejszą klauzulą objęte są prace
budowlano – montażowe, których realizacja prac nie wiąże się z
naruszeniem konstrukcji nośnej budynku, konstrukcji dachu oraz
prac nie wymagających zgody odpowiednich organów władzy w
rozumieniu Prawa Budowlanego.”
10. Klauzula rozszerzenia zakresu ochrony, w brzmieniu:
„Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą
postanowień umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły, że zakres
ochrony zostaje rozszerzony o zdarzenia powstałe w następstwie
aktów terroryzmu, sabotażu, zamieszek, niepokojów społecznych,
rozruchów i strajków. Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela
wynosi 5.000.000,00 PLN. Przedmiotowa klauzula nie dotyczy szkód
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powstałych w wyniku uwolnienia lub wystawienia na działanie
substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych, wynikające
bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu jądrowego, reakcji
nuklearnej, promieniowania jądrowego, skażenia radioaktywnego,
spowodowane atakiem elektronicznym, w tym przez włamania
komputerowe oraz w wyniku działania wirusów komputerowych”.
11. Klauzula ubezpieczenia mienia zewnętrznego, w brzmieniu:
„Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą
postanowień umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły, że zakres
ochrony zostaje rozszerzony o wszelkie szkody w mieniu
znajdującym się na zewnątrz budynków i budowli, w ramach
lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia, takich jak zewnętrzne
elementy budynków i budowli, ogrodzenie, etc zgodnie z sumami
ubezpieczenia zadeklarowanymi do ubezpieczenia. Urządzenia
powinny być zainstalowane i zabezpieczone w taki sposób, aby ich
wymontowanie nie było możliwe bez pozostawienia śladów użycia
siły lub narzędzi”.
12. Klauzula kosztów dodatkowych, w brzmieniu:
„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą
postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że
ubezpieczeniem na warunkach niniejszej polisy zostają dodatkowo
objęte, do maksymalnej wysokości 250.000 PLN, wynagrodzenia
będące konsekwencją zdarzenia szkodowego należne
rzeczoznawcom, ekspertom, które to wynagrodzenia Ubezpieczony
zobowiązany jest ponieść w celu odtworzenia lub zastąpienia
ubezpieczonego mienia, uszkodzonego w wyniku zaistnienia
ubezpieczonego zdarzenia szkodowego. Powyższe zapisy nie dotyczą
kosztów związanych z wyliczeniem wartości szkody”.
13. Klauzula 72 godzin, w brzmieniu:
„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą
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postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że seria
zdarzeń szkodowych powstałych w czasie 72 godzin na skutek
jednego zdarzenia, traktowana jest jak jedno zdarzenie, co powoduje
potrącenie tylko jednego udziału własnego”.
14.

Klauzula prolongaty, w brzmieniu:

„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą
postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły:
a) Odmiennie niż stanowi art. 814 § 1 Kodeksu cywilnego,
odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się pierwszego
dnia okresu ubezpieczenia wskazanego w dokumencie
ubezpieczenia, niezależnie od możliwości wyznaczenia
terminu zapłaty składki lub jej pierwszej raty późniejszego,
niż pierwszy dzień okresu ubezpieczenia.
b) Odmiennie, niż stanowi art. 814 § 2 Kodeksu cywilnego, jeżeli
Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność jeszcze przed
zapłaceniem składki lub jej pierwszej raty, a składka lub jej
pierwsza rata nie została zapłacona w terminie,
Ubezpieczyciel wezwie Ubezpieczającego do zapłaty składki
w terminie nie krótszym, niż 14 dni od otrzymania wezwania
do zapłaty,
z ewentualnym zastrzeżeniem sankcji określonej w art. 814 § 2
Kodeksu cywilnego zdanie pierwsze”.
15. Klauzula Prewencyjna, w brzmieniu:
„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą
postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że w
przypadku wystąpienia zdarzenia losowego objętego ochroną,
Ubezpieczyciel zwraca poniesione przez Ubezpieczonego koszty
wynikłe z zastosowania dostępnych Ubezpieczonemu środków w
celu ratowania zagrożonego przedmiotu ubezpieczenia oraz
zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, w tym koszty
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akcji ratowniczej (gaszenia, ewakuacji itp.), jeżeli środki te były
celowe, chociażby okazały się bezskuteczne. Powyższe koszty są
zwracane nawet, jeżeli nie wystąpiła szkoda w ubezpieczonym
mieniu. Limit odpowiedzialności wynosi 20% wartości szkody ponad
sumę ubezpieczenia dla danej kategorii mienia nie więcej niż
10.000.000 PLN. Limit jest wspólny z klauzulą usunięcia pozostałości
po szkodzie”.
16. Klauzula wyłączenia regresu do pracowników oraz ich
odpowiedników, w brzmieniu:
„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą
postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że nie
przechodzą na Ubezpieczyciela roszczenia przeciwko osobom
fizycznym zatrudnionym przez Ubezpieczającego na podstawie
umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło itp. Ponadto nie
przechodzą na Ubezpieczyciela roszczenia przeciwko osobom
fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz
Ubezpieczającego. Wyłączenie regresu nie dotyczy sytuacji, kiedy
sprawca wyrządził szkodę umyślnie”.
17. Klauzula istniejących systemów zabezpieczeń
przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych, w brzmieniu:
„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą
postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że
Ubezpieczyciel uznaje istniejące systemy zabezpieczeń
przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych za wystarczające pod
warunkiem, że są one zgodne z obowiązującymi przepisami prawa
oraz w momencie powstania szkody zabezpieczenia były sprawne.
Powyższe zapisy dotyczą również lokalizacji, w których rozpoczęto
działalność po zawarciu umowy ubezpieczenia”.
18. Klauzula wykazu mienia, w brzmieniu:
„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą
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postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że
Ubezpieczyciel zrezygnuje z obowiązku otrzymania od
Ubezpieczającego szczegółowego wykazu mienia, stanowiącego
przedmiot ubezpieczenia. Powyższe w żaden sposób nie powoduje
ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela. W
przypadku powstania szkody, Ubezpieczający będzie miał obowiązek
przedłożenia dokumentu potwierdzającego, iż mienie, które uległo
szkodzie było w jego posiadaniu. Podstawą wypłaty odszkodowania
dla sprzętu elektronicznego (w tym telefonów komórkowych,
tabletów, modemów, etc.) zakupionego w promocji, a zgłoszonego
do ubezpieczenia wg wartości nowej odtworzeniowej, będzie
wartość nowa odtworzeniowa”.
19. Klauzula wypłaty odszkodowania, w brzmieniu:
„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą
postanowień umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły, że w
przypadku zadeklarowania do ubezpieczenia sum według wartości
księgowej brutto, Ubezpieczyciel akceptuje możliwość wypłaty
odszkodowania według wartości nowej odtworzeniowej. Max
wartość odszkodowania nie będzie większa niż 110% zadeklarowanej
sumy ubezpieczenia”.
20. Klauzula odtworzenia planów i dokumentów, w brzmieniu:
„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą
postanowień umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły, że
ubezpieczeniem objęte są poniesione przez Ubezpieczonego na
skutek ubezpieczonego zdarzenia szkodowego niezbędne koszty
związane m.in. z odtworzeniem planów rysunków, dokumentów
finansowych lub innych dokumentów kontraktowych, zniszczonych
w wyniku zaistnienia ubezpieczonego zdarzenia w trakcie okresu
ubezpieczenia. Całkowita wartość odszkodowania zostaje
ograniczona do kosztów robocizny poniesionych na takie
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odtworzenie dokumentów z włączeniem kosztów suszenia,
odgrzybiania, pracy w godzinach nadliczbowych, przeprowadzenia
niezbędnych badań i analiz, opłat administracyjnych i skarbowych. W
ramach niniejszej klauzuli Wykonawca pokryje również koszty
zabezpieczenia dokumentów przed szkodą. Limit odpowiedzialności
wynosi 100.000,00 PLN”.
21. Klauzula składowania, w brzmieniu:
„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą
postanowień umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły, że
Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za mienie składowane,
bezpośrednio na podłodze. Powyższe dotyczy również mienia
znajdującego się w pomieszczeniach położonych poniżej poziomu
gruntu”.
22. Klauzula automatycznego wznowienia limitów po powstaniu
szkody, w brzmieniu:
„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą
postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że w
przypadku powstania szkody, limity sum ubezpieczenia
uwzględnione w polisie zostaną automatycznie wznowione.
Przedmiotowa klauzula ma zastosowanie do ubezpieczenia na sumy
stałe”.
23. Klauzula włączenia do pokrycia kosztów naprawy
zabezpieczeń, w brzmieniu:
„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą
postanowień umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły, że do zakresu
ochrony włączone zostają koszty naprawy, wymiany wszelkiego
rodzaju zabezpieczeń, uszkodzonych na skutek kradzieży dokonanej
lub usiłowanej”.
24. Klauzula ubezpieczenia niewłaściwej obsługi, w brzmieniu:
„Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą
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postanowień umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły że
ubezpieczeniem zostają dodatkowo objęte szkody powstałe na
skutek niewłaściwej obsługi maszyn i urządzeń, tj. nieostrożności,
zaniedbania, niewłaściwego użytkowania, braku kwalifikacji, błędu
operatora, upadku, upuszczenia, świadomego i celowego
zniszczenia. Zakres przedmiotowej klauzuli nie obejmuje:
a) szkód w częściach, które przez używanie lub swoje
właściwości fizyczne ulegają szybkiemu zużyciu, a w
szczególności wykładziny ogniotrwałe i antykorozyjne,
powłoki ogniochronne, ruszty pieców i palenisk, dysze
palników, młoty do kruszenia, przedmioty z gumy, szkła i
ceramiki, pasy, łańcuchy, liny, druty,
b) wszelkiego rodzaju materiałów eksploatacyjnych, a w
szczególności olejów, smarów, paliw, katalizatorów, chłodziw
oraz narzędzi wymiennych, a w szczególności matryc, form,
stempli, narzędzi do obróbki skrawaniem, elektrod,
c) szkód, za które sprzedawca, producent, dostawca lub
wykonujący naprawy jest odpowiedzialny z tytułu gwarancji
lub rękojmi za wady, chyba, że sprzedawca, producent,
dostawca lub wykonujący naprawy uchyla się od
odpowiedzialności za zaistniałe zdarzenie
d) szkód spowodowanych przez wady lub błędy w wykonaniu,
istniejące w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia, o których
wiedział Ubezpieczony lub jego przedstawiciele,
e) szkód będących bezpośrednim następstwem ciągłej
eksploatacji, a w szczególności normalnego zużycia, kawitacji,
erozji, korozji, kamienia kotłowego”.
25. Klauzula udziału własnego, w brzmieniu:
„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą
postanowień umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły,

18

PZP.271.5.2022

Załącznik nr 1 do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
że franszyzy redukcyjne ustalane są na wypadek ubezpieczeniowy.
Jeżeli uszkodzeniu lub utracie z tytułu jednego zdarzenia (wypadku
ubezpieczeniowego) uległo kilka ubezpieczonych przedmiotów,
Ubezpieczyciel potrąci wyłącznie tylko jedną, najwyższą franszyzę
redukcyjną”.
26.

Klauzula podwykonawców, w brzmieniu:

„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą
postanowień umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły, że włączone
do zakresu ubezpieczenia zostają szkody spowodowane przez
podwykonawców, w tym m.in. w trakcie wykonywania czynności
montażu, demontażu i transportu ubezpieczonego mienia, z
włączeniem szkód powstałych w trakcie załadunku/wyładunku.
Przedmiotowego rozszerzenia nie należy rozumieć, jako rozszerzenie
zakresu ubezpieczenia o szkody z tzw. gwarancji oraz o
odpowiedzialność z tytułu nieterminowego wykonania kontraktu.
Ubezpieczyciel zachowuje prawo regresu do sprawcy szkody”.
27. Klauzula przeoczenia, w brzmieniu:
„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą
postanowień umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły,
że jeżeli Ubezpieczony na skutek błędu lub przeoczenia
nie przekaże Ubezpieczycielowi lub brokerowi istotnych informacji
mających związek z umową ubezpieczenia, a działanie takie nie
będzie skutkiem winy umyślnej i rażącego niedbalstwa, to fakt nie
przekazania informacji nie będzie powodem odmowy wypłaty
odszkodowania ani jego redukcji, pod warunkiem niezwłocznego
uzupełnienia danych. Limit odpowiedzialności wynosi 5.000.000
PLN”.
28. Klauzula kradzieży zwykłej, w brzmieniu:
„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą
postanowień umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły, że kradzież
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zwykła rozumiana jest jako zabór mienia przez osobę trzecią, do
którego doszło w wyniku nieumyślnego, krótkotrwałego
pozostawienia przedmiotu ubezpieczenia bez nadzoru. Za kradzież
zwykłą uważana jest także kradzież, w przypadku której
Ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania z uwagi na
niespełnienie wymogów dotyczących odpowiedniego zabezpieczenia
mienia przed szkodą, a także tzw. „niewyjaśnione zniknięcie.
Ochroną nie są objęte braki stwierdzone przy inwentaryzacji oraz
braki wynikające z błędów rachunkowych. Na podstawie niniejszej
klauzuli Ubezpieczyciel jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania
pod warunkiem dochowania przez Ubezpieczonego oraz osób, za
które ponosi on odpowiedzialność lub którym powierzył przedmiot
ubezpieczenia, należytej staranności, przez którą strony umowy
ubezpieczenia rozumieją podjęcie, niezwłocznie po powzięciu
wiadomości o utracie przedmiotu ubezpieczenia, racjonalnych
działań zmierzających do odnalezienia mienia, ustalenia okoliczności
zaginięcia mienia lub sprawcy kradzieży. Ubezpieczony jest
zobowiązany do przedstawienia dowodów świadczących o podjęciu
ww. działań. Ubezpieczony zobowiązany jest dodatkowo do
zgłoszenia kradzieży na Policję niezwłocznie po powzięciu
wiadomości o kradzieży. Powyższa klauzula nie dotyczy wartości
pieniężnych. Limit odpowiedzialności wynosi 50 000,00 PLN”.
29. Klauzula zalania przez nieszczelności, w brzmieniu:
„Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą
postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że
Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w
skutek działania śniegu niezależnie od jego ciężaru, lodu, mrozu,
gradu, deszczu do pełnych sum ubezpieczenia. Natomiast dla szkód
powstałe wskutek zalania przez nieszczelności dachowe, okienne,
drzwiowe z innych niż w/w zdarzenia obowiązuje limit
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odpowiedzialności w wysokości 500.000 PLN. W przypadku gdy
obowiązek konserwacji lub zabezpieczenia nie należał do
Ubezpieczonego szkody pokrywane są do pełnych sum
ubezpieczenia”.
30. Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie,
w brzmieniu:
„Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą
postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że zapisane w
OWU skutki niezawiadomienia Ubezpieczyciela o szkodzie w
odpowiednim terminie, będą miały zastosowanie tylko w sytuacji,
kiedy niezawiadomienie w terminie uniemożliwiło Ubezpieczycielowi
ustalenie odpowiedzialności lub rozmiaru szkody”.
31. Klauzula wyrównania sum ubezpieczenia w brzmieniu:
„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą
postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że w
przypadku, gdy suma ubezpieczenia niektórych kategorii mienia jest
wyższa niż ich wartość, nadwyżka ta zostanie rozłożona na te
kategorie mienia, co do których występuje niedoubezpieczenie.
Zasada ta dotyczy wyłącznie środków trwałych ubezpieczonych w
systemie sum stałych. Limit odpowiedzialności wynosi 1.000.000
PLN”.
32. Klauzula dodatkowych kosztów pracy w godzinach
nadliczbowych, w nocy, w dni ustawowo wolne od pracy oraz
dodatkowe koszty frachtu ekspresowego w brzmieniu:
„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą
postanowień umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły,
że zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o dodatkowe koszty
pracy w godzinach nadliczbowych, w godzinach nocnych, w dni
ustawowo wolne od pracy oraz koszty frachtu ekspresowego, w tym
frachtu lotniczego, poniesione w związku ze szkodą w
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ubezpieczonym mieniu. Limit odpowiedzialności wynosi 500.000
PLN, ale dla kosztów frachtu lotniczego 50.000 PLN”.
33. Klauzula terminu dokonania oględzin w brzmieniu:
„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą
postanowień umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły,
że w przypadku zajścia zdarzenia szkodowego, Ubezpieczyciel
zobowiązany jest do dokonania oględzin w terminie nie dłuższym
niż 3 dni robocze od momentu zgłoszenia szkody. Jeżeli oględziny nie
nastąpią w w/w terminie, Ubezpieczony uprawniony jest do
likwidacji szkody, dokumentując zakres i okoliczności szkody.
Wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie udokumentowanych
kosztów naprawy. W przypadku szkód kradzieżowych,
Ubezpieczający niezwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody
zawiadomi o tym fakcie policję”.
34. Klauzula odzyskania rzeczy w brzmieniu:
„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą
postanowień umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły,
że w razie odzyskania utraconej, ubezpieczonej rzeczy po wypłacie
odszkodowania, Ubezpieczający nie jest obowiązany do zwrotu
otrzymanego odszkodowania w sytuacji, gdy dokonał już zakupu
nowej rzeczy w miejsce utraconej. W takiej sytuacji Ubezpieczony
obowiązany jest do niezwłocznego przeniesienia własności
odzyskanej rzeczy na Ubezpieczyciela”.
35. Klauzula wypłaty zaliczki w brzmieniu:
„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą
postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że gdyby
wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności
Ubezpieczyciela albo wysokości odszkodowania w terminie
określonym w OWU okazało się niemożliwe, a na podstawie
przedłożonych przez Ubezpieczonego dokumentów możliwe będzie

22

PZP.271.5.2022

Załącznik nr 1 do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
określenie bezspornej części odszkodowania, zostanie ona
wypłacona w formie zaliczki, na żądanie brokera Ubezpieczonego lub
samego Ubezpieczonego, z dotrzymaniem terminu 30 dni od dnia
zgłoszenia szkody Ubezpieczycielowi”.
36. Klauzula likwidacji drobnych szkód w brzmieniu:
„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą
postanowień umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły, że jeżeli w
przypadku szkód, których szacowana wartość nie przekracza 10.000
PLN na dzień jej powstania, Ubezpieczający ma prawo po zgłoszeniu
szkody do Ubezpieczyciela/Brokera do samodzielnej likwidacji takiej
szkody, sporządzając uprzednio pisemny protokół zawierający:
a) Datę sporządzenia protokołu,
b) Datę wystąpienie szkody,
c) Przyczynę powstania szkody,
d) Wykaz uszkodzeń,
e) Szacunkowa wartość szkody, jeżeli na tym etapie będzie
możliwa do określenia,
f) Faktura za naprawę/wymianę,
g) Dokumentację zdjęciową,
h) W uzasadnionych przypadkach Ubezpieczyciel będzie mógł
zażądać dodatkowych dokumentów oraz dokonać weryfikacji
przesłanych dokumentów.
Niezależnie od postanowień przedmiotowej klauzuli, Ubezpieczający
ma obowiązek powiadomić o szkodzie policję, jeżeli zachodzi
podejrzenie, że szkoda jest wynikiem przestępstwa. Ubezpieczyciel
dla w/w szkód nie będzie dokonywał oględzin”.
37. Klauzula własności ubezpieczonego mienia w brzmieniu:
„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą
postanowień umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły, że
ubezpieczeniem objęte jest mienie należące do Ubezpieczonego lub

23

PZP.271.5.2022

Załącznik nr 1 do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
mienie użytkowane przez niego na podstawie umowy najmu,
leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze niezależnie od
tego, na kim spoczywa obowiązek ubezpieczenia tego mienia”.
38. Klauzula pro rata temporis, w brzmieniu:
„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą
postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że wszelkie
rozliczenia wynikające z niniejszej umowy, a w szczególności
związane z dopłatą składek oraz zwrotem składek dokonywane będą
w systemie pro rata za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej.
Ubezpieczyciel nie będzie uwzględniał jakichkolwiek kosztów
manipulacyjnych.”
39. Klauzula jurysdykcji, w brzmieniu:
„Spory wynikające z umowy ubezpieczenia rozstrzyga sąd
powszechny właściwy dla siedziby Ubezpieczającego”.
40. Klauzula akceptacji ryzyka, w brzmieniu:
„Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą
postanowień umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły, że
Ubezpieczyciel oświadcza, 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”.
41. Klauzula likwidacyjna, w brzmieniu:
„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą
postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że bez względu
na stopień amortyzacji lub zużycia technicznego danego przedmiotu
ubezpieczenia, ubezpieczonego w wartości księgowej brutto lub
odtworzeniowej nowej, odszkodowanie wypłacane jest w pełnej
wysokości, obejmującej koszt naprawy, wymiany, nabycia lub
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odbudowy z uwzględnieniem kosztów montażu, demontażu,
transportu, ceł i innych opłat, do sumy ubezpieczenia uszkodzonej,
zniszczonej lub utraconej rzeczy, nie więcej jednak niż suma
ubezpieczenia albo cena takiej samej lub podobnej rzeczy nowej, w
zależności od tego, która z nich jest niższa”.
42. Klauzula podatku VAT, w brzmieniu:
„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą
postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że jeżeli
Ubezpieczony, będący płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT)
nie może, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa odzyskać
naliczonego podatku VAT od mienia dotkniętego szkodą. Dla w/w
mienia suma ubezpieczenia wymieniona w polisie zostanie
zwiększona o kwotę podatku VAT i w takiej kwocie stanowić będzie
górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela. W takim
przypadku Ubezpieczyciel naliczy dodatkową składkę z tytułu
zwiększenia sumy ubezpieczenia”.
43. Klauzula uderzenia pojazdu własnego, w brzmieniu:
„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą
postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że ochroną
objęte są szkody powstałe na skutek uderzenia, kolizji lub pracy
wózka widłowego lub innego pojazdu, niezależnie czy wózek
widłowy lub inny pojazd jest w posiadaniu Ubezpieczonego czy też
osoby trzeciej. Za szkodę spowodowaną uderzeniem pojazdu uważa
się każde uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia
powstałe w wyniku uderzenia pojazdu drogowego (w tym pojazdu
wolnobieżnego typu wózki widłowe, itp.) lub szynowego, jego części
lub przewożonego na nim ładunku oraz uderzenie przez ładunek, z
włączeniem szkód spowodowanych przez pojazdy eksploatowane
(posiadane, wynajmowane, leasingowane, itp.) przez
Ubezpieczonego lub osoby, za które ponosi on odpowiedzialność.
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Limit odpowiedzialności wynosi 500.000 PLN”.
44. Klauzula ustalenia okoliczności szkody, w brzmieniu:
„„Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą
postanowień umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły, że
Ubezpieczyciel jest zobowiązany po otrzymaniu zawiadomienia o
szkodzie lub wypadku prowadzić postępowanie likwidacyjne
zmierzające do ustalenia i wyjaśnienia okoliczności związanych ze
szkodą oraz wysokością roszczenia, w szczególności wypłacić
odszkodowanie bez względu na toczące się w związku ze szkodą inne
postępowania, w tym sądowe lub przygotowawcze. Ubezpieczyciel
wypłaci odszkodowania, o ile postępowania nie mają wpływu na
ustalenie odpowiedzialności Ubezpieczonego lub ustalenie
wysokości należnego odszkodowania”.
45. Klauzula przewłaszczenia mienia, w brzmieniu:
„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą
postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że ochrona
ubezpieczeniowa zostaje zachowana mimo przeniesienia własności
ubezpieczonego mienia między jednostkami organizacyjnymi
Ubezpieczonego, przeniesienia własności ubezpieczonego mienia na
nowo powołane jednostki Ubezpieczonego, w przypadku
przeniesienia własności na bank lub inny podmiot, jako
zabezpieczenie wierzytelności”.
46. Klauzula kosztów dodatkowych dla przywrócenia stanu
mienia sprzed szkody w brzmieniu:
„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą,
postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że
Ubezpieczyciel pokryje dodatkowe koszty wynikające z braku części
zamiennych lub innych materiałów potrzebnych do przywrócenia
mienia do stanu sprzed powstania szkody, w tym również
prowizorycznych napraw oraz dodatkowe koszty niezbędna na
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odtworzenie, dostosowanie mienia z uwagi na ww. przesłanki. Limit
odpowiedzialności wynosi 500.000 PLN”.
47. Klauzula szkody całkowitej, w brzmieniu:
„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą
postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że szkody w
wysokości 80% wartości szkody i wyższej, będą traktowane jako
szkody całkowite. Klauzula dotyczy środków trwałych”.
48. Klauzula nieczynnych lokalizacji, w brzmieniu:
„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą
postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że
Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową na warunkach
umowy ubezpieczenia majątek Ubezpieczonego w nieużytkowanych
lokalizacjach, niezależnie od przyczyny zaprzestania prowadzenia w
nich działalności, z zastrzeżeniem należytego zabezpieczenia mienia
należącego do Ubezpieczonego. Klauzula nie dotyczy mienia
przeznaczonego do likwidacji”.
49. Klauzula płatności rat składki w przypadku wypłaty
odszkodowania, w brzmieniu:
„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą
postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że w
przypadku wypłaty odszkodowania Ubezpieczonemu, Ubezpieczyciel
nie będzie potrącać z kwoty odszkodowania rat składek jeszcze nie
wymagalnych”.
50. Klauzula ubezpieczenia kosztów naprawy obiektów
zabytkowych, w brzmieniu:
„Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą,
postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że
ubezpieczeniem objęte są dodatkowe koszty związane z odbudową
budynków zabytkowych, jakie zobowiązany jest ponieść
Ubezpieczony w związku z zaistniałym zdarzeniem szkodowym, z
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uwzględnieniem kosztów konsultacji, doradztwa i przygotowania
opinii przez specjalistów z dziedziny renowacji zabytków. Limit
odpowiedzialności wynosi 500.000 PLN”.
51. Klauzula odstąpienia od odtworzenia, w brzmieniu:
„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą,
postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że
Ubezpieczonym może podjąć decyzję o rezygnacji z naprawy, zakupu
bądź odbudowy uszkodzonego lub zniszczonego mienia. W takim
wypadku odszkodowanie wypłacane będzie tak jakby nastąpiła
naprawa, zakup bądź odbudowa mienia, zgodnie z warunkami
umowy ubezpieczenia”.
52. Klauzula pokrycia dodatkowych kosztów w mediach, w
brzmieniu:
„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą,
postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że ochroną
ubezpieczeniową zostaną objęte dodatkowe koszty poniesione przez
Ubezpieczonego związane z ponadnormatywnym zużyciem mediów,
a spowodowanym przez wystąpienie zdarzenia szkodowego
objętego ochroną ubezpieczeniową. Limit odpowiedzialności wynosi
200.000,00 PLN”.
53. Klauzula szkód do regresu w brzmieniu:
„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą,
postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że w
przypadku, szkód spowodowanych przez zidentyfikowane osoby
trzecie, w tym m.in. dostawca, producent, wykonawca, etc,
Ubezpieczony będzie miał możliwość likwidacji szkody w ramach
umowy ubezpieczenia, a Ubezpieczyciel zachowuje prawo roszczeń
regresowych wobec sprawcy szkody. Ubezpieczyciel nie będzie
stosował franszyz redukcyjnych określonych w umowie
ubezpieczenia przy wypłacie odszkodowania, a każdy skuteczny
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regres względem sprawcy szkody, przeprowadzony przez
Ubezpieczyciela nie będzie obciążał szkodowości Ubezpieczonego”.
54. Klauzula likwidatora szkód, w brzmieniu:
„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą
postanowień umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły, że w
przypadku gdy Ubezpieczyciel będzie chciał powierzyć likwidację
szkody, zewnętrznej firmie eksperckiej, zobowiązany będzie do
uzyskania za pośrednictwem brokera zgody Ubezpieczonego na
powołanie wskazanego eksperta. W przypadku, gdy Ubezpieczyciel
nie dotrzyma powyższych postanowień Ubezpieczony powoła na
koszt Ubezpieczyciela eksperta, którego opinia będzie dla niego
wiążąca. Strony zastrzegają, że wszelka korespondencja z
Ubezpieczonym w sprawie likwidacji szkód prowadzona będzie za
pośrednictwem Brokera – Marsh Sp. z o.o.”
55. Klauzula szkód powstałych wskutek powolnego
oddziaływania, w brzmieniu:
„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą
postanowień umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły, że ochrona
ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe na skutek
systematycznego zawilgocenia – w tym z powodu nieszczelności
urządzeń wodnokanalizacyjnych, grzewczych, technologicznych,
zagrzybienia, zapleśnienia, pocenia się rur, powolnego oddziaływania
wody gruntowej. Limit odpowiedzialności wynosi 300.000 PLN”.
56. Klauzula przezornej sumy ubezpieczenia, w brzmieniu:
„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą
postanowień umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły, że jeżeli
ochrona ubezpieczeniowa obejmuje tzw. przezorną sumę
ubezpieczenia, którą rozdziela się na sumę ubezpieczenia tych
kategorii ubezpieczonego mienia, dla których wystąpiło
niedoubezpieczenie lub w odniesieniu, do których suma
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ubezpieczenia jest niewystarczająca ze względu na poniesione koszty
związane z uniknięciem lub ograniczeniem rozmiaru szkody. Limit
odpowiedzialności wynosi 5.000.000,00 PLN. Przezorna suma
ubezpieczenia nie ma zastosowania do przedmiotów ubezpieczenia
ubezpieczonych w systemie pierwszego ryzyka.”
57. Klauzula kosztów alarmu, w brzmieniu:
„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą
postanowień umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły, że
Ubezpieczyciel pokrywa koszty poniesione przez Ubezpieczonego,
związane z alarmem bombowym, z alarmem związanym z
zagrożeniem biologicznym lub chemicznym, w tym alarmy fałszywe, w
tym w szczególności koszty ewakuacji, koszty poszukiwania, koszty
dezynfekcji oraz pozostałe koszty związane ze zdarzeniem. Zakres
ochrony w ramach niniejszej klauzuli obejmuje również szkody
polegające na zniszczeniu i uszkodzeniu mienia, będące rezultatem
decyzji administracyjnej lub stosownych służb (policja, wojsko, straż i
inne) wydanych w związku z alarmem. Limit odpowiedzialności
wynosi 100.000 PLN. Franszyza redukcyjna w każdej szkodzie wynosi
10% wartości szkody, nie mniej niż 500 PLN”.
58. Klauzula przepisów eksploatacyjnych, w brzmieniu:
„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą
postanowień umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły, że
Ubezpieczyciel akceptuje przepisy wewnętrzne Ubezpieczonego w
zakresie budowy, montażu i eksploatacji urządzeń technicznych i
uznaje je za wystarczające, o ile przepisy te nie są sprzeczne z
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Ubezpieczyciel nie
będzie dążył do obniżenia wysokości odszkodowania lub odmowy jego
wypłaty”.
59. Klauzula zmiany lokalizacji odbudowy, w brzmieniu:
„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą
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postanowień umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły, że na pisemny
wniosek Ubezpieczonego, Ubezpieczyciel wyrazi zgodę na odbudowę
zniszczonego/ubezpieczonego budynku/budowli w innej lokalizacji,
jeżeli zmiana lokalizacji wynika z wydanych decyzji administracyjnych
(m.in. zezwolenia na budowę), warunków zabudowy albo rachunku
ekonomicznego. Odszkodowanie w takiej sytuacji nie pokrywa
kosztów zakupu gruntu w nowej lokalizacji”.
60. Klauzula ubezpieczenia mediów gaśniczych, w brzmieniu:
„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą
postanowień umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły, że
Ubezpieczyciel pokryje koszty napełnienia urządzeń i/lub instalacji
gaśniczych, w przypadku wydostania się mediów gaśniczych z
przyczyn innych niż konieczność ugaszenia pożaru. Limit
odpowiedzialności wynosi 20.000,00 PLN. W przypadku zużycia
mediów gaśniczych w związku z gaszeniem pożaru, Ubezpieczyciel
pokrywa koszt ich ponownego napełnienia lub uzupełnienia”.
61. Klauzula władz publicznych, w brzmieniu:
„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą
postanowień umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły,
że ubezpieczeniem na warunkach niniejszej polisy zostają objęte
koszty dodatkowe związane z odtworzeniem uszkodzonego lub
zniszczonego mienia, które Ubezpieczony będzie zobowiązany
ponieść w wyniku konieczności wypełnienia formalnych zarządzeń
wydanych przez odpowiednie organy władzy publicznej oraz
dostosowanie do aktualnych przepisów prawa. Niezależnie od
powyższych postanowień w żadnym przypadku Ubezpieczyciel nie
będzie odpowiadał za koszty dodatkowe:
▪ poniesione w związku z ubezpieczonym mieniem, które
pozostało nieuszkodzone, z wyjątkiem jednakże
fundamentów tej części budynków lub budowli, która uległa
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uszkodzeniu lub zniszczeniu;
▪ które zostały naliczone w charakterze podatku lub innych
opłat lub też w związku z wyceną majątku;
▪ które zostały poniesione w konsekwencji jakiegokolwiek
postanowienia wydanego przed dniem wydarzenia się
szkody;
▪ które Ubezpieczony został zobowiązany ponieść
w charakterze kar administracyjnych.
Limit odpowiedzialności wynosi 500.000,00 PLN”.

ELEMENT II
UBEZPIECZENIE UTRACONEGO ZYSKU

Ubezpieczający

Muzeum Historii Żydów Polskich Polin w Warszawie (POLIN)
ul. Mordechaja Anielewicza 6
00-157 Warszawa
REGON: 140313762

Ubezpieczony

Muzeum Historii Żydów Polskich Polin w Warszawie (POLIN)
ul. Mordechaja Anielewicza 6, 00-157 Warszawa,

Okres trwania umowy

36 miesięcy tj. od dnia zawarcia umowy, nie wcześniej niż od
21.03.2022 do 20.03.2025 z podziałem na trzy roczne okresy
ubezpieczenia.
Ubezpieczyciel potwierdzi ochronę w odniesieniu do każdego z
rocznych okresów ubezpieczenia odrębnym dokumentem
ubezpieczenia (polisą).

Okres ubezpieczenia

I okres polisowy: 21.03.2022 r. – 20.03.2023 r.
II okres polisowy: 21.03.2023 r. – 20.03.2024 r.
III okres polisowy: 21.03.2024 r. – 20.03.2025 r

Miejsce ubezpieczenia

ul. Mordechaja Anielewicza 6, Warszawa - siedziba Muzeum Historii
Żydów Polskich Polin,
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Przedmiot ubezpieczenia

Utrata zysku brutto na skutek całkowitego lub częściowego
wstrzymania działalności z powodu wystąpienia zdarzenia losowego
(zgodnie z polisą majątkową, sprzętu elektronicznego) W ramach
zysku brutto mieszczą się także uzasadnione stałe zobowiązania
Ubezpieczającego oraz zwiększone koszty działalności związane ze
szkodą.

Zakres ubezpieczenia

Utrata zysku na skutek szkody w mieniu zgodnie z zakresem
ubezpieczenia mienia – wszystkie ryzyka fizycznego uszkodzenia,
zniszczenia lub utraty mienia na skutek nagłych, niespodziewanych i
niezależnych od woli Ubezpieczonego zdarzeń losowych.

Okres odszkodowawczy

12 miesięcy
Liczony od dnia powstania szkody. Przez okres odszkodowawczy
należy rozumieć maksymalny czas, w którym odszkodowaniu
podlegają negatywne skutki zaistniałej szkody majątkowej.

Suma ubezpieczenia

2.000.000 PLN

Podlimit dla szkód z

500.000 PLN

tytułu ograniczonego
dostępu
Podlimit dla szkód z

500.000 PLN

tytułu dostawcy mediów
System ubezpieczenia

Ubezpieczenie na pierwsze ryzyka, na jedno i wszystkie zdarzenia w
rocznym okresie polisowym

Składka

1. Składka z tytułu ochrony ubezpieczeniowej jest stała w
odniesieniu do okresu ubezpieczenia określonego w polisie.
2. Wszelkie rozliczenia z tytułu umowy ubezpieczenia
(wynikające w szczególności z konieczności dopłaty lub
zwrotu składki) dokonywane będą w systemie pro rata
temporis za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej.
Ubezpieczyciel nie będzie potrącał jakichkolwiek kosztów
manipulacyjnych.
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3. Ubezpieczyciel nie może dokonywać jakichkolwiek potrąceń
zarówno z wypłacanych świadczeń, jak również z kwot
należnych Ubezpieczającemu do zwrotu w przypadku
powstania takiego obowiązku po stronie Ubezpieczyciela, z
wymagalnymi należnościami należnymi mu ze strony POLIN,
nawet jeżeli są one przedawnione, o ile POLIN nie wyrazi na
to zgody.
4. We wzajemnych rozliczeniach wynikających z umowy
ubezpieczenia za dzień zapłaty uważa się dzień złożenia
prawidłowego zlecenia zapłaty pełnej kwoty i obciążenia
rachunku bankowego. W przeciwnym wypadku składkę
uważa się za zapłaconą w dniu uznania rachunku bankowego
wierzyciela.
5. Płatność składki w IV równych ratach.
6. I rata składki płatna w ciągu 30 dni od daty wystawienia
dokumentów polisowych, na podstawie faktury/noty
obciążeniowej wystawionej przez Ubezpieczyciela.
7. II rata składki płatna do dnia 30.06. każdego roku w trakcie
obowiązywania umowy generalnej.
8. III rata składki płatna do dnia 30.09. każdego roku w trakcie
obowiązywania umowy generalnej.
9. IV rata składki płatna do dnia 30.12. każdego roku w trakcie
obowiązywania umowy generalnej.
10. Datę zapłaty składki przyjmuje się, jako datę obciążenia
rachunku POLIN.
Franszyza integralna

Nie występuje

Franszyza redukcyjna

Nie występuje

(na każde zdarzenie)

Klauzule dodatkowe,

1. Klauzula pokrycia zwiększonych kosztów działalności,
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warunkujące ważność
oferty

w brzmieniu:
„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą
postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że w
przypadku zakłócenia działalności Ubezpieczonego w wyniku
powstania szkody będącej rezultatem zaistnienia zdarzenia
losowego, objętego ochroną ubezpieczeniową w ramach niniejszej
umowy ubezpieczenia, Ubezpieczyciel pokryje niezbędne,
uzasadnione ekonomicznie i udokumentowane koszty, jakie
Ubezpieczony poniósł w celu kontynuacji normalnego trybu
działalności przedsiębiorstwa. W ramach niniejszej klauzuli ochrona
obowiązywać będzie również z tytułu zakłócenia lub przerwy w
działalności Ubezpieczonego powstałej na skutek szkód w
nieruchomościach kontrahentów (właścicieli lokalów, z których
Ubezpieczony korzysta na podstawie umowy najmu lub innego
tytułu prawnego) oraz szkód w mieniu dostawców energii
elektrycznej, gazu, wody lub innych mediów w następstwie ryzyk
objętych ochroną ubezpieczeniową w ramach umowy ubezpieczenia
Ubezpieczonego.
Dla potrzeb niniejszego ubezpieczenia, pod pojęciem kosztów
dodatkowych rozumie się wszystkie koszty, które nie występowały w
ramach normalnej działalności Ubezpieczonego przed powstaniem
szkody i do których powstania przyczyniła się, pośrednio lub
bezpośrednio, przedmiotowa szkoda oraz koszty dodatkowe
wynikające z różnicy pomiędzy kosztami danego rodzaju
ponoszonymi w trakcie normalnego toku działalności
Ubezpieczonego, a kosztami tego samego rodzaju, które
Ubezpieczony jest zmuszony ponosić po zaistnieniu szkody i do
wzrostu, których w sposób pośredni lub bezpośredni przyczyniła się
zaistniała szkoda.
Ochrona obejmuje w szczególności:
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▪

koszty związane z wynajmem, koniecznością użytkowania
obcych pomieszczeń, maszyn, urządzeń,

▪

koszty pracy dodatkowej (np. godziny nadliczbowe),

▪

koszty przeniesienia i adaptacji mienia do nowych
pomieszczeń,

▪

koszty osobowe związane np. z odprawami dla pracowników i
późniejszym ponownym ich zatrudnieniu,

▪

straty finansowe poniesione przez Ubezpieczonego na skutek
braku możliwości prowadzenia działalności,

▪

koszty poinformowania kontrahentów o zmianach
dotyczących prowadzonej działalności,

▪

koszty nadzwyczajne, standardowo nie występujące w toku
normalnej działalności.

Warunkiem powstania odpowiedzialności Ubezpieczyciela za
dodatkowe koszty jest, aby były to rozsądne i niezbędne koszty
poniesione w celu utrzymania niezakłóconej działalności
Ubezpieczonego w celu przywrócenia poziomu działalności do stanu
sprzed zaistnienia szkody. Limit odpowiedzialności wynosi 500.000
PLN.
2. Klauzula ubezpieczenia stałych kosztów działalności, , w
brzmieniu:
„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą
postanowień umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły, że ochrona
ubezpieczeniowa obejmuje koszty stałe działalności, które Ubezpieczony poniósł w czasie przerwania działalności w miejscu ubezpieczenia
wskazanym w umowie, w wyniku wystąpienia szkody spowodowanej
zdarzeniem objętym zakresem ubezpieczenia.
Dla potrzeb niniejszego ubezpieczenia, pod pojęciem kosztów
stałych działalności rozumie się związane z prowadzoną działalnością
wydatki, które nie zależą od wielkości zakupów, produkcji lub
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sprzedaży, które mogłyby być pokryte przez Ubezpieczonego przy
niezakłóconym przebiegu działalności, poniesione na:
▪ opłaty dzierżawne, czynsze;
▪ opłaty za pobór energii elektrycznej, cieplnej, wody i gazu;
▪ podstawowe wynagrodzenie pracowników z tytułu umów o
pracę;
▪ raty kredytów i raty leasingowe.
Okresem odszkodowawczym w zakresie ochrony udzielanej na mocy
niniejszej klauzuli jest okres trwający od dnia wystąpienia szkody
rzeczowej, powodującej przerwanie działalności Ubezpieczonego do
momentu zaistnienia technicznych możliwości prowadzenia
działalności w zakresie sprzed szkody, nie dłużej niż 6 miesięcy.
Wysokość odszkodowania jest ustalana w oparciu o
udokumentowane rachunkami/umowami ponoszone przez
Ubezpieczonego koszty stałe.
Limit odpowiedzialności wynosi 200.000 PLN.
3. Klauzula Reprezentantów, w brzmieniu:
„Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą
postanowień umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły że wyłączenie
odpowiedzialności ubezpieczyciela odnośnie winy umyślnej i
rażącego niedbalstwa, ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do
Dyrektora Muzeum. Tym samym, potwierdzone zostaje, że zakres
ochrony zostaje rozszerzony o szkody powstałe w wyniku rażącego
niedbalstwa oraz winy umyślnej, spowodowane przez pracowników
ubezpieczonego innych niż Dyrektor Muzeum (POLIN)”.
4. Klauzula kosztów dodatkowych, w brzmieniu:
„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą
postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że
ubezpieczeniem na warunkach niniejszej polisy zostają dodatkowo
objęte, do maksymalnej wysokości 250.000 PLN, wynagrodzenia
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będące konsekwencją zdarzenia szkodowego należne
rzeczoznawcom, ekspertom, które to wynagrodzenia Ubezpieczony
zobowiązany jest ponieść w celu odtworzenia lub zastąpienia
ubezpieczonego mienia, uszkodzonego w wyniku zaistnienia
ubezpieczonego zdarzenia szkodowego. Powyższe zapisy nie dotyczą
kosztów związanych z wyliczeniem wartości szkody”.
5. Klauzula prolongaty, w brzmieniu:
„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą
postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły:
a) Odmiennie niż stanowi art. 814 § 1 Kodeksu cywilnego,
odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się pierwszego
dnia okresu ubezpieczenia wskazanego w dokumencie
ubezpieczenia, niezależnie od możliwości wyznaczenia
terminu zapłaty składki lub jej pierwszej raty późniejszego,
niż pierwszy dzień okresu ubezpieczenia.
b) Odmiennie, niż stanowi art. 814 § 2 Kodeksu cywilnego, jeżeli
Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność jeszcze przed
zapłaceniem składki lub jej pierwszej raty, a składka lub jej
pierwsza rata nie została zapłacona w terminie,
Ubezpieczyciel wezwie Ubezpieczającego do zapłaty składki
w terminie nie krótszym, niż 14 dni od otrzymania wezwania
do zapłaty,
z ewentualnym zastrzeżeniem sankcji określonej w art. 814 § 2
Kodeksu cywilnego zdanie pierwsze”.
6. Klauzula wyłączenia regresu do pracowników oraz ich
odpowiedników, w brzmieniu:
„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą
postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że nie
przechodzą na Ubezpieczyciela roszczenia przeciwko osobom
fizycznym zatrudnionym przez Ubezpieczającego na podstawie
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umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło itp. Ponadto nie
przechodzą na Ubezpieczyciela roszczenia przeciwko osobom
fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz
Ubezpieczającego. Wyłączenie regresu nie dotyczy sytuacji, kiedy
sprawca wyrządził szkodę umyślnie”.
7. Klauzula przeoczenia, w brzmieniu:
„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą
postanowień umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły,
że jeżeli Ubezpieczony na skutek błędu lub przeoczenia
nie przekaże Ubezpieczycielowi lub brokerowi istotnych informacji
mających związek z umową ubezpieczenia, a działanie takie nie
będzie skutkiem winy umyślnej i rażącego niedbalstwa, to fakt nie
przekazania informacji nie będzie powodem odmowy wypłaty
odszkodowania ani jego redukcji, pod warunkiem niezwłocznego
uzupełnienia danych. Limit odpowiedzialności wynosi 5.000.000
PLN”.
8. Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie,
w brzmieniu:
„Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą
postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że zapisane w
OWU skutki niezawiadomienia Ubezpieczyciela o szkodzie w
odpowiednim terminie, będą miały zastosowanie tylko w sytuacji,
kiedy niezawiadomienie w terminie uniemożliwiło Ubezpieczycielowi
ustalenie odpowiedzialności lub rozmiaru szkody”.
9. Klauzula wypłaty zaliczki w brzmieniu:
„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą
postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że gdyby
wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności
Ubezpieczyciela albo wysokości odszkodowania w terminie
określonym w OWU okazało się niemożliwe, a na podstawie
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przedłożonych przez Ubezpieczonego dokumentów możliwe będzie
określenie bezspornej części odszkodowania, zostanie ona
wypłacona w formie zaliczki, na żądanie brokera Ubezpieczonego lub
samego Ubezpieczonego, z dotrzymaniem terminu 30 dni od dnia
zgłoszenia szkody Ubezpieczycielowi”.
10. Klauzula pro rata temporis, w brzmieniu:
„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą
postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że wszelkie
rozliczenia wynikające z niniejszej umowy, a w szczególności
związane z dopłatą składek oraz zwrotem składek dokonywane będą
w systemie pro rata za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej.
Ubezpieczyciel nie będzie uwzględniał jakichkolwiek kosztów
manipulacyjnych.”
11. Klauzula jurysdykcji, w brzmieniu:
„Spory wynikające z umowy ubezpieczenia rozstrzyga sąd
powszechny właściwy dla siedziby Ubezpieczającego”.
12. Klauzula ustalenia okoliczności szkody, w brzmieniu:
„„Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą
postanowień umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły, że
Ubezpieczyciel jest zobowiązany po otrzymaniu zawiadomienia o
szkodzie lub wypadku prowadzić postępowanie likwidacyjne
zmierzające do ustalenia i wyjaśnienia okoliczności związanych ze
szkodą oraz wysokością roszczenia, w szczególności wypłacić
odszkodowanie bez względu na toczące się w związku ze szkodą inne
postępowania, w tym sądowe lub przygotowawcze. Ubezpieczyciel
wypłaci odszkodowania, o ile postępowania nie mają wpływu na
ustalenie odpowiedzialności Ubezpieczonego lub ustalenie
wysokości należnego odszkodowania”.
13. Klauzula płatności rat składki w przypadku wypłaty
odszkodowania, w brzmieniu:
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„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą
postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że w
przypadku wypłaty odszkodowania Ubezpieczonemu, Ubezpieczyciel
nie będzie potrącać z kwoty odszkodowania rat składek jeszcze nie
wymagalnych”.
14. Klauzula szkód do regresu w brzmieniu:
„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą,
postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że w
przypadku, szkód spowodowanych przez zidentyfikowane osoby
trzecie, w tym m.in. dostawca, producent, wykonawca, etc,
Ubezpieczony będzie miał możliwość likwidacji szkody w ramach
umowy ubezpieczenia, a Ubezpieczyciel zachowuje prawo roszczeń
regresowych wobec sprawcy szkody. Ubezpieczyciel nie będzie
stosował franszyz redukcyjnych określonych w umowie
ubezpieczenia przy wypłacie odszkodowania, a każdy skuteczny
regres względem sprawcy szkody, przeprowadzony przez
Ubezpieczyciela nie będzie obciążał szkodowości Ubezpieczonego”.
15. Klauzula likwidatora szkód, w brzmieniu:
„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą
postanowień umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły, że w
przypadku gdy Ubezpieczyciel będzie chciał powierzyć likwidację
szkody, zewnętrznej firmie eksperckiej, zobowiązany będzie do
uzyskania za pośrednictwem brokera zgody Ubezpieczonego na
powołanie wskazanego eksperta. W przypadku, gdy Ubezpieczyciel
nie dotrzyma powyższych postanowień Ubezpieczony powoła na
koszt Ubezpieczyciela eksperta, którego opinia będzie dla niego
wiążąca. Strony zastrzegają, że wszelka korespondencja z
Ubezpieczonym w sprawie likwidacji szkód prowadzona będzie za
pośrednictwem Brokera – Marsh Sp. z o.o.”
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ELEMENT III
UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO

Ubezpieczający

Muzeum Historii Żydów Polskich Polin w Warszawie (POLIN)
ul. Mordechaja Anielewicza 6
00-157 Warszawa
REGON: 140313762

Ubezpieczony

▪ Muzeum Historii Żydów Polskich Polin w Warszawie
(POLIN)
ul. Mordechaja Anielewicza 6, Warszawa
▪ Osoby trzecie, które na podstawie odpowiednich umów
przekazały Zamawiającemu swoje mienie i zobligowały
go do jego ubezpieczenia.

Okres trwania umowy

36 miesięcy tj. od dnia zawarcia umowy, nie wcześniej niż od
21.03.2022 do 20.03.2025 z podziałem na trzy roczne okresy
ubezpieczenia.
Ubezpieczyciel potwierdzi ochronę w odniesieniu do każdego z
rocznych okresów ubezpieczenia odrębnym dokumentem
ubezpieczenia (polisą).

Okres ubezpieczenia

I okres polisowy: 21.03.2022 r. – 20.03.2023 r.
II okres polisowy: 21.03.2023 r. – 20.03.2024 r.
III okres polisowy: 21.03.2024 r. – 20.03.2025 r

Przedmiot ubezpieczenia

a) Sprzęt elektroniczny stacjonarny wraz z
oprogramowaniem, w tym sprzęt biurowy, techniczny
wykorzystywany w działalności muzealnej, sprzęt
elektroniczny należący do wystawy stałej.
b) Sprzęt elektroniczny przenośny wraz z
oprogramowaniem, w tym sprzęt biurowy oraz
techniczny wykorzystywany w działalności muzealnej,.
c) Nośniki danych, koszty odtworzenia danych, w tym
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zwiększone koszty działalności*
d) Stacjonarny i przenośny sprzęt multimedialny – mienie
osób trzecich, wykorzystywany m.in. na potrzeby
organizowanych wystaw czasowych.
Ubezpieczony jest sprzęt elektroniczny niezależnie od daty
produkcji wskazany w pkt a, b, c powyżej.
* Okres odszkodowawczy dla zwiększonych kosztów
działalności wynosi 6 miesięcy
Zakres ubezpieczenia

Wszystkie ryzyka fizycznego zniszczenia, uszkodzenia lub utraty
sprzętu elektronicznego oraz nośników danych powstałe na
skutek nagłego, nieprzewidzianego i niezależnego od woli
Ubezpieczającego zdarzenia losowego (polisa EEI).
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również:
▪ szkody powstałe podczas tymczasowego
magazynowania oraz w czasie tymczasowego
wyłączenia z użytkowania/eksploatacji,
▪ szkody w mieniu, które nie zostało jeszcze
zainstalowane i nie został jeszcze przygotowane do
eksploatacji (np. jest jeszcze zapakowane),
▪ szkody w trakcie montażu, demontażu i rozruchu
próbnego.

Miejsce ubezpieczenia

a, c) Teren Rzeczypospolitej Polskiej - w tym m.in. wszystkie
lokalizacje, w których prowadzona jest, była lub będzie
działalność Ubezpieczającego, składowane jest mienie (w tym
lokalizacje obce, w których składowane jest mienie
Ubezpieczonego jak miejsca serwisu/naprawy, w których
znajduje się mienie Ubezpieczonego, prowadzone są imprezy
plenerowe, lokale krótkotrwałego zakwaterowania, lokalizacje
podmiotów gospodarczych i osób fizycznych współpracujących
z Ubezpieczonym etc., ale dla wystaw plenerowych teren
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Europy.
b)Cały Świat z włączeniem USA i Kanady.
Główne lokalizacje prowadzonej działalności, to:
▪ ul. Mordechaja Anielewicza 6, Warszawa - siedziba
Muzeum Historii Żydów Polskich Polin,
▪ ul. Elektronowa 2c, Warszawa - wynajmowany
magazyn.
System ubezpieczenia / Baza

a), b) wartość księgowa brutto, nowa – odtworzeniowa,

wyceny wartości

ubezpieczenie na sumy stałe
c), d) wartość księgowa brutto, nowa – odtworzeniowa, na
pierwsze ryzyko, na jedno i wszystkie zdarzenia
▪ Określenie bazy wyceny będzie następowało w toku
likwidacji szkody na podstawie zgromadzonych
dokumentów.
▪ Przez odtworzenie mienia rozumie się:
o zakup nowego mienia o tych samych parametrach lub
parametrach najbardziej zbliżonych;
o pobranie nowego mienia z magazynu centralnego;
o zastąpienie mienia na zasadach przesunięć
magazynowych, stanów środka trwałego.

Suma ubezpieczenia

a) 13.209.012,70 PLN
b) 2.340.940,07 PLN
c)

250.000,00 PLN

d)

150.000,00 PLN

Podlimit dla ryzyka kradzieży

50 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. Limit jest

zwykłej

wspólny dla Elementu I i II.

Składka

1. Składka z tytułu ochrony ubezpieczeniowej jest stała w
odniesieniu do okresu ubezpieczenia określonego w
polisie.
2. Wszelkie rozliczenia z tytułu umowy ubezpieczenia
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(wynikające w szczególności z konieczności dopłaty lub
zwrotu składki) dokonywane będą w systemie pro rata
temporis za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej.
Ubezpieczyciel nie będzie potrącał jakichkolwiek
kosztów manipulacyjnych.
3. Ubezpieczyciel nie może dokonywać jakichkolwiek
potrąceń zarówno z wypłacanych świadczeń, jak
również z kwot należnych Ubezpieczającemu do zwrotu
w przypadku powstania takiego obowiązku po stronie
Ubezpieczyciela, z wymagalnymi należnościami
należnymi mu ze strony POLIN, nawet jeżeli są one
przedawnione, o ile POLIN nie wyrazi na to zgody.
4. We wzajemnych rozliczeniach wynikających z umowy
ubezpieczenia za dzień zapłaty uważa się dzień złożenia
prawidłowego zlecenia zapłaty pełnej kwoty i
obciążenia rachunku bankowego. W przeciwnym
wypadku składkę uważa się za zapłaconą w dniu
uznania rachunku bankowego wierzyciela.
5. Płatność składki w IV równych ratach.
6. I rata składki płatna w ciągu 30 dni od daty wystawienia
dokumentów polisowych, na podstawie faktury/noty
obciążeniowej wystawionej przez Ubezpieczyciela.
7. II rata składki płatna do dnia 30.06. każdego roku w
trakcie obowiązywania umowy generalnej.
8. III rata składki płatna do dnia 30.09. każdego roku w
trakcie obowiązywania umowy generalnej.
9. IV rata składki płatna do dnia 30.12. każdego roku w
trakcie obowiązywania umowy generalnej.
10. Datę zapłaty składki przyjmuje się, jako datę obciążenia
rachunku POLIN.
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Franszyza integralna

Nie występuje

Franszyza redukcyjna

Nie występuje

(na każde zdarzenie)
Klauzule dodatkowe
warunkujące ważność oferty

1. Klauzula automatycznego pokrycia mienia, w
brzmieniu:
„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą
klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły,
że nowo nabyte środki trwałe/wyposażenie i wzrost wartości
środków trwałych/wyposażenia wskutek dokonanych
inwestycji w okresie ubezpieczenia zostaje objęty
automatyczną ochroną ubezpieczeniową od chwili przejścia
ryzyka ich posiadania na Ubezpieczonego. Przejście ryzyka
związanego z posiadaniem nowych środków trwałych na
Ubezpieczonego powinno być potwierdzone dokumentem np.
fakturą zakupu lub protokołem zdawczo-odbiorczym. Ochrona
ubezpieczeniowa obejmuje również mienie podczas załadunku,
transportu, rozładunku oraz prac budowlano-adaptacyjnych.
Limit odpowiedzialności wynosi 20% sumy ubezpieczenia
wartości dotychczas ubezpieczonego mienia dla danej kategorii
mienia, przy czym przy wzroście wartości majątku do
10.000.000 PLN, Ubezpieczyciel nie pobierze składki
dodatkowej z tytułu doubezpieczenia mienia objętego niniejszą
klauzulą. Ubezpieczyciel może żądać dopłaty składki wyłącznie
od nadwyżki ponad wyznaczony limit 10.000.000 PLN, zgodnie
z treścią klauzuli pro rata”.
2. Klauzula automatycznego pokrycia mienia nabytego w
okresie związanym z pracami nad SWZ,, w brzmieniu:
„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą
klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły,
że nowo nabyte środki trwałe i wzrost wartości środków
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trwałych wskutek dokonanych inwestycji w okresie
ubezpieczenia oraz w okresie od 26.11.2021 do 21.03.2022 (tj.
w okresie związanym z pracami nad SIWZ), zostaje objęty
automatyczną ochroną ubezpieczeniową od chwili przejścia
ryzyka ich posiadania na Ubezpieczającego. Przejście ryzyka
związanego z posiadaniem nowych środków trwałych na
Ubezpieczającego powinno być potwierdzone dokumentem
np. fakturą zakupu lub protokołem zdawczo-odbiorczym. Limit
odpowiedzialności wynosi 20% sumy ubezpieczenia wartości
dotychczas ubezpieczonego mienia nie więcej niż 10.000.000
PLN”.
3. Klauzula automatycznego pokrycia nowych lokalizacji,
w brzmieniu:
„Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą
klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły
że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także wszystkie
przyszłe lokalizacje własne, wynajmowane, dzierżawione lub w
jakikolwiek inny sposób użytkowane na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej przez Ubezpieczającego. Na potrzeby
niniejszej klauzuli za lokalizacje uważa się każde miejsce, do
którego Ubezpieczonemu będzie przysługiwało którekolwiek z
praw, wskazanych w zdaniu poprzednim. Limit
odpowiedzialności wynosi 10 000 000 PLN.”
4. Klauzula Reprezentantów, w brzmieniu:
„Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą
klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły
że wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela odnośnie
winy umyślnej i rażącego niedbalstwa, ma zastosowanie
wyłącznie w odniesieniu do Dyrektora Muzeum. Tym samym,
potwierdzone zostaje, że zakres ochrony zostaje rozszerzony o
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szkody powstałe w wyniku rażącego niedbalstwa oraz winy
umyślnej, spowodowane przez pracowników ubezpieczonego
innych niż Dyrektor Muzeum (POLIN)”.
5. Klauzula włączenia do pokrycia kosztów uprzątnięcia
pozostałości po szkodzie, w brzmieniu:
„Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejsza
klauzulą postanowień umowy, strony uzgodniły, że do zakresu
ochrony włączone zostają koszty usunięcia pozostałości po
szkodzie, w tym koszty transportu, składowania, napraw
ekspresowych lub utylizacji do wysokości 20% wartości szkody
ponad sumę ubezpieczenia dla danej kategorii mienia nie
więcej niż 10.000.000 PLN. Limit ten dot również
zabezpieczenia mienia, w tym koszty związane z usunięciem
zanieczyszczeń wody, gleby i koszty ich rekultywacji. Dla
kosztów związanych z usunięciem zanieczyszczeń wody, gleby i
kosztów ich rekultywacji obowiązuje sublimit w wysokości
1.000.000 PLN. Koszty związanie z usunięciem zanieczyszczeń
wody, gleby i koszty ich rekultywacji nie są związane ze
skażeniami radioaktywnymi, spowodowanymi reakcją jądrową
oraz odpadami przemysłowymi. Limit wspólny z klauzulą
prewencyjną”.
6. Klauzula szkód w wyniku pożaru i wybuchu, w
brzmieniu:
„Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą
klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły
że szkody powstałe w wyniku pożaru i wybuchu na skutek
samozapłonu, przepięcia elektrycznego, indukcji oraz na skutek
pośredniego uderzenia pioruna wchodzą w zakres ochrony.
System zabezpieczeń przeciwprzepięciowych nie jest
wymagany, za wyjątkiem, kiedy producent sprzętu jasno

48

PZP.271.5.2022

Załącznik nr 1 do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
określa wymogi dot. takiego zabezpieczenia”
7. Klauzula LEEWAY, w brzmieniu:
„Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą
klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły,
że w przypadku powstania szkody zasada proporcjonalnej
wypłaty odszkodowania lub innej proporcjonalnej jego
redukcji, nie będzie miała zastosowania. Powyższa zasada ma
zastosowanie do wszystkich składników mienia, bez względu
na rodzaj przyjętej wartości”.
8. Klauzula przemieszczenia, w brzmieniu:
„Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą
klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły,
że przemieszczanie mienia objętego ubezpieczeniem w ramach
zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacji, w żadnym stopniu nie
ogranicza ochrony ubezpieczeniowej gwarantowanej na mocy i
według warunków niniejszej umowy. Mienie przemieszczane
objęte jest ochroną na skutek zdarzeń losowych, także w
trakcie transportu uwzględniającą m.in. ryzyko wypadku
środka transportu wraz z ładunkiem, kradzież środka
transportu wraz z ładunkiem oraz szkody podczas załadunku,
rozładunku i przeładunku. Powyższa klauzula ma zastosowanie
zarówno dla transportów własnych jak i zleconych,
wykonywanych na terytorium RP. W przypadku transportów
zleconych ma zastosowanie prawo regresu do przewoźnika. W
przypadku transportu mienia wartość na jeden środek
transportu nie może być większa niż 250.000 PLN”.
9. Klauzula szkód w wyniku prac remontowych
i modernizacyjnych, w brzmieniu:
„Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą
klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły,
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że ochroną ubezpieczeniową objęte są drobne prace
budowlano-montażowe prowadzone przez lub na zlecenie
Ubezpieczonego w obrębie ubezpieczonej lokalizacji.
Ubezpieczenie drobnych prac budowlano – montażowych na
warunkach niniejszej klauzuli obejmuje wartość
wykonywanych prac i materiałów będących własnością lub
znajdujących się na ryzyku Ubezpieczonego do wysokości
limitu wynoszącego 2.000.000,00 PLN. Mienie istniejące
należące do Ubezpieczonego ubezpieczone jest w ramach sum
ubezpieczenia zgłoszonych do ubezpieczenia. Niniejszą
klauzulą objęte są prace budowlano – montażowe, których
realizacja prac nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej
budynku, konstrukcji dachu oraz prac nie wymagających zgody
odpowiednich organów władzy w rozumieniu Prawa
Budowlanego.”
10. Klauzula rozszerzenia zakresu ochrony, w brzmieniu:
„Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą
klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły,
że zakres ochrony zostaje rozszerzony o zdarzenia powstałe w
następstwie aktów terroryzmu, sabotażu, zamieszek,
niepokojów społecznych, rozruchów i strajków. Limit
odpowiedzialności Ubezpieczyciela wynosi 5.000.000,00 PLN.
Przedmiotowa klauzula nie dotyczy szkód powstałych w
wyniku uwolnienia lub wystawienia na działanie substancji
toksycznych, chemicznych lub biologicznych, wynikające
bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu jądrowego, reakcji
nuklearnej, promieniowania jądrowego, skażenia
radioaktywnego, spowodowane atakiem elektronicznym, w
tym przez włamania komputerowe oraz w wyniku działania
wirusów komputerowych”.
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11. Klauzula ubezpieczenia mienia zewnętrznego, w
brzmieniu:
„Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą
klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły,
że zakres ochrony zostaje rozszerzony o wszelkie szkody w
mieniu znajdującym się na zewnątrz budynków i budowli, w
ramach lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia, takich jak
zewnętrzne elementy budynków i budowli, ogrodzenie, etc
zgodnie z sumami ubezpieczenia zadeklarowanymi do
ubezpieczenia. Urządzenia powinny być zainstalowane i
zabezpieczone w taki sposób, aby ich wymontowanie nie było
możliwe bez pozostawienia śladów użycia siły lub narzędzi”.
12. Klauzula kosztów dodatkowych, w brzmieniu:
„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą
klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły,
że ubezpieczeniem na warunkach niniejszej polisy zostają
dodatkowo objęte, do maksymalnej wysokości 250.000 PLN,
wynagrodzenia będące konsekwencją zdarzenia szkodowego
należne rzeczoznawcom, ekspertom, które to wynagrodzenia
Ubezpieczony zobowiązany jest ponieść w celu odtworzenia
lub zastąpienia ubezpieczonego mienia, uszkodzonego w
wyniku zaistnienia ubezpieczonego zdarzenia szkodowego.
Powyższe zapisy nie dotyczą kosztów związanych z wyliczeniem
wartości szkody”.
13. Klauzula 72 godzin, w brzmieniu:
„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą
klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły,
że seria zdarzeń szkodowych powstałych w czasie 72 godzin na
skutek jednego zdarzenia, traktowana jest jak jedno zdarzenie,
co powoduje potrącenie tylko jednego udziału własnego”.
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14. Klauzula prolongaty, w brzmieniu:
„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą
klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły:
a) Odmiennie niż stanowi art. 814 § 1 Kodeksu cywilnego,
odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się
pierwszego dnia okresu ubezpieczenia wskazanego w
dokumencie ubezpieczenia, niezależnie od możliwości
wyznaczenia terminu zapłaty składki lub jej pierwszej raty
późniejszego, niż pierwszy dzień okresu ubezpieczenia.
b) Odmiennie, niż stanowi art. 814 § 2 Kodeksu cywilnego,
jeżeli Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność jeszcze
przed zapłaceniem składki lub jej pierwszej raty, a
składka lub jej pierwsza rata nie została zapłacona w
terminie, Ubezpieczyciel wezwie Ubezpieczającego do
zapłaty składki w terminie nie krótszym, niż 14 dni od
otrzymania wezwania do zapłaty, z ewentualnym
zastrzeżeniem sankcji określonej w art. 814 § 2 Kodeksu
cywilnego zdanie pierwsze”.
15. Klauzula Prewencyjna, w brzmieniu:
„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą
klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły,
że w przypadku wystąpienia zdarzenia losowego objętego
ochroną, Ubezpieczyciel zwraca poniesione przez
Ubezpieczonego koszty wynikłe z zastosowania dostępnych
Ubezpieczonemu środków w celu ratowania zagrożonego
przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub
zmniejszenia jej rozmiarów, w tym koszty akcji ratowniczej
(gaszenia, ewakuacji itp.), jeżeli środki te były celowe,
chociażby okazały się bezskuteczne. Powyższe koszty są
zwracane nawet, jeżeli nie wystąpiła szkoda w ubezpieczonym
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mieniu. Limit odpowiedzialności wynosi 20% wartości szkody
ponad sumę ubezpieczenia dla danej kategorii mienia nie
więcej niż 10.000.000 PLN. Limit jest wspólny z klauzulą
usunięcia pozostałości po szkodzie”.
16. Klauzula wyłączenia regresu do pracowników oraz ich
odpowiedników, w brzmieniu:
„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą
klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły,
że nie przechodzą na Ubezpieczyciela roszczenia przeciwko
osobom fizycznym zatrudnionym przez Ubezpieczonego na
podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło
itp. Ponadto nie przechodzą na Ubezpieczyciela roszczenia
przeciwko osobom fizycznym prowadzącym działalność
gospodarczą wyłącznie na rzecz Ubezpieczonego. Wyłączenie
regresu nie dotyczy sytuacji, kiedy sprawca wyrządził szkodę
umyślnie”.
17. Klauzula istniejących systemów zabezpieczeń
przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych, w
brzmieniu:
„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą
klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły,
że Ubezpieczyciel uznaje istniejące systemy zabezpieczeń
przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych za wystarczające
pod warunkiem, że są one zgodne z obowiązującymi
przepisami prawa oraz w momencie powstania szkody
zabezpieczenia były sprawne. Powyższe zapisy dotyczą również
lokalizacji, w których rozpoczęto działalność po zawarciu
umowy ubezpieczenia”.
18. Klauzula wykazu mienia, w brzmieniu:
„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą
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klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły,
że Ubezpieczyciel zrezygnuje z obowiązku otrzymania od
Ubezpieczonego szczegółowego wykazu mienia, stanowiącego
przedmiot ubezpieczenia. Powyższe w żaden sposób nie
powoduje ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności
Ubezpieczyciela. W przypadku powstania szkody,
Ubezpieczony będzie miał obowiązek przedłożenia dokumentu
potwierdzającego, iż mienie, które uległo szkodzie było w jego
posiadaniu. Podstawą wypłata odszkodowania dla sprzętu
elektronicznego (w tym telefonów komórkowych, tabletów,
modemów, etc.) zakupionego w promocji, a zgłoszonego do
ubezpieczenia wg wartości nowej odtworzeniowej, będzie
wartość nowa odtworzeniowa”.
19. Klauzula wypłaty odszkodowania, w brzmieniu:
„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą
klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły,
że w przypadku zadeklarowania do ubezpieczenia sum według
wartości księgowej brutto, Ubezpieczyciel akceptuje możliwość
wypłaty odszkodowania według wartości nowej
odtworzeniowej. Max wartość odszkodowania nie będzie
większa niż 110% zadeklarowanej sumy ubezpieczenia”.
20. Klauzula odtworzenia planów i dokumentów, w
brzmieniu:
„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą
klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły,
że ubezpieczeniem objęte są poniesione przez Ubezpieczonego
na skutek ubezpieczonego zdarzenia szkodowego niezbędne
koszty związane m.in. z odtworzeniem planów rysunków,
dokumentów finansowych lub innych dokumentów
kontraktowych, zniszczonych w wyniku zaistnienia
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ubezpieczonego zdarzenia w trakcie okresu ubezpieczenia.
Całkowita wartość odszkodowania zostaje ograniczona do
kosztów robocizny poniesionych na takie odtworzenie
dokumentów z włączeniem kosztów suszenia, odgrzybiania,
pracy w godzinach nadliczbowych, przeprowadzenia
niezbędnych badań i analiz, opłat administracyjnych i
skarbowych. W ramach niniejszej klauzuli Wykonawca pokryje
również koszty zabezpieczenia dokumentów przed szkodą.
Limit odpowiedzialności wynosi 100.000,00 PLN”.
21. Klauzula składowania, w brzmieniu:
„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą
klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły,
że Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za mienie
składowane, bezpośrednio na podłodze. Powyższe dotyczy
również mienia znajdującego się w pomieszczeniach
położonych poniżej poziomu gruntu”.
22. Klauzula automatycznego wznowienia limitów po
powstaniu szkody, w brzmieniu:
„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą
klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły,
że w przypadku powstania szkody, limity sum ubezpieczenia
uwzględnione w polisie zostaną automatycznie wznowione.
Przedmiotowa klauzula ma zastosowanie do ubezpieczenia na
sumy stałe”.
23. Klauzula włączenia do pokrycia kosztów naprawy
zabezpieczeń, w brzmieniu:
„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą
klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły,
że do zakresu ochrony włączone zostają koszty naprawy,
wymiany wszelkiego rodzaju zabezpieczeń, uszkodzonych na
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skutek kradzieży dokonanej lub usiłowanej”.
24. Klauzula ubezpieczenia niewłaściwej obsługi, w
brzmieniu:
„Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą
klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły
że ubezpieczeniem zostają dodatkowo objęte szkody powstałe
na skutek niewłaściwej obsługi maszyn i urządzeń, tj.
nieostrożności, zaniedbania, niewłaściwego użytkowania,
braku kwalifikacji, błędu operatora, upadku, upuszczenia,
świadomego i celowego zniszczenia. Zakres przedmiotowej
klauzuli nie obejmuje:
a) szkód w częściach, które przez używanie lub swoje
właściwości fizyczne ulegają szybkiemu zużyciu, a w
szczególności wykładziny ogniotrwałe i antykorozyjne,
powłoki ogniochronne, ruszty pieców i palenisk, dysze
palników, młoty do kruszenia, przedmioty z gumy, szkła
i ceramiki, pasy, łańcuchy, liny, druty,
b) wszelkiego rodzaju materiałów eksploatacyjnych, a w
szczególności olejów, smarów, paliw, katalizatorów,
chłodziw oraz narzędzi wymiennych, a w szczególności
matryc, form, stempli, narzędzi do obróbki skrawaniem,
elektrod,
c) szkód, za które sprzedawca, producent, dostawca lub
wykonujący naprawy jest odpowiedzialny z tytułu
gwarancji lub rękojmi za wady, chyba, że sprzedawca,
producent, dostawca lub wykonujący naprawy uchyla
się od odpowiedzialności za zaistniałe zdarzenie
d) szkód spowodowanych przez wady lub błędy w
wykonaniu, istniejące w chwili zawarcia umowy
ubezpieczenia, o których wiedział Ubezpieczony lub
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jego przedstawiciele,
e) szkód będących bezpośrednim następstwem ciągłej
eksploatacji, a w szczególności normalnego zużycia,
kawitacji, erozji, korozji, kamienia kotłowego”.
25. Klauzula udziału własnego, w brzmieniu:
„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą
klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły,
że franszyzy redukcyjne ustalane są na wypadek
ubezpieczeniowy. Jeżeli uszkodzeniu lub utracie z tytułu
jednego zdarzenia (wypadku ubezpieczeniowego) uległo kilka
ubezpieczonych przedmiotów, Ubezpieczyciel potrąci
wyłącznie tylko jedną, najwyższą franszyzę redukcyjną”.
26. Klauzula podwykonawców, w brzmieniu:
„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą
klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły,
że włączone do zakresu ubezpieczenia zostają szkody
spowodowane przez podwykonawców, w tym m.in. w trakcie
wykonywania czynności montażu, demontażu i transportu
ubezpieczonego mienia, z włączeniem szkód powstałych w
trakcie załadunku/wyładunku. Przedmiotowego rozszerzenia
nie należy rozumieć, jako rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o
szkody z tzw. gwarancji oraz o odpowiedzialność z tytułu
nieterminowego wykonania kontraktu. Ubezpieczyciel
zachowuje prawo regresu do sprawcy szkody”.
27. Klauzula przeoczenia, w brzmieniu:
„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą
klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły,
że jeżeli Ubezpieczony na skutek błędu lub przeoczenia
nie przekaże Ubezpieczycielowi lub brokerowi istotnych
informacji mających związek z umową ubezpieczenia, a
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działanie takie nie będzie skutkiem winy umyślnej i rażącego
niedbalstwa, to fakt nie przekazania informacji nie będzie
powodem odmowy wypłaty odszkodowania ani jego redukcji,
pod warunkiem niezwłocznego uzupełnienia danych. Limit
odpowiedzialności wynosi 5.000.000 PLN”.
28. Klauzula kradzieży zwykłej, w brzmieniu:
„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą
klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły,
że kradzież zwykła rozumiana jest jako zabór mienia przez
osobę trzecią, do którego doszło w wyniku nieumyślnego,
krótkotrwałego pozostawienia przedmiotu ubezpieczenia bez
nadzoru. Za kradzież zwykłą uważana jest także kradzież, w
przypadku której Ubezpieczyciel odmówił wypłaty
odszkodowania z uwagi na niespełnienie wymogów
dotyczących odpowiedniego zabezpieczenia mienia przed
szkodą, a także tzw. „niewyjaśnione zniknięcie. Ochroną nie są
objęte braki stwierdzone przy inwentaryzacji oraz braki
wynikające z błędów rachunkowych. Na podstawie niniejszej
klauzuli Ubezpieczyciel jest zobowiązany do wypłaty
odszkodowania pod warunkiem dochowania przez
Ubezpieczonego oraz osób, za które ponosi on
odpowiedzialność lub którym powierzył przedmiot
ubezpieczenia, należytej staranności, przez którą strony
umowy ubezpieczenia rozumieją podjęcie, niezwłocznie po
powzięciu wiadomości o utracie przedmiotu ubezpieczenia,
racjonalnych działań zmierzających do odnalezienia mienia,
ustalenia okoliczności zaginięcia mienia lub sprawcy kradzieży.
Ubezpieczony jest zobowiązany do przedstawienia dowodów
świadczących o podjęciu ww. działań. Ubezpieczony
zobowiązany jest dodatkowo do zgłoszenia kradzieży na Policję
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niezwłocznie po powzięciu wiadomości o kradzieży. Powyższa
klauzula nie dotyczy wartości pieniężnych. Limit
odpowiedzialności wynosi 50 000,00 PLN i jest wspólny dla
elementu I i II”.
29. Klauzula zalania przez nieszczelności, w brzmieniu:
„Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą
postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że
Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w
skutek działania śniegu niezależnie od jego ciężaru, lodu,
mrozu, gradu, deszczu do pełnych sum ubezpieczenia.
Natomiast dla szkód powstałe wskutek zalania przez
nieszczelności dachowe, okienne, drzwiowe z innych niż w/w
zdarzenia obowiązuje limit odpowiedzialności w wysokości
500.000 PLN. W przypadku gdy obowiązek konserwacji lub
zabezpieczenia nie należał do Ubezpieczonego szkody
pokrywane są do pełnych sum ubezpieczenia”.
30. Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie,
w brzmieniu:
„Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą
postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że
zapisane w OWU skutki niezawiadomienia Ubezpieczyciela o
szkodzie w odpowiednim terminie, będą miały zastosowanie
tylko w sytuacji, kiedy niezawiadomienie w terminie
uniemożliwiło Ubezpieczycielowi ustalenie odpowiedzialności
lub rozmiaru szkody”.
31. Klauzula wyrównania sum ubezpieczenia w brzmieniu:
„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą
klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły,
że w przypadku, gdy suma ubezpieczenia niektórych kategorii
mienia jest wyższa niż ich wartość, nadwyżka ta zostanie
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rozłożona na te kategorie mienia, co do których występuje
niedoubezpieczenie. Zasada ta dotyczy wyłącznie środków
trwałych ubezpieczonych w systemie sum stałych. Limit
odpowiedzialności wynosi 1.000.000 PLN”.
32. Klauzula dodatkowych kosztów pracy w godzinach
nadliczbowych, w nocy, w dni ustawowo wolne od
pracy oraz dodatkowe koszty frachtu ekspresowego w
brzmieniu:
„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą
klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły,
że zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o dodatkowe
koszty pracy w godzinach nadliczbowych, w godzinach
nocnych, w dni ustawowo wolne od pracy oraz koszty frachtu
ekspresowego, w tym frachtu lotniczego, poniesione w
związku ze szkodą w ubezpieczonym mieniu. Limit
odpowiedzialności wynosi 500.000 PLN, ale dla kosztów
frachtu lotniczego 50.000 PLN”.
33. Klauzula terminu dokonania oględzin w brzmieniu:
„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą
klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły,
że w przypadku zajścia zdarzenia szkodowego, Ubezpieczyciel
zobowiązany jest do dokonania oględzin w terminie nie
dłuższym niż 3 dni robocze od momentu zgłoszenia szkody.
Jeżeli oględziny nie nastąpią w w/w terminie, Ubezpieczony
uprawniony jest do likwidacji szkody, dokumentując zakres i
okoliczności szkody. Wypłata odszkodowania nastąpi na
podstawie udokumentowanych kosztów naprawy. W
przypadku szkód kradzieżowych, Ubezpieczający niezwłocznie
po stwierdzeniu wystąpienia szkody zawiadomi o tym fakcie
policję”.
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34. Klauzula odzyskania rzeczy w brzmieniu:
„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą
klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły,
że w razie odzyskania utraconej, ubezpieczonej rzeczy po
wypłacie odszkodowania, Ubezpieczony nie jest obowiązany
do zwrotu otrzymanego odszkodowania w sytuacji, gdy
dokonał już zakupu nowej rzeczy w miejsce utraconej. W takiej
sytuacji Ubezpieczony obowiązany jest do niezwłocznego
przeniesienia własności odzyskanej rzeczy na Ubezpieczyciela”.
35. Klauzula wypłaty zaliczki w brzmieniu:
„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą
klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły,
że gdyby wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia
odpowiedzialności Ubezpieczyciela albo wysokości
odszkodowania w terminie określonym w OWU okazało się
niemożliwe, a na podstawie przedłożonych przez
Ubezpieczonego dokumentów możliwe będzie określenie
bezspornej części odszkodowania, zostanie ona wypłacona w
formie zaliczki, na żądanie brokera Ubezpieczonego lub
samego Ubezpieczonego, z dotrzymaniem terminu 30 dni od
dnia zgłoszenia szkody Ubezpieczycielowi”.
36. Klauzula likwidacji drobnych szkód w brzmieniu:
„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą
klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły,
że jeżeli w przypadku szkód, których szacowana wartość nie
przekracza 10.000 PLN na dzień jej powstania, Ubezpieczający
ma prawo po zgłoszeniu szkody do Ubezpieczyciela/Brokera do
samodzielnej likwidacji takiej szkody, sporządzając uprzednio
pisemny protokół zawierający:
f) Datę sporządzenia protokołu,

61

PZP.271.5.2022

Załącznik nr 1 do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
g) Datę wystąpienie szkody,
h) Przyczynę powstania szkody,
i) Wykaz uszkodzeń,
j) Szacunkowa wartość szkody, jeżeli na tym etapie będzie
możliwa do określenia,
i) Faktura za naprawę/wymianę,
j) Dokumentację zdjęciową,
k) W uzasadnionych przypadkach Ubezpieczyciel będzie
mógł zażądać dodatkowych dokumentów oraz dokonać
weryfikacji przesłanych dokumentów.
Niezależnie od postanowień przedmiotowej klauzuli,
Ubezpieczający ma obowiązek powiadomić o szkodzie policję,
jeżeli zachodzi podejrzenie, że szkoda jest wynikiem
przestępstwa. Ubezpieczyciel dla w/w szkód nie będzie
dokonywał oględzin”.
37. Klauzula własności ubezpieczonego mienia w
brzmieniu:
„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą
klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły,
że ubezpieczeniem objęte jest mienie należące do
Ubezpieczonego lub mienie użytkowane przez niego na
podstawie umowy najmu, leasingu lub innej umowy o
podobnym charakterze niezależnie od tego, na kim spoczywa
obowiązek ubezpieczenia tego mienia”.
38. Klauzula pro rata temporis, w brzmieniu:
„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą
klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły,
że wszelkie rozliczenia wynikające z niniejszej umowy, a w
szczególności związane z dopłatą składek oraz zwrotem
składek dokonywane będą w systemie pro rata za każdy dzień
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ochrony ubezpieczeniowej. Ubezpieczyciel nie będzie
uwzględniał jakichkolwiek kosztów manipulacyjnych.”
39. Klauzula jurysdykcji, w brzmieniu:
„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą
klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły,
że spory wynikające z umowy ubezpieczenia rozstrzyga sąd
powszechny właściwy dla siedziby Ubezpieczonego”.
40. Klauzula akceptacji ryzyka, w brzmieniu:
„Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą
postanowień umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły, że
Ubezpieczyciel oświadcza, 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”.
41. Klauzula likwidacyjna, w brzmieniu:
„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą
klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły,
że bez względu na stopień amortyzacji lub zużycia
technicznego danego przedmiotu ubezpieczenia,
ubezpieczonego w wartości księgowej brutto lub
odtworzeniowej nowej, odszkodowanie wypłacane jest w
pełnej wysokości, obejmującej koszt naprawy, wymiany,
nabycia lub odbudowy z uwzględnieniem kosztów montażu,
demontażu, transportu, ceł i innych opłat, do sumy
ubezpieczenia uszkodzonej, zniszczonej lub utraconej rzeczy,
nie więcej jednak niż suma ubezpieczenia albo cena takiej
samej lub podobnej rzeczy nowej, w zależności od tego, która z
nich jest niższa”.
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42. Klauzula podatku VAT, w brzmieniu:
„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą
klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły,
że jeżeli Ubezpieczony, będący płatnikiem podatku od
towarów i usług (VAT) nie może, zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa odzyskać naliczonego podatku VAT od
mienia dotkniętego szkodą. Dla w/w mienia suma
ubezpieczenia wymieniona w polisie zostanie zwiększona o
kwotę podatku VAT i w takiej kwocie stanowić będzie górną
granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela. W takim
przypadku Ubezpieczyciel naliczy dodatkową składkę z tytułu
zwiększenia sumy ubezpieczenia”.
43. Klauzula uderzenia pojazdu własnego, w brzmieniu:
„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą
klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły,
że ochroną objęte są szkody powstałe na skutek uderzenia,
kolizji lub pracy wózka widłowego lub innego pojazdu,
niezależnie czy wózek widłowy lub inny pojazd jest w
posiadaniu Ubezpieczonego czy też osoby trzeciej. Za szkodę
spowodowaną uderzeniem pojazdu uważa się każde
uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia powstałe
w wyniku uderzenia pojazdu drogowego (w tym pojazdu
wolnobieżnego typu wózki widłowe, itp.) lub szynowego, jego
części lub przewożonego na nim ładunku oraz uderzenie przez
ładunek, z włączeniem szkód spowodowanych przez pojazdy
eksploatowane (posiadane, wynajmowane, leasingowane, itp.)
przez Ubezpieczonego lub osoby, za które ponosi on
odpowiedzialność. Limit odpowiedzialności wynosi 500.000
PLN”.
44. Klauzula ustalenia okoliczności szkody, w brzmieniu:
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„Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą
postanowień umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły, że
Ubezpieczyciel jest zobowiązany po otrzymaniu zawiadomienia
o szkodzie lub wypadku prowadzić postępowanie likwidacyjne
zmierzające do ustalenia i wyjaśnienia okoliczności związanych
ze szkodą oraz wysokością roszczenia, w szczególności wypłacić
odszkodowanie bez względu na toczące się w związku ze
szkodą inne postępowania, w tym sądowe lub
przygotowawcze. Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowania, o ile
postępowania nie mają wpływu na ustalenie
odpowiedzialności Ubezpieczonego lub ustalenie wysokości
należnego odszkodowania”.
45. Klauzula przewłaszczenia mienia, w brzmieniu:
„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą
klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły,
że ochrona ubezpieczeniowa zostaje zachowana mimo
przeniesienia własności ubezpieczonego mienia między
jednostkami organizacyjnymi Ubezpieczonego, przeniesienia
własności ubezpieczonego mienia na nowo powołane jednostki
Ubezpieczonego, w przypadku przeniesienia własności na bank
lub inny podmiot, jako zabezpieczenie wierzytelności”.
46. Klauzula kosztów dodatkowych dla przywrócenia
stanu mienia sprzed szkody w brzmieniu:
„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą
klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły,
że Ubezpieczyciel pokryje dodatkowe koszty wynikające z
braku części zamiennych lub innych materiałów potrzebnych
do przywrócenia mienia do stanu sprzed powstania szkody, w
tym również prowizorycznych napraw oraz dodatkowe koszty
niezbędna na odtworzenie, dostosowanie mienia z uwagi na
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ww. przesłanki. Limit odpowiedzialności wynosi 500.000 PLN”.
47. Klauzula stempla, w brzmieniu:
„Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą
postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że we
wzajemnych rozliczeniach Stron wynikających z umowy
ubezpieczenia za dzień zapłaty uważa się dzień złożenia
prawidłowego zlecenia zapłaty pełnej kwoty i obciążenia
rachunku bankowego. W przeciwnym wypadku składkę uważa
się za zapłaconą w dniu uznania rachunku bankowego
wierzyciela”.
48. Klauzula szkody całkowitej, w brzmieniu:
„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą
klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły,
że szkody w wysokości 80% wartości szkody i wyższej, będą
traktowane jako szkody całkowite. Klauzula dotyczy środków
trwałych”.
49. Klauzula nieczynnych lokalizacji, w brzmieniu:
„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą
klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły,
że Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową na
warunkach umowy ubezpieczenia majątek Ubezpieczonego w
nieużytkowanych lokalizacjach, niezależnie od przyczyny
zaprzestania prowadzenia w nich działalności, z zastrzeżeniem
należytego zabezpieczenia mienia należącego do
Ubezpieczonego. Klauzula nie dotyczy mienia przeznaczonego
do likwidacji”.
50. Klauzula płatności rat składki w przypadku wypłaty
odszkodowania, w brzmieniu:
„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą
klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły,
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że w przypadku wypłaty odszkodowania Ubezpieczonemu,
Ubezpieczyciel nie będzie potrącać z kwoty odszkodowania rat
składek jeszcze nie wymagalnych”.
51. Klauzula odstąpienia od odtworzenia, w brzmieniu:
„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą
klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły,
że Ubezpieczonym może podjąć decyzję o rezygnacji z
naprawy, zakupu bądź odbudowy uszkodzonego lub
zniszczonego mienia. W takim wypadku odszkodowanie
wypłacane będzie tak jakby nastąpiła naprawa, zakup bądź
odbudowa mienia, zgodnie z warunkami umowy
ubezpieczenia”.
52. Klauzula szkód do regresu w brzmieniu:
„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą
klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły,
że w przypadku, szkód spowodowanych przez zidentyfikowane
osoby trzecie, w tym m.in. dostawca, producent, wykonawca,
etc, Ubezpieczony będzie miał możliwość likwidacji szkody w
ramach umowy ubezpieczenia, a Ubezpieczyciel zachowuje
prawo roszczeń regresowych wobec sprawcy szkody.
Ubezpieczyciel nie będzie stosował franszyz redukcyjnych
określonych w umowie ubezpieczenia przy wypłacie
odszkodowania, a każdy skuteczny regres względem sprawcy
szkody, przeprowadzony przez Ubezpieczyciela nie będzie
obciążał szkodowości Ubezpieczonego”.
53. Klauzula likwidatora szkód, w brzmieniu:
„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą
klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły,
że w przypadku gdy Ubezpieczyciel będzie chciał powierzyć
likwidację szkody, zewnętrznej firmie eksperckiej, zobowiązany
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będzie do uzyskania za pośrednictwem brokera zgody
Ubezpieczonego na powołanie wskazanego eksperta. W
przypadku, gdy Ubezpieczyciel nie dotrzyma powyższych
postanowień Ubezpieczony powoła na koszt Ubezpieczyciela
eksperta, którego opinia będzie dla niego wiążąca. Strony
zastrzegają, że wszelka korespondencja z Ubezpieczonym w
sprawie likwidacji szkód prowadzona będzie za pośrednictwem
Brokera – Marsh Sp. z o.o.”
54. Klauzula przezornej sumy ubezpieczenia, w brzmieniu:
„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą
klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły,
że jeżeli ochrona ubezpieczeniowa obejmuje tzw. przezorną
sumę ubezpieczenia, którą rozdziela się na sumę ubezpieczenia
tych kategorii ubezpieczonego mienia, 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. Limit odpowiedzialności wynosi 5.000.000,00 PLN.
Przezorna suma ubezpieczenia nie ma zastosowania do
przedmiotów ubezpieczenia ubezpieczonych w systemie
pierwszego ryzyka.”
55. Klauzula przepisów eksploatacyjnych, w brzmieniu:
„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą
klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły,
że Ubezpieczyciel akceptuje przepisy wewnętrzne
Ubezpieczonego w zakresie budowy, montażu i eksploatacji
urządzeń technicznych i uznaje je za wystarczające, o ile
przepisy te nie są sprzeczne z powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa. Ubezpieczyciel nie będzie dążył do obniżenia
wysokości odszkodowania lub odmowy jego wypłaty”.
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56. Klauzula władz publicznych, w brzmieniu:
„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą
klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły,
że ubezpieczeniem na warunkach niniejszej polisy zostają
objęte koszty dodatkowe związane z odtworzeniem
uszkodzonego lub zniszczonego mienia, które Ubezpieczony
będzie zobowiązany ponieść w wyniku konieczności
wypełnienia formalnych zarządzeń wydanych przez
odpowiednie organy władzy publicznej oraz dostosowanie do
aktualnych przepisów prawa. Niezależnie od powyższych
postanowień w żadnym przypadku Ubezpieczyciel nie będzie
odpowiadał za koszty dodatkowe:
▪ poniesione w związku z ubezpieczonym mieniem, które
pozostało nieuszkodzone, z wyjątkiem jednakże
fundamentów tej części budynków lub budowli, która
uległa uszkodzeniu lub zniszczeniu;
▪ które zostały naliczone w charakterze podatku lub
innych opłat lub też w związku z wyceną majątku;
▪ które zostały poniesione w konsekwencji
jakiegokolwiek postanowienia wydanego przed dniem
wydarzenia się szkody;
▪ które Ubezpieczony został zobowiązany ponieść
w charakterze kar administracyjnych.
Limit odpowiedzialności wynosi 500.000,00 PLN”.

ELEMENT IV
UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

Ubezpieczający

Muzeum Historii Żydów Polskich Polin w Warszawie (POLIN)
ul. Mordechaja Anielewicza 6

69

PZP.271.5.2022

Załącznik nr 1 do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
00-157 Warszawa
REGON: 140313762
Ubezpieczony

Muzeum Historii Żydów Polskich Polin w Warszawie (POLIN)
ul. Mordechaja Anielewicza 6
00-157 Warszawa
REGON: 140313762

Okres trwania umowy

36 miesięcy tj. od dnia zawarcia umowy, nie wcześniej niż od
21.03.2022 do 20.03.2025 z podziałem na trzy roczne okresy
ubezpieczenia.
Ubezpieczyciel potwierdzi ochronę w odniesieniu do każdego z
rocznych okresów ubezpieczenia odrębnym dokumentem
ubezpieczenia (polisą).

Okres ubezpieczenia

I okres polisowy: 21.03.2022 r. – 20.03.2023 r.
II okres polisowy: 21.03.2023 r. – 20.03.2024 r.
III okres polisowy: 21.03.2024 r. – 20.03.2025 r

Składka

1. Składka z tytułu ochrony ubezpieczeniowej jest stała w
odniesieniu do okresu ubezpieczenia określonego w
polisie.
2. Wszelkie rozliczenia z tytułu umowy ubezpieczenia
(wynikające w szczególności z konieczności dopłaty lub
zwrotu składki) dokonywane będą w systemie pro rata
temporis za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej.
Ubezpieczyciel nie będzie potrącał jakichkolwiek kosztów
manipulacyjnych.
3. Ubezpieczyciel nie może dokonywać jakichkolwiek
potrąceń zarówno z wypłacanych świadczeń, jak również
z kwot należnych Ubezpieczającemu do zwrotu w
przypadku powstania takiego obowiązku po stronie
Ubezpieczyciela, z wymagalnymi należnościami
należnymi mu ze strony POLIN, nawet jeżeli są one
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przedawnione, o ile POLIN nie wyrazi na to zgody.
4. We wzajemnych rozliczeniach wynikających z umowy
ubezpieczenia za dzień zapłaty uważa się dzień złożenia
prawidłowego zlecenia zapłaty pełnej kwoty i obciążenia
rachunku bankowego. W przeciwnym wypadku składkę
uważa się za zapłaconą w dniu uznania rachunku
bankowego wierzyciela.
5. Płatność składki w IV równych ratach.
6. I rata składki płatna w ciągu 30 dni od daty wystawienia
dokumentów polisowych, na podstawie faktury/noty
obciążeniowej wystawionej przez Ubezpieczyciela.
7. II rata składki płatna do dnia 30.06. każdego roku w
trakcie obowiązywania umowy generalnej.
8. III rata składki płatna do dnia 30.09. każdego roku w
trakcie obowiązywania umowy generalnej.
9. IV rata składki płatna do dnia 30.12. każdego roku w
trakcie obowiązywania umowy generalnej.
10. Datę zapłaty składki przyjmuje się, jako datę obciążenia
rachunku POLIN.
Ubezpieczona działalność

Wszelka działalność prowadzona przez Ubezpieczonego, w tym
w szczególności działalność opisana w załączniku nr 11 do SWZ,
jak również w statutach i regulaminach wewnętrznych POLIN, w
każdorazowo aktualnym brzmieniu tych dokumentów, o ile opis
przedmiotu zamówienia nie przewiduje inaczej.

Dodatkowo ubezpieczona działalność obejmuje:
a) wszelką działalność pomocniczą związaną z zadaniami
POLIN np. posiadanie biura,
b) posiadanie przez POLIN rzeczy ruchomych lub
nieruchomości (np. gruntów, budynków, budowli, maszyn
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lub urządzeń, zarówno własnych, jak i należących do osób
trzecich) oraz wykonywanie czynności związanych z ich
utrzymaniem, a także budowę, rozbudowę, remontowanie
lub naprawę rzeczy. Powyższe obejmuje również
pomieszczenia lub ich wyposażenia, które nie są najmowane
przez POLIN, natomiast mogą być przejściowo i
krótkotrwale zajmowane przez Ubezpieczonego w związku z
ubezpieczoną działalnością,
c)

występowanie w procesie budowlanym w roli inwestora,

d) prowadzenie prac wyburzeniowych, rozbiórkowych,
demontażowych, z wyłączeniem prac wykonywanych
z użyciem materiałów wybuchowych – ochrona nie może
być warunkowana zastosowaniem tzw. klauzuli promienia,
e) wynajem, dzierżawę, użyczanie lub oddanie do używania
nieruchomości na rzecz osób trzecich, w tym podnajem
nieruchomości wynajmowanych przez POLIN,
f)

ochronę posiadanych rzeczy, w tym również ochronę
zleconą podwykonawcom,

g)

organizowanie lub udział w wystawach, targach,
konferencjach lub wydarzeniach o podobnym charakterze,

h) odbywanie przez pracowników POLIN podróży służbowych,
i)

działalność socjalną (w tym żywienie, prowadzenia
stołówek, barów lub sklepików), kulturalną, oświatową,
rekreacyjną, sportową, turystyczną, edukacyjną,
rozrywkową oraz wszelkie inne podobne przejawy
prowadzenia, zarządzania lub organizowania tego rodzaju
aktywności na rzecz pracowników lub ich rodzin, a także
prowadzenie punktów ambulatoryjnych dla pracowników
lub ich rodzin,

j)

prowadzenie prac konserwacyjnych oraz modernizacyjno-
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remontowych na użytek własny oraz na rzecz osób trzecich,
k)

organizowanie imprez (w tym również dla osób trzecich) o
charakterze rozrywkowym, sportowym, artystycznym lub
rekreacyjnym,

l)

posiadanie i transport mienia w celu jego ekspozycji lub
użycia, również poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,

m) udzielanie pierwszej pomocy,
n) wydawanie, publikację lub dystrybucję materiałów
reklamowych lub promocyjnych.
Przedmiot ubezpieczenia

Odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za Szkody powstałe
w związku z wszelką prowadzoną działalnością oraz posiadaniem
mienia. Ochrona ubezpieczeniowa musi obejmować
odpowiedzialność cywilną za szkody wynikające z
odpowiedzialności z tytułu czynu niedozwolonego (tzw.
odpowiedzialność cywilna deliktowa) oraz odpowiedzialności z
tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania
(tzw. odpowiedzialność cywilna kontraktowa).
Przez Szkodę rozumie się Szkodę na osobie, Szkodę rzeczową lub
Czystą stratę finansową.
Przez Szkodę na osobie rozumie się szkodę będącą następstwem
śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, w tym także
utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć,
gdyby nie doszło do śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju
zdrowia. Ubezpieczeniem objęte będą także roszczenia o
zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, w tym również
roszczenia wnoszone przez najbliższych członków rodziny
zmarłego.
Przez Szkodę rzeczową rozumie się szkodę będącą następstwem
zniszczenia, uszkodzenia lub utraty rzeczy, w tym także utracone
korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie
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doszło do zniszczenia, uszkodzenia lub utraty rzeczy.
Przez Czystą stratę finansową rozumie się szkodę osoby trzeciej
niebędącą Szkodą rzeczową lub Szkodą na osobie, w tym m.in.
szkodę wynikającą z braku dostępu lub braku możliwości
przejazdu.
Ochroną ubezpieczeniową, w ramach ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej nie są objęte dzieła sztuki (w tym
będące mieniem powierzonym w celu przechowania lub
obróbki).
Czasowy zakres ochrony

Ochrona ubezpieczeniowa musi obejmować odpowiedzialność

ubezpieczeniowej (trigger)

cywilną Ubezpieczonego w zakresie jego odpowiedzialności za
wypadki ubezpieczeniowe, które miały miejsce w okresie
ubezpieczenia, pod warunkiem ich zgłoszenia przed upływem
terminu przedawnienia. Przez Wypadek ubezpieczeniowy
rozumie się powstanie Szkody (trigger loss occurrence).
W przypadku powstania z tej samej przyczyny dwóch lub więcej
Szkód, na przykład wskutek tego samego błędu konstrukcyjnego
lub wprowadzenia do obrotu serii produktów posiadających tę
samą wadę, traktuje się je jako jeden Wypadek
ubezpieczeniowy, a za moment jego wystąpienia przyjmuje się
datę powstania pierwszej ze Szkód, niezależnie od daty i miejsca
faktycznego wystąpienia tych Szkód oraz liczby
poszkodowanych. Ochroną ubezpieczeniową objęte są wszystkie
Szkody w takiej serii, o ile pierwsza Szkoda wystąpiła w okresie
ubezpieczenia, nawet jeżeli część takich Szkód zostanie
zgłoszona bądź ujawni się po zakończeniu okresu ubezpieczenia.
W odniesieniu do tak rozumianego Wypadku
ubezpieczeniowego franszyza potrącana jest tylko raz,
niezależnie od liczby poszkodowanych.
Jeżeli jednak pierwsza Szkoda z serii powstała przed początkiem
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okresu ubezpieczenia, a Ubezpieczony nie wiedział o niej ani nie
mógł się o niej dowiedzieć, przy zachowaniu należytej
staranności, uznaje się, że seria rozpoczęła się od pierwszej
Szkody, która powstała już w okresie ubezpieczenia.
Świadczenia Ubezpieczyciela

W granicach swojej odpowiedzialności Ubezpieczyciel jest
zobowiązany do:
1) Zbadania zasadności roszczeń wysuwanych przeciwko

Ubezpieczonemu.
2) Wypłaty odszkodowania, które Ubezpieczony

zobowiązany jest zapłacić poszkodowanemu.
3) Udzielenia Ubezpieczonemu wszelkiej niezbędnej

pomocy prawnej w przypadku niezasadności roszczeń, a
także związanej z zaspokojeniem roszczeń zasadnych.
4) Pokrycia w ramach Sumy gwarancyjnej uzasadnionych

kosztów wynagrodzenia ekspertów, powołanych w
uzgodnieniu z ubezpieczycielem przez Ubezpieczonego
lub poszkodowanego w celu ustalenia okoliczności,
przyczyn i rozmiaru szkody.
5) Pokrycia w ramach Sumy gwarancyjnej kosztów

wykonania przez Ubezpieczonego postanowienia sądu o
udzieleniu zabezpieczenia roszczenia o naprawienie
szkody w części proporcjonalnej do udziału
Ubezpieczyciela w odszkodowaniu, z zastrzeżeniem, że
wyżej opisane koszty pokrywane są przez
Ubezpieczyciela do łącznej wysokości podlimitu Sumy
gwarancyjnej 500 000 PLN na jeden i wszystkie wypadki
w rocznym okresie ubezpieczenia.
6) Pokrycia kosztów obrony Ubezpieczonego w

postępowaniach pozasądowych w przypadku szkód
wyrządzonych na terytorium USA i Kanady podczas
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podróży służbowych – podlimit sumy gwarancyjnej 1 000
000 PLN na jeden i wszystkie wypadki w rocznym okresie
ubezpieczenia; pokrycie kosztów obrony
Ubezpieczonego w postępowaniach sądowych oraz
pozasądowych w przypadku szkód innych niż
wyrządzonych na terytorium USA i Kanady podczas
podróży służbowych - do wysokości sumy gwarancyjnej.
Ochrona obejmuje również koszty obrony w
postępowaniu karnym, administracyjnym i
dyscyplinarnym ,o ile jego rozstrzygnięcie może mieć
wpływ na ustalenie odpowiedzialności cywilnej.
Koszty obrony uzgodnione z Ubezpieczycielem.
Zakres terytorialny

Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna
Ubezpieczonego za szkody wynikające z działalności
prowadzonej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Dla podróży
służbowych itp. terytorialny zakres ochrony ubezpieczeniowej
rozszerzony zostaje na cały świat.

Definicja pracownika

Pracownik – osoba fizyczna zatrudniona przez Ubezpieczonego
na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania
lub spółdzielczej umowy o pracę albo na podstawie umowy
cywilnoprawnej z wyłączeniem osoby fizycznej, która zawarła z
Ubezpieczonym umowę cywilnoprawną jako przedsiębiorca
(chyba, że prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą
wyłącznie na rzecz Ubezpieczonego); za pracownika uznaje się
także praktykanta, stażystę lub wolontariusza, któremu
Ubezpieczony powierzył wykonywanie pracy.

Zakres ubezpieczenia

Ochrona ubezpieczeniowa musi obejmować do pełnej wysokości
sumy gwarancyjnej (chyba, że zastrzeżono inaczej) w
szczególności odpowiedzialność cywilną za Szkody:
1)

wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa,
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2)

wyrządzone w wyniku winy umyślnej, z zastrzeżeniem, że
wyłączone pozostają Szkody wyrządzone z winy umyślnej
reprezentantów Ubezpieczonego za których uważa się
Dyrektora Muzeum,

3)

wyrządzone pod wpływem alkoholu, narkotyków lub
innych środków odurzających lub substancji
psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu
przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii,

4)

wyrządzone przez podwykonawców którym
Ubezpieczony powierzył wykonanie ubezpieczonej
działalności, w tym ich podwykonawców (tzw. dalszych
podwykonawców) i inne osoby za które Ubezpieczony
ponosi odpowiedzialność (w tym osoby niezwiązane z
ubezpieczającym na podstawie umowy o pracę, m.in.
instruktorów, przewodników, animatorów,
zleceniobiorców, wolontariuszy, praktykantów,
stażystów, osoby skazane, osoby skierowane do
wykonywania prac społecznie użytecznych, osoby
skierowane do wykonywania prac wyrokiem sądu lub
osoby skierowane do prac interwencyjnych przez Urząd
Pracy, itp.),

5)

wyrządzone przez Ubezpieczonego podwykonawcom i
innym osobom niebędącym Pracownikami, za które
Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność

6)

wyrządzone osobom bliskim osób, za które Ubezpieczony
ponosi odpowiedzialność,

7)

spowodowane wskutek uchybień natury organizacyjnej,
administracyjnej, porządkowej oraz odnoszących się do
zapewnienia bezpieczeństwa w związku z prowadzoną
działalnością (w tym w odniesieniu do szkód
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spowodowanych przez akty terroryzmu oraz wskutek
zamieszek i niepokojów społecznych, jeśli
Ubezpieczonemu można będzie przypisać
odpowiedzialność za zastosowanie niewystarczających
środków bezpieczeństwa),
8)

wyrządzone Pracownikom w szczególności w następstwie
wypadku przy pracy, w tym powstałe w pojazdach
Pracowników, w tym Czyste straty finansowe zaistniałe
na skutek naruszenia przepisów o ochronie danych
osobowych,

9)

związane z przeniesieniem wszelkich chorób zakaźnych,
zakażeń oraz zatruć pokarmowych (w tym: m.in. wirusa
HIV i WZW). Zakres ochrony nie dot choroby
Creutzfeldta-Jacoba i innych encefalopatii gąbczastych.

10) będące następstwem wady wprowadzonych do obrotu

produktów (w tym podawanych i serwowanych
produktów żywnościowych), w tym za zatrucia
pokarmowe i przeniesienie wszelkich chorób zakaźnych i
zakażeń (zakres ochrony nie dot choroby CreutzfeldtaJacoba i innych encefalopatii gąbczastych) (OC za
produkt). Odpowiedzialność cywilna za produkt w
zakresie ochrony obejmuje również szkody powstałe w
okresie ubezpieczenia spowodowane przez produkt
wprowadzony do obrotu przed zawarciem umowy
ubezpieczenia,
11) związane z przeniesieniem ognia oraz szkody wyrządzone

wskutek wybuchu,
12) wynikłe z nagłego i niespodziewanego zanieczyszczenia

środowiska (sudden & accidental pollution). Zakres
ubezpieczenia obejmuje między innymi
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odpowiedzialność za koszty usunięcia, neutralizacji lub
oczyszczenia gleby, powietrza lub wody z substancji
niebezpiecznych,
13) w mieniu, z którego Ubezpieczony korzystał na

podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania,
użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania
z cudzej rzeczy, w tym w sprzęcie
komputerowym/elektronicznym oraz przedmiotach
szklanych (OC najemcy), Ochroną objęta jest
odpowiedzialność bez względu na przyczynę powstania
szkody. Niedopuszczalne jest wyłączenie ochrony z uwagi
na fakt, że mienie jest objęte ubezpieczeniem mienia.
14) wyrządzone w związku z awarią, działaniem bądź

eksploatacją urządzeń wod. – kan., ogrzewania,
elektrycznych, zasilających oraz innych technologicznych,
w tym przeciwpożarowej i tryskaczowej, gaszenia gazem
itp.
15) wyrządzone w związku z organizowaniem imprez (np.

kulturalnych, naukowych, sportowo–rekreacyjnych,
artystycznych, okolicznościowych, wystaw, wernisaży,
koncertów i innych) niepodlegających ubezpieczeniu
obowiązkowemu organizatora imprez masowych zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Finansów. Zakres
ubezpieczenia obejmuje m.in. szkody spowodowane
wykorzystaniem materiałów wybuchowych i
pirotechnicznych, pokazem sztucznych ogni, fajerwerków
itp. Niedopuszczalne jest wyłączenie OC za szkody
wyrządzone służbom zabezpieczającym oraz wyrządzone
przez te służby;
Uwaga: z ochrony ubezpieczenia wyłączone są imprezy
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motorowe, motorowodne, lotnicze lub inne, gdzie celem
jest osiągnięcie maksymalnej prędkości, imprezy
obejmujące sporty ekstremalne, rozumiane jako sporty
wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia
maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną
zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie
dyscypliny jak np. żeglowanie ze spadochronem, jazda na
nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami,
nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i
skalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na
rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed,
kajakarstwo górskie), le parkur, kitesurfing
16) wyrządzone w czasie pobytu, podróży, wizyt służbowych

przez osoby oddelegowane przez Ubezpieczonego oraz w
związku z udziałem w targach branżowych, wystawach,
konferencjach, szkoleniach, imprezach dowolnego
rodzaju, wydarzeniach kulturalnych itp. przy czym
ochrona obejmuje także Szkody podczas podróży
związanych z wyżej wymienionymi aktywnościami,
17) wyrządzone w mieniu powierzonym, przechowywanym,

kontrolowanym lub chronionym, w tym w rzeczach
przyjętych na przechowanie do szatni, (rozszerzenie
dotyczy również pojazdów, w tym należących do gości i
pracowników, w związku z prowadzeniem parkingu).
Ubezpieczyciel nie uzależni ochrony od posiadania
innych zabezpieczeń niż istniejące oraz od innego niż
istniejące sposobu zorganizowania parkingów, garaży lub
innych miejsc w których przechowywane jest mienie,
18) wyrządzone w związku z posiadaniem oraz

użytkowaniem pojazdów niepodlegające
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obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności
cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych lub
nieobjętych ww. ubezpieczeniem,
19) wyrządzone w związku z wynajmem pomieszczeń (w tym

wyrządzone najemcom) w celu organizacji konferencji,
sympozjów, kiermaszów, bankietów jak również
prowadzenia innej działalności komercyjnej itp.,
20) powstałe w mieniu ruchomym i nieruchomościach

podczas wykonywania obróbki, modernizacji, naprawy,
konserwacji, remontów, czyszczenia lub innych
czynności, prac i usług,
21) powstałe po przekazaniu wykonanej pracy, czynności lub

usługi w ręce odbiorcy wynikające z ich wadliwego
wykonania (w zakresie ochrony również szkody powstałe
w okresie ubezpieczenia spowodowane przez prace,
czynności, usługi wykonane lub przekazane odbiorcy
przed zawarciem umowy ubezpieczenia),
22) powstałe w trakcie prac ładunkowych (załadunek lub

wyładunek), w tym w szkody w przedmiocie ww. prac
oraz w środkach transportu,
23) wyrządzone w związku z prowadzeniem inwestycji (w

tym modernizacji),
24) wyrządzone w związku z realizacją grantów, w

szczególności programów takich jak. „Muzeum na
kółkach” oraz wystaw plenerowych o historii polskich
Żydów zilustrowanych zdjęciami murali w tym przez
uczestników programu, jeśli ubezpieczającemu można
będzie przypisać odpowiedzialność za ich działania,
25) wyrządzone organom założycielskim, organowi

prowadzącemu lub Skarbowi Państwa
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26) powstałe w związku z gospodarowaniem gminnym

zasobem nieruchomości oraz zasobem nieruchomości
należącym do Skarbu Państwa, o ile nie podlegają
obowiązkowemu ubezpieczeniu OC zarządcy
nieruchomości,
27) wyrządzone w związku z całorocznym utrzymaniem dróg,

chodników, ścieżek, alejek, kładek, schodów, placów,
terenów zielonych i innych zarządzanych przez
Ubezpieczonego miejsc, a także powierzchni dachowych
w okresie zimowym, bez podlimitu, do wysokości sumy
gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki
ubezpieczeniowe,
28) wynikające z naruszenia dóbr osobistych innych niż życie

i zdrowie.
Suma gwarancyjna

5.000.000 PLN na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w
rocznym okresie ubezpieczenia

Podlimity odpowiedzialności w

1) 500.000 PLN dla odpowiedzialności cywilnej za Czyste

ramach sumy gwarancyjnej na

straty finansowe, w tym Czyste straty finansowe jakich

jeden i wszystkie wypadki

doznali Pracownicy Ubezpieczonego, zaistniałe na skutek

ubezpieczeniowe w rocznym

naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych,

okresie ubezpieczenia

2) 500.000 PLN dla odpowiedzialności cywilnej za szkody
wynikłe z nagłego i niespodziewanego zanieczyszczenia
środowiska (sudden & accidental pollution),
3) 500.00 PLN dla odpowiedzialności cywilnej za szkody
spowodowane wykorzystaniem materiałów
wybuchowych i pirotechnicznych, pokazem sztucznych
ogni, fajerwerków itp.,
4) 3.000.000 PLN dla odpowiedzialności cywilnej za szkody
wyrządzone w mieniu powierzonym, przechowywanym,
kontrolowanym lub chronionym,

82

PZP.271.5.2022

Załącznik nr 1 do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
5) 3.000.000 PLN dla odpowiedzialności cywilnej za szkody
powstałe w mieniu ruchomym i nieruchomościach
podczas wykonywania obróbki, modernizacji, naprawy,
konserwacji, remontów, czyszczenia lub innych
czynności, prac i usług,
6) 1.000.000 PLN dla odpowiedzialności cywilnej za szkody
powstałe w przedmiocie prowadzonych prac
ładunkowych,
7) 100.000 PLN dla odpowiedzialności cywilnej za szkody
wynikające z naruszenia dóbr osobistych innych niż życie
i zdrowie.
8) 1.000.000 PLN dla odpowiedzialności cywilnej za szkody
związane z przeniesieniem chorób zakaźnych, z
podlimitem dla szkód z tytułu HIV i WZW w wysokości
100.000 PLN.
Franszyza integralna

▪ Dla Szkód rzeczowych – 200,00 PLN
▪ Dla Czystych strat finansowych – brak
▪ Dla Szkód na osobie – brak
▪ Dla OC pracodawcy - brak

Franszyza redukcyjna

▪ Dla Szkód rzeczowych – brak
▪ Dla Szkód wynikłych z nagłego i niespodziewanego
zanieczyszczenia środowiska - 3 000 PLN
▪ Dla Czystych strat finansowych - 5.000 PLN
▪ Dla Szkód na osobie – brak

Klauzule dodatkowe

1. Klauzula prolongaty, w brzmieniu:

„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą
postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły:
a) Odmiennie niż stanowi art. 814 § 1 Kodeksu cywilnego,
odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się
pierwszego dnia okresu ubezpieczenia wskazanego w
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dokumencie ubezpieczenia, niezależnie od możliwości
wyznaczenia terminu zapłaty składki lub jej pierwszej raty
późniejszego, niż pierwszy dzień okresu ubezpieczenia.
b) Odmiennie, niż stanowi art. 814 § 2 Kodeksu cywilnego,
jeżeli Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność jeszcze przed
zapłaceniem składki lub jej pierwszej raty, a składka lub jej
pierwsza rata nie została zapłacona w terminie,
Ubezpieczyciel wezwie Ubezpieczającego do zapłaty składki
w terminie nie krótszym, niż 14 dni od otrzymania wezwania
do zapłaty, z ewentualnym zastrzeżeniem sankcji określonej
w art. 814 § 2 Kodeksu cywilnego zdanie pierwsze.”
2. Klauzula zrzeczenia się prawa regresu, w brzmieniu:

„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą
postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że
Ubezpieczyciel zrzeka się prawa regresu w stosunku do osób
fizycznych zatrudnionych przez Ubezpieczonego na podstawie
umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub innej
umowy cywilnoprawnej, w stosunku do osób fizycznych
prowadzących działalność gospodarczą na rzecz Ubezpieczonego
(samozatrudnienie), osób wchodzących w skład władz
Ubezpieczonego oraz podmiotów powiązanych z
Ubezpieczonym. Na wniosek Ubezpieczyciela, Ubezpieczony
może go zwolnić z wyżej opisanego zobowiązania. Ponadto
Ubezpieczyciel umożliwi Ubezpieczonemu w trakcie trwania
okresu ubezpieczenia zniesienie regresu w stosunku do innych
podmiotów po ich uprzednim zgłoszeniu Ubezpieczycielowi.
Ponadto przejście roszczeń regresowych na Ubezpieczyciela nie
następuje, jeżeli stałoby się to ze szkodą dla Ubezpieczonego.
Ubezpieczyciel zachowuje roszczenie regresowe w odniesieniu
do osób, które spowodowały Szkodę w wyniku winy umyślnej.”
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3. Klauzula pro rata temporis, w brzmieniu:

„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą
postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że
wszelkie rozliczenia z tytułu umowy ubezpieczenia (wynikające
w szczególności z konieczności dopłaty lub zwrotu składki)
dokonywane będą w systemie pro rata temporis za każdy dzień
ochrony ubezpieczeniowej. Ubezpieczyciel nie będzie potrącał
jakichkolwiek kosztów manipulacyjnych.”
4. Klauzula akceptacji ryzyka, w brzmieniu:

„Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą
postanowień umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły, że
Ubezpieczyciel oświadcza, 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
podstępnie zatajone przez Ubezpieczającego.”
5. Klauzula ustalenia okoliczności szkody, w brzmieniu:

„Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą
postanowień umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły, że
Ubezpieczyciel jest zobowiązany po otrzymaniu zawiadomienia
o szkodzie lub wypadku prowadzić postępowanie likwidacyjne
zmierzające do ustalenia i wyjaśnienia okoliczności związanych
ze szkodą oraz wysokością roszczenia, w szczególności wypłacić
odszkodowanie bez względu na toczące się w związku ze szkodą
inne postępowania, w tym sądowe lub przygotowawcze.
Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowania, o ile postępowania nie
mają wpływu na ustalenie odpowiedzialności Ubezpieczonego
lub ustalenie wysokości należnego odszkodowania.”
6. Klauzula zgłaszania szkód, w brzmieniu:
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„Ubezpieczony jest zobowiązany zawiadomić ubezpieczyciela o
wypadku ubezpieczeniowym, nie później niż w terminie 7 dni
roboczych od dnia jego zajścia lub powzięcia o nim wiadomości.
W razie naruszenia z winy umyślnej (wyłącznie) ww. obowiązku,
ubezpieczyciel może odpowiednio zmniejszyć odszkodowanie,
jeżeli naruszenie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub
uniemożliwiło ubezpieczycielowi ustalenie okoliczności i
skutków wypadku ubezpieczeniowego. Skutki braku
zawiadomienia ubezpieczyciela o wypadku ubezpieczeniowym
nie nastąpią, jeżeli ubezpieczyciel w terminie, o którym mowa
powyżej, otrzymał wiadomość o okolicznościach, które należało
podać do jego wiadomości.”
7. Klauzula powiadomienia o roszczeniach, w brzmieniu:

„W razie wystąpienia przez poszkodowanego przeciwko
Ubezpieczonemu z roszczeniem o odszkodowanie,
Ubezpieczony jest zobowiązany w terminie 14 dni, powiadomić
o tym ubezpieczyciela”

ELEMENT V
OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI

Ubezpieczający

Muzeum Historii Żydów Polskich Polin w Warszawie (POLIN)
ul. Mordechaja Anielewicza 6
00-157 Warszawa
REGON: 140313762

Ubezpieczony

Muzeum Historii Żydów Polskich Polin w Warszawie (POLIN)
ul. Mordechaja Anielewicza 6
00-157 Warszawa
REGON: 140313762

Okres trwania umowy

36 miesięcy tj. od dnia zawarcia umowy, nie wcześniej niż od
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21.03.2022 do 20.03.2025 z podziałem na trzy roczne okresy
ubezpieczenia.
Ubezpieczyciel potwierdzi ochronę w odniesieniu do każdego z
rocznych okresów ubezpieczenia odrębnym dokumentem
ubezpieczenia (polisą).
Okres ubezpieczenia

I okres polisowy: 21.03.2022 r. – 20.03.2023 r.
II okres polisowy: 21.03.2023 r. – 20.03.2024 r.
III okres polisowy: 21.03.2024 r. – 20.03.2025 r

Składka

1. Składka z tytułu ochrony ubezpieczeniowej jest stała w
odniesieniu do okresu ubezpieczenia określonego w
polisie.
2. Wszelkie rozliczenia z tytułu umowy ubezpieczenia
(wynikające w szczególności z konieczności dopłaty lub
zwrotu składki) dokonywane będą w systemie pro rata
temporis za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej.
Ubezpieczyciel nie będzie potrącał jakichkolwiek kosztów
manipulacyjnych.
3. Ubezpieczyciel nie może dokonywać jakichkolwiek
potrąceń zarówno z wypłacanych świadczeń, jak również
z kwot należnych Ubezpieczającemu do zwrotu w
przypadku powstania takiego obowiązku po stronie
Ubezpieczyciela, z wymagalnymi należnościami
należnymi mu ze strony POLIN, nawet jeżeli są one
przedawnione, o ile POLIN nie wyrazi na to zgody.
4. We wzajemnych rozliczeniach wynikających z umowy
ubezpieczenia za dzień zapłaty uważa się dzień złożenia
prawidłowego zlecenia zapłaty pełnej kwoty i obciążenia
rachunku bankowego. W przeciwnym wypadku składkę
uważa się za zapłaconą w dniu uznania rachunku
bankowego wierzyciela.
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5. Płatność składki w IV równych ratach.
6. I rata składki płatna w ciągu 30 dni od daty wystawienia
dokumentów polisowych, na podstawie faktury/noty
obciążeniowej wystawionej przez Ubezpieczyciela.
7. II rata składki płatna do dnia 30.06. każdego roku w
trakcie obowiązywania umowy generalnej.
8. III rata składki płatna do dnia 30.09. każdego roku w
trakcie obowiązywania umowy generalnej.
9. IV rata składki płatna do dnia 30.12. każdego roku w
trakcie obowiązywania umowy generalnej.
10. Datę zapłaty składki przyjmuje się, jako datę obciążenia
rachunku POLIN.
Zakres terytorialny

Teren Rzeczypospolitej Polskiej

Przedmiot ubezpieczenia

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
zarządcy nieruchomości.

Warunki ubezpieczenia

Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie
obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
zarządcy nieruchomości z dnia 26 kwietna 2019 r. (Dz.U.2019
poz. 802).

Suma gwarancyjna

200.000 EURO na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w
rocznym okresie ubezpieczenia.

CZĘŚĆ 1 – UBEZPIECZENIE MIENIA, UTRACONEGO ZYSKU, SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO,
ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ORAZ OBOWIĄZKOWEGO UBEZPIECZENIA
ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI.

ZAKRES FAKULTATYWNY
Nie włączenie przez Wykonawcę ryzyka wymienionego w pkt 1-3 poniżej, do oferty
ubezpieczenia nie spowoduje odrzucenia oferty. Wykonawca może uwzględnić w swojej ofercie
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zaproponowane poniżej ryzyko dodatkowe. Zakres pokrycia ryzyk dodatkowych wpłynie na
ocenę oferty zgodnie z warunkami przedstawionymi w SWZ.
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Ryzyka i klauzule dodatkowe, podlegające ocenie, lecz nie warunkujące ważności oferty.

1. Klauzula funduszu

„Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą

prewencyjnego

postanowień umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły, że
Ubezpieczyciel deklaruje przyznanie dofinansowania ze środków
funduszu prewencyjnego Ubezpieczyciela w wysokości 5%
płaconych składek z całości ubezpieczeń dla zawartych w wyniku
niniejszego przetargu dla CZĘŚCI 1. Środki z funduszu
prewencyjnego mogą być wykorzystane w całości przed
zakończeniem okresu obowiązywania umowy generalnej.
Ubezpieczyciel przekazuje Ubezpieczającemu środki z funduszu
prewencyjnego w ciągu 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku o
przyznanie tych środków. Ubezpieczający przedstawi
Ubezpieczycielowi rachunki lub kosztorys potwierdzający wydatki
z tego funduszu. Cel prewencyjny, na który zostaną przekazane
środki musi zostać zaakceptowany przez Ubezpieczyciela, a
wszystkie czynności, które zostaną podjęte w związku z
przyznaniem środków, będą zrealizowane w oparciu o
uregulowania wewnętrzne Ubezpieczyciela oraz z uwzględnieniem
obowiązków ustawowych spoczywających na Ubezpieczycielu,
obowiązujących w dniu powstania umowy prewencyjnej”.

2. Rozszerzenie zakresu

Zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej najemcy

ubezpieczenia klauzuli

ruchomości zostaje rozszerzony o szkody w dziełach sztuki.

oc najemcy ruchomości

Odpowiedzialność do wysokości sumy gwarancyjnej.

3 Rozszerzenie zakresu

Zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zostaje

ubezpieczenia klauzuli oc

rozszerzony o szkody w dziełach sztuki będących mieniem

w mieniu powierzonym, w

powierzonym, w pieczy pod dozorem lub kontrolą oraz przyjętych

pieczy pod dozorem lub

w celu wykonania usługi, w tym prac konserwatorskich, zarówno

kontrolą

w trakcie wykonywania prac jak i po ich zakończeniu oraz w
zakresie prac montażowych/demontażowych. Odpowiedzialność
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do wysokości sumy gwarancyjnej.

CZĘŚĆ 2
UBEZPIECZENIE MIENIA W TRANSPORCIE KRAJOWYM I MIĘDZYNARODOWYM

ZAKRES OBLIGATORYJNY:
1. Wyrażenie zgody na pełny zakres ubezpieczenia przedstawiony poniżej warunkuje
ważność oferty dla CZĘŚCI 2.
2. Wszelkie postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia, w tym Opisu Przedmiotu
Zamówienia, będą miały pierwszeństwo stosowania przed postanowieniami zawartymi w
Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) lub innym wzorcu umownym stosowanym
przez Ubezpieczyciela. Wzorzec zachowuje pierwszeństwo w odniesieniu do uregulowań:
a) zagadnień pominiętych w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w tym Opisie Przedmiotu
Zamówienia,
b) bardziej korzystnych dla Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, niż zawarte Specyfikacji
Warunków Zamówienia, w tym Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Ubezpieczający

Muzeum Historii Żydów Polskich Polin w Warszawie (POLIN)
ul. Mordechaja Anielewicza 6
00-157 Warszawa
REGON: 140313762

Ubezpieczony

▪ Muzeum Historii Żydów Polskich Polin w Warszawie (POLIN)
ul. Mordechaja Anielewicza 6, Warszawa
▪ Osoby trzecie, które na podstawie odpowiednich umów
przekazały Zamawiającemu swoje mienie i zobligowały go do
jego ubezpieczenia, w tym właściciele eksponatów

Okres trwania umowy

36 miesięcy tj. od dnia zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od
od 21.03.2022 do 20.03.2025 z podziałem na trzy roczne okresy
ubezpieczenia.
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Ubezpieczyciel potwierdzi ochronę w odniesieniu do każdego z
rocznych okresów ubezpieczenia odrębnym dokumentem
ubezpieczenia (polisą).
Okres ubezpieczenia

I okres polisowy: 21.03.2022 r. – 20.03.2023 r.
II okres polisowy: 21.03.2023 r. – 20.03.2024 r.
III okres polisowy: 21.03.2024 r. – 20.03.2025 r

Zakres terytorialny

Cały świat

Przedmiot ubezpieczenia

Muzealia - dzieła sztuki, przedmioty historyczne, archiwalia.
Mienie należące do Ubezpieczającego i /lub inne mienie osób
trzecich transportowane na ryzyku Ubezpieczającego i/lub, za które
Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność, w tym również
powierzone i/lub nadane Ubezpieczającemu przez jego
kontrahentów. Wszystkie ładunki, włączając surowce, materiały,
wyroby gotowe, półprodukty, jak również maszyny i urządzenia,
mienie zarówno nowe jak i używane

Zakres ubezpieczenia

Wszystkie ryzyka fizycznego uszkodzenia i utraty mienia na skutek
nagłych i nie spodziewanych zdarzeń losowych, w zakresie pełnym
na warunkach Instytutowych Klauzul Ładunkowych „A” (Institute
Cargo Clauses A (ICCA) z uwzględnieniem m.in.:
▪

zdarzeń losowych,

▪

wypadku środka transportu wraz z ładunkiem,

▪

kradzieży środka transportu wraz z ładunkiem,

▪

kradzieży ładunku z środka transportu w tym wskutek
wypadku środka transportu,

▪

kradzieży z włamaniem, rabunku, wandalizmu lub jego
usiłowanie

▪

zdarzeń powodujących śmierć, uszkodzenie ciała lub rozstrój
zdrowia osoby sprawującej pieczę nad przedmiotem
ubezpieczenia, uniemożliwiających ochronę powierzonego
mienia,
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▪

szkód podczas załadunku/przeładunku/rozładunku,

▪

szkód powstałych wskutek niewłaściwego dla przedmiotu
ubezpieczenia opakowania, o ile okoliczności te nie były
znane Ubezpieczonemu lub Ubezpieczającemu i były poza
jego kontrolą.

▪

szkód powstałych w związku ze złym stanem technicznym
środka transportu, lub jego niezdolności do przewozu
przedmiotu ubezpieczenia,

▪

szkód powstałych na skutek nietrzeźwości lub odurzenia
kierowcy środkami, po użyciu, których prowadzenie środka
transportu jest niedozwolone lub niewskazane,

▪

szkód powstałych podczas tymczasowego składowania,

▪

szkód na skutek aktów terroryzmu, strajków, rozruchów,
zamieszki społeczne,

▪

utratę, ubytek lub uszkodzenie przewożonych rzeczy wynikłe
z innych ryzyk niż wymienione powyżej (m.in. podarcie,
zabrudzenie, rozsypanie, poplamienie, pogięcie, zgniecenie,
zamoczenie, uszkodzeń mechanicznych przedmiotów
delikatnych).

Rodzaj transportu

▪

Institute Strike Clauses z włączeniem ryzyka terroryzmu;

▪

Institute War Clauses dla transportów lotniczych

1. Transport drogowy i/lub lotniczy i/lub kolejowy.
2. W przypadku muzealiów transport wykonywany przez
przewoźnika specjalizującego się w przewozie dzieł sztuki
i/lub transport własny wykonywany środkami transportu
dostosowanymi do przewozu dzieł sztuki i/lub transport
wykonywany przez firmę kurierską i/lub transport własny
twórcy dzieła
Transport krajowy i międzynarodowy:
▪ 90% transport zlecony
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▪ 10% transport własny
Transport krajowy:
▪ Transport drogowy: 98%
▪ Transport kolejowy: 2%
▪ Transport lotniczy: 0%
Transport międzynarodowy:
▪ Transport drogowy: 90%
▪ Transport lotniczy: 10%
Sumy ubezpieczenia

1. Szacowanie wartości: zgodnie z wyceną.
2. W przypadku spadku wartości dzieła, Ubezpieczyciel pokryje
różnicę między wartością po szkodzie a wartością
deklarowaną do ubezpieczenia.
3. Uwzględnienie kosztów restauracji dzieła po szkodzie.

Suma ubezpieczenia –

Transport krajowy: 180.000,00 Euro

maksymalna wartość na

Transport międzynarodowy: 800.000 USD

jeden środek transportu
Przewidywany obrót
mienia w transporcie

1. W I okresie polisowym: 21.03.2022 r. – 20.03.2023 r.:
1.100.000 PLN, w tym:
▪ Transport krajowy: 300.000 PLN
▪ Transport międzynarodowy: 800.000 PLN
2. W II okres polisowy: 21.03.2023 r. – 20.03.2024 r.: 6.300.000
PLN, w tym:
▪ Transport krajowy: 300.000 PLN
▪ Transport międzynarodowy: 6.000.000 PLN
3. W III okres polisowy: 21.03.2024 r. – 20.03.2025: 2.600.000
PLN, w tym:
▪ Transport krajowy: 1.000.000 PLN
▪ Transport międzynarodowy: 1.600.000 PLN

Rodzaj opakowania

W przypadku muzealiów profesjonalne skrzynie transportowe,

transportowanego mienia materiały bezstykowe, opakowania bezkwasowe
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Składka

1. Składka za okres ubezpieczenia obliczana jest od wartości
mienia w transporcie.
2. Składka jest składką minimalną i depozytową w wysokości
70% przewidywanej składki rocznej wyliczonej wg ustalonej
stawki w umowie ubezpieczenia od planowanych obrotów
mienia w transporcie w okresie ubezpieczenia (roczne okresy
polisowe).
3. Jeżeli przewidywana wartość obrotów mienia w transporcie
będzie wyższa od planowanej, Ubezpieczający dopłaci
składką od nadwyżki zrealizowanych obrotów mienia w
transporcie wg ustalonej stawki w umowy ubezpieczenia z
uwzględnieniem treści klauzuli rozliczenie składki
depozytowej.
4. Składka minimalna i depozytowa płatna jest jednorazowo.
5. Składka płatna w ciągu 30 dni od daty wystawienia
dokumentów polisowych, na podstawie faktury/noty
obciążeniowej wystawionej przez Ubezpieczyciela.
6. Datę zapłaty składki przyjmuje się, jako datę obciążenia
rachunku POLIN.

Franszyza integralna

Nie występuje

Franszyza redukcyjna

Nie występuje

(na każde zdarzenie)

Klauzule dodatkowe,

1. Klauzula rozliczenia składki depozytowej, w brzmieniu:

warunkujące ważność

„Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą

oferty

postanowień umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły że jeżeli
szkodowość rozumiana jako suma wartości wypłaconych
odszkodowań oraz utworzonych rezerw w okresie ubezpieczenia nie
przekroczy 70% składki opłaconej. Ubezpieczyciel nie naliczy składki
dodatkowej, należnej wynikającej z rozliczenia i potraktuje składkę
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zaliczkową jako ostateczną. Składka ta zostanie rozliczona, jeśli nie
zostanie spełniony w/w warunek po zakończeniu każdego 12
miesięcznego okresu ubezpieczenia na podstawie wartości mienia w
zrealizowanym transporcie. W tym celu Ubezpieczający zobowiązany
jest przedłożyć Ubezpieczycielowi najpóźniej w terminie 30 dni po
zakończeniu każdego 12 miesięcznego okresu ubezpieczenia
wartości mienia w zrealizowanym transporcie. Gdy składka
wyliczona zgodnie z postanowieniami powyżej przewyższa składkę
zaliczkową Ubezpieczający obowiązany będzie zapłacić brakującą
część składki w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury. Jeżeli
wyliczona składka nie przewyższa składki zaliczkowej składką należną
od Ubezpieczającego jest składka ostateczną. W przypadku
niedostarczenia powyższych danych do Ubezpieczyciela,
Ubezpieczyciel wystawi fakturę zgodnie z którą Ubezpieczający
obowiązany będzie opłacić w terminie 30 dni od daty wystawienia
faktury, różnicę pomiędzy składką zaliczkową, a składką wyliczona na
podstawie sumy ubezpieczenia określonej przez Ubezpieczającego
we wniosku o ubezpieczenie”.
2. Klauzula Reprezentantów, w brzmieniu:
„Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą
postanowień umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły że wyłączenie
odpowiedzialności ubezpieczyciela odnośnie winy umyślnej
i rażącego niedbalstwa, ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do
Dyrektora Muzeum. Tym samym, potwierdzone zostaje, że zakres
ochrony zostaje rozszerzony o szkody powstałe w wyniku rażącego
niedbalstwa oraz winy umyślnej, spowodowane przez pracowników
ubezpieczonego innych niż Dyrektor Muzeum. Szkody z tytułu
rażącego niedbalstwa pokryte zgodnie ze standardem zakresu
Instytutowej Klauzuli Ładunkowej „A”.
3. Klauzula włączenia do pokrycia kosztów uprzątnięcia
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pozostałości po szkodzie, w brzmieniu:
„Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą
postanowień umowy, strony uzgodniły, że do zakresu ochrony
włączone zostają koszty usunięcia pozostałości po szkodzie do
wysokości 20% wartości szkody ponad sumę ubezpieczenia dla danej
kategorii mienia. oraz zabezpieczenia mienia, w tym koszty związane
z usunięciem zanieczyszczeń wody, gleby, które mogą powstać na
skutek zdarzenia szkodowego w mieniu należącym do
Zamawiającego oraz koszty ich rekultywacji. Koszty związanie z
usunięciem zanieczyszczeń wody, gleby i koszty ich rekultywacji nie
są związane ze skażeniami radioaktywnymi, spowodowanymi reakcją
jądrową oraz odpadami przemysłowymi”.
4. Klauzula kosztów dodatkowych, w brzmieniu:
„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą
postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że
ubezpieczeniem na warunkach niniejszej polisy zostają dodatkowo
objęte wynagrodzenia będące konsekwencją zdarzenia szkodowego
należne rzeczoznawcom, ekspertom, koszty tłumaczeń, które to
wynagrodzenia Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany jest
ponieść w celu odtworzenia lub zastąpienia ubezpieczonego mienia
uszkodzonego w wyniku zaistnienia ubezpieczonego zdarzenia
szkodowego. Limit odpowiedzialności wynosi 20% wartości szkody,
ponad sumę ubezpieczenia dla danej kategorii mienia”.
5. Klauzula prolongaty, w brzmieniu:
„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą
postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły:
a) Odmiennie niż stanowi art. 814 § 1 Kodeksu cywilnego,
odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się pierwszego
dnia okresu ubezpieczenia wskazanego w dokumencie
ubezpieczenia, niezależnie od możliwości wyznaczenia
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terminu zapłaty składki lub jej pierwszej raty późniejszego,
niż pierwszy dzień okresu ubezpieczenia.
b) Odmiennie, niż stanowi art. 814 § 2 Kodeksu cywilnego, jeżeli
Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność jeszcze przed
zapłaceniem składki lub jej pierwszej raty, a składka lub jej
pierwsza rata nie została zapłacona w terminie,
Ubezpieczyciel wezwie Ubezpieczającego do zapłaty składki
w terminie nie krótszym, niż 14 dni od otrzymania wezwania
do zapłaty, z ewentualnym zastrzeżeniem sankcji określonej
w art. 814 § 2 Kodeksu cywilnego zdanie pierwsze”.
6. Klauzula Prewencyjna, w brzmieniu:
„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą
postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że w
przypadku wystąpienia zdarzenia losowego objętego ochroną,
Ubezpieczyciel zwraca poniesione przez Ubezpieczonego koszty
wynikłe z zastosowania dostępnych Ubezpieczonemu środków w
celu ratowania zagrożonego przedmiotu ubezpieczenia oraz
zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, w tym koszty
akcji ratowniczej (gaszenia, ewakuacji itp.), w granicach łącznej sumy
ubezpieczenia, jeżeli środki te były celowe, chociażby okazały się
bezskuteczne. Powyższe koszty są zwracane nawet, jeżeli nie
wystąpiła szkoda w ubezpieczonym mieniu.”
7. Klauzula zrzeczenia się prawa regresu w brzmieniu:
„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą
postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że
Ubezpieczyciel zrzeka się prawa regresu w stosunku do osób
fizycznych zatrudnionych przez Ubezpieczającego na podstawie
umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub innej umowy o
świadczenie usług, w stosunku do osób fizycznych prowadzących
działalność gospodarczą na rzecz Ubezpieczającego
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(samozatrudnienie) oraz podmiotów powiązanych z
Ubezpieczającym. Na wniosek Ubezpieczyciela, Ubezpieczający może
go zwolnić z wyżej opisanego zobowiązania. Ponadto Ubezpieczyciel
umożliwi Ubezpieczającemu w trakcie trwania okresu ubezpieczenia
zniesienie regresu w stosunku do innych podmiotów po ich
uprzednim zgłoszeniu Ubezpieczycielowi. Ponadto przejście roszczeń
regresowych na Ubezpieczyciela nie następuje, jeżeli stałoby się to
ze szkodą dla Ubezpieczającego. Ubezpieczyciel zachowuje
roszczenie regresowe w odniesieniu do osób, które spowodowały
Szkodę w wyniku winy umyślnej.”
8. Klauzula przeoczenia, w brzmieniu:
„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą
postanowień umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły,
że jeżeli Ubezpieczony na skutek błędu lub przeoczenia
nie przekaże Ubezpieczycielowi lub brokerowi istotnych informacji
mających związek z umową ubezpieczenia, a działanie takie nie
będzie skutkiem winy umyślnej i rażącego niedbalstwa, to fakt nie
przekazania informacji nie będzie powodem odmowy wypłaty
odszkodowania ani jego redukcji, pod warunkiem niezwłocznego
uzupełnienia danych. Limit odpowiedzialności wynosi 100.000 PLN”.
9. Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie,
w brzmieniu:
„Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą
postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że zapisane w
OWU skutki niezawiadomienia Ubezpieczyciela o szkodzie w
odpowiednim terminie, będą miały zastosowanie tylko w sytuacji,
kiedy niezawiadomienie w terminie uniemożliwiło Ubezpieczycielowi
ustalenie odpowiedzialności lub rozmiaru szkody”.
10. Klauzula dodatkowych kosztów pracy w godzinach
nadliczbowych, w nocy, w dni ustawowo wolne od pracy
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oraz dodatkowe koszty frachtu ekspresowego w
brzmieniu:
„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą
postanowień umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły, że zakres
ubezpieczenia zostaje rozszerzony o dodatkowe koszty pracy w
godzinach nadliczbowych, w godzinach nocnych, w dni ustawowo
wolne od pracy oraz koszty frachtu ekspresowego, w tym frachtu
lotniczego, poniesione w związku ze szkodą w ubezpieczonym
mieniu. Limit odpowiedzialności wynosi 50.000 PLN”.
11. Klauzula terminu dokonania oględzin w brzmieniu:
„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą
postanowień umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły, że w
przypadku zajścia zdarzenia szkodowego, Ubezpieczyciel
zobowiązany jest do dokonania oględzin w terminie nie dłuższym niż
3 dni robocze od momentu zgłoszenia szkody. Jeżeli oględziny nie
nastąpią w w/w terminie, Ubezpieczony uprawniony jest do
likwidacji szkody, dokumentując zakres i okoliczności szkody.
Wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie udokumentowanych
kosztów naprawy. W przypadku szkód kradzieżowych,
Ubezpieczający niezwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody
zawiadomi o tym fakcie policję”.
12. Klauzula wypłaty zaliczki w brzmieniu:
„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą
postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że gdyby
ustalenie wysokości odszkodowania w terminie określonym w
O.W.U. okazało się niemożliwe, a na podstawie przedłożonych przez
Ubezpieczonego dokumentów możliwe będzie ustalenie
odpowiedzialności odszkodowawczej ubezpieczyciela i określenie
bezspornej części odszkodowania, zostanie ona wypłacona w formie
zaliczki, na żądanie brokera Ubezpieczonego lub samego
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Ubezpieczonego, z dotrzymaniem terminu 30 dni od dnia zgłoszenia
szkody Ubezpieczycielowi”.
13. Klauzula likwidacji drobnych szkód w brzmieniu:
„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą
postanowień umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły, że jeżeli w
przypadku szkód, których szacowana wartość nie przekracza 10.000
PLN na dzień jej powstania, Ubezpieczony ma prawo po zgłoszeniu
szkody do Ubezpieczyciela/Brokera do samodzielnej likwidacji takiej
szkody, sporządzając uprzednio pisemny protokół zawierający:
a) Datę sporządzenia protokołu,
b) Datę wystąpienie szkody,
c) Przyczynę powstania szkody,
d) Wykaz uszkodzeń,
e) Szacunkowa wartość szkody, jeżeli na tym etapie będzie
możliwa do określenia,
f) Faktura za naprawę/wymianę,
g) Dokumentację zdjęciową,
W uzasadnionych przypadkach Ubezpieczyciel będzie mógł zażądać
dodatkowych dokumentów oraz dokonać weryfikacji przesłanych
dokumentów. Niezależnie od postanowień przedmiotowej klauzuli,
Ubezpieczający ma obowiązek powiadomić o szkodzie policję, jeżeli
zachodzi podejrzenie, że szkoda jest wynikiem przestępstwa”.
14. Klauzula pro rata temporis, w brzmieniu:
„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą
postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że wszelkie
rozliczenia wynikające z niniejszej umowy, a w szczególności
związane z dopłatą składek oraz zwrotem składek dokonywane będą
w systemie pro rata za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej.
Ubezpieczyciel nie będzie uwzględniał jakichkolwiek kosztów
manipulacyjnych.”
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15. Klauzula jurysdykcji, w brzmieniu:
„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą
postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że spory
wynikające z umowy ubezpieczenia rozstrzyga sąd powszechny
właściwy dla siedziby Ubezpieczającego.”
16. Klauzula ustalenia okoliczności szkody, w brzmieniu:
„Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą
postanowień umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły, że
Ubezpieczyciel jest zobowiązany po otrzymaniu zawiadomienia o
szkodzie lub wypadku prowadzić postępowanie likwidacyjne
zmierzające do ustalenia i wyjaśnienia okoliczności związanych ze
szkodą oraz wysokością roszczenia, w szczególności wypłacić
odszkodowanie bez względu na toczące się w związku ze szkodą inne
postępowania, w tym sądowe lub przygotowawcze. Ubezpieczyciel
wypłaci odszkodowania, o ile postępowania nie mają wpływu na
ustalenie odpowiedzialności Ubezpieczonego lub ustalenie
wysokości należnego odszkodowania”.
17. Klauzula par i zestawów, w brzmieniu:
„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą
postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że w
przypadku szkody eksponatu, który jest częścią pary lub zestawu,
Ubezpieczyciel pokryje zmniejszenie lub utratę wartości całego
zestawu/pary, a nie tylko elementu uszkodzonego”.
18. Klauzula subrogacji, w brzmieniu:
„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą
postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że jeżeli tak
stanowi umowa zawarta pomiędzy
Ubezpieczającym/Ubezpieczonym, a
Pakującym/Przewoźnikiem/Spedytorem/Linią
Lotniczą/Wypożyczającym, prawo regresu Ubezpieczyciela w
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przypadku wypłaty odszkodowania z tytułu niniejszej umowy
ubezpieczenia zostaje wyłączone”.

CZĘŚĆ 3
UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

ZAKRES OBLIGATORYJNY:
1. Wyrażenie zgody na pełny zakres ubezpieczenia przedstawiony poniżej warunkuje
ważność oferty dla CZĘŚCI 3.
2. Wszelkie postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia, w tym Opisu Przedmiotu
Zamówienia, będą miały pierwszeństwo stosowania przed postanowieniami zawartymi w
Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) lub innym wzorcu umownym stosowanym
przez Ubezpieczyciela. Wzorzec zachowuje pierwszeństwo w odniesieniu do uregulowań:
a) zagadnień pominiętych w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w tym Opisie Przedmiotu
Zamówienia,
b) bardziej korzystnych dla Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, niż zawarte Specyfikacji
Warunków Zamówienia, w tym Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Ubezpieczający

Muzeum Historii Żydów Polskich Polin w Warszawie (POLIN)
ul. Mordechaja Anielewicza 6
00-157 Warszawa
REGON: 140313762

Ubezpieczony

Muzeum Historii Żydów Polskich Polin w Warszawie (POLIN)
ul. Mordechaja Anielewicza 6
00-157 Warszawa
REGON: 140313762

Okres obowiązywania umowy

36 miesięcy tj. od zawarcia umowy, nie wcześniej niż od od
21.03.2022 do 20.03.2025 z podziałem na trzy roczne okresy
ubezpieczenia.
Ubezpieczyciel potwierdzi ochronę w odniesieniu do każdego z
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rocznych okresów ubezpieczenia odrębnym dokumentem
ubezpieczenia (polisą).
Okres ubezpieczenia

Dla każdego samochodu zgłoszonego do ubezpieczenia AC, OC,
NNW, ASS w trakcie trwania umowy, po ekspiracji
dotychczasowych polis będą wystawione polisy ubezpieczeniowe
z wyrównanym okresem ubezpieczenia do 20.03. każdego roku,
w przypadku pojazdów włączanych do ubezpieczenia będą
wystawiane polisy z wyrównanym okresem ubezpieczenia do
20.03. każdego roku, a następnie po ich ekspiracji wystawione
będą polisy 12-miesięczne. Dla samochodów nowych ochrona
ubezpieczeniowa obowiązuje od daty rejestracji pojazdu, przy
czym dopuszczalne jest zgłoszenie do ubezpieczenia do 3 dni
później.

System ubezpieczenia

Umowa generalna

Przedmiot ubezpieczenia

Wszelkie pojazdy osobowe, ciężarowe, przyczepy, będące
własnością Ubezpieczającego oraz pojazdy użytkowane przez
Ubezpieczającego, o ile ponosi on ryzyko ich utraty lub
uszkodzenia, albo obowiązek ich ubezpieczenia wynika z
odrębnej umowy,

Zakres ubezpieczenia

1. Auto-Casco w pełnym zakresie (AC)

Ubezpieczenie auto-casco obejmujące ryzyko uszkodzenia
i utraty pojazdu w związku z ruchem i postojem wskutek m.in:
a) nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia
pojazdu z innym pojazdem, osobami, zwierzętami lub
przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu,
b) powodzi, zatopienia, zassania cieczy przez pracujący silnik,
uderzenia pioruna oraz jego następstw, pożaru, wybuchu,
opadu atmosferycznego, upadku statku powietrznego,
lawiny, huraganu, osuwania lub zapadania się ziemi,
c) nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego
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pochodzącego z zewnątrz lub wewnątrz pojazdu,
d) użycia pojazdu w związku z koniecznością przewozu osób,
którym ma być udzielona pomoc lekarska,
e) kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia,
f) działania osób trzecich, w tym również dewastacji,
włamania,
g) uszkodzenia pojazdu w następstwie jego zabrania w celu
krótkotrwałego użycia, kradzieży pojazdu, jego części lub
wyposażenia,
h) samoistnego otwarcia pokrywy przedniej silnika lub
bagażnika.
2. Odpowiedzialność Cywilna (OC)
3. Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)
4. Assistance (Ass)

Zakres terytorialny

1. AC – teren RP
2. OC – zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2003 r.
o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń
Komunikacyjnych (Dz. U. 124, poz. 1152) wraz
z późniejszymi zmianami,
3. NNW - zgodnie z zakresem terytorialnym AC
4. Assistance - zgodnie z zakresem terytorialnym AC.

Suma ubezpieczenia

1. AC – zgodnie z wykazem pojazdów stanowiącym załącznik
numer 14 do SWZ,
a) Suma ubezpieczenia przyjęta do kalkulacji składki za cały

okres przedmiotu zamówienia powinna odpowiadać sumie
ubezpieczenia podanej w załączniku numer 14 do SWZ.
b) Wartości pojazdów nowo zgłaszanych do ubezpieczenia AC

przyjmuje się jako:
▪ dla pojazdów fabrycznie nowych – fakturowe (łącznie
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z VAT)
▪ dla pojazdów używanych będących własnością
Zamawiającego w momencie podpisania umowy –
wartości rynkowe (ustalone na podstawie Katalogu
Eurotax/ Info Expert łącznie z VAT) – zgodnie z wykazem
pojazdów stanowiących załącznik numer 14 do SWZ
▪ dla pojazdów używanych, przyjętych do użytkowania
przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy – zgodne
z wartością uwidocznioną w dokumencie przyjęcia
(łącznie z VAT) lub ustalone w oparciu o Eurotax/Info
Expert, jeśli suma zapisana w dokumencie przyjęcia jest
niższa od wartości rynkowej.
▪ Wyposażenie dodatkowe – wartość wyposażenia
zainstalowanego w samochodzie podwyższa sumę
ubezpieczenia pojazdu, o której mowa w pkt a) i stanowi
jej integralną część
c) W przypadku pojazdów nabytych jako fabrycznie nowe, dla

celów ustalenia należnego odszkodowania, w ciągu
pierwszych 12 miesięcy eksploatacji zastosowanie ma wartość
fakturowa nabycia (łącznie z VAT)
2. OC – wysokość sumy gwarancyjnej zgodnie
z postanowieniami art. 36 Ustawy o ubezpieczeniach
obowiązkowych wynosi:
▪

szkody na osobie 5.210.000,00 Euro w odniesieniu do
jednego zdarzenia bez względu na liczbę
poszkodowanych,

▪

szkody na mieniu 1.050.000,00 Euro w odniesieniu do
jednego zdarzenia bez względu na liczbę
poszkodowanych,

3. NNW – suma ubezpieczenia 10.000 PLN/miejsce.
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Likwidacja szkód –
postanowienia szczególne

2. W zakresie Auto-Casco:
a) Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - Ubezpieczyciel

uzna zabezpieczenia przeciwkradzieżowe, zainstalowane
w pojazdach zgłoszonych do ubezpieczenia za
wystarczające dla pojazdów dotychczas ubezpieczanych
w zakresie AC,
b) Odszkodowania wypłacane są w kwocie obejmującej VAT,
c) Zamawiający ma prawo dokonywania napraw

powypadkowych w wybranych przez siebie warsztatach
naprawczych. Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie
uwzględniające stawki za rbh obowiązujące w tych
warsztatach,
d) W przypadku szkody całkowitej, w zależności od decyzji

Zamawiającego:
▪ ubezpieczyciel pokryje koszty naprawy do wartości
pojazdu lub
▪ ubezpieczyciel przejmie pojazd i wypłaci odszkodowanie
w wysokości wartości rynkowej pojazdu z dnia powstania
szkody
▪ ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie w wysokości
różnicy pomiędzy wartością rynkową pojazdu i kwota
uzyskaną ze sprzedaży pozostałości
e) wszelkie szkody będą likwidowane z ubezpieczenia Auto-

Casco Zamawiającego, niezależnie od tego, czy obcy
sprawca został zidentyfikowany i czy posiadał ważne
ubezpieczenie OC. Ubezpieczyciel we własnym zakresie
dochodzi roszczeń regresowych od ubezpieczyciela
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sprawcy
f) ubezpieczyciel zobowiązany jest wykonać oględziny

uszkodzonego pojazdu w ciągu 2 dni roboczych od daty
zgłoszenia szkody w miejscu wskazanym przez
Ubezpieczającego oraz sporządzić powypadkową ocenę
techniczną w ciągu 1 dnia roboczego od daty wykonania
oględzin,
g) oględziny uszkodzonych pojazdów wykonywane są

w miejscach wyznaczonych przez Zamawiającego
h) wycena wartości pojazdu w momencie szkody

dokonywana jest w oparciu o system Eurotax/Info Expert.
Zastosowanie wszelkich korekt wymaga uzasadnienia
pisemnego i akceptacji Zamawiającego
i) w przypadku szkód częściowych naprawa pojazdów

z zastosowaniem części oryginalnych.
j) Ubezpieczyciel pokryje koszty holowania uszkodzonego

pojazdu w odległości nie większej niż 1000 km od miejsca
zdarzenia, koszty związane z jego zabezpieczeniem
w okresie nie dłuższym niż do dokonania oględzin oraz
koszty wynikłe z zastosowania środków w celu
zapobieżenia zwiększenia szkody. Łączna wysokość takich
kosztów to maksimum 4 000 PLN, z czego koszty
holowania nie mogą przekroczyć 2 000 PLN w odniesieniu
do samochodów osobowych i ciężarowych o dmc do 3,5t.
k) Przy ustalaniu odszkodowania nie ma zastosowania

zasada proporcji.
l) Ubezpieczyciel wyraża zgodę na samolikwidację szkód do

kwoty 5 000 PLN netto. Ubezpieczyciel odstępuje od
wymogu przeprowadzenia oględzin i dopuszcza
możliwość natychmiastowej naprawy uszkodzeń, pod
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warunkiem przedstawienia dokumentacji fotograficznej
obrazującej uszkodzenia oraz przedstawienia faktur za
naprawę lub kosztorysu naprawy. Ubezpieczyciel ma
możliwość weryfikacji kosztorysu.
3.

W zakresie ubezpieczenia Assistance:

a) świadczenia realizowane są niezależnie od odległości
miejsca zdarzenia od siedziby Zamawiającego
b) w przypadku unieruchomienia pojazdu z powodu
wypadku lub awarii oraz w przypadku kradzieży pojazdu,
urazu ciała kierowcy lub pasażerów, a także nagłego
zachorowania kierowcy – organizacja i pokrycie kosztów
naprawy na miejscu zdarzenia albo organizacja i pokrycie
kosztów holowania do miejsca wskazanego przez
Zamawiającego
c) w normalnych warunkach (bez uwzględnienia siły
wyższej) przybycie patrolu assistance na miejsce
zdarzenia następuje w czasie nie przekraczającym 2
godzin od momentu zgłoszenia
d) Ubezpieczyciel zapewnia organizację i pokrycie kosztów
wynajmu samochodu zastępczego porównywalnej klasy z
pojazdem Zamawiającego (o pojemności silnika do 2 000
cm3, do 5 miejsc), na czas naprawy ubezpieczonego
/odzyskania skradzionego pojazdu, maksymalnie na okres
3 dni (awaria) lub 7 dni (wypadek drogowy, kradzież).
Ubezpieczenie obejmuje podstawienie i odstawienie
pojazdu zastępczego.
e) w przypadku braku paliwa – dostarczenie paliwa (z
wyłączeniem jego kosztów) do miejsca zatrzymania
pojazdu w ilości niezbędnej do dojechania do najbliższej
czynnej stacji paliw
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f) wymianę koła lub naprawę ogumienia na miejscu
zdarzenia
4.

W zakresie ubezpieczenia NNW:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłoszenia szkód
w terminie 1 miesiąca kalendarzowego od ich zaistnienia.

Składka

1. Składka (za każde ryzyko OC, AC, NW) naliczana na każdy

dwunastomiesięczny okres trwania ubezpieczenia.
2. Składka za każdy okres ubezpieczenia płatna będzie

jednorazowo.
3. Płatność składki będzie płatna nie wcześniej niż w ciągu

30 dni od daty wystawienia polisy przez Ubezpieczyciela.
4. Datę zapłaty składki przyjmuje się, jako datę obciążenia

rachunku POLIN.
Franszyza redukcyjna/ udział

Zniesiona

własny
Franszyza integralna

Zniesiona

Redukcja sumy ubezpieczenia

Zniesiona

Amortyzacja części

Zniesiona

Likwidacja szkód

W jednostkach Ubezpieczyciela lub przez podmiot zewnętrzny.

CZĘŚĆ 3
UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

ZAKRES FAKULTATYWNY
Nie włączenie przez Wykonawcę ryzyka wymienionego w pkt 1-5 poniżej, do oferty
ubezpieczenia nie spowoduje odrzucenia oferty. Wykonawca może uwzględnić w swojej ofercie
zaproponowane poniżej ryzyko dodatkowe. Zakres pokrycia ryzyk dodatkowych wpłynie na
ocenę oferty zgodnie z warunkami przedstawionymi w SWZ.
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Ryzyka i klauzule dodatkowe, podlegające ocenie, lecz nie warunkujące ważności oferty.
Klauzula opon

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą
postanowień umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły, że
Ubezpieczyciel włącza szkody powstałe podczas kierowania
pojazdem, jeżeli bieżnik którejkolwiek z zamontowanych na kołach
pojazdu opon nie spełniał warunków technicznych określonych na
podstawie prawa o ruchu drogowym, z ograniczeniem do
maksymalnie 3 zdarzeń tego typu w trakcie trwania każdego
okresu rozliczeniowego w ramach niniejszej Umowy”.

Klauzula wymiany

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą

zabezpieczeń

postanowień umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły, że
Ubezpieczyciel zwróci poniesione i udokumentowane koszty
wymiany wkładek zamków oraz przekodowania modułów
zabezpieczeń antykradzieżowych, w przypadku utraty kluczy
(fabrycznych urządzeń służących do otwarcia pojazdu) w wyniku
kradzieży. Warunkiem uznania roszczenia jest przedłożenie
poświadczenia zgłoszenia szkody na Policji”.

Klauzula pokrywy silnika

„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą
postanowień umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły, że
Ubezpieczyciel pokryje wszelkie koszty powstałe na skutek
otwarcia w trakcie jazdy pokrywy silnika”.

Klauzula badań

„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą

technicznych i uprawnień

postanowień umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły, że

do kierowania

Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie za szkodę zaistniałą
z ubezpieczenia AC, gdy w momencie powstania szkody pojazd nie
posiadał ważnego badania technicznego lub / i kierujący pojazdem
nie posiadał ustawowo wymaganych uprawnień do kierowania tym
pojazdem, jeżeli okres braku posiadania ważnego badania
technicznego /wymaganych uprawnień nie przekroczył 30 dni od
daty ekspiracji dokumentów, a także o ile brak ważnego badania
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technicznego i ważności uprawnień nie miały wpływu na
powstanie szkody”.
Klauzula automatycznego

„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą

pokrycia

postanowień umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły, że
Ubezpieczyciel obejmie automatyczną ochroną ubezpieczeniową,
wszystkie pojazdy, w których posiadanie Ubezpieczający wejdzie w
trakcie trwania Umowy generalnej. Ochrona rozpocznie się z
dniem przejścia na Ubezpieczającego ryzyka związanego z
posiadaniem tych środków. Ubezpieczający, obowiązany będzie
podać niezbędne informacje w terminie 3 dni roboczych od dnia
rozpoczęcia ochrony ubezpieczenia danego pojazdu”.

CZĘŚĆ 4
UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW WOLONTARIUSZY,
PRACOWNIKÓW ZAMAWIAJĄCEGO, UBEZPIECZENIE KOSZTÓW LECZENIA ORAZ NASTĘPSTW
NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW W CZASIE ZAGRANICZNYCH PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH
PRACOWNIKÓW ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ INNYCH OSÓB DELEGOWANYCH PRZEZ
ZAMAWIAJĄCEGO W CZASIE ZAGRANICZNYCH PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH ORAZ UBEZPIECZENIE
PRACOWNIKÓW I INNYCH OSÓB PODCZAS KRAJOWYCH PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH

ZAKRES OBLIGATORYJNY:
1. Wyrażenie zgody na pełny zakres ubezpieczenia przedstawiony poniżej warunkuje
ważność oferty dla CZĘŚCI 4.
2. Wszelkie postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia, w tym Opisu Przedmiotu
Zamówienia, będą miały pierwszeństwo stosowania przed postanowieniami zawartymi w
Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) lub innym wzorcu umownym stosowanym
przez Ubezpieczyciela. Wzorzec zachowuje pierwszeństwo w odniesieniu do uregulowań:
a) zagadnień pominiętych w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w tym Opisie Przedmiotu
Zamówienia,
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b) bardziej korzystnych dla Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, niż zawarte Specyfikacji
Warunków Zamówienia, w tym Opisie Przedmiotu Zamówienia.

ELEMENT 1
UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW WOLONTARIUSZY

Ubezpieczający

Muzeum Historii Żydów Polskich Polin w Warszawie
(POLIN)
ul. Mordechaja Anielewicza 6
00-157 Warszawa
REGON: 140313762

Ubezpieczony

Wolontariusz - osoba fizyczna, która jest objęta ochroną
ubezpieczeniową.

Okres trwania umowy

36 miesięcy tj. od zawarcia umowy, nie wcześniej niż od
21.03.2022 do 20.03.2025 z podziałem na trzy roczne
okresy ubezpieczenia.

Ubezpieczyciel potwierdzi ochronę w odniesieniu do
każdego z rocznych okresów ubezpieczenia odrębnym
dokumentem ubezpieczenia (polisą).
Okres ubezpieczenia

I okres polisowy: 21.03.2022 r. – 20.03.2023 r.
II okres polisowy: 21.03.2023 r. – 20.03.2024 r.
III okres polisowy: 21.03.2024 r. – 20.03.2025 r

Przedmiot ubezpieczenia

Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków Wolontariuszy
Ubezpieczającego.

Start ochrony

Automatyczny bez potrzeby zgłaszania Wolontariuszu
do ubezpieczenia. Ubezpieczenie bezimienne.

Zakres ubezpieczenia

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa
nieszczęśliwego wypadku, który wystąpił w życiu
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ubezpieczonego w trakcie ochrony ubezpieczeniowej.

Za nieszczęśliwy wypadek uważa się również zawał i
udar (udar krwotoczny, udar niedokrwienny).
Niniejszym przyjmuje się, że rozszerzenie ochrony o
ryzyko wystąpienia zawału/udaru dotyczy wystąpienia
zawału/udaru niezależnie od przyczyny i
potwierdzonego dokumentację medyczną lub badaniem
z sekcji zwłok.
Świadczenia w ubezpieczeniu NNW:
1. Świadczenie z tytułu śmierci zaistniałej w

wyniku nieszczęśliwego wypadku.
2. Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na

zdrowiu będącego następstwem
nieszczęśliwego wypadku, przy czym jeżeli
ubezpieczony doznał 100% trwałego uszczerbku,
Ubezpieczyciel wypłaci świadczenie w pełnej
wysokości sumy ubezpieczenia z tytułu trwałego
uszczerbku na zdrowiu określonej w umowie, a
w razie częściowego uszczerbku taki procent
sumy ubezpieczenia, w jakim ubezpieczony
doznał trwałego uszczerbku. Ocena wysokości
trwałego uszczerbku na zdrowiu będzie się
odbywać na podstawie tabeli uszczerbku
towarzystwa.
3. Trwała, całkowita niezdolność do pracy -

uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia
ubezpieczonego spowodowane zdarzeniami
(wymienione w przedmiocie ubezpieczenia),
które stało się przyczyną całkowitej i trwałej
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niezdolności do wykonywania pracy zarobkowej
w jakimkolwiek zawodzie, orzeczonej przez
organ uprawniony do orzekania o niezdolności
do pracy lub niepełnosprawności, trwała
niezdolność do pracy oznacza, że zgodnie z
aktualną wiedzą medyczną nie ma pozytywnych
rokowań co do odzyskania przez
ubezpieczonego zdolności do wykonywania
jakiejkolwiek pracy.
4. Pobyt w szpitalu

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu trwający
nieprzerwanie przez co najmniej 3 dni (2 zmiany
daty). Świadczenie szpitalne wypłacane jest za
każdy dzień pobytu przez maksymalny okres 90
dni. Z zakresu ubezpieczenia wyłączone są
pobyty w sanatoriach, szpitalach
uzdrowiskowych, ośrodkach rehabilitacyjnych,
domach opieki lub hospicjach.
5. Koszty leczenia powypadkowego

Koszty poniesione na terytorium RP na badania i
zabiegi ambulatoryjne oraz operacyjne, pobyt w
placówce służby zdrowia, koszty wizyt lekarskich
i pielęgniarskich jak również zakup niezbędnych
lekarstw i środków opatrunkowych. Za koszty
leczenia powypadkowego uważa się również
koszty zabiegów rehabilitacyjnych.
Refundacji podlegają udokumentowane
oryginalnymi rachunkami i dowodami zapłaty
koszty, które zostały poniesione w ciągu 2 lat od
daty nieszczęśliwego wypadku, do wysokości
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rzeczywistych kosztów, maksymalnie jednak do
kwoty wynikającej z zawartej umowy
ubezpieczenia.
6. Koszty pogrzebu

Koszty pogrzebu Ubezpieczonego wypłacane
osobie lub osobom, które je poniosły, pod
warunkiem, że należne jest świadczenie z tytułu
zgonu Ubezpieczonego na skutek
nieszczęśliwego wypadku. Koszty pogrzebu
wypłacane są niezależnie od świadczenia
pogrzebowego wypłacanego przez ZUS.
7. Koszty przekwalifikowania zawodowego

Wszelkie uzasadnione koszty
przekwalifikowania, poniesione na terytorium
RP przez osobę ubezpieczoną w celu
przygotowania do wykonywania innego zawodu
8. Koszty zakupu środków pomocniczych

Koszty zakupu przedmiotów wymienionych,
wskazanych Załączniku nr 2 do Rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r. w
sprawie szczegółowego wykazu wyrobów
medycznych będących przedmiotami
ortopedycznymi i środków pomocniczych, w
wysokości udziału własnego świadczeniobiorcy
w cenie ich nabycia. Koszty muszą zostać
poniesione na terytorium RP.
Miejsce ubezpieczenia

Teren RP, w miejscu wykonywania czynności
wolontariatu oraz w drodze do i z tego miejsca.

Sumy gwarancyjne
Następstwa Nieszczęśliwych
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Wypadków
1. Śmierć

20 000 PLN

2. Trwały uszczerbek na

20 000 PLN (1% sumy ubezpieczenia za 1% uszczerbku)

zdrowiu - system
świadczeń
proporcjonalnych.

3. Trwała, całkowita

20 000 zł

niezdolność do pracy.

4. Pobyt w szpitalu

40 zł za dzień pobytu

5. Koszty leczenia

10 000 PLN

powypadkowego.

6. Koszty pogrzebu.

5 000 PLN

7. Koszty

6 000 PLN

przekwalifikowania
zawodowego.
6 000 PLN
8. Koszty zakupu środków
pomocniczych.
Szacowana liczba osobodni

4.500 osobodni

objętych umową w okresie 12
miesięcy
Wiek ubezpieczonego

Bez ograniczeń

Franszyza integralna

Zniesiona

Franszyza redukcyjna

Zniesiona
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Składka i jej rozliczenie

1. We wzajemnych rozliczeniach wynikających z
umowy ubezpieczenia za dzień zapłaty uważa się
dzień złożenia prawidłowego zlecenia zapłaty
pełnej kwoty i obciążenia rachunku bankowego.
W przeciwnym wypadku składkę uważa się za
zapłaconą w dniu uznania rachunku bankowego
wierzyciela.
2. Płatność składki w IV równych ratach.
3. I rata składki płatna w ciągu 30 dni od daty
wystawienia dokumentów polisowych, na
podstawie faktury/noty obciążeniowej
wystawionej przez Ubezpieczyciela.
4. II rata składki płatna do dnia 30.06. każdego roku
w trakcie obowiązywania umowy generalnej.
5. III rata składki płatna do dnia 30.09. każdego
roku w trakcie obowiązywania umowy
generalnej.
6. IV rata składki płatna do dnia 30.12. każdego
roku w trakcie obowiązywania umowy
generalnej.
7. Rozliczenie składki nastąpi w ciągu dwóch
miesięcy od zakończenia okresu polisowego, wg
stawki za jeden osobo/dzień na podstawie
zestawienia ilości pracowników
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, wg stanu na
koniec każdego miesiąca okresu ubezpieczenia.
8. Rozliczenie dotyczy zarówno dopłaty jak i zwrotu
składki.
9. Rozliczenie dotyczy również „innych osób”, za
które uważa się współpracowników,
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kontraktorów oraz osoby czasowe
zaangażowane w realizację projektu.

ELEMENT 2
UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW PRACOWNIKÓW
ZAMAWIAJĄCEGO

Ubezpieczający

Muzeum Historii Żydów Polskich Polin w Warszawie
(POLIN)
ul. Mordechaja Anielewicza 6
00-157 Warszawa
REGON: 140313762

Ubezpieczony

Pracownik - osoba fizyczna zatrudniona przez
ubezpieczającego na podstawie umowy o pracę lub
umowy cywilnoprawnej.

Okres trwania umowy

36 miesięcy tj. od dnia zawarcia umowy, nie wcześniej
niż od 21.03.2022 do 20.03.2025 z podziałem na trzy
roczne okresy ubezpieczenia.
Ubezpieczyciel potwierdzi ochronę w odniesieniu do
każdego z rocznych okresów ubezpieczenia odrębnym
dokumentem ubezpieczenia (polisą).

Okres ubezpieczenia

I okres polisowy: 21.03.2022 r. – 20.03.2023 r.
II okres polisowy: 21.03.2023 r. – 20.03.2024 r.
III okres polisowy: 21.03.2024 r. – 20.03.2025 r

Przedmiot ubezpieczenia

Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków pracowników
Ubezpieczającego.

Start ochrony

Automatyczny bez potrzeby zgłaszania nowego
pracownika do ubezpieczenia. Ubezpieczenie
bezimienne.

Zakres ubezpieczenia

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
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Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa
nieszczęśliwego wypadku, który wystąpił w życiu
ubezpieczonego w trakcie ochrony ubezpieczeniowej.
Za nieszczęśliwy wypadek uważa się również zawał i
udar (udar krwotoczny, udar niedokrwienny).
Niniejszym przyjmuje się, że rozszerzenie ochrony o
ryzyko wystąpienia zawału/udaru dotyczy wystąpienia
zawału/udaru niezależnie od przyczyny i
potwierdzonego dokumentację medyczną lub badaniem
z sekcji zwłok.
Świadczenia w ubezpieczeniu NNW:
1. Świadczenie z tytułu śmierci zaistniałej w

wyniku nieszczęśliwego wypadku.
2. Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na

zdrowiu będącego następstwem
nieszczęśliwego wypadku, przy czym jeżeli
ubezpieczony doznał 100% trwałego uszczerbku,
Ubezpieczyciel wypłaci świadczenie w pełnej
wysokości sumy ubezpieczenia z tytułu trwałego
uszczerbku na zdrowiu określonej w umowie, a
w razie częściowego uszczerbku taki procent
sumy ubezpieczenia, w jakim ubezpieczony
doznał trwałego uszczerbku. Ocena wysokości
trwałego uszczerbku na zdrowiu będzie się
odbywać na podstawie tabeli uszczerbku
towarzystwa.
3. Trwała, całkowita niezdolność do pracy -

uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia
ubezpieczonego spowodowane zdarzeniami
(wymienione w przedmiocie ubezpieczenia),
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które stało się przyczyną całkowitej i trwałej
niezdolności do wykonywania pracy zarobkowej
w jakimkolwiek zawodzie, orzeczonej przez
organ uprawniony do orzekania o niezdolności
do pracy lub niepełnosprawności, trwała
niezdolność do pracy oznacza, że zgodnie z
aktualną wiedzą medyczną nie ma pozytywnych
rokowań co do odzyskania przez
ubezpieczonego zdolności do wykonywania
jakiejkolwiek pracy
4. Pobyt w szpitalu

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu trwający
nieprzerwanie przez co najmniej 3 dni (2 zmiany
daty). Świadczenie szpitalne wypłacane jest za
każdy dzień pobytu przez maksymalny okres 90
dni. Z zakresu ubezpieczenia wyłączone są
pobyty w sanatoriach, szpitalach
uzdrowiskowych, ośrodkach rehabilitacyjnych,
domach opieki lub hospicjach.
5. Koszty leczenia powypadkowego

Koszty poniesione na terytorium RP na badania i
zabiegi ambulatoryjne oraz operacyjne, pobyt w
placówce służby zdrowia, koszty wizyt lekarskich
i pielęgniarskich jak również zakup niezbędnych
lekarstw i środków opatrunkowych. Za koszty
leczenia powypadkowego uważa się również
koszty zabiegów rehabilitacyjnych.

Refundacji podlegają udokumentowane
oryginalnymi rachunkami i dowodami zapłaty
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koszty, które zostały poniesione w ciągu 2 lat od
daty nieszczęśliwego wypadku, do wysokości
rzeczywistych kosztów, maksymalnie jednak do
kwoty wynikającej z zawartej umowy
ubezpieczenia

6. Koszty pogrzebu

Koszty pogrzebu Ubezpieczonego wypłacane
osobie lub osobom, które je poniosły, pod
warunkiem, że należne jest świadczenie z tytułu
zgonu Ubezpieczonego na skutek
nieszczęśliwego wypadku. Koszty pogrzebu
wypłacane są niezależnie od świadczenia
pogrzebowego wypłacanego przez ZUS.

7. Koszty przekwalifikowania zawodowego

Wszelkie uzasadnione koszty
przekwalifikowania, poniesione na terytorium
RP przez osobę ubezpieczoną w celu
przygotowania do wykonywania innego zawodu

8. Koszty zakupu środków pomocniczych

Koszty zakupu przedmiotów wymienionych,
wskazanych Załączniku nr 2 do Rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r. w
sprawie szczegółowego wykazu wyrobów
medycznych będących przedmiotami
ortopedycznymi i środków pomocniczych, w
wysokości udziału własnego świadczeniobiorcy
w cenie ich nabycia. Koszty muszą zostać
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poniesione na terytorium RP.
Miejsce ubezpieczenia

Teren RP, podczas wykonywania pracy, w drodze do i z
pracy.

Sumy gwarancyjne
Następstwa Nieszczęśliwych
Wypadków
1. Śmierć

20 000 PLN

2. Trwały uszczerbek na

20 000 PLN (1% sumy ubezpieczenia za 1% uszczerbku)

zdrowiu - system
świadczeń
proporcjonalnych.

3. Trwała, całkowita

20 000 zł

niezdolność do pracy.

4. Pobyt w szpitalu

40 zł za dzień pobytu

5. Koszty leczenia

10 000 PLN

powypadkowego.

6. Koszty pogrzebu.

5 000 PLN

7. Koszty

6 000 PLN

przekwalifikowania
zawodowego.
6 000 PLN
8. Koszty zakupu środków
pomocniczych.
Szacowana liczba osób

190 osób
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objętych umową w okresie 12
miesięcy
Wiek ubezpieczonego

Bez ograniczeń

Franszyza integralna

Zniesiona

Franszyza redukcyjna

Zniesiona

Składka i jej rozliczenie

1. We wzajemnych rozliczeniach wynikających z
umowy ubezpieczenia za dzień zapłaty uważa się
dzień złożenia prawidłowego zlecenia zapłaty
pełnej kwoty i obciążenia rachunku bankowego.
W przeciwnym wypadku składkę uważa się za
zapłaconą w dniu uznania rachunku bankowego
wierzyciela.
2. Płatność składki w IV równych ratach.
3. I rata składki płatna w ciągu 30 dni od daty
wystawienia dokumentów polisowych, na
podstawie faktury/noty obciążeniowej
wystawionej przez Ubezpieczyciela.
4. II rata składki płatna do dnia 30.06. każdego roku
w trakcie obowiązywania umowy generalnej.
5. III rata składki płatna do dnia 30.09. każdego
roku w trakcie obowiązywania umowy
generalnej.
6. IV rata składki płatna do dnia 30.12. każdego
roku w trakcie obowiązywania umowy
generalnej.
7. Rozliczenie składki nastąpi w ciągu dwóch
miesięcy od zakończenia okresu polisowego, wg
stawki za jeden osobo/dzień na podstawie
zestawienia ilości pracowników
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, wg stanu na
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koniec każdego miesiąca okresu ubezpieczenia.
8. Rozliczenie dotyczy zarówno dopłaty jak i zwrotu
składki.
9. Rozliczenie dotyczy również „innych osób”, za
które uważa się współpracowników,
kontraktorów oraz osoby czasowe
zaangażowane w realizację projektu.

ELEMENT 3
UBEZPIECZENIE KOSZTÓW LECZENIA ORAZ NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW W
CZASIE ZAGRANICZNYCH PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH PRACOWNIKÓW ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ
INNYCH OSÓB DELEGOWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W CZASIE ZAGRANICZNYCH
PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH

Ubezpieczający

Muzeum Historii Żydów Polskich Polin w Warszawie (POLIN)
ul. Mordechaja Anielewicza 6
00-157 Warszawa
REGON: 140313762

Ubezpieczony

Muzeum Historii Żydów Polskich Polin w Warszawie (POLIN)

Okres trwania umowy

36 miesięcy tj. od dnia zawarcia umowy, nie wcześniej niż
od 21.03.2022 do 20.03.2025 z podziałem na trzy roczne
okresy ubezpieczenia.
Ubezpieczyciel potwierdzi ochronę w odniesieniu do
każdego z rocznych okresów ubezpieczenia odrębnym
dokumentem ubezpieczenia (polisą).

Okres ubezpieczenia

I okres polisowy: 21.03.2022 r. – 20.03.2023 r.
II okres polisowy: 21.03.2023 r. – 20.03.2024 r.
III okres polisowy: 21.03.2024 r. – 20.03.2025 r

Przedmiot ubezpieczenia
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Koszty Leczenia,
Przedmiotem ubezpieczenia są koszty leczenia
Ubezpieczonego, który w okresie podróży musiał
bezzwłocznie poddać się leczeniu w związku z nagłym
zachorowaniem, w tym COVID-19 lub nieszczęśliwym
wypadkiem Ubezpieczyciel dodatkowo obejmuje ochroną
koszty leczenia powstałe w wyniku:
a) ryzyka zawału serca i udaru mózgu
b) następstw chorób przewlekłych
c) szkód będących następstwem: aktów terrorystycznych,
rozruchów, strajków, zamieszek
d) następstwa chorób tropikalnych,
Koszty Transportu i Repatriacji
Przedmiotem ubezpieczenia są niezbędne i
udokumentowane koszty transportu i repatriacji poniesione
przez Ubezpieczonego poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej oraz kraju stałego pobytu
Koszty Ratownictwa
Przedmiotem ubezpieczenia są niezbędne i
udokumentowane koszty poniesione na akcję ratowniczą lub
poszukiwawczą prowadzoną przez wyspecjalizowane służby
ratownicze w celu ratowania życia lub zdrowia
Ubezpieczonego, który uległ w czasie pobytu poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej oraz kraju stałego pobytu nagłemu
zachorowaniu lub nieszczęśliwemu wypadkowi objętemu
ochroną ubezpieczeniową.
Bagaż
Przedmiotem ubezpieczenia jest bagaż Ubezpieczonego w
czasie podróży, w tym szkody powstałe w przedmiotach
wartościowych stanowiących bagaż Ubezpieczonego i
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znajdujących się pod jego bezpośrednią opieką. Za
przedmioty wartościowe uznaje się: biżuterię, sprzęt
elektroniczny (audiowizualny, komputerowy, fotograficzny),
nośniki danych, telefony przenośne, etc).
Koszty udzielenia natychmiastowej pomocy ”Assistance”
Przedmiotem ubezpieczenia są koszty związane z
udzieleniem przez Ubezpieczyciela, natychmiastowej
pomocy „assistance” w zakresie określonym w niniejszych
Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych
wypadków, które wystąpiły w życiu Ubezpieczonego w
trakcie ochrony ubezpieczeniowej.
Miejsce ubezpieczenia

Cały świat

Start ochrony pracowników

Automatycznie od dnia rozpoczęcia podróży bez potrzeby

Zamawiającego

uprzedniego zgłaszania. Za pracowników uważa się osoby
świadczące pracę na rzecz Zamawiającego również na
podstawie umów cywilnoprawnych.

Start ochrony innych osób

Od dnia rozpoczęcia podróży pod warunkiem

delegowanych przez

elektronicznego, imiennego zgłoszenia przed rozpoczęciem

Zamawiającego

podróży. Za „inne osoby” uważa się współpracowników,
kontraktorów oraz osoby czasowe zaangażowane w
realizację projektu.

Zakres ubezpieczenia

Ubezpieczenie kosztów leczenia
Zakresem ubezpieczenia są objęte koszty poniesione na:
a) badania i zabiegi ambulatoryjne oraz operacyjne,
b) dojazd lekarza z najbliższej placówki służby zdrowia
do miejsca zakwaterowania Ubezpieczonego, w
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przypadku gdy wymaga tego jego stan zdrowia,
c) pobyt w placówce służby zdrowia,
d) leczenie stomatologiczne w przypadku ostrych
stanów zapalnych i bólowych lub gdy było ono
niezbędne wskutek nieszczęśliwego wypadku
objętego ochroną ubezpieczeniową
e) zakup lekarstw i środków opatrunkowych
f) zakup zaleconych środków pomocniczych.
Ubezpieczenie kosztów transportu i repatriacji
Zakresem ubezpieczenia objęte są koszty poniesione na:
a) transport Ubezpieczonego z miejsca wypadku do
najbliższej placówki służby zdrowia,
b) transport Ubezpieczonego do innej placówki służby
zdrowia za granicą, zgodnie z pisemnym zaleceniem
lekarza prowadzącego leczenie,
c) transport Ubezpieczonego do kraju, do placówki
służby zdrowia lub miejsca zamieszkania, o ile
wymaga tego jego stan zdrowia, z uwagi na
konieczność kontynuowania leczenia szpitalnego
bezpośrednio po powrocie do kraju lub z uwagi na
medyczne przeciwwskazania do powrotu wcześniej
zaplanowanym środkiem transportu; transport musi
się odbyć zgodnie z pisemnym zaleceniem lekarza,
d) transport Ubezpieczonego do miejsca, od którego
podróż może być kontynuowana,
e) zakwaterowanie (wraz z kosztami wyżywienia) w
hotelu, w przypadku gdy transport Ubezpieczonego,
o którym mowa powyżej, nie mógł nastąpić
bezpośrednio po zakończeniu leczenia, a ich
poniesienie zostało zaakceptowane przez
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Ubezpieczyciela,
f) W przypadku, gdy Ubezpieczony zmarł w trakcie
podróży poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
oraz kraju stałego pobytu, a śmierć nastąpiła w
wyniku nieszczęśliwego wypadku lub nagłego
zachorowania objętego ochroną ubezpieczeniową,
Ubezpieczyciel ponosi również koszty związane z
kremacją lub pogrzebem Ubezpieczonego za granicą
albo transportem zwłok Ubezpieczonego do kraju
stałego pobytu.
Transport Ubezpieczonego odbywać się będzie na podstawie
pisemnego zlecenia lekarza prowadzącego w porozumieniu z
Ubezpieczycielem
Ubezpieczenie kosztów ratownictwa
Koszty poniesione na akcję ratowniczą lub poszukiwawczą
prowadzoną przez wyspecjalizowane służby ratownicze w
celu ratowania życia lub zdrowia Ubezpieczonego, który
uległ w czasie pobytu poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej oraz kraju stałego pobytu nagłemu zachorowaniu
lub nieszczęśliwemu wypadkowi objętemu ochroną
ubezpieczeniową.
Ubezpieczenie bagażu
1. Ochroną ubezpieczeniową objęty jest bagaż znajdujący się
pod bezpośrednią opieką Ubezpieczonego oraz bagaż, który
został:
a) powierzony zawodowemu przewoźnikowi do
przewozu na podstawie odpowiedniego dokumentu
przewozowego,
b) oddany za pokwitowaniem do przechowalni bagażu,
c) pozostawiony w zamkniętym na zamek bagażniku
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pojazdu samochodowego albo zamkniętej na zamek
przyczepie kempingowej lub kabinie jednostki
pływającej, pod warunkiem że nie był on widoczny z
zewnątrz,
d) pozostawiony w zamkniętym na zamek
pomieszczeniu w miejscu zakwaterowania
Ubezpieczonego.

2. Bagaż objęty jest ochroną ubezpieczeniową od szkód
powstałych wskutek utraty bagażu, w tym m.in.:
a) kradzieży z włamaniem,
b) rozboju,
c) wypadku lub katastrofy środka komunikacji lądowej,
wodnej lub powietrznej,
d) nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku
Ubezpieczonego, w wyniku którego utracił on w
sposób nagły możliwość opiekowania się bagażem,
e) zaginięcia lub uszkodzenia, w przypadku gdy bagaż
znajdował się pod opieką zawodowego przewoźnika,
któremu został powierzony do przewozu na
podstawie odpowiedniego dokumentu
przewozowego,
f) od szkód powstałych wskutek akcji ratowniczej
prowadzonej w związku ze zdarzeniami określonymi
powyżej.
Ubezpieczenie kosztów udzielenia natychmiastowej
pomocy „Assistance”
Zakresem ubezpieczenia objęte są co najmniej następujące
świadczenia Ubezpieczyciela w razie nagłego zachorowania
lub nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczonego poza
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granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz kraju stałego
pobytu, Ubezpieczyciel:

a) na życzenie Ubezpieczonego powiadamia o
zaistniałym zdarzeniu osoby bliskie,
b) nawiązuje za pośrednictwem lekarza pracującego na
jego zlecenie kontakt z lekarzami sprawującymi
opiekę medyczną, a w szczególności z lekarzem
rodzinnym Ubezpieczonego i zapewnia przepływ
informacji między tymi lekarzami,
c) gwarantuje placówce medycznej pokrycie kosztów
leczenia Ubezpieczonego, do wysokości sumy
ubezpieczenia określonej w umowie,
d) organizuje transport Ubezpieczonego do kraju, do
placówki służby zdrowia lub miejsca zamieszkania,
zgodnie z pisemnym zaleceniem lekarza
prowadzącego leczenie,
e) organizuje i pokrywa koszty powrotu
Ubezpieczonego do kraju po zakończeniu leczenia, w
przypadku gdy Ubezpieczony nie może kontynuować
podróży ani powrócić do kraju wcześniej
zaplanowanym środkiem transportu,
f) organizuje i pokrywa koszty zakwaterowania (wraz z
kosztami wyżywienia) w hotelu, w przypadku gdy
transport Ubezpieczonego, o którym mowa powyżej
nie mógł nastąpić bezpośrednio po zakończeniu
leczenia. Limit 400,00 PLN na osobę/ na dobę/ na
zdarzenie/ max do 7 dni zakwaterowania
g) w razie śmierci Ubezpieczonego, Ubezpieczyciel
organizuje na życzenie osób bliskich transport zwłok
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do miejsca pogrzebu w kraju stałego pobytu
Ubezpieczonego,
h) Ubezpieczyciel organizuje i pokrywa koszty
wcześniejszego powrotu Ubezpieczonego do kraju,
jeżeli nie mógł on nastąpić przy wykorzystaniu
wcześniej zaplanowanego środka transportu w
przypadku śmierci osoby bliskiej Ubezpieczonemu
lub jej nagłego zachorowania wymagającego
hospitalizacji, o ile zdarzenie to miało miejsce na
terenie kraju zamieszkania,
i) w razie konieczności hospitalizacji Ubezpieczonego
przez okres co najmniej 7 dni lub jego transportu do
kraju w związku z nagłym zachorowaniem lub
nieszczęśliwym wypadkiem doznanym poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz kraju stałego
pobytu organizuje i pokrywa koszty podróży osoby
zastępującej w wykonywaniu obowiązków
służbowych.
j) zapewnienia Ubezpieczonemu pomoc w wyrobieniu
dokumentów niezbędnych w czasie podróży,
polegającą na udzieleniu niezbędnych informacji o
działaniach, które należy podjąć, w przypadku gdy
zostały mu one skradzione, zaginęły lub uległy
zniszczeniu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
oraz kraju stałego pobytu,
k) udziela Ubezpieczonemu niezbędnej pomocy
finansowej w celu umożliwienia mu pokrycia, poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz kraju stałego
pobytu, płatności związanych z podróżą
Ubezpieczonego, w przypadku kradzieży,
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uszkodzenia lub zniszczenia posiadanych przez niego
środków płatniczych, Termin zwrotu kwoty
udzielonej pomocy finansowej wynosi 30 dni od daty
jej przekazania Ubezpieczonemu.
3.W ramach usług ASSISTANCE ochroną ubezpieczeniową
objęte jest ryzyko następstw aktów terrorystycznych.
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Świadczenia w ubezpieczeniu NNW:
a) świadczenie z tytułu śmierci zaistniałej w wyniku
nieszczęśliwego wypadku. Ubezpieczyciel obejmuje
ochroną ryzyko zawału serca i udaru mózgu.
b) świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu
będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku
przy czym, jeżeli ubezpieczony doznał 100% trwałego
uszczerbku, Ubezpieczyciel wypłaci świadczenie w
pełnej wysokości sumy ubezpieczenia z tytułu
trwałego uszczerbku na zdrowiu określonej w
umowie, a w razie częściowego uszczerbku taki
procent sumy ubezpieczenia, w jakim ubezpieczony
doznał trwałego uszczerbku. Ocena wysokości
trwałego uszczerbku na zdrowiu będzie się odbywać
na podstawie tabeli uszczerbku towarzystwa.
Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ryzyko zawału
serca i udaru mózgu (udar krwotoczny, udar
niedokrwienny).

Niniejszym przyjmuje się, że rozszerzenie ochrony o ryzyko
wystąpienia zawału/udaru dotyczy wystąpienia
zawału/udaru niezależnie od przyczyny i potwierdzonego
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dokumentację medyczną lub badaniem z sekcji zwłok.
Klauzula kosztów

Pokrycie kosztów przymusowego pobytu. Jeżeli w wyniku

przymusowego pobytu

epidemii / pandemii lub klęski żywiołowej ubezpieczony
przebywający w podróży służbowej poza granicami kraju
stałego zamieszkania nie będzie mógł opuścić państwa, w
którym się znajduje na podstawie decyzji organu tego
państwa, ubezpieczyciel wypłaci na podstawie
przedłożonych faktur lub rachunków świadczenie na
pokrycie uzasadnionych kosztów w wysokości do 500 zł za
każdy dzień przymusowego pobytu, maksymalnie do 10 dni
Jeżeli przymusowy pobyt w ramach tej samej podróży
służbowej dotyczy więcej niż jednego ubezpieczonego,
całkowita, łączna kwota świadczenia na wszystkich
ubezpieczonych nie może przekroczyć 15 000 pln na
zdarzenie, niezależnie od liczby ubezpieczonych i czasu
trwania ich przymusowego pobytu

Sumy ubezpieczenia

Koszty leczenia 400 000,00 PLN
a) leczenie szpitalne: do limitu SU Kosztów Leczenia
b) leczenie ambulatoryjne: do limitu SU Kosztów Leczenia
c) leczenie dentystyczne: 2 000,00 PLN
Bagaż 3 000,00 PLN
Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków
a) śmierć: 20 000,00 PLN
b) trwały uszczerbek na zdrowiu: 20 000,00 PLN na zdarzenie
(1% SU za 1%)
c) zwrot kosztów pogrzebu - do 5 000 PLN
d) zwrot kosztów zakupu/naprawy środków pomocniczych
lub wózka inwalidzkiego - do 6 000 PLN
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e) zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidy - do 6
000 PLN
Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym 100 000,00
PLN
Koszty ratownictwa: 50 000,00 PLN
Dla pozostałych zakresów ubezpieczenia podanych
powyżej: do wysokości limitu opisanego w kosztach leczenia
Franszyza integralna

Zniesiona

Franszyza redukcyjna

Zniesiona

Składka

1. Składka płatna za szacunkową, roczną liczbę
osobodni.
2. Składka bezzwrotna wynosi 80% składki rocznej.
3. Rozliczenie roczne za faktycznie wykorzystaną liczbę
osobodni, ustaloną na podstawie przesyłanych przez
Zamawiającego miesięcznych wykazów wyjazdów,
nastąpi w terminie 30 dni po zakończeniu 12miesięcznego okresu ubezpieczenia.
4. Rozliczenie dotyczy zarówno dopłaty jak i zwrotu
składki.
5. We wzajemnych rozliczeniach wynikających z umowy
ubezpieczenia za dzień zapłaty uważa się dzień
złożenia prawidłowego zlecenia zapłaty pełnej kwoty
i obciążenia rachunku bankowego. W przeciwnym
wypadku składkę uważa się za zapłaconą w dniu
uznania rachunku bankowego wierzyciela.
6. Płatność składki w IV równych ratach.
7. I rata składki płatna w ciągu 30 dni od daty
wystawienia dokumentów polisowych, na podstawie
faktury/noty obciążeniowej wystawionej przez
Ubezpieczyciela.
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8. II rata składki płatna do dnia 30.06. każdego roku w
trakcie obowiązywania umowy generalnej.
9. III rata składki płatna do dnia 30.09. każdego roku w
trakcie obowiązywania umowy generalnej.
10. IV rata składki płatna do dnia 30.12. każdego roku w
trakcie obowiązywania umowy generalnej.
11. Datę zapłaty składki przyjmuje się, jako datę
obciążenia rachunku POLIN.
Postanowienia dodatkowe

Szacowana liczba osobodni w okresie 12 miesięcy: 530
Oprócz polisy i rachunku do płatności składki wykonawca,
zobowiązuje się do wystawienia kart podróżnych w liczbie
wskazanej przez Zamawiającego.
Na potrzeby niniejszego ubezpieczenia Zamawiający będzie
prowadził na bieżąco rejestr osób wyjeżdżających za granicę.
W przypadku zdarzeń objętych zakresem ubezpieczenia,
ubezpieczający będzie potwierdzał elektronicznie delegację
w zagraniczną podróż służbową.

ELEMENT 4
UBEZPIECZENIE PRACOWNIKÓW I INNYCH OSÓB PODCZAS KRAJOWYCH PODRÓŻY
SŁUŻBOWYCH.

Ubezpieczający

Muzeum Historii Żydów Polskich Polin w Warszawie
(POLIN)
ul. Mordechaja Anielewicza 6
00-157 Warszawa
REGON: 140313762

Ubezpieczony

Ubezpieczeni: pracownicy oraz inne osoby, w tym
między innymi goście zaproszeni przez zamawiającego
oraz uczestnicy projektów związanych z działalnością
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Muzeum.
Okres trwania umowy

36 miesięcy tj. od dnia zawarcia umowy, nie wcześniej
niż od 21.03.2022 do 20.03.2025 z podziałem na trzy
roczne okresy ubezpieczenia.
Ubezpieczyciel potwierdzi ochronę w odniesieniu do
każdego z rocznych okresów ubezpieczenia odrębnym
dokumentem ubezpieczenia (polisą).

Okres ubezpieczenia

I okres polisowy: 21.03.2022 r. – 20.03.2023 r.
II okres polisowy: 21.03.2023 r. – 20.03.2024 r.
III okres polisowy: 21.03.2024 r. – 20.03.2025 r

Przedmiot ubezpieczenia
Start ochrony

Automatyczny bez potrzeby zgłaszania podroży,
ubezpieczenie bezimienne

Zakres ubezpieczenia

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa
nieszczęśliwego wypadku, który wystąpił w życiu
ubezpieczonego w trakcie ochrony ubezpieczeniowej.

Za nieszczęśliwy wypadek uważa się również zawał i
udar (udar krwotoczny, udar niedokrwienny).
Niniejszym przyjmuje się, że rozszerzenie ochrony o
ryzyko wystąpienia zawału/udaru dotyczy wystąpienia
zawału/udaru niezależnie od przyczyny i
potwierdzonego dokumentację medyczną lub badaniem
z sekcji zwłok.
Świadczenia w ubezpieczeniu NNW:
1. Świadczenie z tytułu śmierci zaistniałej w

wyniku nieszczęśliwego wypadku.
2. Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na

zdrowiu będącego następstwem
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nieszczęśliwego wypadku, przy czym jeżeli
ubezpieczony doznał 100% trwałego uszczerbku,
Ubezpieczyciel wypłaci świadczenie w pełnej
wysokości sumy ubezpieczenia z tytułu trwałego
uszczerbku na zdrowiu określonej w umowie, a
w razie częściowego uszczerbku taki procent
sumy ubezpieczenia, w jakim ubezpieczony
doznał trwałego uszczerbku. Ocena wysokości
trwałego uszczerbku na zdrowiu będzie się
odbywać na podstawie tabeli uszczerbku
towarzystwa.
3. Trwała, całkowita niezdolność do pracy-

uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia
ubezpieczonego spowodowane zdarzeniami
(wymienione w przedmiocie ubezpieczenia),
które stało się przyczyną całkowitej i trwałej
niezdolności do wykonywania pracy zarobkowej
w jakimkolwiek zawodzie, orzeczonej przez
organ uprawniony do orzekania o niezdolności
do pracy lub niepełnosprawności, trwała
niezdolność do pracy oznacza, że zgodnie z
aktualną wiedzą medyczną nie ma pozytywnych
rokowań co do odzyskania przez
ubezpieczonego zdolności do wykonywania
jakiejkolwiek pracy
4. Pobyt w szpitalu

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu trwający
nieprzerwanie przez co najmniej 3 dni (2 zmiany
daty). Świadczenie szpitalne wypłacane jest za
każdy dzień pobytu przez maksymalny okres 90
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dni. Z zakresu ubezpieczenia wyłączone są
pobyty w sanatoriach, szpitalach
uzdrowiskowych, ośrodkach rehabilitacyjnych,
domach opieki lub hospicjach.
5. Koszty leczenia powypadkowego

Koszty poniesione na terytorium RP na badania i
zabiegi ambulatoryjne oraz operacyjne, pobyt w
placówce służby zdrowia, koszty wizyt lekarskich
i pielęgniarskich jak również zakup niezbędnych
lekarstw i środków opatrunkowych. Za koszty
leczenia powypadkowego uważa się również
koszty zabiegów rehabilitacyjnych.
Refundacji podlegają udokumentowane
oryginalnymi rachunkami i dowodami zapłaty
koszty, które zostały poniesione w ciągu 2 lat od
daty nieszczęśliwego wypadku, do wysokości
rzeczywistych kosztów, maksymalnie jednak do
kwoty wynikającej z zawartej umowy
ubezpieczenia
6. Koszty pogrzebu

Koszty pogrzebu ubezpieczonego wypłacane
osobie lub osobom, które je poniosły, pod
warunkiem, że należne jest świadczenie z tytułu
zgonu ubezpieczonego na skutek
nieszczęśliwego wypadku. Koszty pogrzebu
wypłacane są niezależnie od świadczenia
pogrzebowego wypłacanego przez ZUS.
7. Koszty przekwalifikowania zawodowego

Wszelkie uzasadnione koszty
przekwalifikowania, poniesione na terytorium
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RP przez osobę ubezpieczoną w celu
przygotowania do wykonywania innego zawodu
8. Koszty zakupu środków pomocniczych

Koszty zakupu przedmiotów wymienionych,
wskazanych Załączniku nr 2 do Rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r. w
sprawie szczegółowego wykazu wyrobów
medycznych będących przedmiotami
ortopedycznymi i środków pomocniczych, w
wysokości udziału własnego świadczeniobiorcy
w cenie ich nabycia. Koszty muszą zostać
poniesione na terytorium RP.
Miejsce ubezpieczenia

RP

Sumy gwarancyjne
Następstwa Nieszczęśliwych
Wypadków
1. Śmierć

20 000 PLN

2. Trwały uszczerbek na

20 000 PLN (1% sumy ubezpieczenia za 1% uszczerbku)

zdrowiu - system
świadczeń
proporcjonalnych.

3. Trwała, całkowita

20 000 zł

niezdolność do pracy.

4. Pobyt w szpitalu

40 zł za dzień pobytu

5. Koszty leczenia

10 000 PLN

powypadkowego.
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6. Koszty pogrzebu.

5 000 PLN

7. Koszty

6 000 PLN

przekwalifikowania
zawodowego.
6 000 PLN
8. Koszty zakupu środków
pomocniczych.
Szacowana liczba osobodni

540 osobodni

objętych umową w okresie 12
miesięcy
Wiek ubezpieczonego

Bez ograniczeń

Franszyza integralna

Zniesiona

Franszyza redukcyjna

Zniesiona

Składka i jej rozliczenie

1. We wzajemnych rozliczeniach wynikających z
umowy ubezpieczenia za dzień zapłaty uważa się
dzień złożenia prawidłowego zlecenia zapłaty
pełnej kwoty i obciążenia rachunku bankowego.
W przeciwnym wypadku składkę uważa się za
zapłaconą w dniu uznania rachunku bankowego
wierzyciela.
2. Płatność składki w IV równych ratach.
3. I rata składki płatna w ciągu 30 dni od daty
wystawienia dokumentów polisowych, na
podstawie faktury/noty obciążeniowej
wystawionej przez Ubezpieczyciela.
4. II rata składki płatna do dnia 30.06. każdego roku
w trakcie obowiązywania umowy generalnej.
5. III rata składki płatna do dnia 30.09. każdego
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roku w trakcie obowiązywania umowy
generalnej.
6. IV rata składki płatna do dnia 30.12. każdego
roku w trakcie obowiązywania umowy
generalnej.
7. Rozliczenie składki nastąpi w ciągu dwóch
miesięcy od zakończenia okresu polisowego, wg
stawki za jeden osobo/dzień na podstawie
zestawienia ilości pracowników
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, wg stanu na
koniec każdego miesiąca okresu ubezpieczenia.
8. Rozliczenie dotyczy zarówno dopłaty jak i zwrotu
składki.
9. Rozliczenie dotyczy również „innych osób”, za
które uważa się współpracowników,
kontraktorów oraz osoby czasowe
zaangażowane w realizację projektu.

CZĘŚĆ 4
UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW WOLONTARIUSZY,
PRACOWNIKÓW ZAMAWIAJĄCEGO, UBEZPIECZENIE KOSZTÓW LECZENIA ORAZ NASTĘPSTW
NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW W CZASIE ZAGRANICZNYCH PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH
PRACOWNIKÓW ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ INNYCH OSÓB DELEGOWANYCH PRZEZ
ZAMAWIAJĄCEGO W CZASIE ZAGRANICZNYCH PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH ORAZ UBEZPIECZENIE
PRACOWNIKÓW I INNYCH OSÓB PODCZAS KRAJOWYCH PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH

ZAKRES FAKULTATYWNY
Nie włączenie przez Wykonawcę ryzyka wymienionego w pkt 1-3 poniżej, do oferty
ubezpieczenia nie spowoduje odrzucenia oferty. Wykonawca może uwzględnić w swojej ofercie
zaproponowane poniżej ryzyko dodatkowe. Zakres pokrycia ryzyk dodatkowych wpłynie na
ocenę oferty zgodnie z warunkami przedstawionymi w SWZ.
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1. Klauzula kontynuacji

Ubezpieczyciel pokryje dodatkowo koszty leczenia i

Leczenia w elemencie nr 3

rehabilitacji poniesione w ciągu 6 miesięcy od daty powrotu
ubezpieczonego na terytorium RP, do wysokości 10 000 PLN,
pod warunkiem, że koszty te wynikają z kontynuacji leczenia
rozpoczętego w trakcie delegacji zagranicznej oraz pod
warunkiem, że w trakcie delegacji zagranicznej ubezpieczony
był hospitalizowany, co najmniej 5 dni (dzień przyjęcia oraz
wypisu ze szpitala traktowany jest jako pełny dzień).

2. Klauzula progresji w

Przy doznaniu przez Ubezpieczonego trwałego uszczerbku na

elementach 1-4

zdrowiu przekraczającego 25%, wypłata odszkodowania
nastąpi w procencie sumy ubezpieczenia odpowiadającym
dwukrotności doznanego uszczerbku na zdrowiu
(progresywne ustalanie odszkodowania)

3. Klauzula funduszu

„Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą

prewencyjnego w elementach

klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, strony

1-4

uzgodniły, że Ubezpieczyciel deklaruje przyznanie
dofinansowania ze środków funduszu prewencyjnego
Ubezpieczyciela w wysokości 5% płaconych składek z całości
ubezpieczeń dla zawartych w wyniku niniejszego przetargu
dla CZĘŚCI 4. Środki z funduszu prewencyjnego mogą być
wykorzystane w całości przed zakończeniem okresu
obowiązywania umowy generalnej. Ubezpieczyciel przekazuje
Ubezpieczającemu środki z funduszu prewencyjnego w ciągu
3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku o przyznanie tych
środków. Ubezpieczający przedstawi Ubezpieczycielowi
rachunki lub kosztorys potwierdzający wydatki z tego
funduszu. Cel prewencyjny, na który zostaną przekazane
środki musi zostać zaakceptowany przez Ubezpieczyciela, a
wszystkie czynności, które zostaną podjęte w związku z
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przyznaniem środków, będą zrealizowane w oparciu o
uregulowania wewnętrzne Ubezpieczyciela oraz z
uwzględnieniem obowiązków ustawowych spoczywających na
Ubezpieczycielu, obowiązujących w dniu powstania umowy
prewencyjnej”.
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