
Załącznik nr 8 do SIWZ 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

ZADANIE II 

Świadczenie usług ubezpieczenia Autocasco, NNW oraz Assistance na 
potrzeby Szkoły Głównej Służby Pożarniczej 

 

I. INFORMACJE OGÓLNE 

1. Informacje ogólne o Ubezpieczającym 

Nazwa Ubezpieczającego  Szkoła Główna Służby Pożarniczej 

Siedziba Ubezpieczającego ul. Juliusza Słowackiego 52/54; 01-629 Warszawa 

Ubezpieczony Szkoła Główna Służby Pożarniczej 

Opis prowadzonej 
działalności 

Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP) – publiczna uczelnia z siedzibą w Warszawie kształcąca 
pożarniczą kadrę oficerską oraz specjalistów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego  
i bezpieczeństwa cywilnego. SGSP została utworzona rozporządzeniem Rady Ministrów z 18 
stycznia 1982 r. w sprawie utworzenia Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (Dz. U. nr 3, poz. 21), 
działa na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Poz. 1668 - Prawo o szkolnictwie wyższym  
i nauce oraz Statutu. Minister właściwy do spraw wewnętrznych sprawuje nadzór nad zgodnością 
działań Szkoły Głównej Służby Pożarniczej z przepisami prawa i Statutem, a także nad 
prawidłowością wydatkowania środków publicznych. SGSP jest jednocześnie jednostką 
organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej, działającą na podstawie ustawy z 24 sierpnia 1991 r.  
o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2013 r., poz z późn. zm.). Do zadań Uczelni w tym zakresie 
należy udział w akcjach ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji 
miejscowych zagrożeń, a także wykonywanie innych zadań określonych ustawą o PSP. Zadania  
te realizowane są przede wszystkim poprzez Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą, a w przypadku 
długotrwałej akcji ratowniczej poprzez uruchomienie, funkcjonującej w SGSP w ramach 
Centralnego Odwodu Operacyjnego Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego Kompanii Szkolnej 
Warszawa. kształcenie pożarniczej kadry oficerskiej oraz specjalistów w zakresie bezpieczeństwa 
pożarowego i cywilnego, działalność statutowa, zarządzanie majątkiem Skarbu Państwa. 

Regon: 000173410 

NIP 118-00-35-927 

PKD 85.42 Z 

Przychody 69 485 000 PLN 

Liczba pracowników Około 400 pracowników + około 100 pracowników na umowę zlecenie 

Opis ryzyka i zabezpieczenia 

1. Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP) jest państwową uczelnią techniczną, mającą pełne 
prawa akademickie, oraz jednostką organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej, podległą 
Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej.  
2. Uczelnia prowadzi studia inżynierskie i magisterskie w systemie dziennym oraz zaocznym.  
W systemie dziennym w SGSP studiują studenci mundurowi (podchorążowie) oraz studenci cywilni. 
Podchorążowie przez cały okres studiów są skoszarowani na terenie uczelni. W ramach praktyk 
zawodowych pełnią oni służbę w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej SGSP, która zabezpiecza operacyjnie 
teren warszawskiego Żoliborza, a także w Jednostkach Ratowniczo-Gaśniczych Komendy Miejskiej PSP 
m.st. Warszawy. 
3. Teren na którym zlokalizowana jest siedziba Szkoły Głównej Służby Pożarniczej przy  
ul Słowackiego 52/54 położony jest na terenie objętym nadzorem konserwatora zabytków decyzją  
nr 994 z dnia 30 września 1980 r.( l.dz. 2091/80). Należy również założyć, że na tym terenie mogą 
znajdować się ruiny budynków, a istniejące budynki nie posiadają dokumentacji technicznej. Istnieje 
też możliwość, że grunt był stabilizowany gruzem lub kamieniami. 
4. Teren na którym zlokalizowana jest Baza Szkolenia Poligonowego I Innowacji Ratownictwa 
SGSP w  Nowym Dworze Mazowieckim znajduje się na byłych gruntach wojskowych dlatego należy 
założyć, że na tym terenie mogą znajdować się materiały potencjalnie niebezpieczne (np. niewybuchy) 
oraz ruiny budynków. Istnieje również możliwość jest, że grunt był stabilizowany  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Szko%C5%82a_wy%C5%BCsza
https://pl.wikipedia.org/wiki/Warszawa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kszta%C5%82cenie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Oficer_(stra%C5%BC)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Po%C5%BCarnictwo
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i wypełniany gruzem. W  związku z naturalnym położeniem na terenie ujścia rzeki Narwi do rzeki Wisły 
istnieje możliwość lokalnych podtopień i powodzi. 
5. Teren na którym zlokalizowana jest Baza Szkolenia Poligonowego w Zamczysku Nowym  
tj. poligonu szkoleniowego dla osób przyjętych do służby kandydackiej Szkoły Głównej Służby 
Pożarniczej posiada zabudowę drewnianą. Celem 2-miesięcznego szkolenia przygotowawczego  
z zakresu ochrony przeciwpożarowej, przeprowadzanego w warunkach poligonowych jest 
przygotowanie kandydatów do  udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych, pełnienia służby  
w JRG SGSP oraz służby w warunkach skoszarowania. Kandydaci przechodzą ćwiczenia ze sprzętem 
ratowniczym i gaśniczym oraz naukę współdziałania w ramach zastępu ratowniczo-gaśniczego.  
6. Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP) cały czas przeprowadza nowe inwestycje, prace 
modernizacyjne i remontowe na swoich obiektach. Planowane remonty generalne w zgłoszonych  
do ubezpieczenia budynkach: 
a) remont budynku nr 47 na terenie Bazy Szkolenia Poligonowego i Innowacji Ratownictwa 
SGSP- 2019; 
b) remont pomieszczeń budynku D, III piętro – rejon zakwaterowania IV kompanii-2019; 
c) modernizacja konstrukcji podłogi pływającej Sali Gimnastycznej-2019. 
d) W latach 2019/2020 planowane są również drobne prace remontowe takie jak malowanie 
pomieszczeń, wymiana podłóg itp. remonty pomieszczeń wg. pilnych potrzeb realizowane na terenie 
obiektów 01 i 02 zlokalizowanych przy ul. Słowackiego 54/52. 
7. Zostały zgłoszone do ubezpieczenia budynki, które są nie wykorzystane w tym momencie 
przez szkołę (pustostany). 
8. Ubezpieczający oświadcza, że nie posiada, nie zarządza oraz nie administruje wysypiskiem 
odpadów jak też zakładem przetwarzania, utylizacji odpadów. Ubezpieczający w okresie ubezpieczenia 
nie planuje przejąć jednostki, która posiada/zarządza wysypiskiem śmieci. 
9. Ubezpieczający informuje, że nie wykonuje usług na mieniu osób trzecich. 
10. Ubezpieczający w okresie ubezpieczenia nie planuje przejąć jednostki prowadzącej 
działalności medyczną. 
11. Ubezpieczający oświadcza, iż mienie znajdujące się poniżej poziomu gruntu składowane jest 
na regałach metalowych, materiały archiwalne znajdują się na specjalnie przygotowanych 
przesuwanych regałach archiwalnych. 
12. Dokumentacja archiwalna to głównie dokumentacja księgowa, kadrowa, studencka  
13. Ubezpieczający oświadcza, że zabezpieczenia antyprzepięciowe są różne m. in. listwy 
przepięciowe, UPS. 
14. Ubezpieczający informuje, że posiada obecnie dwa psy. 
15. Ubezpieczający posiada pojazdy wolnobieżne nie podlegające rejestracji typu: maszyny  
do odśnieżania, koszenia trawy, czyszczące itp. 
16. Ubezpieczający posiada System monitoringu– zestaw urządzeń monitoringu TV, skrzynek 
zasilających i przekaźnikowych zamontowanych na słupach oraz masztach).- Słowackiego 52/54. 
17. Szkoła prowadzi działalność najmu, wypożyczania sprzętu itd.. itp…, 
18. Działania statutowe Szkoły Głównej Służby Pożarniczej wykonuje we własnym zakresie 
korzystając z określonych przypadkach z podwykonawców. Liczba podwykonawców jest wartością 
zmienną. 
19. SGSP informuje, iż mieniem przechowywanym, przyjętym do przechowania jest  
m. in. mienie przyjmowane do magazynów się na terenie Bazy Szkoleniowej w Nowym Dworze 
Mazowieckim i Zamczysku Nowym.  
20. SGSP informuje, iż w chwili obecnej nie wykonuje prac związanych z naprawą, czyszczeniem, 
obróbką mienia osób trzecich. 
 

Szkodowość - zgodnie z załącznikiem nr 17 do SIWZ „szkodowość PZU”. 

Rodzaje ubezpieczeń 
I. Ubezpieczenia komunikacyjne (ubezpieczenie autocasco, ubezpieczenie następstw 

nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, ubezpieczenie assistance). 

Okres ubezpieczenia / 
zastrzeżenie 

01 listopada 2019 r. – 31 października 2020 r. – pierwszy okres ubezpieczeniowy. 
01 listopada 2020 r. – 31 października 2021 r. – drugi okres ubezpieczeniowy. 
Zastrzeżenie: 
Zamawiający zastrzega sobie prawo wyrównania okresów ubezpieczenia w ryzykach objętych ochroną. 
Za datę wyrównania przyjmuje się ostatni dzień pierwszego okresu ubezpieczenia  
(31 października 2020r.) Wyrównanie okresów ubezpieczenia, o których mowa powyżej dotyczy 
ubezpieczenia: autocasco, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy  
i pasażerów, ubezpieczenia assistance. Rozliczenie składki nastąpi w systemie pro rata temporis 
(składka liczona proporcjonalnie za każdy dzień ubezpieczenia). Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość korekty terminów w przypadku zaistnienia takiej konieczności z rozliczeniem składki  
w systemie pro rata temporis. 

Płatność składek 
Dwie półroczne raty w każdym rocznym okresie ubezpieczenia. 
Dla polis zawartych na okres poniżej 12 miesięcy (w związku z wyrównywaniem okresów 
ubezpieczenia) - składki będą opłacane jednorazowo. 

   Reprezentacja 
W niniejszym postępowaniu uczestniczy REMA BROKER Sp. z o.o. (Regon: 002155250) w charakterze 
brokera ubezpieczeniowego. 
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II. RODZAJE RYZYK PODLEGAJĄCYCH UBEZPIECZENIU 
 

1.   UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE: AUTOCASCO, NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ASSISTANCE, 

Przedmiot 
ubezpieczenia 

Pojazdy wraz z wyposażeniem dodatkowym oraz wyposażeniem specjalistycznym podlegające, stosownie 
do przepisów ustawy "Prawo o ruchu drogowym", rejestracji w RP oraz inne pojazdy napędzane 
umieszczonym na nich silnikiem zasilanym z własnego źródła energii, stanowiące własność, będące  
w leasingu, użyczeniu lub posiadaniu przez Zamawiającego. 

Zakres ubezpieczenia 

1. Autocasco zwane dalej AC – zakres pełny:  
 Bez stosowania udziału własnego i amortyzacji 
 Bez stosowania zasady proporcji w przypadku niedoubezpieczenia (zakład ubezpieczeń akceptuje 

wycenę wartości rynkowej pojazdu ustaloną w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia i odstępuje  
od pomniejszania odszkodowania jeżeli wartość rynkowa pojazdu w dniu szkody będzie wyższa  
od sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia) 

 Suma ubezpieczenia danego pojazdu nie ulega pomniejszeniu o kwotę wypłaconego 
odszkodowania. 

 Wariant likwidacji szkody - serwisowy 
2. Ubezpieczenie następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów zwane dalej NNW - śmierć 

w następstwie nieszczęśliwego wypadku, trwałe inwalidztwo całkowite i trwałe inwalidztwo częściowe 
w następstwie nieszczęśliwego wypadku oraz koszty dodatkowe. 

3. Assistance –  zakres minimalny: 
 Brak stosowania franszyzy kilometrowej. 
 Uwzględniający pomoc assistance w związku z unieruchomieniem pojazdu wskutek wypadku, 

kolizji, awarii pojazdu, użycia niewłaściwego paliwa lub braku paliwa, wyczerpania akumulatora, 
zatrzaśnięcia kluczyków, uszkodzenia opony (obejmujące również wymianę koła) etc. 

 Holowanie pojazdu w przypadku jego unieruchomienia wskutek powyższych zdarzeń, do miejsca 
wskazanego przez użytkownika, z limitem 150 km. 

 Złomowanie pojazdu, którego dokonanie jest konieczne po wypadku, awarii lub odnalezienia 
pojazdu po kradzieży. 

Sumy ubezpieczenia 

1.      Autocasco - Ubezpieczający określa wartość pojazdów zgłaszanych do ubezpieczenia autocasco  
na podstawie Systemu Info-Ekspert. Sumy ubezpieczenia dla tych pojazdów określone są w dodatku  
nr 1. UWAGA! Sumy ubezpieczenia pojazdów podane są wg szacowanej wyceny na dzień 
opublikowania zamówienia - Ubezpieczający zastrzega sobie prawo ustalenia innych sum 
ubezpieczenia (ale odpowiadających wartościom rzeczywistym) dla pojazdów, które będą włączane  
do ubezpieczenia w późniejszych terminach oraz w drugim okresie ubezpieczeniowym; w takim 
wypadku składki zostaną wyliczone wg nowych sum, z zastosowaniem tych samych stawek i warunków 
ubezpieczenia. 

2.      Następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów – suma ubezpieczenia wynosi 10.000,00 
PLN na miejsce, system ubezpieczenia bezimienny, w odniesieniu do ilości miejsc w pojeździe (zgodnej 
z zapisem w dowodzie rejestracyjnym). 

3. Assistance.  

Zakres terytorialny  RP + Europa,   

Wykaz pojazdów 
Załącznik nr 16 do SIWZ - wykaz pojazdów – z danymi pojazdów, określeniem ubezpieczonych jednostek, 
rodzajem ubezpieczeń i okresami ubezpieczenia dla poszczególnych pojazdów.  

Szkodowość  Załącznik nr 17 do SIWZ – dotychczasowy przebieg ryzyka 

Franszyzy, udziały 
własne 

Brak. 
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Postanowienia 
dodatkowe 

1. Pojazdy, których ochrona ubezpieczeniowa będzie rozpoczynać się w trakcie trwania umowy, będą 
włączane do ubezpieczenia od dnia wskazanego w zgłoszeniu zgodnie z zakresem określonym przez 
Ubezpieczającego / Ubezpieczonego z zastrzeżeniem, że zgłoszenie winno być dokonane najpóźniej  
1 dzień przed początkiem odpowiedzialności. Zakład Ubezpieczeń ma prawo dokonania oględzin 
przed zawarciem umowy ubezpieczenia AC i KR z wyłączeniem: 

- przypadku, gdy pojazdy zakupione zostały w sieci dealerskiej, 

- przypadku, gdy pojazd był dotychczas ubezpieczony w tym samym lub innym Zakładzie Ubezpieczeń 
w zakresie AC i KR oraz nastąpi zgłoszenie najpóźniej na 1 dzień przed wygaśnięciem ochrony.  
Na życzenie Ubezpieczyciela - Ubezpieczający / Ubezpieczony przedstawi dotychczasową polisę AC 
i KR.  

2. Zakład Ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane nagłym działaniem sił 
mechanicznych w chwili zetknięcia pojazdu z osobami lub przedmiotami – pochodzącymi z zewnątrz 
jak i wewnątrz pojazdu, 

3. Na wysokość odszkodowania nie będzie miała wpływu prędkość, z jaką poruszał się dany pojazd  
w chwili zaistnienia szkody, niedopełnienie obowiązków wynikających z sygnałów i znaków 
drogowych dotyczących bezwzględnego zatrzymania pojazdu itp.  

4. W przypadku szkody powstałej w wyniku rozboju, rabunku, kradzieży zuchwałej Zakład Ubezpieczeń 
odstąpi od obowiązku złożenia przez Ubezpieczającego / Ubezpieczonego dowodu rejestracyjnego  
i kluczyków do pojazdu pod warunkiem, że ww. zdarzenia zostały zgłoszone na Policji. 

5. Wyposażenie dodatkowe i specjalistyczne samochodów zawarte w sumie ubezpieczenia 
poszczególnych pojazdów objęte ochroną bez naliczania dodatkowej składki pod warunkiem,  
że wyposażenie to jest zamontowane na stałe. 

6. Przyjmuje się, iż każda szkoda, której koszty naprawy przekroczą 70 % wartości pojazdu traktowana 
będzie jako szkoda całkowita. 

7. Ubezpieczyciel akceptuje podane przez Ubezpieczającego / Ubezpieczonego wartości pojazdów jako 
wartości rynkowe (zgodnie z zapisem w pozycji „suma ubezpieczenia”). Przy wypłacie odszkodowania 
nie ma zastosowania zasada proporcji, jak również odszkodowanie wypłacane jest bez uwzględnienia 
amortyzacji i zużycia eksploatacyjnego (z wyjątkiem ogumienia).  

8. W razie wycofania pojazdu z eksploatacji lub przeniesienia własności Ubezpieczający zastrzega sobie 
możliwość wycofania go z ubezpieczenia. Ubezpieczyciel rozliczy składkę za niewykorzystany okres 
ubezpieczenia systemem pro rata temporis w terminie 30 dni od daty otrzymania dokumentów 
zbycia pojazdu przez Ubezpieczającego lub wycofania z eksploatacji. Przy zwrocie składki nie potrąca 
się kosztów manipulacyjnych. 

9. Składki i stawki taryfowe podane dla poszczególnych grup rodzajów pojazdów, obowiązują przez cały 
okres ubezpieczenia. 

10. W przypadku wypłaty odszkodowania, Ubezpieczyciel nie jest uprawniony do potrącania z kwoty 
odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych lub żądania zapłaty pozostałych rat. Jeżeli zapłata 
należnej Ubezpieczycielowi składki dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub przekazu 
pocztowego, za zapłatę uważa się chwilę złożenia zlecenia w banku lub w urzędzie pocztowym na 
właściwy rachunek Ubezpieczyciela. 

11. Ubezpieczający zastrzega sobie prawo do ubezpieczenia innej liczby pojazdów niż podane w dodatku 
nr 1. Włączenie do ochrony pojazdów po zakończeniu bieżących polis (zgodnie z terminami 
zawartymi w dodatku nr 1). 

12. Ubezpieczający zastrzega sobie prawo wyrównania okresów ubezpieczenia, przy czym datą 
przyjmowaną do wyrównania będzie 01.09.2020 r. (początek drugiego okresu ubezpieczeniowego).  
W takim przypadku Ubezpieczyciel na wniosek Ubezpieczającego / Ubezpieczonego dostosuje 
faktyczny okres ubezpieczenia do daty wyrównania i rozliczy składkę pro rata wg tych samych stawek. 
Zawarcie ubezpieczenia danego pojazdu potwierdzać będzie każdorazowo polisa. 
 

13. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w pojeździe stanowiącym własność innej 
osoby niż wymieniona jako właściciel w dokumencie ubezpieczenia w sytuacji, gdy prawo własności 
pojazdu przechodzi na dotychczasowego Użytkownika tj. osoby upoważnionej do korzystania z pojazdu 
na podstawie umowy leasingu, kredytu lub innej umowy.  

Likwidacja szkód 

Likwidacja szkód z zawartych komunikacyjnych polis ubezpieczenia będzie się odbywać wg poniższych 
zasad: 
1. Zgłoszenie i likwidacja szkód będzie odbywać się w placówkach Ubezpieczyciela najbliższych siedzibie 

Ubezpieczającego / Ubezpieczonego. 

2. Dopuszcza się możliwość zgłaszania i likwidowania szkód w placówkach innych, niż określone  
w punkcie powyżej. (placówki Ubezpieczyciela nie tylko zlokalizowane najbliższe siedziby 
Ubezpieczającego. Ubezpieczający zaakceptuje placówki wskazane przez Ubezpieczyciela). 

3. W przypadku, gdy przedstawienie pojazdu do oględzin w najbliższej placówce Ubezpieczyciela jest 
niemożliwe, oględziny będą dokonywane w miejscu wskazanym przez Ubezpieczającego  
(w granicach RP) w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia szkody. 

4. W przypadku oględzin pojazdu poza Oddziałem – Ubezpieczyciel ma obowiązek wykonania oceny 
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technicznej najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych po oględzinach. 

5. Przyjmuje się, że szkody będą rozliczane według faktycznie poniesionych kosztów napraw, 
udokumentowanych fakturami. 

6. Na wniosek Ubezpieczającego / Ubezpieczonego szkody będą rozliczane według kosztorysu, 
zaakceptowanego wspólnie przez Ubezpieczającego / Ubezpieczonego i Ubezpieczyciela.  

7. W przypadku rozliczania szkód według faktycznie poniesionych kosztów naprawy Ubezpieczający / 
Ubezpieczony przed dokonaniem naprawy każdorazowo przedstawi Ubezpieczycielowi kosztorys 
wstępny z naprawy, wystawiony przez warsztat, który będzie naprawy dokonywał.  

8. Kosztorys, o którym mowa powyżej, będzie zweryfikowany przez Ubezpieczyciela 
w terminie 3 dni od daty dostarczenia przez Ubezpieczającego. 

9. Faktury z napraw będą zweryfikowane w oparciu o przedstawiony wcześniej kosztorys oraz oceny 
techniczne. 

10. Odszkodowanie będzie wypłacane w wartości brutto. 

11. Rozliczanie kosztów naprawy pojazdu (szkody) następować będzie w wybranym przez 
Ubezpieczającego warsztacie, bezpośrednio pomiędzy warsztatem a Ubezpieczycielem. 

12. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie w terminie do 30 dni, licząc od dnia otrzymania zawiadomienia 
od Ubezpieczającego / Ubezpieczonego. 
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III. POSTANOWIENIA DODATKOWE 
Niezależnie od postanowień odnoszących się do poszczególnych ryzyk zakres ochrony określony w ogólnych warunkach ubezpieczenia 

zostaje rozszerzony o następujące postanowienia i klauzule:  

 

 

Klauzule obligatoryjne  

1. Klauzula miejsca 
ubezpieczenia 

Ubezpieczeniem objęte jest mienie bez względu na jego lokalizację na terenie Polski - jako miejsce 
ubezpieczenia przyjmuje się wszystkie lokalizacje należące do Ubezpieczającego /Ubezpieczonego 
(również nieczynne) oraz każde miejsce związane z charakterem prowadzonej działalności, także  
w lokalizacjach, w których prowadzi swoją działalność a nienależących do Ubezpieczającego / 
Ubezpieczonego posiadających minimalne zabezpieczenia przeciwpożarowe i antywłamaniowe oraz  
o niepalnej konstrukcji lokalu oraz na terenach otwartych związanych z prowadzoną działalnością 
Ubezpieczającego / Ubezpieczonego. Automatyczną ochroną ubezpieczeniową obejmowane  
są wszystkie nowe lokalizacje, w których Ubezpieczający / Ubezpieczony będzie prowadził działalność 
pod warunkiem możliwości udokumentowania podstawy prawnej ich użytkowania przez 
Ubezpieczającego / Ubezpieczonego na życzenie Zakładu Ubezpieczeń. 
Dotyczy wszystkich ryzyk. 

2. Klauzula zwrotu składki 

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
strony uzgodniły, iż w przypadku wygaśnięcia stosunku ubezpieczenia przed upływem okresu, na jaki 
została zawarta umowa, Ubezpieczyciel zwraca składkę za niewykorzystany okres w systemie pro rata 
temporis za każdy dzień bez potrącania kosztów manipulacyjnych. 
Dotyczy wszystkich ryzyk. 

3. Klauzula 
odpowiedzialności 

Początek okresu odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest tożsamy z początkiem okresu ubezpieczenia. 
Dotyczy wszystkich ryzyk. 

4. Klauzula zbiegu roszczeń 

Ubezpieczyciel nie ma prawa odmówić likwidacji szkody i wypłaty odszkodowania w przypadku, gdy 
roszczenie o zadośćuczynienie powstałej szkodzie może być skierowane do osób trzecich (sprawcy 
zdarzenia) oraz gdy odszkodowanie przysługuje z umów ubezpieczenia zawartych przez osoby trzecie. 
Dotyczy wszystkich ryzyk. 

5. Klauzula płatności rat 

W przypadku wypłaty odszkodowania, Ubezpieczyciel nie jest uprawniony do potrącania z kwoty 
odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych lub żądania zapłaty pozostałych rat. Jeżeli zapłata 
należnej Ubezpieczycielowi składki dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub przekazu 
pocztowego, za zapłatę uważa się chwilę złożenia zlecenia w banku lub w urzędzie pocztowym  
na właściwy rachunek Ubezpieczyciela. 
Dotyczy wszystkich ryzyk. 

6. Klauzula czasu ochrony 

Brak wpłaty przez Ubezpieczającego / Ubezpieczonego składki, bądź którejkolwiek z rat w terminie 
przewidzianym w umowie ubezpieczenia nie powoduje wygaśnięcia (rozwiązania) umowy 
ubezpieczenia, nie skutkuje także zawieszeniem udzielanej ochrony ubezpieczeniowej. W tym 
wypadku Ubezpieczyciel wyznaczy nowy termin zapłaty zaległej składki i wezwie ubezpieczającego  
do jej zapłaty. Brak płatności w dodatkowym terminie będzie skutkował brakiem odpowiedzialności. 
Dotyczy wszystkich ryzyk. 

7. Klauzula rozstrzygania 
sporów 

Spory wynikające z umów ubezpieczenia rozpatrują sądy właściwe dla siedziby Ubezpieczającego. 
Dotyczy wszystkich ryzyk. 

8. Klauzula wzrostu ryzyka 

Jeżeli Ubezpieczający / Ubezpieczony nie dopełnił obowiązku zawiadomienia zakładu ubezpieczeń  
o fakcie, który może powodować wzrost ryzyka wystąpienia szkody, to w razie wystąpienia szkody 
zakład ubezpieczeń jest dalej zobowiązany do świadczenia odszkodowania, o ile zaniedbanie tego 
obowiązku nie było działaniem umyślnym reprezentantów Ubezpieczającego. 
Dotyczy wszystkich ryzyk.  

9. Klauzula wyłączenia 
regresu A 

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel odstąpi od roszczeń regresowych do sprawcy szkody w przypadku, 
gdy podmioty uczestniczące w zdarzeniu (poszkodowany i sprawca) należą w chwili zaistnienia 
zdarzenia do Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.  
Dotyczy wszystkich ryzyk.  

10. Klauzula wyłączenia 
regresu B (dot. art. 828 
§ 2 k.c.) 

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
strony uzgodniły, że nie przechodzą na Ubezpieczyciela roszczenia przeciwko osobom fizycznym 
zatrudnionym przez Ubezpieczającego / Ubezpieczonego na podstawie umowy o pracę, umowy 
zlecenia, umowy o dzieło lub innej umowy cywilnoprawnej. Nie przechodzą na Ubezpieczyciela 
również roszczenia przeciwko osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą wyłącznie  
na rzecz Ubezpieczającego / Ubezpieczonego (samozatrudnienie). Ponadto nie przechodzą  
na Ubezpieczyciela roszczenia regresowe przeciwko osobom, za które ustawową odpowiedzialność 
ponosi Ubezpieczający / Ubezpieczony. Wyłączenie prawa do regresu nie ma zastosowania w sytuacji, 
gdy sprawca wyrządził szkodę umyślnie. 
Z wyłączeniem odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody powstałe w wyniku zdarzeń noszących 
znamiona przestępstwa, których sprawcą był Zamawiający. 
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11. Klauzula postępowania 

Ubezpieczyciel zobowiązany jest prowadzić postępowanie zmierzające do wyjaśnienia okoliczności 
związanych ze szkodą (np. ustalenie przebiegu zdarzenia, ustalenie osoby sprawcy) i wypłacić należne 
odszkodowanie zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami, bez konieczności oczekiwania na prawomocne 
postanowienie kończące postępowanie w sprawie dotyczącej szkody.  
Dotyczy wszystkich ryzyk. 

12. Klauzula warunków i 
taryf 

W przypadku włączania do ochrony nowych pojazdów, doubezpieczenia, uzupełniania lub 
podwyższenia etc. sumy ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia, zastosowanie mieć będą warunki 
umowy oraz wysokości składek obowiązujące w stosunku do polisy zasadniczej. W przypadku 
wyłączenia części mienia z polisy ubezpieczeniowej Ubezpieczyciel nie będzie stosował potrąceń  
z tytułu kosztów administracyjnych. 
Dotyczy wszystkich ryzyk. 

13. Klauzula konsolidacyjna 

W przypadku przeniesienia własności majątku pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Szkoły Głównej 
Służby Pożarniczej lub w ramach konsolidacji jednostek należących do ww. grupy lub też innych 
powstałych na ich bazie, ochrona ubezpieczeniowa nie wygasa, lecz jest kontynuowana  
na dotychczasowych warunkach. 
Dotyczy wszystkich ryzyk. 

14. Klauzula warunków dla 
nowych jednostek 

Ubezpieczyciel potwierdza, że w przypadku włączenia Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w okresie 
trwania umowy ubezpieczenia jakiejkolwiek nowej jednostki, będzie ona mogła zawierać polisy 
ubezpieczenia w zakresie i na warunkach merytorycznych i finansowych określonych w umowie 
ubezpieczenia. 
Dotyczy wszystkich ryzyk. 

15. Klauzula naruszenia 
prawa ruchu drogowego 

Ubezpieczyciel nie będzie stosował jakichkolwiek redukcji lub odmowy wypłaty odszkodowania  
w ubezpieczeniu autocasco w przypadku naruszenia, przez kierującego pojazdem, przepisów ustawy 
Prawo o ruchu drogowym. 

 

 
 

IV. Klauzule dodatkowe (fakultatywne - dodatkowo punktowane w kryterium oceny ofert) 
 

Klauzule fakultatywne 

1. Klauzula 
rozszerzonego 
zakresu assistance 

Zakresem ubezpieczenia assistance zostaje rozszerzony o poniższe zdarzenia: 

 Wynajem pojazdy zastępczego do 7 dni w przypadku zaistnienia zdarzenia drogowego 

 Wynajem pojazdu zastępczego do 3 dni w przypadku awarii pojazdu 

 Holowanie pojazdu, po zdarzeniu drogowym lub awarii, do dowolnego miejsca wskazanego 
przez użytkownika w odległości do 400 kilometrów. 

Dotyczy ubezpieczenia assistance. 

2. Klauzula stałej sumy 
ubezpieczenia 

Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, 
ustala się iż za wartość pojazdu w dniu szkody, uznaje się aktualną sumę ubezpieczenia wskazaną  
w umowie ubezpieczenia. 
Dotyczy ubezpieczenia AC. 

3. Klauzula 
ubezpieczenia szyb 

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, 
ustala się, że zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony u ubezpieczenie szyb pojazdu: szyba czołowa, 
szyby boczne, szyba tylna. Za zdarzenie przyjmuje się uszkodzenie lub zniszczenie szyby objętej 
ubezpieczeniem. Suma ubezpieczenia wynosi 3.000,- PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. Dodatkowo 
ustala się iż zgłoszenie szkody z ubezpieczenia szyb, nie będzie miało wpływu na przebieg 
ubezpieczenia AC. 

4. Klauzula 
ubezpieczenia opon 

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, 
ustala się, że zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony u ubezpieczenie opon pojazdu, polegające  
na organizacji i pokryciu kosztów natychmiastowej pomocy assistance w przypadku uszkodzenia kół, 
opon lub dętek pojazdu. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje naprawę, bądź wymianę uszkodzonego 
elementu przy użyciu koła zapasowego lub zestawu naprawczego będącego na wyposażeniu 
ubezpieczonego pojazdu. W przypadku braku możliwości dokonania naprawy na miejscu zdarzenia, 
ochrona obejmuje odholowanie pojazdu do najbliższego czynnego warsztatu świadczącego wymagane 
usługi. Suma ubezpieczenia wynosi 500,- PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. Dodatkowo ustala się  
iż zgłoszenie szkody z ubezpieczenia opon, nie będzie miało wpływu na przebieg ubezpieczenia AC. 
Dotyczy ubezpieczenia assistance. 

 
 
 


