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Dotyczy: Ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczeń komunikacyjnych spółki Targi Kielce, znak sprawy: 

BZ-7.II/2016. 

 

 

 

 

Ubezpieczenie mienia 

 

1) Klauzula nowych miejsc ubezpieczenia. 

     Prosimy o potwierdzenie, że: 

     1.Klauzula ma zastosowanie do lokalizacji na terytorium RP, 

        2.Lokalizacje z krótkotrwałymi wystawami dotyczą mienia wskazanego na stronie 3  OPZ w 

punkcie 9 z limitem 50.000 PLN. 

     Jednocześnie wnioskujemy o wprowadzenie zmian w treści klauzuli od słów „Wymagane  

      jest….”  

      Wnioskowany zapis po zmianie: 

„Wymagane jest zgłoszenie nowej lokalizacji w terminie do 30 dni od momentu jej przejęcia. Limit 

odpowiedzialności 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Ochrona 

dla nowych lokalizacji jest udzielona pod warunkiem, że spełniają one minimalne wymogi 

dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych i kradzieżowych określonych w stosownych 

warunkach ubezpieczenia lub wymaganych przez Ubezpieczyciela na podstawie indywidualnych 

postanowień.  

Klauzula nie ma zastosowania w przypadku lokalizacji znajdujących się na terenach zagrożonych 

ryzykiem powodzi, w przypadku których Ubezpieczyciel podejmie decyzję o możliwości ich 

włączenia dopiero po przeprowadzeniu oceny ryzyka. 

Zgłoszenia nie wymagają lokalizacje związane z krótkotrwałymi wystawami  trwającymi do 15 dni 

.” 

 

ODPOWIEDŹ: Ubezpieczający wprowadza zmiany, które określone zostały w dokumencie pn. 

„Modyfikacja Opisu Przedmiotu Zamówienia” 

 

2) Klauzula dostosowania do przepisów prawa 

     Wnioskujemy o dopisanie po ostatnim zdaniu Klauzuli następującej treści: 

     „Klauzula nie ma zastosowania w przypadku, gdy obowiązek poniesienia kosztów , o których 

mowa   

      w klauzuli jest niezależny od zaistniałej szkody i był znany Ubezpieczającemu przed zaistnieniem  

      szkody. „ 

ODPOWIEDŹ: Ubezpieczający nie wyraża zgody na zmianę treści Klauzuli. 

 

3) Klauzula 72 godzin 

    Z treści OPZ nie wynika, co należy rozumieć pod pojęciem „szkody następcze” zastosowanym  

    w treści klauzuli , o jakiego rodzaju szkody chodzi ?   

    Wnioskujemy o zamianę treści Klauzuli 72 godzin na następującą : 

   Klauzula 72 godzin. 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 

ubezpieczenia,  

w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony 

uzgodniły, że wszystkie szkody powstałe w objętych ochroną miejscach ubezpieczenia w czasie 

następujących po sobie 72 godzin na skutek jednego zdarzenia losowego  tj.  huraganu, deszczu 

nawalnego,  powodzi – objętego ochroną ubezpieczeniową w ramach umowy ubezpieczenia, 



traktowane są jako pojedyncza szkoda w odniesieniu do sumy ubezpieczenia oraz franszyzy 

określonej w umowie ubezpieczenia. 

 

ODPOWIEDŹ: Pod pojęciem „szkody następcze” należy rozumieć szkody inne niż wywołane 

bezpośrednią przyczyną szkody.  

Ubezpieczający nie wyraża zgody na zmian zmianę treści Klauzuli. 

 

 

4) Mienie osób trzecich , w tym mienie wystawców- zgłaszane do ubezpieczenia w systemie 

pierwszego ryzyka z limitem 100.000  PLN . 

     Prosimy o potwierdzenie , że mienie osób trzecich , w tym mienie wystawców nie obejmuje: 

     -mienia będącego przedmiotem magazynowania, spedycji/logistyki, 

     -mienia użytkowanego przez Ubezpieczającego na podstawie zawartej umowy leasingu, najmu, 

      dzierżawy, użyczenia  lub innej umowy o podobnym charakterze  

    -pojazdów samochodowych/motocykli . 

 

ODPOWIEDŹ: Ubezpieczający potwierdza, że mienie osób trzecich, w tym mienie wystawców  nie 

obejmuje: 

- mienia będącego przedmiotem magazynowania, spedycji/logistyki, 

-pojazdów samochodowych/motocykli . 

 

 

 

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego 

 

5) Prosimy o potwierdzenie, ze rozszerzenie zakresu terytorialnego poza terytorium RP na teren 

Europy dotyczy tylko sprzętu przenośnego. 

 

ODPOWIEDŹ: Zakres terytorialny Europa dotyczy sprzętu przenośnego takiego jak: notebooki, 

laptopy, tablety, telefony itp. oraz każdego innego sprzętu, który w związku ze swoim przeznaczeniem 

i funkcjonalnością może być używany podczas targów i wystaw.  

 

 

6) Klauzula – szkody powstałe w wyniku pośredniego wyładowania atmosferycznego. 

     Prosimy o potwierdzenie że sprzęt elektroniczny zgłaszany do ubezpieczenia jest zabezpieczony w 

urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi  

i przepięciami zgodnie z wymaganiami producenta. 

 

ODPOWIEDŹ: Ubezpieczający potwierdza, że sprzęt elektroniczny zgłaszany do ubezpieczenia jest 

zabezpieczony zgodnie z instrukcją producenta. 

 

 

7) Wnioskujemy o wprowadzenie do treści klauzuli nowych miejsc ubezpieczenia  limitu 

odpowiedzialności (proponowany limit 300.000,00 PLN) oraz obowiązku zgłaszania nowych 

miejsc ubezpieczenia w ciągu 30 dni od daty uruchomienia nowej lokalizacji. 

 

ODPOWIEDŹ: Ubezpieczający wprowadza zmiany, które określone zostały w dokumencie pn. 

„Modyfikacja Opisu Przedmiotu Zamówienia” 

 

 

8) Wnioskujemy o wyłączenie zapisu zwalniającego Ubezpieczającego z obowiązku 

 informowania Ubezpieczyciela o zmianie danych do oceny ryzyka w trakcie trwania umowy 

dotyczących ubezpieczenia mienia i sprzętu elektronicznego . 

 

ODPOWIEDŹ: Ubezpieczający nie wyraża zgody na wyłączenie zapisu. 


