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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

na usługę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych  
Targów Kielce Spółka Akcyjna   

 

ZAPYTANIE W TRYBIE NEGOCJACJI OBEJMUJE: 
 

 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością oraz 
posiadanym mieniem, 

 Ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów, w tym: 
o Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów 

mechanicznych 
o Ubezpieczenie Następstw  nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażera 
o Ubezpieczenie AUTO CASCO 
o Ubezpieczenie Assistance 

 
 
Dane o ubezpieczającym:   

Targi Kielce S.A. 
Ul. Zakładowa 1 
25-672 Kielce 
NIP 657-030-98-03 
Regon  290036480 
 
Nazwa właściwego rejestru  
Krajowy Rejestr Sądowy 
Sąd Rejonowy w Kielcach 
X Wydział Gospodarczy 
KI.X NS-REJ.KRS/9342/09/55 
 
Miejsce prowadzenia działalności: 
25-672 Kielce, ul. Zakładowa 1 
25-672 Kielce, ul. Zakładowa 3 
 
Inne lokalizacje objęte ochroną, w tym OC 

 
Data rozpoczęcia działalności w aktualnej formie prawnej: 17.07.1992r.  
  

PKD z 2015r. 

Działalność główna objęta ochroną ubezpieczeniową:  

1/ Działalność związana z organizacją targów i wystaw  82.30.Z 

Pozostała działalność: 

2. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów  82.30.Z 

3.  Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 68.20.Z, 

4. Działalność agencji reklamowych 73.11.Z, 

5. Pozostałe drukowanie 18.12.Z, 

6. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania 74.10.Z, 

7. Przygotowanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) 56.21.Z, 

8. Przygotowanie i podawanie napojów 56.30.Z, 

9. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 47.19.Z, 

10.  Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 79.90.C, 

11. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 85.59.B, 

12. Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa 80.10.Z, 



 

2 

 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Targów Kielce S.A. 

Znak sprawy BZ-7.II/2018 

 

 

 

 

 

 

13. Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych 90.02.Z, 

14. Działalność obiektów kulturalnych 90.04.Z, 

15. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 70.22.Z 

16. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność 

63.11.Z 

17.  Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek 77.11.Z. 

18. Budowa, montaż i demontaż zabudowy stoisk targowych wraz z instalacjami oraz wyposażeniem 

na potrzeby własne, kontrahentów lub osób trzecich; 

19. Projektowanie stoisk targowych  

 
 
Przychód z prowadzonej działalności w PLN: 
1) w roku 2017 – 55 948 043,35 
2) w roku 2018 (planowany) – 61 704 526,14 
3) w roku 2019 (planowany) – 60 500 000,00 

 
 
Ilość zatrudnionych osób: 
pracownicy etatowi – 184 w tym: 

- pracownicy biurowi: 151 osób 
- pracownicy operacyjni: 33 osoby 

 
Termin imprez targowych w 2019 r. – wg załącznika nr 4.  
 

Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w programie – zmiana terminu bądź 
miejsca imprez targowych oraz wprowadzenie do programu nowych imprez nie powoduje konieczności 
informowania o tym fakcie ubezpieczyciela zgodnie z art. 815 K.C. W przypadku wprowadzenia do 
terminarza nowych imprez targowych przez Ubezpieczającego, Ubezpieczyciel nie pobiera dodatkowej 
składki w ubezpieczeniu OC (zapis obligatoryjny w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej). 
 
Uwagi: zakresem ochrony ubezpieczeniowej pokryte są również wszystkie imprezy rozrywkowe, 
artystyczne, sportowe lub plenerowe organizowane na terenie TK S.A. lub poza terenem TK SA, 
towarzyszące imprezom targowym, na które wstęp jest bezpłatny, organizowane zarówno przez 
TK S.A. jak i Wystawców – do wysokości sumy gwarancyjnej ubezpieczenia podstawowego (zapis 
obligatoryjny w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej) – nie dotyczy imprez masowych 
podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej na podstawie właściwych 
przepisów prawa; 
 
 
Warunek bezwzględny 
Postanowienia umowy ubezpieczenia albo innego dokumentu stanowiącego potwierdzenie zawarcia 
umowy ubezpieczenia mają pierwszeństwo przed zapisami OWU. W zakresie nie uregulowanym 
postanowieniami Opisu Przedmiotu Ubezpieczenia zastosowanie mogą mieć Ogólne Warunki 
Ubezpieczenia danego wykonawcy, o ile nie stoją w sprzeczności z Opisem Przedmiotu Ubezpieczenia. 
Wszelkie wątpliwości należy interpretować na korzyść Zamawiającego.  
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzanie przez Wykonawcę jakichkolwiek odstępstw od treści 
zawartych w Opisie Przedmiotu Ubezpieczenia. Nie dopuszcza się również stosowania ograniczeń, 
wyłączeń czy też wprowadzania limitów ponad te, które zostały zapisane w OWU lub określone w Opisie 
Przedmiotu Ubezpieczenia. 
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I. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA  

 
1.1 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ  

 
1.1.1. Bezwzględnie wymagany minimalny zakres ochrony ubezpieczeniowej – ZAKRES 

OBLIGATORYJNY. 
 

Ochrona ubezpieczeniowa za szkody rzeczowe lub osobowe powstałe w związku z prowadzoną 
działalnością oraz posiadanym i użytkowanym mieniem, obejmuje odpowiedzialność cywilną TK S.A. 
określoną w Kodeksie Cywilnym, innych aktach prawa cywilnego oraz faktycznie prowadzonej 
działalności. 
Odpowiedzialność cywilna z tytułu posiadania mienia obejmuje odpowiedzialność za mienie stanowiące 
własność, współwłasność lub użytkowanego przez TK S.A. na podstawie jakiejkolwiek umowy cywilno-
prawnej.  
Zakresem ochrony pokryte są szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobom trzecim w związku z 
prowadzoną działalnością oraz posiadanym mieniem obejmujące damnum emergens oraz lucrum 
cessans niezależnie od podstawy roszczenia (czyn niedozwolony, niewykonanie bądź nienależyte 
wykonanie zobowiązania) oraz zadośćuczynienie.  Przez niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
zobowiązania rozumie się szkody określone w art. 471 i następnych kodeksu cywilnego.  
 
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną za produkt i wykonane usługi. 
 
 
W zakresie podstawowym objęte są szkody osobowe, rzeczowe (nie objęte klauzulami dodatkowymi), jak 
również szkody wyrządzone osobom trzecim powstałe podczas imprez rozrywkowych, sportowych, 
i artystycznych towarzyszących targom organizowanym zarówno przez TK S.A. i przez wystawców.  
W odniesieniu do powyższego nie mają zastosowania ewentualne wyłączenia w Ogólnych Warunkach 
Ubezpieczenia Wykonawcy dotyczące szkód spowodowanych w związku z organizacją wyścigów lub 
pokazów rowerowych, samochodowych lub motorowych oraz przygotowaniami do nich.  
W przypadku szkód wyrządzonych przez pojazdy mechaniczne podlegające obowiązkowemu 
ubezpieczeniu Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych podczas imprez 
towarzyszących targom, szkody wyrządzone przez te pojazdy są pokrywane po wyczerpaniu sumy 
ubezpieczenia z polisy Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych danego 
pojazdu, który wyrządził szkodę.  
 
Zakresem ochrony ubezpieczeniowej objęte są również szkody powstałe w związku z posiadaniem, 
składowaniem, ekspozycją, użytkowaniem i wykorzystaniem broni, uzbrojenia lub amunicji - w 
odniesieniu do organizacji Targów Przemysłu Obronnego (MSPO) organizowanych zgodnie z 
kalendarzem imprez - Podlimit sumy gwarancyjnej 2.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w 12-
miesięcznym okresie ubezpieczenia 
Ww. limit ma zastosowanie jedynie w sytuacji, gdy Ogólne Warunki Ubezpieczenia stosowane przez 
wykonawcę przewidują brak lub ograniczenie odpowiedzialności ubezpieczyciela w przedmiotowym 
zakresie. 
 
Zakresem ochrony ubezpieczeniowej objęte są również szkody powstałe w związku z organizacją 
zawodów strzeleckich, z wykorzystaniem i użyciem broni oraz amunicji. 
Opis ryzyka – Zawody Strzeleckie dla Attache organizowane corocznie, raz w roku we wrześniu, na 
terenie profesjonalnej strzelnicy - Strzelnica Fundacji Więź Pokoleń w Kielcach. Zawody prowadzą 
wykwalifikowani sędziowie i instruktorzy strzelania. Amunicję dostarcza MESKO, a broń dostarcza 
Fabryka Broni Łucznik.  
Limit 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w 12-miesięcznym okresie ubezpieczenia 
Ww. limit ma zastosowanie jedynie w sytuacji, gdy Ogólne Warunki Ubezpieczenia stosowane przez 
wykonawcę przewidują brak lub ograniczenie odpowiedzialności ubezpieczyciela w przedmiotowym 
zakresie. 
 
Umowa ubezpieczenia obejmuje szkody będące następstwem przewidzianych w umowie wypadków, 
które miały miejsce w okresie ubezpieczenia, zgłoszonych w terminie przed okresem przedawnienia. 
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Okres trwania Umowy Generalnej: 01.01.2019 – 31.12.2020r. 
 

Okresy ubezpieczenia w trakcie trwania umowy (okresy polisowe): 
I.   01.01.2019 - 31.12.2019,  
II.   01.01.2020 - 31.12.2020. 

 
 
Suma gwarancyjna:   

3 000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 
 
 
Szczegółowe warunki ubezpieczenia bezwzględnie wymagane (zakres obligatoryjny): 
 
Franszyzy /udziały własne:  
1. Udział własny w szkodzie dla zakresu podstawowego w szkodach rzeczowych – zniesiony; 

za wyjątkiem działalności: projektowanie stoisk targowych – 500 zł oraz 
- dla szkód wyrządzonych przez pojazdy mechaniczne podlegające obowiązkowemu 
ubezpieczeniu Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych podczas 
imprez towarzyszących targom – 500 zł. 
- Franszyza  integralna 400 PLN dla wszelkich szkód rzeczowych z reżimu odpowiedzialności za 
czyny niedozwolone oraz niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.  
Szkody osobowe - franszyzy zniesione, udział własny - zniesiony. 

 
Doubezpieczenie: 
2. W przypadku wyczerpania  się sumy gwarancyjnej w trakcie trwania 12-miesięcznego okresu 

ubezpieczenia, Ubezpieczający ma prawo do jej uzupełnienia za dopłatą dodatkowej składki.  
Umowa ubezpieczenia nie wygasa w przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej - 
Ubezpieczający dopłaca dodatkową składkę wg stawki z oferty powiększonej o 30%, 
proporcjonalnie do okresu ubezpieczenia w ciągu 14 dni od powiadomienia przez 
Ubezpieczyciela, iż uległa ona wyczerpaniu lub zmniejszeniu.  

 
Zakres terytorialny: 
3. Zakres terytorialny ochrony ubezpieczeniowej: Cały świat z wyłączeniem Kanady, USA, Australii i 

Nowej Zelandii oraz ich posiadłości. 
 

4. Koszty dodatkowe włączone w odpowiedzialność Wykonawcy:  
 
 

Klauzule dodatkowe - zakres obligatoryjny: 
 

Klauzula 1 - rażącego  niedbalstwa – rozszerza się zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej o szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa ubezpieczającego dla reżimu 
odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej. 
 
Klauzula 2 – 72 godzin  - ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody kolejne powstałe z tej samej 
przyczyny w tym samym miejscu do upływu 72 godzin od zgłoszenia pierwszej szkody. 
 
Klauzula 3 - nowych miejsc ubezpieczenia – każde nowe miejsce ubezpieczenia podlega 
automatycznie ochronie ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z chwilą przejścia ryzyka na 
Ubezpieczającego bez obowiązku informowania o tym fakcie Ubezpieczyciela, pod warunkiem, że dany 
rodzaj działalności, ryzyko prawne lub rodzaj mienia objęty jest ochroną na podstawie wystawionej przez 
Ubezpieczyciela polisy. 
 
Klauzula 4 - regresowa – regres ubezpieczeniowy, jaki przysługuje Ubezpieczycielowi po wypłacie 
odszkodowania nie ma zastosowania, gdy sprawcą szkody jest pracownik Ubezpieczającego, z 
wyjątkiem szkód wyrządzonych umyślnie. 
 
Klauzula 5 OC najemcy nieruchomości – ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową 
odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody wyrządzone w nieruchomościach (w tym 
powierzchnie wystawowe), z których Ubezpieczony  korzystał na podstawie zawartej umowy najmu, 
dzierżawy lub na podstawie innej umowy o podobnych charakterze. Ubezpieczyciel nie ponosi 
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odpowiedzialności za szkody wynikające ze zwykłego używania oraz zużycia rzeczy. Klauzula ma 
zastosowanie w sytuacji, gdy Ogólne Warunki Ubezpieczenia stosowane przez wykonawcę przewidują 
brak lub ograniczenie odpowiedzialności ubezpieczyciela w przedmiotowym zakresie. 
W przypadku, gdy ubezpieczyciel nie ma w swoich OWU takiej klauzuli, powyższy zakres powinien 
zostać pokryty zakresem podstawowym OC. 
 
Klauzula 6 OC najemcy ruchomości - zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody rzeczowe powstałe 
w ruchomościach osób trzecich, z których Ubezpieczający korzystał na podstawie umowy najmu, 
dzierżawy, użyczenia, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze. Podlimit odpowiedzialności : 
250.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia; 
Z zakresu ochrony wyłączone są szkody wynikające ze zwykłego używania oraz zużycia rzeczy oraz 
szkody w pojazdach mechanicznych i w ich wyposażeniu. 
 
Klauzula nr 7 - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy: 
1) Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody rzeczowe i szkody osobowe wyrządzone pracownikom 

ubezpieczającego powstałe w związku z wykonywaniem pracy. 
2) Ochroną ubezpieczeniową w przypadku szkód osobowych objęte są szkody będące następstwem 

wypadków przy pracy mających miejsce w okresie trwania umowy ubezpieczenia. 
3) Ubezpieczyciel zobowiązany jest w przypadku szkód osobowych wypłacić odszkodowanie 

stanowiące nadwyżkę ponad świadczenie wypłacane osobom uprawnionym na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób 
zawodowych (Dz. U. Nr 199 z 28 listopada 2002 r., poz. 1673 ze zmianami), 

4) Odszkodowanie objęte ochroną ubezpieczeniową ustalane jest wg prawa cywilnego. 
5) Powyższe ubezpieczenie nie obejmuje następstw chorób zawodowych. 
6) Podlimit sumy gwarancyjnej na szkody osobowe – 2.000.000 PLN, na szkody rzeczowe – 250.000 

PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, w tym za szkody w pojazdach pracowników spółki polegające na 
ich zniszczeniu lub uszkodzeniu. 
W ramach klauzuli pokrywane są także czyste straty majątkowe wyrządzone pracownikowi w związku 
z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych – limit 250.000 zł 

7) Przy wypłacie odszkodowania nie stosuje się udziału własnego w szkodzie, ani franszyzy 
redukcyjnej. 
 

Klauzula 8 – OC za szkody wyrządzone przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu 
ubezpieczeniu OC pojazdów mechanicznych, w tym: wózki widłowe, pojazdy typu MELEX i inne. 
Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody rzeczowe i szkody osobowe powstałe w związku z posiadaniem, 
użytkowaniem lub prowadzeniem wózków widłowych, w zakresie nie podlegającym obowiązkowemu 
ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Suma gwarancyjna 
500.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.  
Ww. klauzula wraz z podlimitem ma zastosowanie jedynie w sytuacji, gdy Ogólne Warunki Ubezpieczenia 
stosowane przez wykonawcę przewidują brak lub ograniczenie odpowiedzialności ubezpieczyciela w 
przedmiotowym zakresie. 
W przypadku, gdy ubezpieczyciel nie ma w swoich OWU takiej klauzuli powyższy zakres powinien zostać 
pokryty zakresem podstawowym OC. 
 
Klauzula 9 – OC za szkody wynikłe z wadliwego wykonania czynności, prac lub usług powstałe po 
przekazaniu ich odbiorcy w użytkowanie (dotyczy np. montażu stoisk Wystawców i prac 
dotyczących przyłączenia maszyn oraz urządzeń Wystawców do mediów – prąd, woda, 
kanalizacja) – niezależnie od podstawy roszczenia – delikt, kontrakt. 
Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody rzeczowe i szkody osobowe wynikłe z wadliwego wykonania 
czynności, prac, usług lub innych czynności powstałych po przekazaniu ich odbiorcy. Ochrona na 
podstawie niniejszej klauzuli obejmuje szkody wyrządzone odbiorcy usługi, jak i osobom trzecim. 
Odpowiedzialność do pełnej sumy gwarancyjnej na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  
W przypadku, gdy ubezpieczyciel nie ma w swoich OWU takiej klauzuli powyższy zakres powinien zostać 
pokryty zakresem podstawowym OC. 
Ww. klauzula ma zastosowanie jedynie w sytuacji, gdy Ogólne Warunki Ubezpieczenia stosowane przez 
wykonawcę przewidują brak lub ograniczenie odpowiedzialności ubezpieczyciela w przedmiotowym 
zakresie. 
 

Klauzula 10 – OC za szkody w mieniu znajdującym się na przechowaniu, pod nadzorem lub 
kontrolą Ubezpieczającego (niezależnie od podstawy roszczenia – delikt, kontrakt).  
Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody rzeczowe w mieniu osób trzecich, w tym Wystawców polegające 
na ich zniszczeniu, uszkodzeniu lub utracie (niezależnie od faktu, iż w umowie z Wystawcami 
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odpowiedzialność TK S.A. za szkody w mieniu ograniczona jest jedynie do winy umyślnej). Z zakresu 
ochrony wyłączone są szkody: 

a) Powstałe wskutek kradzieży zwykłej, 
b) W mieniu osób trzecich użytkowanym na podstawie umowy najmu, leasingu, użyczenia lub innej 

umowy cywilno prawnej, 
c) Związane z uszkodzeniem lub zniszczeniem wartości pieniężnych, papierów wartościowych, 

zbiorów archiwalnych i kolekcjonerskich, dzieł sztuki.  
Suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 2.000.000 PLN, przy czym 
dla szkód wynikających z utraty, zniszczenia lub zaginięcia dokumentów i planów powierzonych 
Ubezpieczonemu zastosowanie ma podlimit: 20.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia.  

 
Klauzula 11 –OC za podwykonawców z prawem regresu do sprawcy szkody  - niezależnie od 
podstawy roszczenia – delikt, kontrakt. Odpowiedzialność do pełnej sumy gwarancyjnej.  
Ww. klauzula ma zastosowanie jedynie w sytuacji, gdy Ogólne Warunki Ubezpieczenia stosowane przez 

wykonawcę przewidują brak lub ograniczenie odpowiedzialności ubezpieczyciela w przedmiotowym 

zakresie. 

Odpowiedzialność do pełnej sumy gwarancyjnej na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.   
W przypadku, gdy ubezpieczyciel nie ma w swoich OWU takiej klauzuli powyższy zakres powinien zostać 
pokryty zakresem podstawowym OC. 
 
Klauzula 12 – OC za podwykonawców bez prawa regresu do sprawcy szkody (dotyczy pracowników 
spółki wykonujących na jej rzecz prace na umowę zlecenie) - niezależnie od podstawy roszczenia – 
delikt, kontrakt. Podlimit odpowiedzialności 1.500.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia.  
Ww. klauzula wraz z podlimitem ma zastosowanie jedynie w sytuacji, gdy Ogólne Warunki Ubezpieczenia 

stosowane przez wykonawcę przewidują brak lub ograniczenie odpowiedzialności ubezpieczyciela w 

przedmiotowym zakresie. 

 

Klauzula 13 – OC wzajemna tj. odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez TK.S.A. 
podwykonawcom oraz wyrządzone przez Podwykonawców TK.S.A. – niezależnie od podstawy 
roszczenia delikt i kontrakt.  Podlimit odpowiedzialności 1.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w 
okresie ubezpieczenia.  
 
Klauzula 14 – OC za szkody spowodowane organizowaniem imprez tj. ochroną objęte są szkody 
rzeczowe i osobowe wyrządzone uczestnikom imprezy oraz osobom postronnym powstałe wskutek 
zorganizowania przez Ubezpieczającego imprezy, nie mającej charakteru imprezy masowej podlegającej 
obowiązkowemu ubezpieczeniu OC na podstawie właściwych przepisów prawa.  
 
Klauzula 15 – OC za szkody spowodowane niedostarczeniem energii elektrycznej wystawcom lub 
dostarczenie energii o niewłaściwych parametrach tj. ochroną objęte są szkody rzeczowe i osobowe 
oraz finansowe poniesione przez wystawców, w związku z niedostarczeniem energii elektrycznej 
wystawcom lub dostarczenie energii o niewłaściwych parametrach.   
 
Klauzula 16 - reprezentantów – zakres ochrony rozszerza się o szkody wyrządzone wskutek winy 
umyślnej osób objętych ubezpieczeniem oraz osób za które Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność, z 
wyłączeniem szkód spowodowanych przez reprezentantów Ubezpieczającego.  Za reprezentantów 
Ubezpieczającego uważa się członków zarządu, prokurentów oraz pełnomocników uprawnionych do 
składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu Ubezpieczającego.  Podlimit odpowiedzialności 
1.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  

Ww. klauzula wraz z podlimitem ma zastosowanie jedynie w sytuacji, gdy Ogólne Warunki Ubezpieczenia 

stosowane przez wykonawcę przewidują brak lub ograniczenie odpowiedzialności ubezpieczyciela w 

przedmiotowym zakresie. 

W przypadku, gdy ubezpieczyciel nie ma w swoich OWU takiej klauzuli powyższy zakres powinien zostać 
pokryty zakresem podstawowym OC. 
 
Klauzula 17 – OC za szkody w pojazdach – zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody rzeczowe w 
pojazdach osób trzecich, w tym wystawców, powstałe na terenie parkingu wielopoziomowego oraz na 
wyznaczonych miejscach parkingowych na terenie zarządzanym przez TK SA, a także na terenie 
parkingu podziemnego.  Teren parkingu wielopoziomowego i podziemnego jest miejscem płatnym i 
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monitorowanym, ale nie stanowi parkingu strzeżonego.  Limit odpowiedzialności: 200.000 zł na jedno i 
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  
 
Klauzula 18 – OC ekspertów – zakres ubezpieczenia rozszerza się o pokrycie kosztów ekspertyz 
wykonanych na zlecenie Ubezpieczającego, bez koniecznej zgody Ubezpieczyciela – ochrona do limitu 
30.000 zł.  
 
Klauzula 19 – Koszty obrony sądowej i pozasądowej, a w szczególności koszty przedprocesowe i 
procesowe, koszty postępowania pojednawczego, koszty pełnomocników – limit 500.000 zł.   
 
Klauzula stempla bankowego, w brzmieniu: 
Niniejszym ustala się, że jeżeli zapłata należnej składki dokonywana jest w formie przelewu bankowego 
lub przekazu pocztowego, za zapłatę uważa się datę obciążenia rachunku bankowego ubezpieczonego 
lub datę stempla pocztowego na przekazie pocztowym pod warunkiem, że na rachunku Zamawiającego 
znajdowały się wystarczające środki finansowe do zrealizowania płatności.  
 
Klauzula zbiegu limitów  
W sytuacji zbiegu limitów lub zakresu ubezpieczenia w przypadku danej szkody, w każdym przypadku 
szkoda likwidowana będzie z limitu i zakresu bardziej korzystnego dla ubezpieczającego.  
 
Definicja pracownika 
Za pracownika uznaje się osobę fizyczną zatrudnioną przez Ubezpieczonego na podstawie umowy o 
pracę lub zatrudnioną na podstawie powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. 
Przez pracowników rozumie się również następujące osoby fizyczne: 
- praktykantów, wolontariuszy, stażystów 
- osobę, która wyłącznie osobiście świadczy pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, w tym z 
włączeniem osoby fizycznej, która zawarła umowę jako przedsiębiorca 
- osoby współpracujące z Ubezpieczonym na podstawie umowy  zlecenia, umowy o dzieło lub innej 
umowy cywilnej o podobnym charakterze, w tym osoby wykonujące czynności na potrzeby 
Ubezpieczonego poza zakresem obowiązków wynikających z umowy o pracę (np. na podstawie 
kontraktu menadżerskiego); 
- osoby zatrudnione przez agencje pracy tymczasowej, odesłane do wykonywania prac umówionych z 
Ubezpieczonym; 
- osoby wykonujące prace na potrzeby Ubezpieczonego w związku z wynajęciem przez Ubezpieczonego 
maszyn lub urządzeń potrzebnych do wykonywania ubezpieczonej działalności; 
- osoby zatrudnione na zastępstwo; 
- osoby przechodzące proces rekrutacji 
 
 
Zastrzeżenie do OWU OC Ubezpieczyciela: treść wzorca regulaminu TK S.A. nie daje podstaw do 
wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody rzeczowe powstałe  
w mieniu Wystawców dla reżimu odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej.   
 
Szkodowość: 
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 

Okres  Liczba 
szkód 

Liczba szkód 
wypłaconych 

Wypłacone odszkodowania Rezerwy  
 

 

2014 1 0 0 0  

2015 2 0 0 0  

2016  1 1 1.618,81  0  

2017 1 0 0 0  

do 09.10.2018 1 1 27.274,38 0 uszkodzenie pojazdu 
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1.1.2  Fakultatywny zakres ochrony 
 

Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia  - wpisać w załączniku nr 3 (kwota/TAK/inne): 
Za włączenie do zakresu ubezpieczenia poniższych rozszerzeń Oferent otrzyma 30 punktów wg 
następującego podziału:  
 
1). Zawarcie umowy generalnej na 3 lata  z obniżką kosztu ubezpieczenia o 5% w trzecim roku trwania 
umowy generalnej. Warunkiem udzielenia zniżki w trzecim roku będzie poziom szkodowości nie wyższy 
niż 60% składki opłaconej w poprzedzającym 23-miesięcznym okresie ubezpieczenia. W przeciwnym 
przypadku, składka za trzeci rok ubezpieczenia pozostanie na niezmienionym poziomie – 5 pkt.    
 
2) Zastąpienie sumy gwarancyjnej 3 mln zł sumą w wysokości 5 mln zł na jedno i wszystkie zdarzenia w 
okresie ubezpieczenia, z zachowaniem pozostałych podlimitów – 5 pkt. 
 
3). Klauzula OC najemcy ruchomości - zastąpienie limitu: 250.000 zł na limit 1.000.000 zł – 4 pkt. 
 
4). OC za szkody powstałe w związku z posiadaniem, składowaniem, ekspozycją, użytkowaniem i 
wykorzystaniem broni, uzbrojenia lub amunicji - w odniesieniu do organizacji Targów Przemysłu 
Obronnego (MSPO) - zastąpienie  limitu: 2.000.000 zł na 3.000.000 zł – 5 pkt 
 
5). OC za szkody powstałe w związku z organizacją Zawodów Strzeleckich dla Attache, z 
wykorzystaniem i użyciem broni oraz amunicji - - zastąpienie  limitu: 1.000.000 zł na 3.000.000 zł  - 4 pkt.  
 
6) Klauzula czystych strat finansowych, w brzmieniu  
Czysta strata finansowa rozumiana jest jako szkoda osoby trzeciej nie będąca następstwem szkody 
rzeczowej lub osobowej. Za czystą stratę finansową uważa się również szkodę będącą rezultatem 
wadliwie wykonanej usługi lub niewykonania usługi przez Ubezpieczonego lub osoby działające w jego 
imieniu i na jego zlecenie. Przez usługę należy rozumieć przedmiot ubezpieczanej działalności opisany w 
umowie ubezpieczenia z jednoczesnym wyłączeniem następujących kosztów:  

 czyste straty finansowe wynikające z niedotrzymania jakichkolwiek terminów lub przekroczenia 
kosztorysów wszelkiego rodzaju; 

 czyste straty finansowe wynikłe w związku z dokonywaniem jakichkolwiek płatności; 

 czyste straty finansowe wynikające z nadużycia zaufania oraz przywłaszczenia; 

 czyste straty finansowe jako roszczenia z zakresu stosunku pracy; 

 czyste straty finansowe wynikające z działalności doradczej, reklamowej; 
Limit odpowiedzialności:  500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. . 
(Powyższy limit nie ogranicza odpowiedzialności wykonawcy wynikającej z Klauzula 15 – OC za szkody 
spowodowane niedostarczeniem energii elektrycznej wystawcom lub dostarczenie energii o 
niewłaściwych parametrach). 
- 4 pkt 
 
7). Klauzula strajków, zamieszek, rozruchów oraz terroryzmu obejmująca zakresem OC za szkody 
rzeczowe, osobowe oraz mające postać czystych szkód majątkowych – z  limitem 100.000 zł na jedno i 
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia (o ile Ogólne Warunki Ubezpieczenia stosowane przez 
wykonawcę przewidują brak lub ograniczenie odpowiedzialności ubezpieczyciela w przedmiotowym 
zakresie) - 3 pkt.  
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1.2. UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE  

 
1.2.1  ZAKRES OBLIGATORYJNY  
 
Przedmiot ubezpieczenia 
Wszelkie pojazdy będące własnością Ubezpieczającego/Ubezpieczonego lub/i przez niego użytkowane 
czy też posiadane, o ile ponosi on ryzyko ich utraty lub uszkodzenia, albo obowiązek ich ubezpieczenia 
wynika z odrębnej umowy. - Wykaz pojazdów znajduje się w Załączniku nr 5. 
 
Okres ubezpieczenia 
Umowa Generalna na 12 miesięcy (01.01.2019 – 31.12.2019r.) 
Okresy polisowe 12-miesięczne. 
Okresy ubezpieczenia w okresie trwania Umowy Generalnej określone w Załączniku nr 5.  
Poszczególne pojazdy otrzymają indywidualne potwierdzenia / certyfikaty OC. 
  
Początek okresu odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest tożsamy z początkiem okresu ubezpieczenia. 
 
Postanowienia dodatkowe 
W przypadku zakupu lub przejęcia przez Ubezpieczającego nowych środków transportu, podlegają one 
ubezpieczeniu wg stawek Ubezpieczyciela jakie złoży w ofercie na wykonanie niniejszego zamówienia. 
 
Dla nowych pojazdów zakupionych w czasie obowiązywania niniejszej umowy, w przypadku, jeżeli 
warunki ubezpieczenia oferowane przez dealera będą korzystniejsze niż określone w niniejszym 
postępowaniu, ubezpieczający ma prawo zawrzeć umowę ubezpieczenia na warunkach dla niego 
korzystniejszych i nie będzie naruszać to warunków umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania. 
 
Składka zostanie określona łączną kwotę za 12 miesięczny okres ubezpieczenia (Tabela nr 2 w 
Załączniku nr 2) oraz dla każdego pojazdu oddzielnie z uwzględnieniem stawki procentowej dla 
ubezpieczenia Autocasco (Tabela nr 3 w załączniku nr 2) w odniesieniu do pojazdów, dla których 
przypisane zostało to ryzyko w Załączniku nr 5. 
 
Składki płatne jednorazowo w ciągu 14 od początku odpowiedzialności wskazanej w wystawionym 
dokumencie ubezpieczenia. 
 
 
1.2.1.1 UBEZPIECZENIE OC POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH 
 
Zakres ubezpieczenia zgodny z ustawą z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, 
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. 
nr 124 z 16.07.2003 r. poz. 1152 ze zm.), odpowiadający obowiązkowemu ubezpieczeniu; 
 
Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową wszystkie pojazdy, będące w posiadaniu 
Ubezpieczającego, wymienione w załączniku nr 5 do Zapytania bez dodatkowego zgłoszenia (obowiązek 
wystawienia w terminie polisy ubezpieczenia OC ciąży na ubezpieczycielu) oraz pojazdy nowo 
zakupione, pod warunkiem zgłoszenia ich do ubezpieczenia najpóźniej w dniu rejestracji.  
 
„Zielona Karta” 
Na wniosek Ubezpieczającego, Ubezpieczyciel wystawi dokument potwierdzający zawarcie 
ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym (Zielona Karta).  
 
Szkodowość: 
Ubezpieczenie OC komunikacyjne  

Lp. Okres  Liczba 
szkód 

Wypłacone 
odszkodowania 

Rezerwy  Razem 

1 01.01.2014 – 31.12.2014 0 0 0 0 

2 01.01.2015 – 31.12.2015 1 900,00 0 900,00 

3 01.01.2016 – 31.12.2018 0 0 0 0 

4 01.01.2017 – 31.12.2017 0 0 0 0 

5 01.01.2018 – 17.10.2018 1 1.858,00 0 1.858,00 

5 razem 2 2.758,00 0 2.758,00 
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1.2.1.2  UBEZPIECZENIE AUTO CASCO POJAZDÓW 
 
Ubezpieczenie wg następujących założeń: 

 Zakres ubezpieczenia: PEŁNY , w tym kradzież pojazdu lub jego wyposażenia z każdego miejsca, 
obejmujący  min. ryzyka elementarne oaz :  

 Uszkodzenie pojazdu w związku z ruchem i postojem wskutek: 
a) wypadku lub kolizji powstałej wskutek zderzenia z pojazdami, osobami, zwierzętami lub 

przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu, najechania na przedmioty znajdujące 
się w pasie drogowym lub powstałe z innych przyczyn np. złego stanu technicznego 
drogi,  

b) działania osób trzecich, w tym włamania i dewastacji – dotyczy również samego 
ogumienia pojazdu, 

c) wypadku lub kolizji powstałej wskutek śliskości nawierzchni powstałej wskutek oblodzenia 
jezdni, zalegania śniegu lub rozlania na jezdni innych płynów i smarów, 

d) uszkodzenie silnika pojazdu wskutek zassania wody lub wjechania w rozlewisko.  

 Uszkodzenie lub utrata pojazdu wskutek min. następujących zdarzeń losowych: 

a) powodzi, zatopienia, uderzenia pioruna, pożaru, wybuchu, opadu atmosferycznego, 
huraganu, trąby powietrznej, osuwania i zapadania się ziemi lub innych zdarzeń o 
charakterze przyrodniczym, 

b) nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego, 

c) uszkodzenia wnętrza pojazdu przez osoby, których przewóz wymagany był udzieleniem 
pomocy medycznej, 

d) kradzież pojazdu z każdego miejsca, jego części lub wyposażenia, 

e) uszkodzenie pojazdu w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego użycia, 
kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia, 

f) rabunku pojazdu bądź jego części, 

g) Kradzieży zuchwałej polegającej na zaborze przez sprawcę pojazdu wraz z jego 
dokumentami oraz kluczykami wskutek użyciu podstępu (celowe spowodowanie wypadku 
drogowego, wrzucenie pod pojazd przedmiotów, które doprowadzą do zatrzymania się 
pojazdu, użycie materiałów pirotechnicznych oraz inne  nie wymienione sytuację w 
których może dojść  do zaboru pojazdu wraz z jego dokumentami oraz kluczykami ), 
 

Powyższy zakres ubezpieczenia jest zakresem minimalnym, OWU mogą przewidywać korzystniejszy dla 
TK S.A. zakres ochrony ubezpieczeniowej, 
 
Sposób ustalenia sumy ubezpieczenia: 

a) Pojazdy fabrycznie nowe: wartość brutto z faktury VAT – pojazdy osobowe, bez VAT w 
całości pojazdy ciężarowe. Przyjęta w ten sposób suma ubezpieczenia obowiązuje przez okres 12 
miesięcy od początku ubezpieczenia,  

b) Pojazdy używane: suma ubezpieczenia będzie ustalana na podstawie katalogu INFO 
ERSPERT z dnia wystawienia polisy ubezpieczenia dla danego pojazdu jako wartość rynkowa 
pojazdu . 
c) Pojazdy używane starsze niż 10-letnie oraz niefigurujące w ww. 

katalogu – suma ubezpieczenia będzie uzgodniona pomiędzy ubezpieczającym a zakładem 
ubezpieczeń 

 

 Suma ubezpieczenia zawiera podatek VAT, odszkodowanie płatne z podatkiem VAT, również w 
sytuacji, gdy szkoda została zlikwidowana na podstawie kosztorysu (dla wszystkiego typu szkód - 
szkoda częściowa lub całkowita). 

 TK S.A. przed zawarciem umowy ubezpieczenia ma prawo skorygować podane w załączniku nr 5  
do zapytania Sumy Ubezpieczenia poszczególnych pojazdów do aktualnej wartości rynkowej. 
Sumę ubezpieczenia wg wartości rynkowej ustala Ubezpieczyciel na podstawie danych 
zawartych w załączniku nr 5 oraz dodatkowych danych przekazanych przez pełnomocnika 
obejmujących m.in. przebieg w kilometrach. 

 

 Ustalenie rozmiaru szkód częściowych w pojazdach następuje w wariancie serwisowym (wg 
stawek serwisu danej marki pojazdu oraz technologii naprawy dla danej marki) lub wg kosztorysu 
– do wyboru przez TK S.A. 



 

11 

 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Targów Kielce S.A. 

Znak sprawy BZ-7.II/2018 

 

 

 

 

 

 

 Wypłata odszkodowania bez uwzględnienia amortyzacji części przy szkodach częściowych, 
niezależnie od wieku pojazdu (roku produkcji) – dotyczy wszystkich części zużytych do naprawy, 
również wymiany nadwozia. 

 Możliwa bezgotówkowa likwidacja szkód w wariancie serwisowym po uprzednim uzgodnieniu z 
warsztatem naprawczym kosztów i sposobu naprawy uszkodzonego pojazdu. 
 

 Zakres terytorialny - RP + EUROPA   
W przypadku, gdy w OWU AUTOCASCO Ubezpieczyciela wyłączona jest standardowo kradzież 
pojazdu bądź jego części na terenie Państw WNP lub innych na terenie Europy, Ubezpieczyciel 
zobowiązany jest podać w załączniku nr 2 koszt włączenia takiego ryzyka oraz określić 
możliwość zawarcia krótkoterminowego rozszerzenia zakresu dla tego ryzyka z rozliczeniem pro 
rata. TK zastrzega sobie prawo do dowolności w  wykorzystaniu tego rozszerzenia. 
 

 Franszyza integralna we wszystkiego rodzaju szkodach 500 zł.   
 

 Udział własny – zniesione wszelkie udziały własne / franszyzy redukcyjne. 
 

 Zniesione udziały własne w związku z wiekiem i doświadczeniem kierowcy, 
 

 Brak ograniczenia odszkodowania jeśli przyczyną szkody była nadmierna prędkość. 
 

 Ubezpieczenie bez konsumpcji sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania.  
 

 Składka za ubezpieczenie dla każdego pojazdu objętego ubezpieczeniem w trakcie trwania 
umowy zostaje ustalona w następujący sposób: SU ustalona wg wartości zakupu lub wartości 
rynkowej razy stawka w % od SU podana przez Ubezpieczyciela w ofercie. 
 

 Dla pojazdów kontynuujących ubezpieczenia AC istniejące w nich zabezpieczenia 
przeciwkradzieżowe uznane są za wystarczające. 
 

 W wypadku pojazdów nowych oraz kontynuujących ubezpieczenia AC ubezpieczyciel rezygnuje 
z wymogu wykonania zdjęć. 
 

 Odszkodowanie płatne przy przekroczeniu terminu ważności badania technicznego, jeżeli nie 
miało to wpływu na powstanie szkody; 

 
Zastrzeżenie do OWU AC Ubezpieczyciela: 

 Ubezpieczyciel niezależnie od zapisów OWU AC zobowiązany jest zaakceptować powyższy 
zakres ochrony, 

 Ubezpieczyciel niezależnie do zapisów OWU AC zobowiązany jest zaakceptować jako zgodne z 
OWU AC istniejące zabezpieczenia antykradzieżowe w pojazdach TK S.A. wymienionych w 
załączniku nr 5 do zapytania bez obowiązku przedstawienia dodatkowego zaświadczenia o 
sprawności alarmu i immobilisera, gdy montowane były fabrycznie lub przez dealera , 

 Regres ubezpieczeniowy nie ma zastosowania, gdy sprawcą szkody jest pracownik TK S.A. z 
wyjątkiem przypadku, gdy szkoda powstała wskutek winy umyślnej. 

 
 
Szkodowość: 
Ubezpieczenie AC 

L
p. 

Okres  Liczba 
szkód 

Wypłacone 
odszkodowania 

Rezerwy   

1 01.01.2014 – 31.12.2014 4 13 313,00 0 13 313,00 

2 01.01.2015 – 31.12.2015 2 12 074,00 0 12 074,00 

3 01.01.2016 – 31.12.2018 2 9.078,00 0 9.078,00 

4 01.01.2017 – 31.12.2017 4 8.048,00 0 8.048,00 

5 01.01.2018 – 17.10.2018 7 14.342,00 5.055,00 19.397,00 

5 razem 19 56 855,00  61.910,00 
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1.2.1.3  UBEZPIECZENIE NNW KIEROWCY I PASAŻERÓW - obligatoryjny zakres ochrony 
 

 Suma ubezpieczenia 10.000 zł dla jednej osoby  

 Zakres ochrony minimalny: trwały uszczerbek na zdrowiu (za 1% uszczerbku 1% SU), śmierć 
wskutek NW – 100% SU, inne świadczenia wg OWU  

 W przypadku, gdy sprawcą szkody jest pracownik Ubezpieczającego, nie ma zastosowania 
regres ubezpieczeniowy jaki przysługuje Ubezpieczycielowi na podstawie art. 828 KC  

 

Szkodowość:  
Ubezpieczenie NNW komunikacyjne – brak szkód w okresie 15.10.2013 – 15.10.2018 

 
 
1.2.1.4  Ubezpieczenie kosztów pomocy w wypadku lub awarii  ASSISTANCE 

- obligatoryjny zakres ochrony 
 
Ochroną ubezpieczenia Wariancie maksymalnym jaki posiadają ubezpieczyciele na terenie RP i Europy, 
podlegają pojazdy osobowe i ciężarowe do 2.5 tony wymienione w załączniku nr 4 do zapytania.  Zakres 
ubezpieczenia ASSISTANCE powinien pokrywać min. (niezależnie od OWU ASSISTANCE Wykonawcy): 

 Pomoc informacyjną (wypadek, awaria, kradzież, inne zdarzenia losowe): informacja serwisowa, 
przekazanie wiadomości, pomoc tłumacza, 

 Pomoc serwisową (bez limitu odległości miejsca zdarzenia od miejsca zamieszkania): próba 
usprawnienia pojazdu na miejscu zdarzenia (wypadek, awaria, in. zdarzenie), holowanie 
ubezpieczonego pojazdu – bez limitu kilometrów na terenie RP (wypadek, awaria, in. zdarzenie), z 
limitem minimum 800 km na terenie Europy (wypadek), organizacja parkingu, holowanie pojazdu 
poszkodowanego na terytorium RP (wypadek), . ekspertyza techniczna (wypadek, awaria), 
złomowanie pojazdu (wypadek, awaria); 

 Pomoc w podróży: zakwaterowanie do 5 dób w hotelu **/*** lub ****, odbiór ubezpieczonego 
pojazdu, powrót Ubezpieczonego do miejsca zamieszkania lub kontynuacja podróży; 

minimum do 5 dni (co najmniej 2 razy w okresie ubezpieczenia). Klasa pojazdu zastępczego nie 
niższa od pojazdu ubezpieczonego (nie wyższa niż D). Podstawienie lub odbiór pojazdu 
zastępczego. 

 Pomoc medyczną: organizacja wizyty lekarskiej lub pielęgniarskiej, dostawa niezbędnych lekarstw, 
pomoc psychologa, 

 Inne ryzyka wg OWU ASS Wykonawcy 
 
 
 
1.2.2  Fakultatywny zakres ochrony 

 
Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia wpisać w załączniku 3 (kwota/TAK/inne): 
 
Za włączenie do zakresu ubezpieczenia poniższych rozszerzeń Oferent otrzyma 30 punktów wg 
następującego podziału:  
 Gwarantowana przez okres 12 miesięcy suma ubezpieczenia AC dla pojazdów używanych (starszych 

niż 1 rok ) – 6 pkt. 
 Zniesienie franszyzy integralnej (AC) – 6 pkt. 
 Bezskładkowe objęcie ochroną kradzieży pojazdu bądź jego części na terenie Rosji i Ukrainie (AC) – 

6 pkt.; 
 Objęcie ochroną szkód powstałych z przyczyn eksploatacyjnych– 6 pkt. 
 Włączenie klauzuli uproszczonej likwidacji szkód AC (treść poniżej) – 6 pkt.  
 
Klauzula uproszczonej likwidacji szkód   

1. W przypadku szkód drobnych, gdy ubezpieczony pojazd wymaga naprawy w zakresie 

niezbędnym do kontynuowania bezpiecznej jazdy, kierujący pojazdem może dokonać naprawy i 

rozliczyć się z Ubezpieczycielem na podstawie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem faktury 

VAT oraz po dokonaniu zwrotu uszkodzonych elementów Ubezpieczającemu. Ustala się limit 

odpowiedzialności do wysokości 3.500 PLN na każdy pojazd osobowy, ciężarowy w nadwoziu 

samochodu osobowego i ciężarowy o ładowności do 2,5 tony oraz 7.000 zł  na każdy pojazd 
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ciężarowy. Ubezpieczającego/Ubezpieczonego zobowiązuje się do wykonania zdjęć uszkodzonego 

elementu przed wymianą. Zgłoszenia ww. szkody należy dokonać w terminie 3 dni roboczych (z 

wyłączeniem sobót) po powrocie do miejsca siedziby lub stałego miejsca postoju. 

2. Wypłata odszkodowania nastąpi po przedłożeniu w Ubezpieczycielowi. oryginałów rachunków za 

naprawę i zakup części, przy czym kwota odszkodowania będzie ustalona zgodnie z OWU AC/KR. 

 
 
 
 
 

Na tym opis przedmiotu zamówienia zakończono.  
 


