
Ubezpieczenie obejmuje następujący zakres: 

 

1) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody 
powstałe w związku z ruchem tych pojazdów – ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach 
obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli 
Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.), w tym:  

1. a)  ubezpieczenie „Assistance”,  
2. b)  ubezpieczenie „Zielona Karta”,  

2)  ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW);  

3)  ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia,  bez udziału własnego 
autocasco (AC), z rozszerzeniem o ryzyko kradzieży.  

WARUNKI I ZAKRES UBEZPIECZENIA  

 

Ubezpieczenie OC 
Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej - ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej posiadaczy 
pojazdów mechanicznych na terenie RP, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o 
ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze 
Ubezpieczeń Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.), w tym:  

Ubezpieczenie “Zielona Karta” - ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej pojazdów mechanicznych 
Zamawiającego poza granicami RP, tj. poza granicami Unii Europejskiej zgodnie z zakresem “Zielonej 
karty” (obowiązek wydania karty przez Wykonawcę przed wyjazdem pojazdu za granicę, na wniosek 
Zamawiającego, w dniu zgłoszenia. Ubezpieczenie NNW  

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. 
Suma ubezpieczenia stanowiąca świadczenie pieniężne w wysokości: 
10.000 zł. z tytułu śmierci 
Systemu świadczeń proporcjonalnych w przypadku uszczerbków na zdrowiu (1% sumy ubezpieczenia 
wypłacany za każdy orzeczony 1 % uszczerbku na zdrowiu)  

Zakres ubezpieczenia obowiązuje na terenie RP i Europy.  

Ubezpieczenie AC  

1)  zakres ubezpieczenia – pełny, tj. bez udziału własnego;  

2)  zniesienie udziału własnego w szkodach powypadkowych i kradzieżowych;  

3)  ustalenie wysokości odszkodowania na podstawie cen części fabrycznie nowych montowanych w 
samochodach oraz kosztów robocizny wg średnich stawek Autoryzowanych Stacji Obsługi;  

4)  zniesienie potrąceń amortyzacyjnych przy wymianie części w naprawach powypadkowych;  

5)  niepomniejszanie sumy ubezpieczenia pojazdu po wypłacie odszkodowania;  

6) W pojazdach wyszczególnionych w wykazie akceptowane są zabezpieczenia przeciwkradzieżowe 

istniejące w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia 



7) Gwarantowana suma ubezpieczenia 

8) Wyposażenie pojazdu i wyposażenie dodatkowe ubezpieczone razem z pojazdem bez zawierania 
umowy dodatkowej włączone w sumę ubezpieczenia pojazdu;  

9)  ubezpieczenie obejmuje szkody spowodowane:  

a) uszkodzeniem w związku z ruchem i postojem wskutek:  

- zderzenia z innym pojazdem, osobami, zwierzętami lub przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu  

- działaniami osób trzecich, 

b) uszkodzeniem lub utratą pojazdów wskutek zdarzeń losowych,  

c) kradzieżą pojazdu, jego części lub wyposażenia albo uszkodzenia pojazdu w następstwie jego zabrania 
w celu krótkotrwałego użycia.  

10)  Zamawiający dopuszcza(w zamian pkt7)możliwośćz warcia ubezpieczeniawwariancie All Risk  

11)  Zakres ubezpieczenia winien obejmować pomoc Ubezpieczyciela w zbyciu pozostałości po szkodzie w 
przypadku wystąpienia szkody całkowitej  

Zakres ubezpieczenia obowiązuje na terenie RP i Europy. 
Wykupienie ubezpieczenia AC przez Zamawiającego nie jest obligatoryjne i nie musi dotyczyć wszystkich 
pojazdów będących jego własnością 
Sumy ubezpieczenia zawierają również wyposażenie dodatkowe pojazdów  

Ubezpieczenie „ASSISTANCE”  

1. W razie wypadku lub awarii pojazdu, naprawa na miejscu awarii lub holowanie pojazdu do 
miejsca wskazanego przez Ubezpieczonego/ Kierującego pojazdem w chwili awarii/wypadku. 
Limit kilometrów nie mniejszy niż 500 km.  

2. Pokrycie kosztów podstawienia i wynajmu pojazdu zastępczego klasyfikowanego w tym samym 
segmencie rynkowym co pojazd ubezpieczony na okres min. 7 dni ( nie dłuższy niż czas 
naprawy). Pojazd zastępczy nie musi być wyposażony identycznie jak pojazd ubezpieczony.  

Wykupienie ubezpieczenia Assistance przez Zamawiającego nie jest obligatoryjne i nie musi dotyczyć 
wszystkich pojazdów będących jego własnością 
Ubezpieczenia Assistance dotyczy tylko samochodów osobowych i samochodów o DMC do 3,5T  

Zakres ubezpieczenia obowiązuje na terenie RP i Europy,  

Ochrona Ubezpieczeniowa  

1)  Dla pojazdów umieszczonych w wykazie, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, okres ubezpieczenia 
wynosi zawsze rok i rozpoczyna się od dnia wskazanego przy poszczególnych pojazdach  

2)  Okres ubezpieczenia AC i NNW nie musi być tożsamy z okresem ubezpieczenia OC danego pojazdu  

3) Dla pojazdów nabytych przez Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy Wykonawca udziela 
ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia OC, AC i NNW od chwili zgłoszenia pojazdów do 
ubezpieczenia na okres jednego roku  



4) Wykonawca będzie wysyłał powiadomienia pisemne o wszystkich przyznanych i wypłaconych 
odszkodowaniach oraz o wszystkich zwrotach składek po wycofaniu pojazdu z ubezpieczenia  

5) W przypadku likwidacji szkód rozliczenia będą realizowane w formie gotówkowej dla Zamawiającego 
(przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego) lub bezgotówkowej, na podstawie jednorazowych 
upoważnień dla warsztatów naprawczych.  

6) Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru warsztatów, w których realizowane będą naprawy 
powypadkowe pojazdów.  

7) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonania naprawy powypadkowej warsztacie należącym do 
Zamawiającego  

8) Szkodą całkowitą AC jest szkoda, której koszt naprawy przekracza 70 % sumy ubezpieczenia pojazdu 
zgłoszonej przez Zamawiającego. W ww. sytuacji Wykonawca wypłaca odszkodowanie równe sumie 
ubezpieczenia pojazdu oraz przejmuje pozostałości pojazdu.  

9) Szkodą częściową AC jest szkoda, której koszt naprawy nie przekracza 70 % sumy ubezpieczenia 
pojazdu zgłoszonej przez Zamawiającego.  

10) W przypadku wystąpienia szkody całkowitej Ubezpieczyciel każdorazowo udzieli aktywnej pomocy w 
zagospodarowaniu pozostałości uszkodzonego pojazdu poprzez poszukiwanie wiążących ofert na giełdzie 
internetowej. W przypadku nabycia pozostałości, rozliczenie szkody całkowitej zostanie dokonane z 
uwzględnieniem rzeczywistej ceny sprzedaży pozostałości. W przypadku rezygnacji ubezpieczającego z 
ofert nabycia pozostałości, odszkodowanie zostanie ustalone w kwocie odpowiadającej wartości pojazdu 
w dniu ustalania odszkodowania pomniejszonej o wartość pozostałości powypadkowych ustalonych na 
podstawie systemów eksperckich  

11) W przypadku wycofania pojazdu z użytkowania, tj. sprzedaży pojazdu, przekazania pojazdu innej 
jednostce oraz sytuacji, kiedy pojazd zostanie rozbity (szkoda całkowita), Wykonawca zobowiązany 
będzie do zwrotu niewykorzystanego ubezpieczenia pojazdu, bez potrącania kosztów manipulacyjnych 
(obsługi), na podstawie pisemnego wniosku Zamawiającego.  

12) Ubezpieczenie AC i NNW wygasa w dniu sprzedaży/przejścia prawa własności pojazdu, a OC zgodnie z 
ustawowymi wymaganiami.  

13) Postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia OC, AC i NNW obowiązujące Wykonawcę, maja 
zastosowanie w przypadku ich nieuregulowania w SIWZ.  

14) Zamawiający zastrzega sobie prawo do urealnienia wartości pojazdów na dzień wystawienia polis.  

Wykaz pojazdów wraz z okresami ubezpieczenia stanowi załącznik nr 1  


