
 

 

Zakres ubezpieczenia  
przedstawiony w ramach postępowania przetargowego (wyciąg z SIWZ) 

dla około  2267 instalacji solarnych  

dla budynków mieszkalnych na terenie Powiatu suskiego 

 
 

 

 

I. ZAŁOŻENIA DO WSZYSTKICH RODZAJÓW UBEZPIECZEŃ: 
 
Zakres opisany poniżej jest zakresem minimalnym. Jeżeli w ogólnych warunkach ubezpieczeń znajdują się 

dodatkowe uregulowania, z których wynika, że zakres ubezpieczeń jest szerszy od proponowanego poniżej to 
automatycznie zostają włączone do ochrony ubezpieczeniowej Zamawiającego.  

Zapisy w ogólnych warunkach ubezpieczenia, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż zakres 

opisany poniżej, nie mają zastosowania. W kwestiach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają ogólne 
warunki ubezpieczenia. 

W poszczególnych ryzykach ubezpieczeniowych opisanych poniżej całe mienie wymienione do ubezpieczenia  
w danym ryzyku jest objęte ochroną w zakresie wynikającym z SIWZ. 

 

Sumy ubezpieczenia określone w Specyfikacji i załącznikach nie zawierają podatku VAT – o ile nie wskazano 
inaczej. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie bez podatku VAT. 

 
UWAGA: Sumy ubezpieczenia oraz wszystkie limity odpowiedzialności co roku ulegają odnowieniu. 

 
 
 

 

 

II. KLAUZULE OBLIGATORYJNIE WŁĄCZONE DO ZAKRESU UBEZPIECZENIA: 
 

1. Klauzula przepięcia – rozszerza się ochronę ubezpieczeniową o szkody powstałe bezpośrednio lub 
pośrednio w wyniku wyładowania atmosferycznego (w tym spowodowane uderzeniem pioruna) oraz 

szkody wynikłe z niewłaściwych parametrów prądu elektrycznego tj. zmiany napięcia, natężenia, 
częstotliwości, w tym szkody powstałe z przyczyn po stronie zakładu energetycznego (przerwy w dostawie 

prądu, niewłaściwe parametry prądu itp.). Przedstawiona definicja przepięcia będzie miała zastosowanie 
do każdej szkody, której przyczyną będą ww. zdarzenia, w tym do szkód powstałych w instalacji 

elektrycznej w budynku/budowli. Limit odpowiedzialności do kwoty 200.000,00 zł. Dotyczy ubezpieczenia 

mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. Zastosowane limity odpowiedzialności nie mają zastosowania 
do ryzyk, które w myśl zapisów OWU nie są limitowane. 

2. Klauzula warunków i taryf - w przypadku zmian sumy ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia, 

zastosowanie będą miały warunki umowy oraz składki/stawki nie mniej korzystne niż obowiązujące w 
ofercie Ubezpieczyciela. Wszelkie zwroty składek wynikające ze zmniejszenia sum ubezpieczenia w okresie 

ubezpieczenia oraz dopłaty składek z tytułu realizowanych doubezpieczeń będą wyliczane systemem pro 
rata za każdy dzień udzielonej ochrony. Dotyczy wszystkich ryzyk. 

3. Klauzula płatności rat – w przypadku wypłaty odszkodowania, Ubezpieczyciel nie jest uprawniony do 

potrącenia z kwoty odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych; jeżeli zapłata należnej Ubezpieczycielowi 

składki dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, za datę opłacenia 
składki uważa się dzień złożenia w banku lub urzędzie pocztowym zlecenia płatniczego na rachunek 

Ubezpieczyciela, pod warunkiem posiadania na rachunku wystarczających środków. Dotyczy wszystkich 
ryzyk.  

4. Klauzula rozstrzygania sporów – spory wynikające z umów ubezpieczenia rozpatrują sądy właściwe 

dla siedziby ubezpieczającego. Dotyczy wszystkich ryzyk.  
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5. Klauzula likwidacyjna - dla środków ubezpieczanych wg wartości księgowej brutto: – bez względu na 
stopień umorzenia księgowego lub zużycia technicznego i bez względu na jego wartość, odszkodowanie 

wypłacane jest w pełnej wartości, do wysokości deklarowanej sumy ubezpieczenia 

utraconego/uszkodzonego mienia, bez potrącenia umorzenia księgowego, zużycia technicznego i bez 
proporcjonalnej redukcji odszkodowania zarówno przy szkodzie całkowitej, jak i szkodzie częściowej. 

Zasada proporcji określona w OWU Ubezpieczyciela nie ma zastosowania przy ustalaniu wysokości szkody 
oraz odszkodowania. W przypadku nie odtwarzania mienia będącego przedmiotem ubezpieczenia wypłata 

odszkodowania nastąpi na podstawie protokołu szkody i kosztorysu do wysokości sumy ubezpieczenia. 
Klauzula ma zastosowanie w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.  

6. Klauzula zgłaszania szkód – zawiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie winno nastąpić niezwłocznie, 

nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości. Dotyczy 

wszystkich ryzyk. 

7. Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie – zapisane w Ogólnych Warunkach 

Ubezpieczenia skutki niezawiadomienia Ubezpieczyciela o szkodzie w odpowiednim terminie, mają 

zastosowanie tylko w sytuacji, kiedy niezawiadomienie w terminie przyczyniło się do zwiększenia szkody 
lub uniemożliwiło Ubezpieczycielowi ustalenie okoliczności i skutków bądź rozmiaru szkody. Dotyczy 

wszystkich ryzyk. 

 
 

 

III. RYZYKA PODLEGAJĄCE UBEZPIECZENIU: 
 

A. UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH 

 
UWAGA:  Wysokość franszyz i udziałów własnych 

 Franszyza integralna: brak 
 Franszyza redukcyjna, udział własny: brak  

  
Zakres ubezpieczenia winien obejmować, co najmniej następujące ryzyka i koszty: 

- pożar, w tym pożar powstały w wyniku działania osób trzecich z zewnątrz budynku, uderzenie pioruna, 

wybuch, upadek statku powietrznego, 
- huragan, deszcz nawalny, śnieg, lawina, grad, zapadanie lub osuwanie się ziemi, zalanie, dym i sadza, 

huk ponaddźwiękowy, uderzenie pojazdu, trzęsienie ziemi, 
- uszkodzenie ubezpieczonego mienia wskutek przewrócenia się rosnących w pobliżu drzew lub 

budynków, budowli, urządzeń technicznych lub innych elementów, 

- zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia wskutek akcji ratowniczej prowadzonej w związku z 
zaistniałymi zdarzeniami losowymi objętymi umową ubezpieczenia; 

- koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia 
losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, koszty uprzątnięcia pozostałości po 

szkodzie,   
- dewastację – rozumianą jako umyślne lub nieumyślne uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego 

mienia przez osoby trzecie, także bez kradzieży z włamaniem lub rabunku oraz uszkodzenie mienia przez 

dzikie zwierzęta. Limit odpowiedzialności na powyższe ryzyko wynosi 30 000,00 zł* na jedno i wszystkie 
zdarzenia w okresie ubezpieczenia /system na pierwsze ryzyko/.  

 
*Limit maksymalny łącznie z limitem odpowiedzialności na ryzyko wandalizmu w ubezpieczeniu 

mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku. 

 
 

Definicje: 
Pożar – działanie ognia, który przedostał się poza palenisko lub powstał bez paleniska i rozprzestrzenił się o 

własnej sile. 

Uderzenie pioruna – gwałtowne wyładowanie elektryczne w atmosferze działające bezpośrednio lub 
pośrednio na ubezpieczony przedmiot, powodujące jego uszkodzenie. 
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Wybuch – gwałtowna zmiana stanu równowagi układu z jednoczesnym wyzwoleniem się gazów, pyłów lub 
pary, wywołanych ich właściwością rozprzestrzeniania się. Za wybuch uważa się również implozję polegającą 

na uszkodzeniu zbiornika lub aparatu próżniowego ciśnieniem zewnętrznym. 

Upadek statku powietrznego - katastrofa bądź przymusowe lądowanie samolotu lub innego obiektu 
latającego, upadek jego części, przewożonego ładunku albo zrzucanego awaryjnie paliwa. 

Huragan - wiatr o prędkości nie mniejszej niż 17,1 m/sek, ustalonej w oparciu o dane IMiGW lub innych 
akredytowanych jednostek badawczych, którymi posiłkuje się Ubezpieczyciel przy ustalaniu prędkości wiatru 

w miejscu powstania szkody. W przypadku braku możliwości uzyskania odpowiednich informacji z jednostek 
badawczych bądź nie odnotowania przez ww. jednostki wystąpienia wiatru o podanym parametrze, 

wystąpienie huraganu stwierdza się na podstawie rozmiaru szkód w miejscu ich powstania i w bezpośrednim 

sąsiedztwie. Za szkody spowodowane huraganem uważa się również szkody powstałe wskutek uderzenia 
przedmiotu przenoszonego przez huragan w ubezpieczone mienie. 

Deszcz nawalny – szkody powstałe wskutek opadu deszczu o współczynniku natężenia co najmniej 4 
według stosowanej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW) skali. W przypadku brsku 

możliwości uzyskania opinii IMiGW bierze się pod uwagę stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich 

powstania bądź bezpośrednim sąsiedztwie, świadczące o działaniu deszczu nawalnego. 
Śnieg -  bezpośrednie działanie ciężaru śniegu lub lodu oraz przewrócenie się mienia sąsiedniego na 

ubezpieczone mienie wskutek działania ciężaru śniegu lub lodu, powodujące szkody w ubezpieczonym 
mieniu. 

Lawina – gwałtowne osuwanie się lub staczanie mas śniegu, lodu, skał, kamieni lub błota ze zboczy 
górskich. 

Grad – opad atmosferyczny składający się z bryłek lodu.  

Zapadanie lub osuwanie się ziemi – obniżenie się terenu z powodu zawalenia się naturalnych 
podziemnych pustych przestrzeni w gruncie lub nie spowodowany działalnością ludzką ruch ziemi na stokach. 

Zalanie –  szkody powstałe w związku wydobywaniem się wody, pary lub innych cieczy z instalacji albo 
urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub innych przewodów i urządzeń 

technologicznych oraz zbiorników, znajdujących się wewnątrz budynku lub na posesji objętej 

ubezpieczeniem, m.in. wskutek.: 
- awarii tych instalacji lub urządzeń, 

- rozszczelnienia instalacji lub urządzeń spowodowanego zamarznięciem, 
- samoistnego rozszczelnienia się zbiorników lub ich stłuczenia albo pęknięcia,  

- cofnięcia się ścieków z sieci kanalizacyjnej,  

- samoczynnego uruchomienia się wodnych instalacji gaśniczych z przyczyn innych niż pożar, nieumyślnego 
pozostawienia otwartych zaworów w sieci wodociągowej,  

- topnienia mas śniegu lub lodu pokrywającego dach i inne elementy budynków lub budowli, jeżeli 
nieszczelność dachu i innych elementów powstała w wyniku rozszczelnienia pod wpływem działania mrozu 

(zamarzania wody). Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód, do których powstania przyczynił się zły 
stan techniczny dachu lub innych elementów budynku lub niezabezpieczone otwory dachowe, okienne i 

drzwiowe. 

- działania osób trzecich. 
Dym i sadza – zawiesina cząsteczek w powietrzu będąca bezpośrednim skutkiem spalania, która nagle 

wydobyła się ze znajdujących się w miejscu ubezpieczenia urządzeń, eksploatowanych zgodnie 
przeznaczeniem i i przepisami technicznymi, przy sprawnym funkcjonowaniu urządzeń wentylacyjnych i 

oddymiających. 

Huk ponaddźwiękowy – fala uderzeniowa spowodowana przez statek powietrzny podczas przekraczania 
bariery dźwięku. 

Uderzenie pojazdu – bezpośrednie uderzenie pojazdu w ubezpieczony przedmiot, w tym pojazdu 
należącego do Ubezpieczonego i będącego pod jego kontrolą. 

Trzęsienie ziemi – nie wywołane działalnością człowieka zaburzenie systemu równowagi we wnętrzu ziemi, 
któremu towarzyszą wstrząsy i drgania gruntu. 

Osoba trzecia - każda osoba nie będąca stroną umowy ubezpieczenia. 

 
 

B. UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU 

 
UWAGA:  Wysokość franszyz i udziałów własnych 

 Franszyza integralna: brak 
 Franszyza redukcyjna, udział własny: brak  

  

Zakres ubezpieczenia winien obejmować, co najmniej następujące ryzyka i koszty: 
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 kradzież z włamaniem – rozumianą jako zabór mienia z zamkniętego lokalu po usunięciu istniejących 

zabezpieczeń przy użyciu siły lub narzędzi, albo zabór mienia z lokalu w którym sprawca ukrył się przed 
jego zamknięciem i pozostawił ślady mogące stanowić dowód jego ukrycia, 

 rabunek – zabór mienia z użyciem przemocy fizycznej lub groźby jej użycia albo po zmuszeniu przemocą 

fizyczną lub groźbą osoby posiadającej klucze do otwarcia lokalu albo po otwarciu lokalu kluczami 
zrabowanymi, 

 wandalizm (dewastację) – rozumiany jako uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia przez 

osoby trzecie, mające bezpośredni związek z dokonaniem lub usiłowaniem dokonania kradzieży z 

włamaniem, także w sytuacji, gdy nie doszło do pokonania zabezpieczeń do limitu odpowiedzialności 
30 000,00 zł *. 

 
*Limit maksymalny łącznie z limitem odpowiedzialności na ryzyko wandalizmu w ubezpieczeniu 

mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. 

 
Należne odszkodowanie za szkody kradzieżowe automatycznie zwiększane jest o koszty naprawy wszelkich 

elementów zabezpieczających uszkodzonych lub zniszczonych podczas zdarzenia, do wysokości sum 
ubezpieczenia. Powyższy warunek dotyczy również szkód powstałych w wyniku dewastacji. Limit 

odpowiedzialności na koszty naprawy zabezpieczeń wynosi 5.000,00 zł 

 
 

Instalacje solarne 
system ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko z konsumpcją sumy ubezpieczenia  

rodzaj wartości: wartość księgowa brutto 
likwidacja szkody bez potrącania zużycia technicznego. 

suma ubezpieczenia:  30 000,00 zł  

 
 

Kradzież zwykła  
Zakres ubezpieczenia: kradzież rozumiana jako zabór mienia w celu jego przywłaszczenia (zabór mienia nie 

pozostawiający widocznych śladów włamania i/lub zabór mienia nie posiadającego zabezpieczeń przed 

kradzieżą z włamaniem). 
Mienie znajdujące się na zewnątrz powinno być zamocowane tak, aby jego zabór był możliwy tylko po 

uprzednim użyciu siły lub narzędzi. 
system ubezpieczenia:  na pierwsze ryzyko z konsumpcją sumy ubezpieczenia 

rodzaj wartości i likwidacja szkody: jak w ryzyku kradzieży z włamaniem i rabunku 
Przedmiot ubezpieczenia: elementy instalacji solarnej 

suma ubezpieczenia:  10 000,00 zł 

 
 
 

UWAGA: Sumy ubezpieczenia oraz wszystkie limity odpowiedzialności co roku ulegają odnowieniu. 

 
 
 


