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WYCIĄG Z UMOWY GENERALNEJ UBEZPIECZENIA RYZYK KONTRAKTOWYCH (CAR/EAR) 

 

Ubezpieczyciel: 

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie, przy 
ul. Hestii 1, 81-731 Sopot, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000024812; NIP 585-000-16-90, o kapitale zakładowym 
196.580.900,- zł, który został opłacony w całości – Koasekurator wiodący - udział w ryzyku 60% 

 

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” Spółka Akcyjna z siedzibą  w Warszawie, 
ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa, Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. 
Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 

0000016432,  NIP:521-04-20-047,  REGON: 000017265, wysokość kapitału zakładowego: 
151.976.570 zł,  który został opłacony w całości - Koasekurator – udział w ryzyku 40%   

 

Ubezpieczający: 

PERN S.A., ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000069559, posiadająca NIP: 774-00-03-097, REGON: 

000044641, o kapitale zakładowym 1 235 977 500 zł, wpłaconym w całości, zwana w dalszej części 
niniejszej umowy Ubezpieczającym lub PERN lub Inwestorem; 

przy udziale i za pośrednictwem brokerów ubezpieczeniowych MARSH, z siedzibą w Warszawie, przy 
Alejach Jerozolimskich 98,  EIB z siedzibą w Toruniu przy ul. Jęczmiennej 21 oraz NORD Partner z 
siedzibą w Toruniu przy ul. Fałata 94 działających w imieniu i na rzecz Ubezpieczającego na podstawie 

udzielonego pełnomocnictwa przez Ubezpieczającego 

 

Ubezpieczony: 

1. PERN S.A. jako Zleceniodawca/Inwestor; 

2. Wszyscy współwykonawcy/konsorcjanci, wykonawcy, podwykonawcy i/lub inne firmy 
zatrudnione przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonych przy realizacji ubezpieczonych 
kontraktów, w odniesieniu do ich odpowiednich praw i obowiązków związanych z udziałem w 
tychże kontraktach, jednakże z zastrzeżeniem zakresu oraz wyłączeń uzgodnionych w 

niniejszej Umowie; 

3. Doradcy techniczni, inżynierowie kontraktu, dostawcy, w tym usług, osoby wykonujące 
samodzielne funkcje w budownictwie; 

4. Podmioty finansujące – jeśli występują. 

 

Okres ubezpieczenia 

1. Od daty zgłoszenia kontraktu do ubezpieczenia, do daty zakończenia prac kontraktowych 

zgodnie z umową podpisaną pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą, jednak nie dłużej niż 36 
miesięcy. 

2. Zgłoszenie pojedynczego kontraktu do ubezpieczenia następuje w ciągu 30 dni od dnia 
zawarcia kontraktu na piśmie, jednak nie później niż 14 dni od przekazania miejsca realizacji 
robót kontraktowych wykonawcy. 
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3. Do ubezpieczenia zgłaszane są kontrakty, których wartość pojedynczego kontraktu nie 
przekracza kwoty 50,000,000 zł. Wartość pojedynczego kontraktu rozumiana jest jako 
pełna wartość odtworzeniowa, na którą składają się: wartość materiałów do wbudowania, 
wartość maszyn, urządzeń i instalacji do wmontowania, koszty robocizny, pracy, sprzętu 
technologicznego i jego transportu, które zostaną poniesione w związku z wykonywaniem 
robót kontraktowych, cło, opłaty, materiały eksploatacyjne z wyłączeniem podatków, w tym 

podatku VAT o ile jest należny. 

 

4. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody w mieniu w odniesieniu do indywidualnego 
kontraktu rozpoczyna się z chwilą rozpoczęcia jego realizacji, za którą uznaje się, w 
zależności od tego, które zdarzenie będzie pierwsze: moment zawarcia pisemnego kontraktu 
z Wykonawcą lub przekazanie mu miejsca realizacji robót kontraktowych i kończy się z chwilą 

podpisania końcowego Protokołu Odbioru/Przejęcia do Eksploatacji lub do użytkowania w 
ramach ubezpieczonego kontraktu; ww. okres uzupełniony jest o okres wynikający z treści 
Klauzuli konserwacji prostej, Klauzuli konserwacji rozszerzonej oraz Klauzuli pokrycia okresu 
gwarancyjnego. 

 

Zakres ubezpieczenia 

Ochrona ubezpieczenia na podstawie Umowy realizowana jest w ramach: 

1) ubezpieczenia mienia – Sekcja I, 

2) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – Sekcja II. 

 

Do Umowy ubezpieczenia mają zastosowanie Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ryzyk Budowlano – 
Montażowych STU ERGO HESTIA S.A. nr MP/OW047/1601 z dnia 1 stycznia 2016 roku. 

 

Ubezpieczenie mienia – Sekcja I 

1. W ramach ubezpieczenia mienia ochroną objęte są szkody: 

1) powstałe podczas prowadzenia robót kontraktowych; 

2) polegające na utracie, w tym na skutek kradzieży z włamaniem, rabunku /dokonanych lub 
usiłowanych/, kradzieży zwykłej, dewastacji, uszkodzeniu lub zniszczeniu przedmiotu 
ubezpieczenia określonego w ust. 2 poniżej, zwanego dalej przedmiotem ubezpieczenia, 
wskutek zdarzeń o charakterze nagłym i niespodziewanym w systemie wszystkich ryzyk 

robót kontraktowych wraz z pracami towarzyszącymi; 

3) w zakresie zanieczyszczenia lub skażenia przedmiotu ubezpieczenia, powstałe na skutek 
zdarzeń objętych Umową, bez względu na to czy miało miejsce fizyczne uszkodzenie lub 
zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia. W takim przypadku odszkodowanie obejmuje koszty 
poniesione w celu przywrócenia przedmiotu ubezpieczenia do stanu sprzed szkody; 

4) powstałe podczas przenoszenia, przewożenia, transportowania przedmiotu ubezpieczenia 

na miejsce realizacji robót kontraktowych oraz podczas transportu przedmiotu 

ubezpieczenia z miejsc jego składowania poza miejscem realizacji robót kontraktowych na 
teren realizacji robót kontraktowych oraz z miejsca realizacji robót kontraktowych do miejsc 
składowania poza ww. miejscem, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej oraz z zastrzeżeniem 
klauzul dodatkowych w tym klauzuli 113/200. Ochrona obejmuje również szkody powstałe 
podczas prac załadunkowych lub rozładunkowych; 

5) powstałe w trakcie transportu przedmiotu ubezpieczenia z miejsc realizacji robót 
kontraktowych do zakładu wykonawcy w celu dokonania ewentualnych zaplanowanych 

zmian oraz powstałe w trakcie transportu powrotnego, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej oraz 
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z zastrzeżeniem klauzul dodatkowych w tym klauzuli 113/200. Ochrona obejmuje również 
szkody powstałe podczas prac załadunkowych lub rozładunkowych. 

2. Ubezpieczeniem objęte jest następujące mienie: 

1) mienie w trakcie wykonywania robót kontraktowych lub składowania w miejscu realizacji 
robót kontraktowych oraz następujące mienie, w tym mienie nie uwzględnione w całkowitej 
wartości kontraktu: 

a. mienie otaczające (w ramach Klauzuli mienia otaczającego), 

b. inne rodzaje mienia wyszczególnione w niniejszym paragrafie Umowy, 

c. maszyny, sprzęt, wyposażenie (włącznie z osprzętem, częściami zamiennymi, 
czynnikami niezbędnymi do funkcjonowania maszyn – np. paliwo) i zaplecze 

Wykonawcy/Podwykonawców (własne lub cudze używane na innej podstawie), w 
ramach limitu odpowiedzialności określonego w Umowie, 

d. mienie powierzone, oddane na przechowanie, będące pod kontrolą, związane z 
wykonywaniem robót kontraktowych w ramach limitu odpowiedzialności określonego 
w Umowie. 

2) roboty kontraktowe określone w § 1 ust. 1 Umowy, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, 
realizowane w ramach ubezpieczanego kontraktu z włączeniem robót zanikających, do 
przykrycia, prowizorycznych i tymczasowych; 

3) mienie stanowiące przedmiot kontraktu, które należy do Ubezpieczającego/Ubezpieczonego 

lub za które jest on odpowiedzialny m.in. z tytułu jego użytkowania, wynajęcia, użyczenia, 
itp. lub posłużenia się nim w trakcie realizacji ubezpieczonych robót kontraktowych; 

4) mienie całego kontraktu, m.in. materiały, które zostaną wbudowane do obiektu 
budowlanego, maszyny, urządzenia i instalacje, które zostaną zamontowane w obiekcie 
będącym przedmiotem robót kontraktowych. 

3. W ramach ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczyciel w ramach sumy ubezpieczenia dokona 
refundacji kosztów wynikających z prowadzenia prac spowodowanych zaistnieniem szkody, w 

szczególności takich jak: 

1) koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki części 
niezdatnych do użytku, 

2) koszty powstałe wskutek akcji ratowniczej prowadzonej w związku z powstaniem szkody, 

3) koszty zabezpieczenia przed szkodą ubezpieczonego mienia w razie jego bezpośredniego 
zagrożenia, w tym wszelkie koszty poniesione w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia 

oraz zapobiegania szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, choćby środki użyte w tym celu 
okazały się bezskuteczne. 

 

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej – Sekcja II 

1. Ubezpieczyciel obejmuje ochroną odpowiedzialność cywilną Ubezpieczającego za szkody 
wyrządzone osobom trzecim w trakcie trwania okresu ubezpieczenia, w bezpośrednim związku z 

ubezpieczonymi - na warunkach określonych w Sekcji I - robotami budowlano-montażowymi, na 

terenie budowy lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie, do naprawienia których Ubezpieczający 
jest zobowiązany w myśl obowiązujących przepisów prawa. 

2. Zakres ubezpieczenia obejmuje: 

1) odpowiedzialność za straty rzeczywiste (damnum emergens) oraz utracone korzyści jakie 
poszkodowany odniósłby gdyby mu szkody nie wyrządzono (lucrum cessans), a także 
należne zadośćuczynienie, bez względu na odmienne postanowienia OWU, 
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2) obejmuje odpowiedzialność za szkody osobowe i szkody rzeczowe w rozumieniu ust. 4 pkt 
1 i 2 poniżej, do których naprawienia poszkodowanemu (osobie trzeciej) Ubezpieczony jest 
zobowiązany w myśl przepisów prawa, 

3) szkody wyrządzone również wskutek rażącego niedbalstwa, zgodnie z klauzulą, 

4) szkody wyrządzone pracownikom Ubezpieczonych na podstawie niniejszej Umowy, zgodnie 
z klauzulą, z podlimitem odpowiedzialności 2.000.000 zł  na jedno i wszystkie 

zdarzenia dla pojedynczego kontraktu (nie więcej jednak niż wartość kontraktu) (opcja 
dodatkowo płatna wymaga odrębnego zgłoszenia), 

5) szkody powodującej roszczenia pomiędzy Ubezpieczonymi na podstawie Umowy, zgodnie z 
klauzulą, 

6) szkody powstałe w mieniu powierzonym lub przekazanym wykonawcom i podwykonawcom 

do obróbki, naprawy lub innych podobnych czynności, zgodnie z klauzulą. 

 

Zakres ubezpieczenia został rozszerzony o następujące klauzule: 
 
Szczegółowe warunki ubezpieczenia Umowy oraz pełna treść klauzul dodatkowych 
mających zastosowanie do niniejszej umowy zawarte są w Umowie Generalnej  
CAR/EAR, pozostającej w dyspozycji spółki PERN S.A. jako Ubezpieczającego. 
 

Klauzule do ubezpieczenia mienia – Sekcja I 
 
1. Klauzula 001 – Klauzula ubezpieczenia ryzyka strajków, rozruchów, zamieszek i 

niepokojów społecznych. 
Limit odpowiedzialności 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  

 

2. Klauzula  ubezpieczenia aktów  terroryzmu i sabotażu (opcja dodatkowo płatna, 

wymaga odrębnego zgłoszenia): 
Łączny limit odpowiedzialności na jedno i na wszystkie zdarzenia dla szkód w mieniu dla 
wszystkich kontraktów objętych zakresem niniejszej klauzuli wynosi 10.000.000 zł na jedno i 
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
 

3. Klauzula 004 – konserwacja rozszerzona  

Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się z momentem ukończenia prac kontraktowych objętych 
ubezpieczeniem i podpisania końcowego Protokołu Odbioru/ Przejęcia do Eksploatacji lub do 
użytkowania i trwa 36 miesięcy. 

 
4. Klauzula 003 – konserwacja prosta, w treści: 

Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się z momentem zakończenia obowiązywania klauzuli 004 
i trwa w okresie 12 miesięcy. 

 
5. Klauzula 006/007 – koszty pracy w godzinach nadliczbowych i nocnych, w dni 

ustawowo wolne od pracy oraz koszty frachtu ekspresowego/lotniczego 
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień Umowy strony 

uzgodniły, że: rozszerza się zakres ubezpieczenia na pokrycie kosztów pracy w godzinach 
nadliczbowych i nocnych, w dni ustawowo wolne od pracy oraz koszty frachtu 
ekspresowego/lotniczego związanych z likwidacją skutków powstałej szkody z limitem: 20% 

wartości kontraktu na zdarzenie, jednak nie więcej niż 1.000.000 na wszystkie 
zdarzenia. 
 

6.  Klauzula  013 - Składowanie mienia poza terenem budowy 
Limit odpowiedzialności: limit na jednostkę składowania nie więcej niż 10%  wartości                 
kontraktu maksymalnie 500.000 zł 
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7. Klauzula 100 - ubezpieczenie maszyn i instalacji podczas rozruchu próbnego lub testów 
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień Umowy strony 
uzgodniły, że: niniejszą klauzulą rozszerza się zakres ochrony o szkody powstałe bezpośrednio 
lub pośrednio wskutek prowadzenia prób i testów, w tym m. innymi rozruch technologiczny, 
próby ciśnieniowe, próby szczelności, w okresie 90 dni od dnia rozpoczęcia prób i testów, nie 
dłużej jednak niż zapisano w harmonogramie robót. 

 
8. Klauzula 113/220 – transport lądowy 

- Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: 2.000.000,00 zł na jeden środek 
transportu, bez ograniczenia liczby transportów. 
 
Na potrzeby niniejszej klauzuli przyjmuje się następujące definicje: 
- Załadunek – ogół czynności wykonywanych bezpośrednio przed rozpoczęciem przewozu w miejscu nadania, 
mających na celu umieszczenie przygotowanego do przewozu mienia na lub wewnątrz środka transportu –
obejmuje również czynności dostarczenia mienia z magazynu, innego pomieszczenia lub miejsca składowania 
w bezpośrednie sąsiedztwo środka transportu. 
- Rozładunek – ogół czynności wykonywanych bezpośrednio po zakończeniu przewozu w miejscu 

przeznaczenia, mających na celu wyjęcie mienia ze środka transportu –obejmuje również czynności 
przemieszczania mienia z bezpośredniego sąsiedztwa środka transportu do magazynu, innego pomieszczenia 
lub miejsca składowania. 

 
 

9. Klauzula 115/ 200 – klauzula pokrycia ryzyka producenta/projektanta 
Rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej o szkody będące rezultatem błędów w wykonawstwie, błędów 
projektowych, wad materiałowych. 

 
10. Klauzula 116 +FLEXA+EC – Ubezpieczenie ukończonych odcinków prac 

Ubezpieczenie rozszerza się o szkody w częściach ubezpieczonych robót kontraktowych 

odebranych lub oddanych do eksploatacji, jeżeli takie szkody mają przyczynę w budowie 
ubezpieczonych obiektów lub spowodowane są szkodami z zakresu: 
- FLEXA (pożar, uderzenie pioruna, eksplozja, upadek statku powietrznego), 

- EC (huragan, grad, powódź, deszcz nawalny, trzęsienie ziemi, obsunięcie ziemi, zapadanie 
ziemi, lawina, napór śniegu i/lub lodu, zalanie wodą lub innymi cieczami, mróz, uderzenie 
pojazdu, dym, sadza, uderzenie fali dźwiękowej). 
 

11. Klauzula 119 - mienia otaczającego, w treści: 
Limit wynosi 20.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w 
odniesieniu do pojedynczego kontraktu i nie więcej niż 100.000.000 zł w odniesieniu do 
wszystkich kontraktów ubezpieczanych na podstawie Umowy. 
Dla rozszerzenia zakresu o szkody powstałe w wyniku wibracji, osłabienia elementów nośnych, 
w tym niepowodujące zawalenia, ani niezagrażające stabilności budynku/budowli ustala się 
zagregowany sublimit 1.000.000 zł na całą umowę generalną.  

 
12. Klauzula 200 - Pokrycie ryzyka producenta, w treści: 

Strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia poprzez usunięcie wyłączenia zawartego w 
§ 22 pkt 5) Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Ryzyk Budowlano-Montażowych i zastąpienie go 
wyłączeniem o następującej treści: „5) szkód w elementach budowlano montażowych powstałych 
na skutek ich wadliwego wykonania  przy czym wyłączenie to jest ograniczone wyłącznie do tych 

elementów budowlano-montażowych i nie dotyczy szkód powstałych wskutek powyższych 
przyczyn w elementach budowlano-montażowych wykonanych poprawnie; niniejsze wyłączenie 
nie dotyczy szkód powstałych w trakcie prowadzenia robót budowlano-montażowych na terenie 
budowy”. 
Zakres niniejszej klauzuli nie pokrywa kosztów wymiany lub naprawy elementu wykonanego z 
wadliwego materiału, wadliwie odlanego lub wykonanego wadliwie, ani jakichkolwiek kosztów 
poniesionych w związku z poprawieniem, ulepszeniem bądź zmianą wadliwego materiału, odlewu 

lub wykonania. 
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Niniejsza klauzula ma zastosowanie dla szkód powstałych w ubezpieczonym okresie realizacji 
robót budowlano-montażowych zanim dokonano odbioru obiektu budowlano-montażowego lub 
jego części – w odniesieniu do tej części. 

 
13. Klauzula 201 –Klauzula pokrycia okresu gwarancyjnego 

Okres gwarancji – 12 miesięcy, po zakończeniu podstawowego okresu ubezpieczenia. 

 
14. Klauzula odtworzenia planów i dokumentów 

Suma ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla indywidualnego 
kontraktu wynosi 10% wartości kontraktu, jednak nie więcej niż 100.000 zł na jedno i wszystkie 
zdarzenia – w odniesieniu do pojedynczego kontraktu. 

 

15. Klauzula wynagrodzenia ekspertów 

Ubezpieczyciel zwróci Ubezpieczającemu wartości poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż 
do wysokości 500.000 zł na jedno zdarzenie i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w 
odniesieniu do pojedynczego kontraktu. 

 
16. Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie 

Ubezpieczyciel pokryje do 20% wartości kontraktu na  zdarzenie, jednak nie więcej niż 2.000.000 

zł na wszystkie zdarzenia koszty poniesione przez Ubezpieczającego w związku przywróceniem 
funkcjonalności miejsca gdzie zaistniała szkoda do stanu sprzed jej powstania, tj. m. innymi za: 
złomowanie, usunięcie, składowanie, utylizację rumowiska lub usunięcie ubezpieczonego mienia, 
rozmontowanie, rozłożenie lub rozebranie ubezpieczonego mienia oraz ponowne jego 
zamontowanie, oszalowanie lub wzmocnienie ubezpieczonego mienia, montaż /rozbiórkę części 
niezdatnych do użytku i ich wywóz i inne podobne czynności będącej konsekwencją szkody 
ubezpieczonej na podstawie Umowy. 

 
17. Klauzula automatycznego wzrostu wartości kontraktu  

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 
ubezpieczenia strony postanowiły, że: 

 
1)  Jeżeli w okresie ubezpieczenia indywidualnego kontraktu określonym w polisie/certyfikacie 

wzrośnie całkowita wartość kontraktu ubezpieczonego na podstawie warunków określonych 
w Umowie, suma ubezpieczenia automatycznie zwiększy się, jednak nie więcej niż do 120% 
sumy ubezpieczenia zgłoszonej do ubezpieczenia na początku okresu ubezpieczenia; 

2)  Podniesienie sumy ubezpieczenia ponad 20% początkowej wartości kontraktu wymaga 
zgłoszenia tego faktu Ubezpieczycielowi i akceptacji Ubezpieczyciela . W takim wypadku, po 
dokonaniu końcowego odbioru obiektu kontraktowego/montażowego zostanie naliczona 
składka dodatkowa z tytułu zwiększenia sumy ubezpieczenia ponad 20% wg stawki 

określonej w §6 Umowy. 
 

18. Klauzula likwidacji drobnych szkód 
W przypadku szkód, których szacowana, całkowita wartość powyżej wysokości udziału własnego 
określonego w polisie nie przekracza 50.000 zł - na dzień jej powstania, Ubezpieczający ma 
prawo przystąpić, natychmiast po zgłoszeniu szkody, do likwidacji takiej szkody zachowując 
części uszkodzone oraz sporządzając uprzednio pisemny protokół o okolicznościach powstania 

takiej szkody oraz jej skutkach (wraz z dokumentacją zdjęciową). Protokół szkodowy powinien 

zawierać podpisy przedstawicieli Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, świadka zdarzenia lub 
osoby, która wykryła szkodę oraz, jeśli to możliwe, oświadczenie sprawcy szkody. Niezależnie od 
powyższych postanowień, Ubezpieczający ma obowiązek powiadomić o szkodzie odpowiednie 
organa Policji w przypadku, kiedy szkoda jest wynikiem lub może posiadać znamiona 
przestępstwa. 

 
19. Klauzula Leeway  
      Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 

ubezpieczenia strony postanowiły, że: 
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w przypadku szkody, zasada proporcjonalności stosowana będzie w przypadku kontraktu, 
którego wartość w momencie szkody przekraczać będzie 120% sumy podanej do ubezpieczenia. 
 

 
20. Klauzula – Kradzież zwykła  

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 

ubezpieczenia strony postanowiły, że: 
w odniesieniu do składowych, zainstalowanych, zamontowanych lub wbudowanych w ramach 
realizowanego kontraktu materiałów, instalacji, maszyn i urządzeń lub ich elementów, w 
rozumieniu Umowy, za kradzież zwykłą rozumie się kradzież bez śladów włamania.  

 
21. Klauzula – Kradzież z włamaniem (definicja-rozszerzenie) 

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 

ubezpieczenia strony postanowiły, że: 
W odniesieniu do składowanych, zainstalowanych, zamontowanych lub wbudowanych w ramach 
realizowanego kontraktu materiałów, instalacji, maszyn i urządzeń lub ich elementów, w 
rozumieniu Umowy, za kradzież z włamaniem rozumie się także dokonany zabór ww. mienia w 
wyniku jego odinstalowania lub wymontowania. 

 

Kradzież z włamaniem, rabunek /dokonane lub usiłowane/, kradzież zwykła, dewastacja: limit 
odpowiedzialności – 2.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w odniesieniu do 
wszystkich ubezpieczonych kontraktów ( Klauzula – Kradzież zwykła, Klauzula – 
Kradzież z włamaniem ( definicja-  rozszerzenie) przywołany limit jest wspólny dla 
tych klauzul). 

 
 

22. Klauzula limitu na zapobieżenie powstania szkody 
W wysokości 10% wartości indywidualnego zgłoszonego do ubezpieczenia kontraktu ponad 
wartość kontraktu, jednak nie więcej niż 4.000.000 zł na wszystkie zdarzenia w ramach Umowy 
generalnej. 

 
23. Klauzula wstrzymania prac 

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień Umowy strony 
postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o szkody powstałe w czasie całkowitego lub 
częściowego przerwania robót kontraktowych przed ich zakończeniem, będących przedmiotem 
ubezpieczenia. Ochroną ubezpieczeniową na mocy niniejszej klauzuli objęte są wykonane prace 
lub ubezpieczone mienie, na którym nie są prowadzone roboty w wyniku ich całkowitego lub 
częściowego przerwania w zakresie następujących ryzyk: ogień (pożar), wybuch, uderzenie 
pioruna, upadek statku powietrznego oraz huragan (17 m/s), powódź, deszcz nawalny, trzęsienie 

ziemi, kradzież i dewastacja. W razie ponownego podjęcia przerwanych całkowicie lub częściowo 
robót kontraktowych Ubezpieczyciel nie może odmówić odszkodowania za szkodę powstałą po 
podjęciu przerwanych robót na skutek przyczyny, która miała miejsce w okresie przerwania robót 
i będącej następstwem ich przerwania chyba, że ubezpieczony o niej wiedział lub z zachowaniem 
należytej staranności powinien był wiedzieć. 
Okres obowiązywania niniejszej klauzuli wynosi maksymalnie 3 miesiące łącznie na 
wszystkie przerwy w realizacji robót kontraktowych dla danego kontraktu. Niniejszy 

okres nie wlicza się do okresu ubezpieczenia, który ulega automatycznemu przedłużeniu. Nie ma 

to także wpływu na konsumpcję dodatkowego okresu ubezpieczenia określonego w klauzuli 
automatycznego przedłużenia okresu ubezpieczenia. 
Definicja zdarzeń: zgodnie z OWU mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 
  

 

24. Klauzula szkód w częściach wadliwych (do klauzuli 115/ 200) 
W przypadku wystąpienia szkody w ubezpieczonym mieniu wskutek wadliwego materiału, 
projektu lub wykonania, Ubezpieczyciel pokryje koszty wymiany lub naprawienia części wadliwie 
zaprojektowanych, wykonanych wadliwie lub z wadliwego materiału do maksymalnej kwoty 
1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w odniesieniu do pojedynczego kontraktu 
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ubezpieczonego na zasadach określonych w Umowie. Ubezpieczyciel pokrywa koszty poniesione 
w związku z poprawieniem, ulepszeniem bądź zmianą wadliwego projektu, materiałów lub 
wykonania, które ma na celu zapobieżenie szkodzie. Ubezpieczyciel nie pokryje jakichkolwiek 
kosztów poniesionych w związku z poprawieniem, ulepszeniem bądź zmianą wadliwego projektu, 
materiałów lub wykonania. Ubezpieczyciel nie pokryje również żadnych kosztów, o których mowa 
w niniejszej klauzuli, jeżeli szkoda nie wystąpiła. 

 
 

25. Klauzula automatycznego przedłużenia okresu ubezpieczenia 
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień Umowy strony 
postanowiły, że: 
W przypadku wydłużenia czasu realizacji ubezpieczonych robót objętych ochroną 

ubezpieczeniową na podstawie warunków ubezpieczenia i przekroczenia czasu podanego 

umowie jako okres ubezpieczenia, Ubezpieczyciel zobowiązuje się do bezskładkowego 
przedłużenia okresu ubezpieczenia, na wniosek Ubezpieczającego, na kolejne 90 dni licząc od 
dnia następnego po zakończeniu okresu ubezpieczenia. 
Jeśli wymagane ubezpieczenie przekroczy 90 dni, ubezpieczający zapłaci dodatkową obliczoną 
pro rata za okres przedłużenia od 91 dnia włącznie. 
Postanowienia niniejszej klauzuli nie dotyczą okresu trwania prób i testów (klauzula 100). 

 
Ochrona ubezpieczeniowa w przypadku przedłużenia jest udzielana automatycznie do momentu 
uzyskania protokołu odbioru końcowego. Ubezpieczający zobowiązuje się przesyłać 
Ubezpieczycielowi zestawienie kontraktów, których czas realizacji uległ wydłużeniu w terminie 
do 14 dni od zakończenia każdego trzymiesięcznego okresu obowiązywania niniejszej 
Umowy. Do zestawienia przedłużonych kontraktów załączone zostaną stosowne aneksy do 
kontraktów, potwierdzające nowy termin realizacji robót. 

 
W przypadku szkody i braku możliwości zakupu mienia do odtworzenia na wolnym rynku 
(konieczność wyprodukowania mienia na zamówienie) okres ochrony zostaje automatycznie, 
bezskładkowo wydłużony o czas dostarczenia zamówionego mienia i do ponownego rozpoczęcia 

prac kontraktowych. 
 

26. Klauzula nr 218 - Ubezpieczenie kosztów odnalezienia przecieku podczas kładzenia 
rurociągów 
Strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia, wynikający z rozdziału dotyczącego 
ubezpieczenia mienia (Sekcja I), o: 

 
1) koszty odnalezienia przecieku wykrytego podczas testu hydrostatycznego (z włączeniem 

kosztów wypożyczenia specjalistycznego sprzętu, jego eksploatacji i transportu), 

2) koszty robót ziemnych niezbędnych w celu wykrycia i naprawienia przecieku, pod warunkiem 
że: 
a) przeciek został spowodowany zdarzeniem podlegającym odszkodowaniu lub wadliwym 
wykonaniem prac, 
b) 25% procent szwów spawalniczych po wykonaniu szwów został prześwietlony promieniami 
Rentgena i jakiekolwiek wykryte usterki zostały usunięte. 

 

Odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody, o których mowa w niniejszej klauzuli, jest 

ograniczona do wysokości limitu odpowiedzialności 500.000 zł na jedno i wszystkie 
zdarzenia na testowany odcinek prac. 

 
27. Klauzula nr 219 - Postanowienia szczególne dotyczące kładzenia rurociągów za 

pomocą wiercenia kierunkowego przez rzeki, nasypy kolejowe, drogi itp. (dotyczy 

kontraktów w środowisku wodnym – ujętych w Planie Inwestycyjnym) 
 

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 
ubezpieczenia określonych we wniosku i w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Ryzyk 
Budowlano-Montażowych strony postanowiły, że odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody 
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powstałe podczas wiercenia kierunkowego przez rzeki, nasypy kolejowe, drogi itp. istnieje tylko 
wtedy, gdy odpowiednie badania gruntu zostały przeprowadzone przed rozpoczęciem prac, a 
wykonawca ma doświadczenie w wykonywaniu wiercenia kierunkowego. 
Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek: 

1) utraty głowicy wiertniczej, 
2) utraty lub zniszczenia płuczki wiertniczej (bentonitu). 

Dla szkód określonych w niniejszej klauzuli ustala się franszyzę redukcyjną w wysokości 10% 
odszkodowania, nie mniej jednak niż w wysokości ustalonej w umowie. 
 

28. Klauzula detonacji niewybuchów i niewypałów 
Zakres ochrony ubezpieczeniowej nie wyłącza odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody 
wynikłe w związku z detonacją niewybuchów, niewypałów lub innego rodzaju amunicji lub ich 

część w miejscu ubezpieczenia lub innym miejscu, jeżeli miejsce ubezpieczenia znalazło się w 

polu rażenia, Powyższe ma zastosowanie pod warunkiem, że obecność takich niewybuchów, 
niewypałów lub innego rodzaju amunicji nie wynika ze stanu wojny, który miał miejsce w 
momencie wystąpienia takich strat lub uszkodzeń. 
 

 
29. Klauzula kosztów napraw tymczasowych (nie stanowiących kosztu napraw 

ostatecznych). 
Ubezpieczyciel pokryje dodatkowe koszty napraw tymczasowych (podnoszących ostateczną 
wartość naprawy) do maksymalnej kwoty 250.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w 
odniesieniu do wszystkich ubezpieczonych kontraktów.  
 

30. Organy władzy publicznej 
1)  Niniejsze ubezpieczenie obejmuje uzasadnione, konieczne i udokumentowane koszty, 

opisane w pkt. 3) poniżej, poniesione w celu wypełnienia minimalnych wymogów 
wprowadzonych jakimikolwiek przepisami prawa lub regulacjami odnośnie rozbiórki, budowy, 
naprawy, zastąpienia lub użycia budynków lub innych struktur w miejscu ubezpieczenia, 
zawsze z zastrzeżeniem, że: 

a) takie przepisy prawa lub regulacje są w mocy w dniu powstania szkody, oraz 
b) poniesienie takich kosztów jest bezpośrednią konsekwencją powstania takiej szkody . 

2) Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje jakichkolwiek kosztów poniesionych w związku z 
przepisami prawa lub regulacjami, do których Ubezpieczony musiałby się zastosować gdyby nie 
doszło do powstania szkody. 
3) Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje: 
a) koszty naprawy lub odbudowy uszkodzonej lub zniszczonej części przedmiotu ubezpieczenia 
w sposób zgodny z wymogami przepisów prawa lub regulacji, o których mowa powyżej oraz 
b) koszty: 

i) rozbiórki nieuszkodzonych elementów przedmiotu ubezpieczenia oraz 
ii) jego odbudowy z użyciem materiałów i w sposób zgodny z takimi przepisami prawa lub 
regulacjami w części, w jakiej koszty te są wynikiem konieczności wyburzenia 
uszkodzonej/zniszczonej części przedmiotu ubezpieczenia w związku z obowiązkiem 
dostosowania się do takich przepisów prawa lub regulacji 
4) Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje jakichkolwiek kosztów będących bezpośrednim lub 
pośrednim wynikiem wprowadzenia jakichkolwiek przepisów prawa lub regulacji związanych z 

jakimkolwiek zanieczyszczeniem lub skażeniem, w szczególności w związku z obecnością 

jakichkolwiek trujących lub niebezpiecznych materiałów. 
5) Limit odpowiedzialności na każde zdarzenie wynikający z niniejszych postanowień nie 
przekroczy sumy faktycznych kosztów poniesionych na wyburzenie nieuszkodzonej części 
przedmiotu ubezpieczenia oraz mniejszej z poniższych kwot: 
a) uzasadnione, konieczne i udokumentowane faktyczne koszty, które byłyby niezbędne na 

odbudowanie w innej lokalizacji (z wyłączeniem kosztów zakupu ziemi) lub 
b) kosztów odbudowy w tej samej lokalizacji. 
 
Limit odpowiedzialności 500.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia. 
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31. Klauzula Cyber risk/ Klauzula IT 

W ramach niniejszej umowy ubezpieczenia Ubezpieczyciel odpowiada za szkody rzeczowe, przez 
które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem. 
W tym znaczeniu za szkodę rzeczową nie uważa się fizycznego uszkodzenia i/lub zniszczenia 
danych lub oprogramowania, a w szczególności jakichkolwiek niekorzystnych w nich zmian 

spowodowanych przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy. 
Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są: 
Szkody w danych i oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub uszkodzenia, w 
szczególności wszelkie niekorzystne w nich zmiany spowodowane przez skasowanie, uszkodzenie 
lub zmiany ich pierwotnej formy, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utrata 
zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności. 

Szkody w danych lub oprogramowaniu będące następstwem ograniczenia zakresu 

funkcjonalności, użytkowania lub dostępności do nich, a także powstałe w ich następstwie szkody 
związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności. 
       Jednakże – mimo wprowadzenia powyższych wyłączeń z ochrony ubezpieczeniowej oraz z 
zastrzeżeniem warunków, zakresu, postanowień i wyłączeń zapisanych w umowie ubezpieczenia  
- szkody rzeczowe w danych i oprogramowaniu są objęte ochroną. 

 

 
Klauzule do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – Sekcja II 
1. Klauzula OC pracodawcy w brzmieniu (opcja dodatkowo płatna, wymaga odrębnego  

zgłoszenia): 
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień Umowy strony postanowiły, 
że: Na mocy niniejszej klauzuli zakres ubezpieczenia rozszerza się o odpowiedzialność cywilną 
Ubezpieczonego z tytułu wypadków przy pracy w rozumieniu Ustawy z 30 października 2002r. o 
ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2002r. nr 199 poz. 
1673, z późniejszymi zmianami), w następstwie których ubezpieczony zobowiązany jest do naprawienia 
szkód poniesionych przez jego pracowników. 
Ubezpieczyciel z tytułu odpowiedzialności przyjętej na mocy niniejszej klauzuli wypłaca świadczenie w 
wysokości różnicy między świadczeniem przysługującym pracownikowi z tytułu poniesionej szkody 
ustalonym zgodnie z przepisami prawa cywilnego, a kwotą świadczenia należnego z ubezpieczenia 
społecznego na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób 
zawodowych. 
Ochrona ubezpieczeniowa udzielona na mocy niniejszej klauzuli nie obejmuje szkód: 

a) powstałych w pojazdach mechanicznych posiadanych przez pracowników, 
b) będących następstwem choroby zawodowej. 

Sumę gwarancyjną ustala się zgodnie z Tabelą z § 6 Umowy na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia. 
Limit odpowiedzialności 2.000.000 zł na zdarzenie i w agregacie max 100% wartości kontraktu. 
 
 

2. Klauzula 002 – Odpowiedzialność wzajemna w brzmieniu: 
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień Umowy strony 

postanowiły, że: Na mocy niniejszej Klauzuli włącza się do zakresu ochrony ubezpieczeniowej 
odpowiedzialność Ubezpieczonych za szkody rzeczowe i osobowe powodujące roszczenia 
pomiędzy Ubezpieczonymi na podstawie Umowy. 
Ubezpieczenie obejmuje wyłącznie roszczenia miedzy podmiotami wskazanymi w Umowie 
zgodnie z § 1 ust. 8 Umowy. 

 

3. Klauzula 120 – Wibracje, usunięcie lub osłabienie elementów nośnych - opcja w 
brzmieniu: 
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień Umowy strony 
postanowiły, że: 

1. Niniejszą klauzulą rozszerza się zakres ochrony ubezpieczenia o szkody powstałe 
bezpośrednio wskutek prowadzenia robót budowlano – montażowych, w mieniu osób 
trzecich, polegające na: 

a. jego częściowym lub całkowitym zawaleniu się; 
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b. jego uszkodzeniu nie powodującym całkowitego lub częściowego zawalenia się 
(uszkodzenia powierzchniowe, nie naruszające stabilności ubezpieczonego mienia ani 
też bezpieczeństwa jego użytkowników); 

2. Ubezpieczyciel przyjmuje, iż mienie u Ubezpieczającego jest w dobrym stanie 
technicznym. 

3. Ochrona obowiązuje po warunkiem stworzenia dokumentacji stanu „zerowego” oraz 

dokumentacji fotograficznej przed rozpoczęciem prac. Warunkiem jest również aby mienie 
objęte szkodą było utrzymane przed szkodą w dobrym stanie technicznym. 

 
Limit odpowiedzialności 4.000.000 na zdarzenie i w agregacie na kontrakt max. 100% wartości 
kontraktu. 

 
 

4.       Klauzula osób wizytujących w brzmieniu: 

1. Z zachowaniem warunków Umowy, Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony 
ubezpieczeniowej o odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone osobom wizytującym 
miejsce realizacji robót kontraktowych będącym pracownikami Ubezpieczającego lub 
innego podmiotu związanego z realizacją robót kontraktowych, lub będącym osobami 
świadczącymi usługi na rzecz Ubezpieczającego – pod warunkiem, że osoby takie przed 
wejściem na miejsce realizacji robót kontraktowych uzyskały zezwolenie jednostki 
odpowiedzialnej za realizację robót kontraktowych na przeprowadzenie wizytacji i 

przebywanie w miejscu realizacji robót kontraktowych oraz, że wizytacja odbywa się przy 
stałej obecności przedstawiciela jednostki odpowiedzialnej za realizację robót 
kontraktowych, z zachowaniem zasad BHP. 

2. Wypłata świadczenia na rzecz osoby poszkodowanej lub uprawnionej do otrzymania 
świadczenia następuje na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego 
zapadłego przeciwko sprawcy szkody lub ugody poszkodowanego z podmiotem 

odpowiedzialnym, za zgodą Ubezpieczyciela i stanowi nadwyżkę ponad świadczenie 
ustalone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na podstawie obowiązujących przepisów 
o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. 

3. Z zakresu ubezpieczenia w ramach niniejszej Klauzuli wyłączona pozostaje 
odpowiedzialność cywilna Ubezpieczającego jako pracodawcy za następstwa wypadków 
przy pracy. 

 

5. Klauzula 72 godzin, nagłe i przypadkowe zanieczyszczenie środowiska, w 
brzmieniu: 

1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 
ubezpieczenia strony postanowiły , że niniejszą klauzulą rozszerza się zakres ochrony 
ubezpieczeniowej o szkody osobowe i rzeczowe  wyrządzone osobom trzecim 
spowodowane wydzieleniem, rozrzuceniem, uwolnieniem lub wydobywaniem się dymu, 
oparów, sadz, wyziewów, kwasów, zasad, trujących substancji chemicznych, płynów lub 

gazów, odpadów lub innych środków drażniących, mogących powodować skażenie lub 
zanieczyszczenie, do ziemi lub na jej powierzchnię, lub do jakiegokolwiek strumienia, rzeki, 
jeziora, kanału czy innego zbiornika wodnego. 

2. Ubezpieczyciel odpowiada za szkody, o których mowa w ust. 1 w przypadku, gdy są 
spełnione następujące warunki łącznie: 
a. przyczyna wydzielenia, rozrzucenia, uwolnienia lub wydobywania się nie może być 

spodziewana ani zamierzona przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, przyczyna ta 
musi być nagła, przypadkowa, możliwa do zidentyfikowania, 

b. początek wydzielenia, rozrzucenia, uwolnienia lub wydobywania się musi mieć miejsce 
w okresie ubezpieczenia, 

c. wydzielenie, rozrzucenie, uwolnienie lub wydobywanie się musi być stwierdzone przez 
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego lub osoby trzecie w ciągu 72 godzin od momentu 
rozpoczęcia tego wydzielenia, rozrzucenia, uwolnienia lub wydobywania się, 

d. początek szkody osobowej lub rzeczowej spowodowanej wydzieleniem, rozrzuceniem, 
uwolnieniem lub wydobywaniem się musi nastąpić w ciągu 72 godzin od momentu 
rozpoczęcia wydzielenia, rozrzucenia, uwolnienia lub wydobywania się, 
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e. wszelkie roszczenia wynikające z niniejszej Klauzuli muszą być niezwłocznie zgłoszone 
do Ubezpieczyciela, nie później niż w ciągu 30 dni od rozpoczęcia wydzielenia, 
rozrzucenia, uwolnienia lub wydobywania się. 

3. Termin „uwolnienie" obejmuje, lecz nie ogranicza się do wszelkich następujących zjawisk: 
rozlanie, wyciek, wypompowanie, wylanie, emisja, opróżnienie, wtłoczenie, wyrzucenie lub 
usunięcie. 

4. Limit odpowiedzialności - 1.000.000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie 
ubezpieczenia  w odniesieniu do  pojedynczego ubezpieczonego kontraktu. 

               Dodatkowe wyłączenia:  
a. Ubezpieczenie nie obejmuje szkód w gruntach użytkowanych przez osoby objęte 

ubezpieczeniem na podstawie umów najmu, dzierżawy lub innej umowy 
cywilnoprawnej  

b. Ochroną nie jest objęta odpowiedzialność administracyjna określona ustawą o 

zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie  
5. Franszyza redukcyjna 10.000 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia  

 
6. Włączenie szkód w rzeczach   stanowiących przedmiot obróbki, naprawy lub innych       
    czynności  w ramach usług wykonywanych przez osoby objęte ubezpieczeniem   

1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 

ubezpieczenia określonych we wniosku i w ogólnych warunkach ubezpieczenia , strony 
postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o szkody w rzeczach (ruchomych lub 
nieruchomych)  stanowiących przedmiot obróbki, naprawy lub innych czynności 
wykonywanych przez osoby objęte ubezpieczeniem, powstałe w czasie ich wykonywania. 

2. W razie wątpliwości w ustaleniu, w oparciu o zapisy umowy zawartej przez osoby objęte   
ubezpieczeniem z poszkodowanym,  czy przedmiotem obróbki, naprawy lub innych czynności 
jest cała rzecz, czy jej część, za przedmiot tych  czynności uznaje się  możliwą do 

wyodrębnienia pod względem funkcjonalnym lub konstrukcyjnym  część rzeczy poddaną 
obróbce, naprawie lub innym  czynnościom . 

3. Ubezpieczenie nie obejmuje: 
1)  szkód w rzeczach, z których osoby objęte ubezpieczeniem korzystały na podstawie umowy 

najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu albo innego pokrewnego stosunku prawnego, 
2)  utraty rzeczy nie wynikającej z ich zniszczenia lub uszkodzenia, 

3)  szkód w wartościach pieniężnych i wszelkiego rodzaju dokumentach, 
4)  szkód wyrządzonych podczas prac ładunkowych wszelkiego rodzaju. 

4. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody, o których mowa w ust. 1, ograniczona jest do 
wysokości sublimitu odpowiedzialności w wysokości 1.000.000 zł na jedno i wszystkie 
zdarzenia. 

 
7. Klauzula  - wyłączenie ryzyka azbestu 

Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są wszelkie szkody rzeczowe i osobowe, 
wynikające z     kontaktu z azbestem lub materiałami zawierającymi azbest oraz powstałe 
podczas lub w następstwie ich przerabiania, przetwarzania, magazynowania, utylizacji, a także 
innych procesów lub czynności, podczas których występuje niebezpieczeństwo oddziaływania 
azbestu 

 
 

Klauzule pozostałe ogólne:  

 
1. Klauzula Zachowania Terminu:  

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejsza klauzulą postanowień Umowy, strony 
uzgodniły, że: 
W każdym przypadku określania w warunkach ubezpieczenia terminu na zgłoszenie szkody do 

Ubezpieczyciela lub wykonanie innych czynności z Umowy, zapis mówiący o tym terminie zostanie 
rozszerzony o frazę: „W przypadku, gdy upływ terminu umownego przypada na dni ustawowo 
wolne od pracy termin przedłuża się do pierwszego dnia roboczego, jaki następuje po terminie 
określonym w Umowie”. 
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2. Klauzula Reprezentantów: 
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień Umowy, strony 
uzgodniły, że: 
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa 
wyłącznie przez Ubezpieczającego. 
Jednocześnie Ubezpieczyciel odpowiada za szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa. 

Za Ubezpieczającego rozumie się wyłącznie zarząd i wspólników uprawnionych do prowadzenia 
spraw spółki.  
W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek niniejsze postanowienia stosuje się 
odpowiednio do Ubezpieczonego. 

 
3. Klauzula Terminu Wykonania Zobowiązań: 

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień Umowy, w tym 

określonych we wniosku i OWU strony uzgodniły, że: 
We wzajemnych rozliczeniach wynikających z Umowy, termin płatności uważa się za zachowany, 
jeżeli obciążenie rachunku bankowego dłużnika na rzecz wierzyciela nastąpiło najpóźniej w 
ostatnim dniu terminu, pod warunkiem, że na rachunku dłużnika znajdowała się wystarczająca 
dla wykonania operacji ilość środków pieniężnych. 
 

4. Klauzula Prolongaty: 
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień Umowy, strony 
uzgodniły, że: 
a/ Brak opłaty składki ubezpieczeniowej bądź którejkolwiek jej raty pomimo upływu terminu jej 
płatności nie może być podstawą do wypowiedzenia/odstąpienia od umowy ubezpieczenia ani 
skutkować brakiem/wygaśnięciem/zawieszeniem ochrony ubezpieczeniowej lub ustaniem 
odpowiedzialności ze skutkiem natychmiastowym. 

b/ W takim wypadku Ubezpieczyciel ma prawo wyznaczyć kolejny, nie krótszy niż 14-dniowy, 
termin liczony od dnia otrzymania przez Ubezpieczającego na piśmie wezwania do uiszczenia 
składki bądź jej raty, z podaniem sankcji w przypadku braku zapłaty składki w wyznaczonym 
terminie przewidzianej w przepisach prawa.  

c/ Wypowiedzenie/odstąpienie od umowy bądź wygaśnięcie ochrony/ustanie odpowiedzialności 
jest możliwe dopiero począwszy od dnia następującego po upływie dodatkowego terminu 

płatności składki bądź jej raty, o ile do dnia poprzedniego włącznie nie nastąpiło obciążenie 
rachunku bankowego Ubezpieczającego zgodnie z pkt. c/ powyżej.  
 

5. Klauzula Ratalna: 
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień Umowy, strony 
uzgodniły, że:  
W przypadku rozłożenia płatności składki na raty, z chwilą uznania przez Ubezpieczyciela 

roszczenia z tytułu szkody objętej ubezpieczeniem, Ubezpieczający nie może zostać zobowiązany 
do natychmiastowej zmiany terminu płatności składki, uregulowania pozostałej do zapłacenia 
części składki. Jednocześnie z wypłacanego odszkodowania nie zostanie potrącona kwota 
odpowiadająca wysokości nieopłaconych dotychczas rat składki ani kosztów manipulacyjnych 
/kosztów obsługi Umowy/. 
 

6. Klauzula Ustalenia Okoliczności Szkody: 

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień Umowy strony 

uzgodniły, że: 
Ubezpieczyciel jest zobowiązany – po otrzymaniu zawiadomienia o wypadku ubezpieczeniowym - 
prowadzić postępowanie likwidacyjne zmierzające do ustalenia i wyjaśnienia okoliczności 
związanych ze szkodą oraz wysokością szkody, w szczególności wypłacić odszkodowanie bez 
względu na toczące się w związku ze szkodą inne postępowanie, w tym sądowe lub 

przygotowawcze, chyba, że postępowanie dotyczy odpowiedzialności Ubezpieczyciela.  
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Suma ubezpieczenia 

1. Sumą ubezpieczenia dla ubezpieczenia mienia – Sekcja I: 

1) dla obiektu będącego przedmiotem robót kontraktowych - wartość pojedynczego kontraktu 
maksymalnie 50.000.000 zł 

2) dla sprzętu, wyposażenia miejsca realizacji robót kontraktowych oraz tymczasowych 
obiektów w miejscu realizacji robót kontraktowych (z wyłączeniem ciężkich maszyn 

budowlanych) – limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: 500.000 zł w 
odniesieniu do pojedynczego kontraktu; 

3) na środek transportu - limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: 2.000.000 
zł. 

2. Suma gwarancyjna ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej - Sekcja II dla każdego kontraktu 
wynosi 4.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, nie więcej niż 100% wartości 

kontraktu. 

 

Stawka ubezpieczeniowa 

1. Stawka łączna (obie sekcje) za wykupienie ochrony ubezpieczeniowej wynosi:  

1,2‰  

 

Składka ubezpieczeniowa 

1. Składka za ubezpieczenie pojedynczego kontraktu – Sekcja I i II, stanowi iloczyn sumy 
ubezpieczenia stanowiącej wartość kontraktu i stawki określonej powyżej powiększonej o 
składkę dodatkową za rozszerzenia dodatkowo płatne. 

2. Składkę za ubezpieczenie kontraktu (Sekcja I i Sekcja II) oraz składkę dodatkową, wyliczone w 

oparciu o zasady określone w niniejszym paragrafie, płatne są każdorazowo przez 
Ubezpieczającego (Wykonawcę) na podstawie Dokumentu Ubezpieczeniowego w terminie w nim 
określonym. Ubezpieczyciel ma 7 dni na jego wystawienie.  

3. Składka płatna jest jednorazowo. 

4. Składki będą płatne na konto Ubezpieczyciela podane w Dokumentach Ubezpieczeniowych. 

5. W przypadku, kiedy końcowa wartość kontraktu zostanie zwiększona, Ubezpieczyciel naliczy 
składkę dodatkową proporcjonalnie do zwiększenia końcowej wartości kontraktu.  

6. W przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy Generalnej, rozliczenie wzrostu wartości 
poszczególnych kontraktów nastąpi poprzez wystawienie aneksu do  Dokumentu 

Ubezpieczeniowego potwierdzającego wzrost wartości poszczególnego kontraktu. 

  

 

Dokument ubezpieczenia 

Dla każdego kontraktu w ramach Umowy będzie wystawiany dokument ubezpieczeniowy, 
określający nazwę Wykonawcy, ubezpieczany kontrakt, sumę ubezpieczenia, wysokości 
składki, itp. 

 

 

 

 



 

UMOWA GENERALNA 
UBEZPIECZENIA RYZYK 

KONTRAKTOWYCH 

(CAR/EAR) 

PERN S.A. 

 

 

               

 

 

15 

 

Franszyzy redukcyjne  

 

W umowie ubezpieczenia ma mają zastosowanie następujące wysokości franszyz dla 
pojedynczego kontraktu - na jedno zdarzenie: 

 

1. Ubezpieczenie mienia - Sekcja I 

1) Powódź, deszcz nawalny oraz osunięcie się ziemi na skutek powodzi lub deszczu nawalnego: 
15.000 zł 

2) Pozostałe żywioły: 10.000 zł 

3) Pożar, wybuch, Klauzula 119, Klauzula 113/200: 5.000 zł; 

4) Klauzula 003 i 004: 10.000 zł; 

5) Klauzula 201:  10% odszkodowania, min. 10.000 zł; 

6) Klauzula 115, 200: 10.000 zł; 

7) Klauzula 100:  10.000 zł; 

8) Klauzula 219:  10% szkody, min. 15.000 zł (dot. kontraktów w środowisku wodnym 
ujętych w Planie Inwestycji) 

9) Pozostałe szkody: 5.000 zł. 

10) Pozostałe szkody (kontrakty w środowisku wodnym): 15.000 zł lub 10%, min. 15.000 zł  

11) Wadliwa część: 10% odszkodowania min 10.000 zł  

 12)  Sprzęt, zaplecze, wyposażenie miejsca realizacji robót kontraktowych: 1.000 zł 

       13) Kradzież z włamaniem, rabunek, dewastacja: 5% odszkodowania, ale nie mniej niż        

1.000 zł, jednak nie więcej niż 8.000 zł 

14) Kradzież zwykła: 10% odszkodowania, ale nie mniej niż 1.000 zł 

Seria zdarzeń szkodowych powstałych na skutek jednego kataklizmu tj.: powódź, deszcz  
nawalny, huragan traktowana jest jako jedno zdarzenie i jest potrącana tylko jedna franszyza 
redukcyjna określona w Umowie. 

 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – Sekcja II 

Franszyza wynosi 1.000 zł dla każdego zdarzenia, za wyjątkiem Klauzuli środowiskowej 72h, dla 
której ma zastosowanie franszyza 10.000 zł dla każdego zdarzenia. 

 
 

Załączniki: 
 

1. Formularz zgłaszania kontraktów do ubezpieczenia. 
 

2. Procedura likwidacji szkód oraz procedury związane z likwidacją szkód w ubezpieczonym 
mieniu. 



 

UMOWA GENERALNA 
UBEZPIECZENIA RYZYK 

KONTRAKTOWYCH 

(CAR/EAR) 

PERN S.A. 

 

 

               

 

 

 

 
ZGŁOSZENIE KONTRAKTU  

 
DO UMOWY NR ..................................... 

 

Uwaga!  

1) Zgłoszenie powinno być przesłane w terminie 30 dni od zawarcia kontraktu, ale nie później niż 
14 dni od przekazania miejsca realizacji robót kontraktowych 

 

1. TYTUŁ KONTRAKTU,  

 

 

 

 

2. LOKALIZACJA PRAC KONTRAKTOWYCH  

 

 

 

 

3. NAZWA I ADRES GENERALNEGO WYKONAWCY (płatnika składki) 

 

 

 

 

4. OKRES REALIZACJI KONTRAKTU  

OKRES TRWANIA UMOWY: 

OD:………………………………………  DO:………………………………… 

WEJŚCIE NA PLAC BUDOWY:  

OD:………………………………………  DO:………………………………… 

 

5. WARTOŚĆ KONTRAKTU (kwota netto) 

 

Wartość kontraktu:        __________________ zł 

Wartość materiałów dostarczanych przez Zleceniodawcę:  __________________ zł 

jeśli nie jest ujęta w wartości kontraktu! 

 

RAZEM:        ________________ zł 
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UWAGI: 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga!  

Wraz ze zgłoszeniem należy przesłać kopię kontraktu (skan).  

 

 

…………………………, dnia ____________ 20………_r.  

 

 

Podpis i pieczęć zgłaszającego w imieniu Ubezpieczającego 
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PROCEDURA LIKWIDACJI SZKÓD 

PROCEDURY ZWIĄZANE Z LIKWIDACJĄ SZKÓD W UBEZPIECZONYM MIENIU 

 

§ 1 

W procedurze likwidacji szkód obowiązują postanowienia zawarte w Umowie i Dokumentach Ubezpieczeniowych 
oraz OWU. Niniejsza procedura stanowi załącznik do Umowy i zawiera postanowienia uszczegóławiające zapisy 
w Umowie. Powyższe postanowienia mają pierwszeństwo przed zapisami w OWU.  

 

§ 2 

Proces likwidacji szkód odbywa się przy udziale brokerów w zakresie i w sposób opisany w dalszej części 
niniejszej procedury. 

 

§ 3 

Podstawowe obowiązki 

W przypadku szkody: 

1. Ubezpieczający/Ubezpieczony jest zobowiązany: 

a) niezwłocznie, od chwili uzyskania wiadomości o szkodzie, powiadomić odpowiednio organy 
dochodzeniowe lub środowiskowe o każdej szkodzie, co do której istnieje uzasadnione 
podejrzenie, że powstała wskutek przestępstwa, jak również o szkodzie środowiskowej; 

b) użyć dostępnych środków w celu zmniejszenia rozmiaru szkody oraz zabezpieczenia 
bezpośrednio zagrożonego mienia przed dalszą szkodą; 

c) niezwłocznie, nie później jednak niż 7 dni roboczych od daty powstania szkody lub powzięcia o 
niej wiadomości zawiadomić - za pośrednictwem brokera - Ubezpieczyciela o szkodzie poprzez 
przekazanie zawiadomienia według „Wzoru zgłoszenia szkody” - załącznik nr 1 do niniejszej 
procedury, o każdym zdarzeniu szkodowym, przekazując dostępne dane i informacje – za 
pośrednictwem brokera - do Ubezpieczyciela; 

d) Ubezpieczający/Ubezpieczony ma obowiązek pozostawić bez zmian miejsce szkody do czasu 
przybycia przedstawiciela Ubezpieczyciela, chyba, że zmiana jest niezbędna w celu 
zabezpieczenia mienia pozostałego po szkodzie, zmniejszenia szkody lub, gdy grozi to 

zatrzymaniem procesu produkcyjnego lub zakłóceniem pracy przedsiębiorstwa, a także, gdy 
powstała szkoda stwarza zagrożenie dla środowiska naturalnego, zagraża życiu lub zdrowiu 
ludzkiemu, stwarza zagrożenie powstania zamieszek lub aktów przemocy mogących mieć 
wpływ na pracę Baz Paliw Ubezpieczającego lub gdy szkoda powodowała inne zagrożenie, a 
także gdy zmiana była nakazana przez organy państwowe (np. UDT, Nadzór Budowlany itp.); 
Ubezpieczyciel nie może się powoływać na to postanowienie, jeżeli nie rozpoczął oględzin w 
terminie 2 dni roboczych od daty zawiadomienia go o szkodzie. Ubezpieczający może także 
wcześniej przystąpić do usunięcia szkody za zgodą Ubezpieczyciela; 

e) w przypadku szkód, których szacunkowa, całkowita wartość na dzień powstania nie 
przekracza kwoty 50.000 ZŁ liczone ponad franszyzę, Ubezpieczający ma prawo przystąpić do 
robót naprawczych natychmiast po uzyskaniu informacji o szkodzie. Obowiązany jest jednak 
powiadomić niezwłocznie Ubezpieczyciela o szkodzie tj. zgłosić szkodę według „Wzoru 
zgłoszenia szkody” - załącznik nr 1 oraz sporządzić i przekazać do Ubezpieczyciela  pisemny 
Protokół  z oględzin szkody – załącznik nr 2 wraz z dokumentacją zdjęciową i fakturami bądź 
kalkulacją kosztów. Protokół powinien być podpisany przez przedstawicieli Ubezpieczającego/ 
Ubezpieczonego i brokera. Pozostałe działania Ubezpieczającego są zgodne z wymienionymi w 
pkt a, b ,d, f, g niniejszego ustępu, 

f) umożliwić Ubezpieczycielowi wykonanie czynności niezbędnych do ustalenia okoliczności oraz 
rozmiaru szkody, w tym udzielić wszelkich niezbędnych wyjaśnień i dokumentów, 

g) dokonać naprawy ubezpieczonego mienia w sposób właściwy i bez nieuzasadnionych 
opóźnień, 
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2. Ubezpieczyciel jest zobowiązany: 

a) bezzwłocznie przystąpić do rozpoczęcia działań mających na celu ustalenie stanu faktycznego, 
odpowiedzialności za zdarzenie oraz rozmiaru szkody; 

b) w razie konieczności dokonania wizyty na miejscu zdarzenia ustalić z Ubezpieczającym termin 
i dokonać oględzin oraz sporządzić Protokół z oględzin szkody przy udziale Ubezpieczającego i 
brokera, w którym wskazana zostanie lista dokumentów niezbędnych do likwidacji szkody. 
Oględziny powinny być dokonane w ciągu 2 dni roboczych od powiadomienia o zdarzeniu. Nie 
dokonanie oględzin w tym terminie nie może być podstawą do wstrzymania działań 
związanych z likwidacją szkody przez Ubezpieczyciela; 

c) w przypadkach likwidacji szkody bez dokonania oględzin miejsca szkody, w ciągu 5 dni 
roboczych od zgłoszenia szkody, przygotować i wysłać Ubezpieczającemu i brokerowi, wykaz 
dokumentów i informacji niezbędnych do przeprowadzenia procesu likwidacji szkody i wypłaty 
odszkodowania; 

d) udostępnić Ubezpieczającemu w wersji elektronicznej informacje i dokumenty, które miały 
wpływ na ustalenie odpowiedzialności odszkodowawczej i wysokości odszkodowania, w 
szczególności ekspertyzę powołanego przez Ubezpieczyciela rzeczoznawcy wraz ze 
sporządzonymi przez niego kosztorysami usuwania skutków szkody; 

e) dokonać wypłaty bezspornego odszkodowania w ciągu 30 dni od daty otrzymania 
zawiadomienia o szkodzie; gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych 
do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela albo wysokości odszkodowania nie było 
możliwe, jego wypłata nastąpi w ciągu 14 dni od dnia, w którym zostały przekazane wszystkie 
posiadane przez Ubezpieczającego informacje dotyczące szkody; Ubezpieczyciel jest 
zobowiązany prowadzić postępowanie likwidacyjne zmierzające do ustalenia i wyjaśnienia 
okoliczności związanych ze szkodą oraz wysokością szkody, w szczególności wypłacić 
odszkodowanie bez względu na toczące się w związku ze szkodą inne postępowanie, w tym 
sądowe lub przygotowawcze, chyba że postępowanie dotyczy odpowiedzialności 
odszkodowawczej Ubezpieczyciela; 

f) podać wraz z każdą decyzją ubezpieczeniową podstawę prawną i wskazać okoliczności 
uzasadniające ustalenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela oraz wypłatę całkowitą, częściową 
lub odmowę wypłaty odszkodowania, informując o sposobie rozwiązania sprawy, w 
szczególności o możliwości dalszego dochodzenia roszczeń. 

g) poinformować Ubezpieczonego i brokera o powołaniu likwidatora szkody. 

3. W przypadku oględzin przez Ubezpieczyciela, Strony sporządzają Protokół z oględzin szkody według 
wzoru stanowiącego Załącznik nr 2. Dopuszcza się sporządzenie Protokołu w innej formie jednak 
wymagany jest zakres zgodny z podanym wzorem protokołu. W przypadku szkód opisanych w ust. 1 
lit. c) powyżej Ubezpieczony sporządzi protokół w oparciu o załącznik nr 2 do niniejszej procedury. 

 

§ 4 

Dokumentacja 

1. Ubezpieczony zobowiązany jest do każdorazowego sporządzenia: 

1) dokumentacji okoliczności zdarzenia, np.: protokół szkody, notatka służbowa, pisemne 
potwierdzenie czynności podejmowanych przez właściwe służby (Policję, Straż Pożarną), opinie 
lub ekspertyzy dotyczące przyczyn i zakresu uszkodzeń oraz możliwości dokonania naprawy, 
dokumentacja fotograficzna, jak również techniczna uszkodzonego mienia, protokoły przeglądów i 
konserwacji oraz inna dokumentacja); 

2) dokumentacji uzasadniającej roszczenie, np.: wyciągi z ewidencji mienia dla przedmiotu objętego 
szkodą, dokumenty potwierdzające wydatki poniesione na likwidację szkody (umowy na 
wykonanie prac remontowo-naprawczych bądź na zakup nowego mienia, faktury, kosztorysy lub 
kalkulacje, wartość odzyskanych materiałów, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie etc.) 
lub inne dokumenty. 

2. każda dokumentacja powinna być opatrzona odpowiednim opisem, wskazującym co najmniej datę, 
przedmiot i miejsce szkody, której dotyczy, a także niezbędnymi wyjaśnieniami w zakresie zagadnień, 
do których się odnosi. 
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PROCEDURY ZWIĄZANE Z LIKWIDACJĄ SZKÓD Z UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ 

 

§ 5 

Podstawowe obowiązki 

1. W razie zajścia zdarzenia, które może spowodować roszczenie poszkodowanego względem 
Ubezpieczonego, związane z odpowiedzialnością cywilną będącą przedmiotem ubezpieczenia lub w 
razie wniesienia roszczeń bezpośrednio do Ubezpieczonego lub otrzymania pozwu, 
Ubezpieczający/Ubezpieczony jest zobowiązany odpowiednio do sytuacji: 

a) niezwłocznie, od chwili uzyskania wiadomości o szkodzie, powiadomić odpowiednio organy 
dochodzeniowe lub środowiskowe o każdej szkodzie, co do której istnieje uzasadnione 
podejrzenie, że powstała wskutek przestępstwa, jak również o szkodzie środowiskowej; 

b) użyć dostępnych środków w celu zmniejszenia rozmiaru szkody oraz zabezpieczenia 
bezpośrednio zagrożonego mienia przed dalszą szkodą; 

c) niezwłocznie, nie później jednak niż 7 dni roboczych od daty powstania szkody lub powzięcia o 
niej wiadomości zawiadomić - za pośrednictwem brokera - Ubezpieczyciela o szkodzie, poprzez 
przekazanie zawiadomienia według „Wzoru zgłoszenia szkody”- załącznik nr 1 do niniejszej 
procedury, o każdym zdarzeniu szkodowym, przekazując dostępne dane i informacje – za 
pośrednictwem brokera - do Ubezpieczyciela;  

d) podjąć aktywną współpracę z Ubezpieczycielem i brokerem w celu wyjaśnienia wszelkich 
okoliczności i przyczyn powstania szkody oraz ustalenia jej rozmiaru; 

e) przekazać do Ubezpieczyciela i brokera, w zakresie wynikającym z informacji przekazanej 
przez Ubezpieczyciela na podstawie ust. 2 lit. c/ poniżej, dokumenty dotyczące okoliczności 
związanych z powstałą szkodą wraz z własnym stanowiskiem odnośnie swojej 
odpowiedzialności za powstałą szkodę; 

f) na wniosek Ubezpieczyciela udzielić wyjaśnień i dostarczyć, w miarę posiadanych środków i 
możliwości, dowody niezbędne do ustalenia okoliczności związanych z powstałą szkodą oraz 
umożliwić przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego; 

g) stosować się do zaleceń ze strony Ubezpieczyciela i wspólnych uzgodnień w zakresie 
prowadzonego postępowanie likwidacyjnego; 

h) w wypadku pozwu – w odpowiedzi na pozew przypozwać do procesu Ubezpieczyciela w 
charakterze interwenienta ubocznego, 

i) przesłać do Ubezpieczyciela otrzymane orzeczenia sądu wydane w sprawie związanej z 
powstałą szkodą w terminie umożliwiającym Ubezpieczycielowi zajęcie stanowiska odnośnie 
wniesienia środka odwoławczego. 

j) Ubezpieczający/Ubezpieczony ma obowiązek pozostawić bez zmian miejsce szkody do czasu 

przybycia przedstawiciela Ubezpieczyciela chyba, że zmiana jest niezbędna w celu 
zabezpieczenia mienia pozostałego po szkodzie, zmniejszenia rozmiarów szkody lub, gdy grozi 
to zatrzymaniem procesu produkcyjnego lub zakłóceniem pracy przedsiębiorstwa a także, gdy 
powstała szkoda stwarza zagrożenie dla środowiska naturalnego, zagraża życiu lub zdrowiu 
ludzkiemu, stwarza zagrożenie powstania zamieszek lub aktów przemocy mogących mieć 
wpływ na pracę Baz Paliw Ubezpieczającego lub, gdy szkoda powodowała inne zagrożenie a 
także, gdy zmiana była nakazana przez organy państwowe (np. UDT, Nadzór Budowlany itp.); 
Ubezpieczyciel nie może się powoływać na to postanowienie, jeżeli nie rozpoczął oględzin w 
terminie 2 dni roboczych od daty zawiadomienia go o szkodzie. Ubezpieczający może także 
wcześniej przystąpić do usunięcia szkody za zgodą Ubezpieczyciela. 

2. W razie zajścia zdarzenia Ubezpieczyciel jest zobowiązany: 

a) bezzwłocznie przystąpić do rozpoczęcia działań mających na celu ustalenie stanu faktycznego, 
odpowiedzialności za zdarzenie oraz rozmiaru szkody; 

b) w razie konieczności dokonania wizyty na miejscu zdarzenia ustalić z Ubezpieczającym termin i 
dokonać oględzin oraz sporządzić Protokół z oględzin szkody przy udziale Ubezpieczającego i brokera, 
w którym wskazana zostanie lista dokumentów niezbędnych do likwidacji szkody. Oględziny powinny 
być dokonane w ciągu 2 dni roboczych od powiadomienia o zdarzeniu. Nie dokonanie oględzin w tym 
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terminie nie może być podstawą do wstrzymania działań związanych z likwidacją szkody przez 
Ubezpieczyciela; 

c) w przypadkach likwidacji szkody bez dokonania oględzin miejsca szkody, w ciągu 5 dni roboczych od 
zgłoszenia szkody, przygotować i wysłać Ubezpieczającemu i brokerowi, wykaz dokumentów i 
informacji niezbędnych do przeprowadzenia procesu likwidacji szkody i wypłaty odszkodowania; 

d) udostępnić Ubezpieczającemu w wersji elektronicznej informacje i dokumenty, które miały wpływ na 
ustalenie odpowiedzialności odszkodowawczej i wysokości odszkodowania, w szczególności ekspertyzę 
powołanego przez Ubezpieczyciela rzeczoznawcy wraz ze sporządzonymi przez niego kosztorysami 
usuwania skutków szkody; 

e) dokonać wypłaty bezspornego odszkodowania w ciągu 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o 
szkodzie; gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia 
odpowiedzialności Ubezpieczyciela albo wysokości odszkodowania nie było możliwe, jego wypłata 
nastąpi w ciągu 14 dni od dnia, w którym zostały przekazane wszystkie posiadane przez 
Ubezpieczającego informacje dotyczące szkody; Ubezpieczyciel jest zobowiązany prowadzić 
postępowanie likwidacyjne zmierzające do ustalenia i wyjaśnienia okoliczności związanych ze szkodą 
oraz wysokością szkody, w szczególności wypłacić odszkodowanie bez względu na toczące się w 
związku ze szkodą inne postępowanie, w tym sądowe lub przygotowawcze, chyba że postępowanie 
dotyczy odpowiedzialności odszkodowawczej Ubezpieczyciela; 

f) podać wraz z każdą decyzją ubezpieczeniową podstawę prawną i wskazać okoliczności uzasadniające 
ustalenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela oraz wypłatę całkowitą, częściową lub odmowę wypłaty 
odszkodowania, informując o sposobie rozwiązania sprawy, w szczególności o możliwości dalszego 
dochodzenia roszczeń. 

g) poinformować Ubezpieczonego i brokera o powołaniu likwidatora szkody. 

3. W przypadku oględzin przez Ubezpieczyciela, Strony sporządzają Protokół z oględzin szkody według 
wzoru stanowiącego Załącznik nr 2. Dopuszcza się sporządzenie Protokołu w innej formie jednak 
wymagany jest zakres zgodny z podanym wzorem protokołu. W przypadku szkód opisanych w punkcie 
§ 3 ust. 1 lit. e) Ubezpieczony sporządzi protokół w oparciu o załącznik nr 2 do niniejszej Procedury. 

4. Ubezpieczyciel jest uprawniony do przejęcia prowadzenia, w imieniu ubezpieczonych, obrony przed 
roszczeniami, do zaspokojenia roszczeń, dochodzenia roszczeń. 

5. Ubezpieczony nie może uznać odpowiedzialności ani podjąć żadnego zobowiązania związanego z 
odszkodowaniem bez pisemnej zgody Ubezpieczyciela przed zakończeniem procedury likwidacji szkody 
przez Ubezpieczyciela 

 

§ 6 

Dokumentacja 

Ubezpieczony zobowiązany jest do: 

1) sporządzenia dokumentacji zdarzenia w postaci notatki służbowej lub protokołu spisanego na 
okoliczność powstania szkody (data i miejsce powstania szkody, okoliczności i przyczyny powstania 
szkody oraz dane osób poszkodowanych) – w zakresie posiadanych informacji; 

2) sporządzenia dokumentacji fotograficznej z miejsca zdarzenia; 

3) przekazania otrzymywanego pisma poszkodowanego, kopię pozwu, orzeczenia sądu itp. 

4) sporządzenia i przekazania wszelkiej innej dotyczącej szkody dokumentacji, mogącej mieć znaczenie 
dla ustalenia odpowiedzialności za szkodę, w posiadaniu której Ubezpieczony się znajduje lub o której 
przygotowanie wystąpi Ubezpieczyciel. 
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§ 7 

Załączniki 

Załączniki do Procedury: 

1. Druk zgłoszenia szkody 

2. Protokół z oględzin szkody 
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WZÓR ZGŁOSZENIA SZKODY Załącznik nr 1 

 

DRUK ZGŁOSZENIA SZKODY  

Ubezpieczyciel  

Ubezpieczenie 

(zaznaczyć właściwe) 

 ubezpieczenie ryzyk kontraktowych (CAR) 

 ubezpieczenie OC Pracodawcy 

Adresat zgłoszenia: 

Zgłoszenie należy przesłać do: szkody_grupapern@eib.com.pl 

Kontakt: Patryk CIOK (EIB) tel. 56 66 93 468, kom. + 48 887 491 402  
patryk.ciok@eib.com.pl 

Ubezpieczający: 
PERN S.A. 

09-410 Płock, ul. Wyszogrodzka 133, 

Ubezpieczony: 
 

 

Poszkodowany/poszkodowani: 

(wypełnić tylko w przypadku gdy 

poszkodowanym nie jest  
PERN S.A.) 

 

Nazwa banku, nr konta do 
wypłaty odszkodowania: 

Bank …………………………………………………. nr …………………………………………………….. 

 

Data i godzina szkody: 

(zaistnienia/ujawnienia) 

 

Data: ............ /............ /............ Godzina: ............ : ............ 

Miejsce szkody:  

(adres wraz z kodem pocztowym) 
 

Wstępna przyczyna i 
okoliczności powstania 
szkody: 

 

Przedmiot szkody (z podaniem 
uszkodzonych elementów): 

(krótki opis, nr. inwentarzowy) 

 

Orientacyjna wartość szkody 
lub wysokość roszczenia 
poszkodowanego: 

……………………..zł 

Data zawiadomienia  

Jednostki Policji/ 
Straży/Organów dochodzenia:  

(nazwa i adres wraz z kodem 
pocztowym) 

 

Uwagi  

(w tym ewentualnie spodziewane 
 

mailto:szkody_grupapern@eib.com.pl
mailto:patryk.ciok@eib.com.pl
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dalsze działania w związku ze 
szkodą) 

Imię i nazwisko zgłaszającego Imię                              Nazwisko:                                       Tel.:    

Kontakt w sprawie oględzin Imię                              Nazwisko:                                       Tel.:    

…………………...,  …….. / …….. / ……..  
 

 

Miejscowość i data Imię i nazwisko osoby zgłaszającej Podpis 
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WZÓR PROTOKOŁU SZKODY - Załącznik nr 2 

 

Dokument 
Ubezpieczeniowy nr  

………………………………………………………………………………………………… 

Ubezpieczenie: ………………………………………………………………………………………………… 

Okres ubezpieczenia:   -  -  ÷  -  -  

Data szkody:  -  -  

Data spisania protokołu:   -  -  

 

PROTOKÓŁ SZKODY 

 

 

Powstałej wskutek/ roszczenie wskutek: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………… 

/podać przyczynę/ 

  

1. Nazwa firmy: 
..........................................................................................................................................

.................................................... 

2. Adres Ubezpieczonego/Ubezpieczającego: 

……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………
…………….. 

3. Miejsce powstania szkody: 
..........................................................................................................................................
.................................. 

4. Data powstania szkody: 

..........................................................................................................................................

..................................... 

5. Data i godzina ujawnienia szkody : 
..........................................................................................................................................
...................... 

6. Kto jako pierwszy zauważył szkodę: 
..........................................................................................................................................

..................... 

7. Data zgłoszenia szkody do Ubezpieczyciela 
..........................................................................................................................................
........... 

8. Rodzaj szkody: 
..........................................................................................................................................
................................................. 
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9. Przyczyna powstania szkody: 
..........................................................................................................................................
.............................. 

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

.... 

10. Dokładny opis miejsca powstania szkody i przebiegu zdarzenia: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………… 

11. Mienie utracone/uszkodzone/zniszczone w wyniku powstałego zdarzenia (ilość,  rodzaj, 
wartość): 

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

.................................... 

Szkody osobowe: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….......................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..................................................................... 

Inne szkody: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….......................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
......................... 

Wartość roszczenia Poszkodowanego (w przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej) 
………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………
………………………………………………………………………………………..  

12. Przybliżona wysokość strat w mieniu dotkniętym szkodą wynosi: 

..........................................................................................................................................

........................................................................... 

13. Sposób zabezpieczenia pozostałego mienia: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
….……  

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................
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..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
.................................... 

14. Przebieg akcji ratunkowej: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….......................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

.................... 

15. Wstępne zalecenia Ubezpieczyciela (przebieg wydarzeń oraz wskazanie jakie działania powinny 

zostać podjęte w przyszłości w celu uniknięcia podobnych wypadków): 
……………………………………………………………………..………………………………………………………………........................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 

16. Dodatkowe ustalenia: /ustalenie dokumentów do przedstawienia przez Ubezpieczonego/: 
..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

.......................... 

17. Oświadczenia i wyjaśnienia Ubezpieczonego dotyczące rozmiaru szkody/roszczenia. Ewentualne 

zastrzeżenia do Protokołu: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….......................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................
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..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
.................... 

Załączniki: 

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

......  

..........................................................................................................................................

..  

……………………………………………………….. 

miejscowość i data 

 

…………………………………………………………….. 

podpis likwidatora 

…………………………………………………………….. 

podpis Ubezpieczonego lub osoby upoważnionej 

 

 

 

…………………………………………………………….. 

podpis innych uczestników 
oględzin 
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SZKIC/OPIS SYTUACYJNY: 

 

 

 






















