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Załącznik zmiany SIWZ 

 

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk 

1. Katalog akceptowalnych wyłączeń  

BYŁO 

2.1. Akceptowalne wyłączenia w zakresie ubezpieczenia. Ubezpieczyciel nie ponosi 
odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek: 

2.1.1. stanu wojennego (działań wojennych), stanu wyjątkowego (wojny domowej, rewolucji, 
przewrotu, powstania),  

2.1.2. zamieszek i niepokojów społecznych, rozruchów, strajków, lokautów z zastrzeżeniem 
postanowień i limitu określonego w pkt. 3.7.1. (1.000.000,00 zł), 

2.1.3. konfiskaty lub innego rodzaju przejęcia przez ograny władzy państwowej,  
2.1.4. aktów terroryzmu  z zastrzeżeniem postanowień i limitu określonego w Klauzuli terroryzmu 

(7.22.) (1.000.000,00 zł), 
2.1.5. spowodowane energią jądrową, promieniowaniem jonizacyjnym oraz skażeniem 

radioaktywnym, 
2.1.6. wyrządzone umyślnie oraz wskutek rażącego niedbalstwa z zastrzeżeniem Klauzuli 

reprezentantów (7.1.), 
2.1.7. wybuchu (eksplozji) wywołanego przez Ubezpieczonego w celach produkcyjnych, 

eksploatacyjnych, 
2.1.8. awarii (mechanicznej bądź elektrycznej), zakłóceń i uszkodzeń maszyn i urządzeń z 

zastrzeżeniem postanowień i limitu określonego w  pkt. 3.7.9. (50.000,00 zł), 
2.1.9. zalania, jeśli do zalania przyczynił się zły stan techniczny dachu z zastrzeżeniem postanowień i 

limitu określonego w  pkt. 3.7.3. (zakres obligatoryjny 200.000,00 zł), 
2.1.10. zalania w środkach obrotowych i innych rzeczach ruchomych, jeśli ubezpieczone mienie 

składowane było niżej niż 10 cm nad podłogą – za wyjątkiem tych przedmiotów 
ubezpieczenia, których składowanie ze względu na właściwości nie mogło być inaczej 
(wyłącznie w odniesieniu do pomieszczeń położonych poniżej poziomu gruntu), 

2.1.11. systematycznego zawilgacania, zgrzybienia i zapleśnienia, 
2.1.12. stopniowej utracie pierwotnych właściwości ubezpieczonego mienia wskutek naturalnego 

zużycia, 
2.1.13. katastrofy budowlanej, polegającej na pękaniu, zawaleniu się lub osiadaniu i zapadaniu 

budynków i budowli z zastrzeżeniem postanowień i limitu określonego w Klauzuli katastrofy 
budowlanej (7.17) (5.000.000,00 zł zakres obligatoryjny), 

2.1.14. powstałe wskutek kradzieży mienia za wyjątkiem kradzieży z włamaniem oraz rabunku z 
zastrzeżeniem postanowień i limitu określonego w pkt 3.5. oraz w zakresie kradzieży zwykłej 
określonej pkt 3.6.3. (kradzież zwykła 20.000,00 zł), 

2.1.15. działalności górniczej (w rozumieniu prawa górniczego) oraz geologicznej, 
2.1.16. oszustwa, wyłudzenia, fałszerstwa, poświadczenia nieprawdy, 
2.1.17. wadami konstrukcyjnymi lub projektowymi, 
2.1.18. nieprawidłowego działania lub zastosowania sprzętu, oprogramowania i nośników informacji. 
2.1.19. nałożenia na Ubezpieczonego kar umownych i grzywien,  
2.1.20. zapadania lub osuwaniu się ziemi w wyniku działalności człowieka 
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JEST 
 
2.1. Akceptowalne wyłączenia w zakresie ubezpieczenia. Ubezpieczyciel nie ponosi 

odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek: 
2.1.1. stanu wojennego (działań wojennych), stanu wyjątkowego (wojny domowej, rewolucji, 

przewrotu, powstania),  
2.1.2. zamieszek i niepokojów społecznych, rozruchów, strajków, lokautów z zastrzeżeniem 

postanowień i limitu określonego w pkt. 3.7.1. (1.000.000,00 zł), 
2.1.3. konfiskaty lub innego rodzaju przejęcia przez ograny władzy państwowej,  
2.1.4. aktów terroryzmu  z zastrzeżeniem postanowień i limitu określonego w Klauzuli terroryzmu 

(7.22.) (1.000.000,00 zł), 
2.1.5. spowodowane energią jądrową, promieniowaniem jonizacyjnym oraz skażeniem 

radioaktywnym, 
2.1.6. wyrządzone umyślnie oraz wskutek rażącego niedbalstwa z zastrzeżeniem Klauzuli 

reprezentantów (7.1.), 
2.1.7. wybuchu (eksplozji) wywołanego przez Ubezpieczonego w celach produkcyjnych, 

eksploatacyjnych, 
2.1.8. awarii (mechanicznej bądź elektrycznej), zakłóceń i uszkodzeń maszyn i urządzeń z 

zastrzeżeniem postanowień i limitu określonego w  pkt. 3.7.9. (50.000,00 zł), 
2.1.9. zalania, jeśli do zalania przyczynił się zły stan techniczny dachu z zastrzeżeniem postanowień i 

limitu określonego w  pkt. 3.7.3. (zakres obligatoryjny 200.000,00 zł), 
2.1.10. zalania w środkach obrotowych i innych rzeczach ruchomych, jeśli ubezpieczone mienie 

składowane było niżej niż 10 cm nad podłogą – za wyjątkiem tych przedmiotów 
ubezpieczenia, których składowanie ze względu na właściwości nie mogło być inaczej 
(wyłącznie w odniesieniu do pomieszczeń położonych poniżej poziomu gruntu), 

2.1.11. systematycznego zawilgacania, zgrzybienia i zapleśnienia, 
2.1.12. stopniowej utracie pierwotnych właściwości ubezpieczonego mienia wskutek naturalnego 

zużycia, 
2.1.13. katastrofy budowlanej, polegającej na pękaniu, zawaleniu się lub osiadaniu i zapadaniu 

budynków i budowli z zastrzeżeniem postanowień i limitu określonego w Klauzuli katastrofy 
budowlanej (7.17) (5.000.000,00 zł zakres obligatoryjny), 

2.1.14. powstałe wskutek kradzieży mienia za wyjątkiem kradzieży z włamaniem oraz rabunku z 
zastrzeżeniem postanowień i limitu określonego w pkt 3.5. oraz w zakresie kradzieży zwykłej 
określonej pkt 3.6.3. (kradzież zwykła 20.000,00 zł), 

2.1.15. działalności górniczej (w rozumieniu prawa górniczego) oraz geologicznej, 
2.1.16. oszustwa, wyłudzenia, fałszerstwa, poświadczenia nieprawdy, 
2.1.17. wadami konstrukcyjnymi lub projektowymi, wady materiałowe, złe wykonanie, w tym wady 

ukryte. 
2.1.18. nieprawidłowego działania lub zastosowania sprzętu, oprogramowania i nośników informacji. 
2.1.19. nałożenia na Ubezpieczonego kar umownych i grzywien,  
2.1.20. zapadania lub osuwaniu się ziemi w wyniku działalności człowieka 
2.1.21. powstałe w wyniku nie przestrzegania przez Ubezpieczającego wymogów określonych w 

obowiązujących przepisach prawa, Polskich Normach  i normach branżowych, o ile miało to 
wpływ na powstanie szkody lub jej rozmiar. 

2.1.22. Ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku testów i prób 
gorących. Przez próby gorące należy rozumieć testowanie ubezpieczonego obiektu pod 
pełnym obciążeniem lub ruch próbny z użyciem mediów. Dla urządzeń wytwarzających lub 
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przetwarzających prąd, próbami gorącymi jest podłączenie ich do siebie lub innego źródła 
zasilania.  

2.1.23. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody spowodowane błędami projektowymi oraz błędami 
w wykonawstwie/budowie/montażu obiektu budowlanego oraz maszyn i urządzeń. 

2.1.24. wyłączenie szkód polegających na pękaniu mrozowym/ dziur w drogach/chodnikach/mostach 
itp. na skutek pękania mrozowego / oddziaływania niskich temperatur. 

2.1.25. ubezpieczyciel nie odpowiada za przestępstwa elektroniczne i komputerowe. 
 

2. Postanowienia dodatkowe dotyczące przedmiotu ubezpieczenia  

1.4. Postanowienia dodatkowe dotyczące przedmiotu ubezpieczenia 

 

BYŁO 

1.4.5. Nie dopuszcza się wyłączenia z ochrony ubezpieczeniowej szkód w sieciach 

elektroenergetycznych, teleinformatycznych i informatycznych, urządzeniach oświetlenia ulicznego 

(w szczególności powstałych wskutek uderzenia pioruna oraz pośredniego działania elektryczności 

atmosferycznej) pod warunkiem, że są w posiadaniu Ubezpieczonych (samoistnym lub zależnym). 

 

JEST 

1.4.5. Nie dopuszcza się wyłączenia z ochrony ubezpieczeniowej szkód w sieciach 

elektroenergetycznych, teleinformatycznych i informatycznych, urządzeniach oświetlenia ulicznego 

(w szczególności powstałych wskutek uderzenia pioruna oraz pośredniego działania elektryczności 

atmosferycznej) pod warunkiem, że są w posiadaniu Ubezpieczonych (samoistnym lub zależnym),  

do 500 m od ubezpieczonej lokalizacji 

 

3. Klauzula terroryzmu 

BYŁO 

Za szkody spowodowane przez akty terrorystyczne rozumie się szkody powstałe w wyniku 

przeprowadzanych nielegalnych akcji organizowanych indywidualnie lub zbiorowo z pobudek 

ideologicznych, politycznych, ekonomicznych lub socjalnych, skierowanych przeciwko interesom 

politycznym i gospodarczym kraju albo życiu i zdrowiu osób, instytucji i podmiotów gospodarczych 

oraz bezpieczeństwu publicznemu w celu wprowadzenia chaosu, zastraszenia ludności i 

dezorganizacji życia publicznego, bądź zdezorganizowania pracy instytucji i zakładów oraz w celu 

pozbawienia życia lub zdrowia. Limit odpowiedzialności udzielony w ramach klauzuli określony jest w 

SIWZ. Z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są szkody: 

 wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej, 
promieniowania jądrowego, skażenia radioaktywnego 

 spowodowane atakiem elektronicznym, w tym przez włamania komputerowe oraz w wyniku 
działania wirusów komputerowych. 

 

JEST 

Za szkody spowodowane przez akty terrorystyczne rozumie się szkody powstałe w wyniku 

przeprowadzanych nielegalnych akcji organizowanych indywidualnie lub zbiorowo z pobudek 
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ideologicznych, politycznych, ekonomicznych lub socjalnych, skierowanych przeciwko interesom 

politycznym i gospodarczym kraju albo życiu i zdrowiu osób, instytucji i podmiotów gospodarczych 

oraz bezpieczeństwu publicznemu w celu wprowadzenia chaosu, zastraszenia ludności i 

dezorganizacji życia publicznego, bądź zdezorganizowania pracy instytucji i zakładów oraz w celu 

pozbawienia życia lub zdrowia. Zakresem ubezpieczenia objęte są również szkody powstałe w wyniku 

skażenia biologicznego i chemicznego.  

Postanowienia dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk.  

Limit odpowiedzialności udzielony w ramach klauzuli określony jest w SIWZ. W zakresie skażenia 

biologicznego i chemicznego ustanawia się podlimit odpowiedzialności w ramach klauzuli, który 

wynosi 500.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  

Zamawiający wyjaśnia, że w przypadku akceptacji klauzuli fakultatywnej podwyższonych limitów w 

AR sublimit określony dla skażenia biologicznego i chemicznego pozostanie bez zmian.  

Limity dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego pozostają bez zmian.  

 

 

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego 

 

4.  Katalog akceptowalnych wyłączeń  

 

BYŁO 

2.1. Akceptowalne wyłączenia w zakresie ubezpieczenia. Ubezpieczyciel nie ponosi 

odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek: 

2.1.1. stanu wojennego (działań wojennych), stanu wyjątkowego (wojny domowej, rewolucji, 

przewrotu, powstania),  

2.1.2. zamieszek i niepokojów społecznych, rozruchów, strajków, lokautów z zastrzeżeniem 

postanowień i limitu określonego w  pkt 3.4.1. (100.000,00 zł), 

2.1.3. konfiskaty lub innego rodzaju przejęcia przez ograny władzy państwowej,   

2.1.4. aktów terroryzmu  z zastrzeżeniem postanowień i limitu określonego w Klauzuli terroryzmu 

(6.19.) (200.000,00 zł), 

2.1.5. spowodowane energią jądrową, promieniowaniem jonizacyjnym oraz skażeniem 

radioaktywnym, 

2.1.6. wyrządzone umyślnie oraz wskutek rażącego niedbalstwa z zastrzeżeniem Klauzuli 

reprezentantów (6.1.), 

2.1.7. braku okresowych obowiązkowych przeglądów i konserwacji z uwzględnieniem zapisów pkt 

1.2.5., 

2.1.8. wad produkcyjnych, błędów konstrukcyjnych, wad materiałowych ujawnionych w okresie 

gwarancji, 

2.1.9. zalania, jeśli do zalania przyczynił się zły stan techniczny dachu z zastrzeżeniem postanowień i 

limitu określonego w  pkt 3.4.2. (50.000,00 zł), 

2.1.10. ciągłej eksploatacji – naturalnego zużycia, 
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2.1.11. systematycznego zawilgacania, zgrzybienia i zapleśnienia, - z zastrzeżeniem postanowień i 

limitu określonego w pkt 3.4.3. (20.000,00 zł), 

2.1.12. powstałe wskutek kradzieży mienia za wyjątkiem kradzieży z włamaniem oraz rabunku z 

zastrzeżeniem również postanowień i limitu określonego w pkt. 3.4.4. (kradzież zwykła 

20.000,00 zł), 

2.1.13. działalności górniczej (w rozumieniu prawa górniczego) oraz geologicznej, 

2.1.14. oszustwa, wyłudzenia, fałszerstwa, poświadczenia nieprawdy, 

2.1.15. zapadania lub osuwaniu się ziemi w wyniku działalności człowieka, 

 

JEST: 

2.1. Akceptowalne wyłączenia w zakresie ubezpieczenia. Ubezpieczyciel nie ponosi 

odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek: 

2.1.1. stanu wojennego (działań wojennych), stanu wyjątkowego (wojny domowej, rewolucji, 

przewrotu, powstania),  

2.1.2. zamieszek i niepokojów społecznych, rozruchów, strajków, lokautów z zastrzeżeniem 

postanowień i limitu określonego w  pkt 3.4.1. (100.000,00 zł), 

2.1.3. konfiskaty lub innego rodzaju przejęcia przez ograny władzy państwowej,   

2.1.4. aktów terroryzmu  z zastrzeżeniem postanowień i limitu określonego w Klauzuli terroryzmu 

(6.19.) (200.000,00 zł), 

2.1.5. spowodowane energią jądrową, promieniowaniem jonizacyjnym oraz skażeniem 

radioaktywnym, 

2.1.6. wyrządzone umyślnie oraz wskutek rażącego niedbalstwa z zastrzeżeniem Klauzuli 

reprezentantów (6.1.), 

2.1.7. braku okresowych obowiązkowych przeglądów i konserwacji z uwzględnieniem zapisów pkt 

1.2.5., 

2.1.8. wad produkcyjnych, błędów konstrukcyjnych, wad materiałowych ujawnionych w okresie 

gwarancji, 

2.1.9. zalania, jeśli do zalania przyczynił się zły stan techniczny dachu z zastrzeżeniem postanowień i 

limitu określonego w  pkt 3.4.2. (50.000,00 zł), 

2.1.10. ciągłej eksploatacji – naturalnego zużycia, 

2.1.11. systematycznego zawilgacania, zgrzybienia i zapleśnienia, - z zastrzeżeniem postanowień i 

limitu określonego w pkt 3.4.3. (20.000,00 zł), 

2.1.12. powstałe wskutek kradzieży mienia za wyjątkiem kradzieży z włamaniem oraz rabunku z 

zastrzeżeniem również postanowień i limitu określonego w pkt. 3.4.4. (kradzież zwykła 

20.000,00 zł), 

2.1.13. działalności górniczej (w rozumieniu prawa górniczego) oraz geologicznej, 

2.1.14. oszustwa, wyłudzenia, fałszerstwa, poświadczenia nieprawdy, 

2.1.15. zapadania lub osuwaniu się ziemi w wyniku działalności człowieka, 

2.1.16. powstałe w skutek eksploatacji przedmiotu ubezpieczenia po zaistnieniu szkody, bez 
dokonania napraw, jeżeli niewykonanie napraw miało wpływ na powstanie drugiej szkody, 

2.1.17. takie jak defekty estetyczne tj.: zadrapania na powierzchniach malowanych, polerowanych 
lub emaliowanych, o ile nie powstały one wskutek zdarzenia powodującego uszkodzenie 
przedmiotu ubezpieczenia, 
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2.1.18. Ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiekolwiek koszty poniesione przez Ubezpieczającego w 
związku z konserwacją, modernizacją, remontami lub naprawami gwarancyjnymi 
ubezpieczonego sprzętu elektronicznego; 

2.1.19. Ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiekolwiek pośrednie następstwa zdarzeń objętych 
ochroną, takie jak utrata zysku, utrata rynku itp. 

2.1.20. ubezpieczyciel nie odpowiada za przestępstwa elektroniczne i komputerowe. 
 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 

5. Sumy gwarancyjne i podlimity dla rozszerzeń 

BYŁO: 

Numer 

ryzyka – 

odniesienie 

do pełnej 

treści 

Nazwa 

Podlimit (w zł) 

(na jedno i wszystkie 

zdarzenia w okresie 

ubezpieczenia) 

3.5. 

OC za szkody w mieniu, z którego ubezpieczający korzysta na 

podstawie umowy użytkowania, najmu, dzierżawy, użyczenia, 

przechowania lub innej umowy nienazwanej – limit dla ruchomości 

(nieruchomości do sumy gwarancyjnej) 

400.000,00 

3.6. 

OC za szkody powstałe pośrednio lub bezpośrednio z emisji, wycieku 

lub innej formy przedostania się do powietrza, wody, gruntu 

jakichkolwiek substancji niebezpiecznych (OC środowiskowe) 

300.000,00 

3.7. Czyste straty finansowe 1.000.000,00 

3.8. 
Szkody wynikające z naruszenia przepisów ustawy z dnia 

29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych 
100.000,00 

3.9. 

OC z tytułu zarządzania i administrowania mieniem powierzonym z 

rozszerzeniem o szkody w mieniu przechowywanym, kontrolowanym 

lub chronionym 

300.000,00 

3.13. OC z tytułu zarządzania drogami 1.000.000,00 

3.21. 

Włączenie odpowiedzialności za szkody z tytułu organizowania 

imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i innych (w tym imprez 

masowych – z wyłączeniem imprez podlegających ubezpieczeniu 

obowiązkowemu) z uwzględnieniem pokazów pirotechnicznych 

500.000,00 

(podlimit dotyczy 

wyłącznie pokazów 

pirotechnicznych i 

sztucznych ogni 

3.31. OC pracodawcy 1.000.000,00 

3.33. OC za szkody w mieniu pracowników 300.000,00 
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Numer 

ryzyka – 

odniesienie 

do pełnej 

treści 

Nazwa 

Podlimit (w zł) 

(na jedno i wszystkie 

zdarzenia w okresie 

ubezpieczenia) 

3.40. 

Odpowiedzialność cywilna za szkody do naprawienia, których 

Ubezpieczający/ Ubezpieczony na podstawie prawomocnego 

orzeczenia sądowego zobowiązany jest w oparciu o zasadę słuszności 

200.000,00 

8.10 Klauzula wykonywania władzy publicznej 1.000.000,00 

 

JEST: 

JESTNumer 

ryzyka – 

odniesienie 

do pełnej 

treści 

Nazwa 

Podlimit (w zł) 

(na jedno i wszystkie 

zdarzenia w okresie 

ubezpieczenia) 

3.5. 

OC za szkody w mieniu, z którego ubezpieczający korzysta na 

podstawie umowy użytkowania, najmu, dzierżawy, użyczenia, 

przechowania lub innej umowy nienazwanej – limit dla ruchomości 

(nieruchomości do sumy gwarancyjnej) 

400.000,00 

3.6. 

OC za szkody powstałe pośrednio lub bezpośrednio z emisji, 

wycieku lub innej formy przedostania się do powietrza, wody, 

gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych (OC 

środowiskowe) 

300.000,00 

3.7. Czyste straty finansowe 1.000.000,00 

3.8. 
Szkody wynikające z naruszenia przepisów ustawy z dnia 

29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych 
100.000,00 

3.9. 

OC z tytułu zarządzania i administrowania mieniem powierzonym z 

rozszerzeniem o szkody w mieniu przechowywanym, 

kontrolowanym lub chronionym 

300.000,00 

3.13. OC z tytułu zarządzania drogami 1.000.000,00 

3.21. 

Włączenie odpowiedzialności za szkody z tytułu organizowania 

imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i innych (w tym 

imprez masowych – z wyłączeniem imprez podlegających 

ubezpieczeniu obowiązkowemu) z uwzględnieniem pokazów 

pirotechnicznych 

500.000,00 

(podlimit dotyczy 

wyłącznie pokazów 

pirotechnicznych i 

sztucznych ogni 
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JESTNumer 

ryzyka – 

odniesienie 

do pełnej 

treści 

Nazwa 

Podlimit (w zł) 

(na jedno i wszystkie 

zdarzenia w okresie 

ubezpieczenia) 

3.31. OC pracodawcy 1.000.000,00 

3.33. OC za szkody w mieniu pracowników 300.000,00 

3.40. 

Odpowiedzialność cywilna za szkody do naprawienia, których 

Ubezpieczający/ Ubezpieczony na podstawie prawomocnego 

orzeczenia sądowego zobowiązany jest w oparciu o zasadę 

słuszności 

200.000,00 

8.10 Klauzula wykonywania władzy publicznej 1.000.000,00 

2.4 

wynikłe z bezprawnego działania lub zaniechania będącego 

skutkiem wykonywania władzy publicznej, wynikające z Kodeksu 

cywilnego 

1.000.000,00 

2.5. wynikłe z art. 417(1) oraz art. 417(2) Kodeksu cywilnego. 1.000.000,00 

 
6. Klauzula czystych strat finansowych 
 
BYŁO:  
Czysta strata finansowa – szkoda nie mająca charakteru szkody rzeczowej i osobowej. Czyste starty 
finansowe obejmują wszystkie zdarzenia poza wymienionymi poniżej zdarzeniami: w następstwie 
działań nieobjętych umową, wskutek wykonywania władzy publicznej (rozszerzenie tej ochrony 
następować będzie wskutek klauzuli wykonywania władzy publicznej), niedotrzymania terminów, kar 
umownych, przekroczenia kosztorysów, poręczeń lub gwarancji, wynikające z działalności 
reklamowej, związanych z dostarczaniem i wdrażaniem oprogramowania informatycznego. Ochrona 
nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej za szkody: spowodowane w wyniku fizycznej utraty 
pieniędzy, książeczek oszczędnościowych, spowodowane działalnością w zakresie projektowania, 
doradztwa, spowodowane działalnością związaną z transakcjami pieniężnymi, kredytowymi, 
ubezpieczeniowymi, leasingiem lub podobnymi transakcjami, z tytułu wszelkiego rodzaju płatności, 
prowadzenia kasy, nadużycia zaufania i sprzeniewierzenia, naruszeniem prawa antymonopolowego i 
prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, powstałe w związku z udzielaniem licencji, powstałe 
w związku z pośrednictwem lub organizacją podróży,  
 
JEST: 
Czysta strata finansowa – szkoda nie mająca charakteru szkody rzeczowej i osobowej. Czyste starty 
finansowe obejmują wszystkie zdarzenia poza wymienionymi poniżej zdarzeniami: w następstwie 
działań nieobjętych umową, wskutek wykonywania władzy publicznej (rozszerzenie tej ochrony 
następować będzie wskutek klauzuli wykonywania władzy publicznej), niedotrzymania terminów, kar 
umownych, przekroczenia kosztorysów, wynikające z działalności reklamowej, związanych z 
dostarczaniem i wdrażaniem oprogramowania informatycznego. Ochrona nie obejmuje 
odpowiedzialności cywilnej za szkody: spowodowane w wyniku fizycznej utraty pieniędzy, książeczek 
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oszczędnościowych, spowodowane działalnością w zakresie projektowania, doradztwa, 
spowodowane działalnością związaną z transakcjami pieniężnymi, kredytowymi, ubezpieczeniowymi, 
leasingiem lub podobnymi transakcjami, z tytułu wszelkiego rodzaju płatności, prowadzenia kasy, 
nadużycia zaufania i sprzeniewierzenia, naruszeniem prawa antymonopolowego i prawa o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, powstałe w związku z udzielaniem licencji, powstałe w związku z 
pośrednictwem lub organizacją podróży, spowodowane przez produkty dostarczane przez 
ubezpieczonego oraz wykonane przez niego prace bądź usługi, spowodowane przez stałe emisje, 
powstałe w wyniku porad, zaleceń lub instrukcji powiązanym kapitałowo podmiotom, lub podjęcia 
wobec tych podmiotów błędnych czynności kontrolnych lub zaniechania czynności kontrolnych, 
będące naruszeniem dóbr osobistych, powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji członka władz 
spółki kapitałowej, związane ze stosunkiem pracy, wynikających z błędów w oprogramowaniu, 
błędnej instalacji oprogramowania, racjonalizacji, automatyzacji, transmisji danych, wynikające z 
utraty jakichkolwiek rzeczy ruchomych, w tym utraty możliwości korzystania z nich, wynikające z 
czynów nieuczciwej konkurencji, w tym z naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa, tajemnicy 
handlowej, zawodowej.  
 

Ubezpieczenia komunikacyjne 
 
7. UBEZPIECZENIE ASS 
 
BYŁO 
2.6. wynajem pojazdu zastępczego w razie wypadku, awarii lub kradzieży ubezpieczonego 
pojazdu, na okres co najmniej 7 dni: wykonawca zapewni dostarczenie lub odbiór pojazdu 
zastępczego. 
 
JEST 
2.6. wynajem pojazdu zastępczego w razie wypadku, awarii lub kradzieży ubezpieczonego 
pojazdu, na okres co najmniej 5 dni i ogranicza do 2 zdarzeń : wykonawca zapewni dostarczenie lub 
odbiór pojazdu zastępczego. 
 

WYKAZ POJAZDÓW 
 
BYŁO 

Autobus 
szkolny 

Opel, X83, 
Vivaro- B 

SKL 07270 

 
JEST 

samochód 
osobowy 

Opel, X83, 
Vivaro- B 

SKL 07270 

 
 

Anna Pastuszka
Pole tekstowe
Burmistrz KłobuckaJerzy Zakrzewski


