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Załącznik nr 2 

 

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia komunikacyjnego pojazdów Komunalnego 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie obejmujące: 

• ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) pojazdów mechanicznych za szkody 

wyrządzone w związku z ruchem tych pojazdów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

• ubezpieczenie autocasco pojazdów mechanicznych – w ruchu i podczas postoju (AC) oraz 

kradzież (KR), 

• ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów (NNW) 

• ubezpieczenie Assistance (ASS) 

2. Umowa ubezpieczenia zostanie zawarta i realizowana będzie przy udziale i za pośrednictwem 

brokera ubezpieczeniowego – Biuro Brokera Ubezpieczeniowego Andrzej Wojciechowski z 

siedzibą w Żninie, który jest brokerem obsługującym Zamawiającego. 

3. Zamawiający zastrzega, że podany wykaz pojazdów może ulec zmianom. Wykonawca jest 

zobowiązany do objęcia ochroną ubezpieczeniową poszczególne pojazdy od dnia podanego w 

załączniku nr 3 wg stanu na dzień ogłoszenia niniejszego postępowania, a także nowo zakupionego, 

wg stawek jednostkowych i składek zgodnych ze złożoną ofertą. Zaktualizowaną ilość i wartość 

przedmiotu ubezpieczenia zawierać będą wnioski o wystawienie dokumentów ubezpieczeniowych 

złożone po rozstrzygnięciu niniejszego postępowania. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do doubezpieczenia pojazdów w przypadku zwiększenia 

zakresu ubezpieczenia (np. dodatkowe ubezpieczenie pojazdu w zakresie AC, którym nie był 

objęty, itp.). 

5. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe zobowiązany będzie do 

zastosowania w zamówieniach uzupełniających stawek nie wyższych niż zastosowane w 

zamówieniu podstawowym, z uwzględnieniem okresu rzeczywiście udzielanej ochrony według 

systemu „pro rata temporis” za każdy dzień. 

6. Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą będzie zobowiązany do zawarcia 

umowy na identycznych warunkach jak we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4. 

7. Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia polis ubezpieczeniowych dla poszczególnych 

pojazdów i dostarczyć je nie później niż w ostatnim dniu roboczym przed zakończeniem 

dotychczasowego okresu ubezpieczenia. Wnioski o wystawienie dokumentów ubezpieczeniowych 

potwierdzających zawarcie poszczególnych umów ubezpieczenia każdorazowo składał będzie 

broker ubezpieczeniowy, o którym mowa w pkt 2. 

8. Zamawiający dopuszcza w trakcie trwania umowy zmianę jej postanowień, która polegać może na: 

8.1. zmianie terminów płatności, wysokości i ilości wnoszonych składek – takie zmiany zostaną 

dokonane, bez dodatkowej zwyżki składki, na pisemny wniosek Zamawiającego złożony 

przed upływem terminu płatności składki przewidzianym w umowie oraz dokumentach 

ubezpieczenia po uprzedniej zgodzie Wykonawcy,  

8.2. zmianie wysokości składki w ubezpieczeniach komunikacyjnych w przypadku zmiany sumy 

ubezpieczenia w ubezpieczeniu autocasco oraz w przypadku ubezpieczenia pojazdów 

nabywanych przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy o udzielenie zamówienia 

publicznego oraz sprzedaży lub likwidacji pojazdów przez Zamawiającego i zmiany 

posiadacza pojazdów w tym okresie, 

8.3. korzystnej dla Zamawiającego zmianie zakresu ubezpieczenia wynikającej ze zmian OWU 

Wykonawcy oraz wprowadzenia nowych klauzul za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy bez 

dodatkowej zwyżki składki, 

8.4. zmianie zakresu ubezpieczenia wynikającego ze zmian przepisów prawnych, 

8.5. zmianie treści umowy, niezależnej od stron, wynikającej z konieczności jej dostosowania do 

bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, znowelizowanego bądź wprowadzonego w 

trakcie wykonywania zamówienia (zmiana umowy będzie skutkować zmianą zawartych w jej 

treści odpowiednich zapisów). 
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Warunkiem dokonania zmian, o którym mowa powyżej, jest złożenie wniosku przez stronę 

inicjującą zmianę zawierającego co najmniej opis zmian, uzasadnienie zmian i dokumenty 

potwierdzające zaistnienie zmian oraz obliczenie kosztów zmiany, jeżeli zmiana ta będzie miała 

wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy. 

Potwierdzeniem dokonania zmian w umowie będzie podpisany przez strony aneks do umowy. 

 

II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 
od 01.01.2020 roku do 31.12.2021 roku w terminach podanych w załączniku nr 3. 

 

III. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTOWEJ: 
1. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą dokonywane wyłącznie w złotych 

polskich. 

2. Wykonawca podaje w ofercie jedną cenę za całość zamówienia. Cena musi zostać podana w 

złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

3. Cenę oferty należy określić z należytą starannością, na podstawie opisanego przedmiotu 

zamówienia z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z realizacją zadania wynikających 

z zakresu usługi, a niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania oraz innych składników 

wpływających na ostateczną cenę, w szczególności wszystkich ewentualnych zniżek i zwyżek, 

wynikających z zaoferowanych warunków wykonania zamówienia. 

4. Polisy ubezpieczeniowe będą wystawiane indywidualnie dla każdego pojazdu na okres roczny lub 

krótszy dla wyrównania okresu ubezpieczenia, w przypadku, gdy okres ubezpieczenia rozpocznie 

się w trakcie trwania danego roku. Zapłata należności za realizację przedmiotu zamówienia nastąpi 

na podstawie wystawianych sukcesywnie dla każdego pojazdu polis ubezpieczeniowych w 

następujących terminach: 

4.1. dla polis ubezpieczeniowych obejmujących okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku 

składki dla każdego pojazdu zostaną zapłacone w II ratach w terminie do dnia 14.01.2020 roku 

(I rata) oraz w terminie do dnia 14.07.2020r (II rata) lub w przypadku pojazdów, których okres 

ubezpieczenia rozpocznie się w trakcie roku 2020 w terminie 14 dni od dnia wystawienia polis 

ubezpieczeniowych. 

4.2. dla polis ubezpieczeniowych obejmujących okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku 

składki dla każdego pojazdu zostaną zapłacone w II ratach terminie do dnia 14.01.2021 roku 

(I rata) oraz w terminie do dnia 14.07.2021r (II rata) lub w przypadku pojazdów, których okres 

ubezpieczenia rozpocznie się w trakcie roku 2021 w terminie 14 dni od dnia wystawienia polis 

ubezpieczeniowych. 

 

IV. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW: 
 

1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów 

mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów: 

1.1. Wysokość sumy gwarancyjnej dla danego pojazdu – minimalna ustawowa. 

1.2. Zakres ubezpieczenia: zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach 

obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze 

Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U z 2018 r., poz. 473 z późn. zm.). 

1.3. Składki za pojazdy wycofywane z ubezpieczenia w czasie trwania umowy będą zwracane 

proporcjonalnie do ilości niewykorzystanych dni (z uwzględnieniem postanowień, o 

których mowa w art. 41 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach 

obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze 

Ubezpieczycieli Komunikacyjnych). 

1.4. Pojazdy nowo nabywane będą automatycznie objęte ubezpieczeniem na warunkach 

określonych w umowie (w szczególności z zastosowaniem stawek ustalonych dla 

odpowiedniej kategorii pojazdu) po uprzednim zgłoszeniu do ubezpieczenia z chwilą, 

gdy: 
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1.4.1. ochrona ubezpieczeniowa dla pojazdów nabywanych w trakcie ubezpieczenia 

rozpocznie się od dnia ich rejestracji, pod warunkiem złożenia wniosku o 

ubezpieczenie do ubezpieczyciela najpóźniej w dniu rejestracji, 

1.4.2. pojazdy posiadające ważną polisę OC z dniem kolejnym po wygaśnięciu 

dotychczasowego ubezpieczenia pod warunkiem złożenia wniosku o 

ubezpieczenie do nowego ubezpieczyciela, najpóźniej w ostatnim dniu ważności 

polisy u dotychczasowego ubezpieczyciela lub z dniem następnym po dniu 

wygaśnięcia umowy w związku z jej wypowiedzeniem, pod warunkiem złożenia 

wniosku o ubezpieczenie do nowego ubezpieczyciela najpóźniej w ostatnim dniu 

ważności dotychczasowej umowy OC. 

1.5. Okres ubezpieczenia: rozpoczyna się z dniem przyjęcia pojazdu do ubezpieczenia 

określonym w załączniku nr 3 pod warunkiem złożenia wniosku o ubezpieczenie 

najpóźniej w dniu ważności dotychczasowej polisy. 

1.6. Wykaz pojazdów objętych ubezpieczeniem określony został w załączniku nr 3. 

1.7. Pojazdy zostaną ubezpieczone na warunkach zawartych w zaproszeniu do składania ofert 

po ekspiracji bieżących polis ubezpieczenia zgodnie z załącznikiem nr 3. 

 

2. Ubezpieczenie AUTOCASCO: 

2.1. Przedmiot ubezpieczenia: pojazdy mechaniczne będące w posiadaniu samoistnym lub 

zależnym Zamawiającego lub w posiadanie których Zamawiający wejdzie w okresie 

trwania umowy. Na wniosek Zamawiającego mogą być ubezpieczone pojazdy 

użytkowane na podstawie umów najmu, dzierżawy, leasingu lub innych o podobnym 

charakterze (w takich przypadkach umowa jest zawierana na rzecz właścicieli 

wskazanych przez Zamawiającego). Wykaz pojazdów objętych ubezpieczeniem 

określony został w załączniku nr 3. 

2.2. Zakres ubezpieczenia: ubezpieczenie powinno obejmować w szczególności szkody 

polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu pojazdu i wyposażenia pojazdu w związku z 

ruchem i postojem, szkody powstałe na skutek nagłego działania siły mechanicznej w 

chwili zetknięcia pojazdu z innym pojazdem, osobami, zwierzętami lub przedmiotami, 

działania osób trzecich w tym również włamaniem, uszkodzenia lub utrata pojazdu 

wskutek następujących zdarzeń losowych: powodzi, zatopienia, uderzenie pioruna, 

pożaru, wybuchu, opadu atmosferycznego, huraganu, osuwania oraz działania innych sił 

przyrody, osuwania lub zapadania się ziemi, nagłego działania czynnika termicznego 

i/lub chemicznego, którego źródło powstało również wewnątrz pojazdu, kradzieży 

pojazdu, jego części lub wyposażenia albo uszkodzeniu pojazdu w następstwie jego 

zabrania w celu krótkotrwałego użycia lub kradzieży, rabunku dokonanego przy 

zastosowaniu przemocy fizycznej bądź groźby natychmiastowego użycia takiej 

przemocy wobec zamawiającego lub osoby przez niego upoważnionej obsługującej 

pojazd lub sprawującej nad nim dozór, a także w wyniku doprowadzenia do stanu 

nieprzytomności lub bezbronności osoby, uszkodzeniu pojazdu przez osoby, których 

przewóz wymagany był potrzebą udzielenia pomocy medycznej. 

2.3. Brak wpływu na wysokość odszkodowania spowodowane przekroczeniem przez 

kierującego przepisów prawa o ruchu drogowym. Z zastrzeżeniem, że wyłącza się szkody 

powstałe podczas kierowania pojazdem przez Ubezpieczonego, osobę uprawnioną do 

korzystania z pojazdu lub osobę, z którą Ubezpieczony pozostaje we wspólnym 

gospodarstwie domowym w stanie nietrzeźwości albo w stanie po użyciu alkoholu lub 

pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków 

zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, chyba że nie miało 

to wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego 

2.4. Brak wpływu na wysokość odszkodowania aktualnych badań technicznych pojazdu, w 

przypadku, gdy brak tych badań nie był przyczyną szkody. 

2.5. Brak wpływu na wysokość odszkodowania w przypadku braku zapasowego kompletu 

kluczyków. 
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2.6. Brak wpływu na wysokość odszkodowania w przypadku kradzieży pojazdu wraz 

z dokumentami pozostawionymi w pojeździe. Powyższe dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy 

kradzież pojazdu nastąpiła podczas wykonywania prac związanych z prowadzoną 

działalnością firmy 

2.7. Za wyposażenie podstawowe nie wymagające specyfikacji uznaje się wszelkie 

urządzenia i sprzęt w pojazdach, służące do utrzymania i używania pojazdu zgodnie z 

jego przeznaczeniem, a także służące jego bezpieczeństwu oraz zabezpieczeniu przed 

kradzieżą. 

2.8. Rozliczenie szkody na podstawie pełnych kosztów naprawy, bez potrącania zużycia 

części i/lub amortyzacji za wyjątkiem ogumienia, akumulatorów, elementów ciernych 

układu hamulcowego, sprzęgła, elementów układu wydechowego. 

2.9. Zakres terytorialny: RP. Firma Ubezpieczeniowa umożliwi za dopłatą składki 

rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o inne kraje. 

2.10. Suma ubezpieczenia wg wartości podanej w załączniku nr 3; dla pojazdów fabrycznie 

nowych wartość fakturowa. Suma ubezpieczenia nie ulega konsumpcji. 

2.11. Pojazdy nowo nabywane będą objęte ubezpieczeniem na warunkach określonych w 

umowie (w szczególności z zastosowaniem stawek ustalonych dla odpowiedniej kategorii 

pojazdu), po uprzednim pisemnym zgłoszeniu ich do ubezpieczenia. Ochrona 

ubezpieczeniowa od dnia wnioskowanego jako dnia rozpoczęcia ochrony 

ubezpieczeniowej, do końca obowiązywania umowy generalnej. Składka za 

ubezpieczenie krótkoterminowe płatna przelewem jednorazowo w ciągu 14 dni od daty 

wystawienia polisy przez ubezpieczyciela, rozliczana proporcjonalnie do czasu trwania 

okresu ubezpieczenia licząc 1/365 składki rocznej, za każdy dzień ochrony 

ubezpieczeniowej. Niezmienna wartość pojazdu przez okres 6 miesięcy dla pojazdów 

nowych. 

2.12. Okres ubezpieczenia: rozpoczyna się z dniem przyjęcia pojazdu do ubezpieczenia 

określonym w załączniku nr 3 pod warunkiem złożenia wniosku o ubezpieczenie 

najpóźniej w dniu ważności dotychczasowej polisy. 

2.13. Składki za pojazdy wycofywane z ubezpieczenia w czasie trwania umowy będą zwracane 

w proporcji do okresu ubezpieczenia, licząc 1/365 składki rocznej, za każdy dzień 

ochrony ubezpieczeniowej, o ile w okresie ubezpieczenia nie zaistniało zdarzenie, w 

związku, z którym wypłacono odszkodowanie z ubezpieczenia danego pojazdu. Od tak 

wyliczonej składki za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej nie będą 

potrącane koszty manipulacyjne. 

2.14. Ustala się, że nie będą wymagane zdjęcia pojazdu ani oględziny pojazdów nowo 

zakupionych w przypadku pojazdów fabrycznie nowych oraz w przypadku kontynuacji 

ubezpieczenia danego pojazdu, a także w przypadku przeniesienia ubezpieczenia pojazdu 

w ramach ryzyka autocasco od innego Ubezpieczyciela do nowego Ubezpieczyciela bez 

przerwania ciągłości ochrony ubezpieczeniowej w ryzyku AC. Ponadto ustala się, że 

przyjęte zostaną do ubezpieczenia AC również pojazdy powyżej 10 lat ich eksploatacji 

pod warunkiem, że dotychczas były objęte ochroną AC. 

2.15. Ubezpieczyciel uznaje za wystarczające posiadane zabezpieczenia pojazdów 

wymienionych w załączniku nr 3, nie będzie również wymagał montażu dodatkowych 

zabezpieczeń. 

2.16. Amortyzacja – wykupiona. 

2.17. Franszyza / udziały własne: franszyza integralna: 300,00 zł, franszyza redukcyjna: brak, 

udział własny: brak. 

2.18. Brak redukcji sumy ubezpieczenia po szkodzie. 

2.19. Likwidacja szkód w wariancie „warsztat” z zastosowaniem oryginalnych części. 

 

Do wszystkich ryzyk dla okresów ubezpieczenia innych niż rok stosuje się zasadę naliczania 

składki proporcjonalnie do okresu ubezpieczenia co do dnia (dla OC zgodnie z postanowieniami 

ustawy). 
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3. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z 

użytkowaniem pojazdów mechanicznych: 

3.1. Suma ubezpieczenia – 10.000,00 zł / osobę. Górną granicę odpowiedzialności w razie 

śmierci kierowcy lub pasażera wskutek nieszczęśliwego wypadku będzie stanowiła 

kwota odpowiadająca 100% sumy ubezpieczenia. W przypadku trwałego uszczerbku na 

zdrowiu świadczenie wypłacane będzie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia, za każdy 

procent trwałego uszczerbku na zdrowiu.  

3.2. Przedmiot ubezpieczenia / zakres ubezpieczenia: ubezpieczenie powinno objąć trwałe 

następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażera powstałych w związku z 

ruchem pojazdów, a w szczególności podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu, w czasie 

przebywania w pojeździe będącym w ruchu i w przypadku zatrzymania lub postoju 

pojazdu, podczas naprawy pojazdu, załadunku i wyładunku pojazdu. 

3.3. Pojazdy nowo nabywane będą objęte ubezpieczeniem na warunkach określonych w 

umowie. Ubezpieczyciel przyjmie pojazdy nowo nabywane do ubezpieczenia przy 

zastosowaniu stawek nie wyższych niż wynikające z oferty, po uprzednim pisemnym 

zgłoszeniu ich do ubezpieczenia. Składka za ubezpieczenie krótkoterminowe płatna 

będzie przelewem jednorazowo w terminie 21 dni od daty wystawienia polisy, rozliczana 

proporcjonalnie do czasu trwania okresu ubezpieczenia (w rozliczeniu na dni) z 

zastosowaniem stawek za 12 miesięczny okres ubezpieczenia. 

3.4. Składki za pojazdy wycofywane z ubezpieczenia w czasie trwania umowy będą zwracane 

w proporcji do okresu ubezpieczenia, licząc 1/365 składki rocznej, za każdy dzień 

ochrony ubezpieczeniowej, o ile w okresie ubezpieczenia nie zaistniało zdarzenie, w 

związku, z którym wypłacono odszkodowanie z ubezpieczenia danego pojazdu. Od tak 

wyliczonej składki za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej nie będą 

potrącane koszty manipulacyjne. 

3.5. Okres ubezpieczenia: rozpoczyna się z dniem przyjęcia pojazdu do ubezpieczenia 

określonym w załączniku nr 3 pod warunkiem złożenia wniosku o ubezpieczenie 

najpóźniej w dniu ważności dotychczasowej polisy. 

3.6. Wykaz pojazdów objętych ubezpieczeniem określony został w załączniku nr 3. 

 

4. Ubezpieczenie Assistance: 

4.1. Zakres ubezpieczenia obejmuje co najmniej (w przypadku uszkodzenia, wypadku, kolizji 

lub awarii pojazdu): 

4.1.1. organizację i pokrycie kosztów naprawy na miejscu zdarzenia lub organizację i 

holowanie pojazdu do najbliższego zakładu naprawczego zdolnego usunąć awarię 

(limit na zdarzenie: 600 zł lub do 150 km), 

4.1.2. ochrona assistance dotyczy pojazdów osobowych, osobowo – ciężarowych oraz 

ciężarowych o ładowności do 2,5 t, których DMC nie przekracza 3,5 tony 

posiadających ubezpieczenie autocasco. 

4.2. Zakres terytorialny: RP. Zakres świadczeń Assistance nie jest uzależniony od miejsca 

zaistnienia zdarzenia, tj. nie ma zastosowania limit odległości od miejsca zamieszkania 

osoby mającej tytuł prawny do posiadania pojazdu. 

 

5. Klauzule obligatoryjne: 

5.1. Klauzula ograniczenia zasady proporcji 

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy 

ubezpieczenia Auto-Casco, strony uzgodniły, że w przypadku, gdy niedoubezpieczenie 

wynosi do 10%. Zakład Ubezpieczeń odstępuje od stosowania zasady proporcji przy 

ustalaniu wysokości odszkodowania. Zasady proporcji nie stosuje się także dla szkód o 

wartości do 5.000 zł netto. 

5.2. Klauzula zgłaszania szkód 

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy 

ubezpieczenia, strony uzgodniły, że ustala się termin powiadomienia Zakładu 

Ubezpieczeń o powstałej szkodzie na 7 dni od daty dowiedzenia się o powstaniu szkody. 
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W przypadku szkody kradzieżowej lub szkody powstałej w okolicznościach 

uzasadniających przypuszczenie, że popełniono przestępstwo Zamawiający zobowiązany 

jest niezwłocznie powiadomić policję oraz TU, nie później niż w najbliższym dniu 

roboczym. 

5.3. Klauzula niezmienności warunków i stawek 

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy 

ubezpieczenia, strony uzgodniły, że w przypadku doubezpieczenia, uzupełnienia lub 

podwyższenia sumy ubezpieczenia / gwarancyjnej, podlimitów lub limitów 

odpowiedzialności, zastosowanie mają warunki ubezpieczenia oraz stawki i składki 

ryczałtowe określone w pierwotnej umowie ubezpieczenia, chyba, że nowe warunki, 

stawki lub składki są korzystniejsze dla Zamawiającego. 

 

5.4. Klauzula ważności dokumentów 

Ubezpieczyciel rozszerza odpowiedzialność w ubezpieczeniu AC o szkody 

spowodowane przez ubezpieczającego, ubezpieczonego lub inną osobę uprawnioną do 

korzystania z pojazdu, jeśli spowodowała ona szkodę kierując pojazdem i nie posiadała 

w chwili powstania szkody wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem., o ile od 

ich terminu końcowego upłynęło nie więcej niż 14 dni.  

 
5.5. Klauzula wyrównanie okresu ubezpieczenia w ubezpieczeniach dobrowolnych. 

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy 

generalnej oraz OWU AC wprowadza się następujące postanowienia: 

Pojazdom zgłaszanym do ubezpieczenia w ramach umowy obejmującej ubezpieczenia 

AC, NW, Assistance, Ubezpieczyciel udzieli ochrony ubezpieczeniowej od chwili ich 

zgłoszenia do ostatniego dnia ważności obowiązywania umowy generalnej. 

Składka za ubezpieczenia AC/NW/Assistance zostanie naliczona według stawek 

właściwych w umowie generalnej, proporcjonalnie do udzielonego okresu ochrony, 

przyjmując, że składka za każdy rozpoczęty dzień ochrony wynosi 1/365 składki rocznej. 

 
5.6. Wyrównanie okresu ubezpieczenia w obowiązkowym ubezpieczeniu OC posiadaczy 

pojazdów mechanicznych 

Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej w ramach obowiązkowego 

ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych od chwili zgłoszenia pojazdów 

do ubezpieczenia na okres 12 miesięcy. 

Składka z tytułu ubezpieczenia OC za każdy pojazd płatna jest jednorazowo na 

warunkach określonych w umowie generalnej. 

W przypadku decyzji Ubezpieczającego o kontynuacji ubezpieczenia pojazdów w 

ramach umowy generalnej, wszystkie indywidualne umowy ubezpieczenia OC pojazdów 

ubezpieczonych na warunkach umowy generalnej zostaną, zgodnie z art. 353 kodeksu 

cywilnego, na mocy porozumienia stron, rozwiązane ze skutkiem na ostatni dzień 

obowiązywania umowy generalnej. 

Składka za niewykorzystany okres ochrony zostanie zaliczona, indywidualnie dla 

każdego pojazdu, na poczet składki należnej za kolejny roczny okres ubezpieczenia OC. 

Od operacji tej nie będą pobierane przez Ubezpieczyciela opłaty manipulacyjne. 

 

5.7. Klauzula odstąpienia od wymogu dokonywania oględzin pojazdu 

Ubezpieczyciel odstępuję od wymogu dokonywania oględzin w przypadku: 

a. kontynuacji ubezpieczenia auto-casco bez dnia przerwy,  

b. przeniesienia ubezpieczenia auto casco z innego Towarzystwa Ubezpieczeniowego 

bez jednego dnia przerwy w okresie ubezpieczeniach 

c. zakupu pojazdu fabrycznie nowego z salonu.  

 


