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WNIOSEK OC strona nr.
Ubezpieczający , Ubezpieczony Adres

ul. Oleska 127
ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH w OPOLU 45-231 OPOLE

NIP 754-25-57-300
REGON .000126528 PKD 2007 5221Z

Okres Ubezpieczenia

Suma Gwarancyjna na wszystkie zdarzenia Suma Gwarancyjna na jedno zdarzenie

Rodzaj Ubezpieczenia tak nie
Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej w związku z:
Prowadzoną działalnością TAK
Zakres działalności zgłaszany do ubezpieczenia:

statutowa działalność Ubezpieczonego, w tym: TAK
administrowanie pasem drogowym TAK

Posiadanym, użytkowanym, administrowanym mieniem TAK

teren RP

miejsce ubezpieczenia 

adres lokalizacji działalności oraz każde miejsce wykonywania robót / posiadanego mienia TAK

M2 Km szt osób zł
Posiadane, administrowane, użytkowane mienie

drogi wojewódzkie 943,558
grunty

budynki wymienione w zał Nr2
Zatrudnienie 107

roczny budżet: wg planu finansowego na  2015 99 575 533,00 zł
Wnioskowane rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej OC OKREŚLONO W ZAŁĄCZNIKU NR5

Wnioskowane Klauzule Brokerskie OKREŚLONO W ZAŁĄCZNIKU NR6

Zastosowane   Franszyzy Szkodowość w ujęciu rocznym

Franszyza Integralna 0 zł okres 2011 2012 2013
01.01.2014 do 

20.11.2014
Franszyza Redukcyjna 0 zł ilość roszczeń zgłoszonych 163 60 158 23
Udział Własny Ubezpieczającego 0% ilośc szkód wypłaconych 83 23 83 2

wypłaty 167 197,22 zł 60 899,45 zł 119 138,14 zł 2 542,68 zł

rezerwy 63 486,28 zł 20 352,00 zł 97 113,00 zł 21 842,37 zł
RAZEM (wypłaty + rezerwy) 230 683,50 zł 81 251,45 zł 216 251,14 zł 24 385,05 zł

Załączniki do wniosku tak nie
załącznik Nr.1- Szczególne Warunki Ubezpieczenia OC tak
załącznik Nr.2- Wykaz zarządzanych dróg wojewódzkich tak
załącznik Nr.3- Dodatkowe wyłączenia ochrony stosowane przez Zakład Ubezpieczeń nie
załącznik Nr.4- Dodatkowe Klauzule stosowane przez Zakład Ubezpieczeń nie
załącznik Nr.5- Rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej tak
załącznik Nr.6- Wykaz  Klauzul Brokerskich-treść Klauzul Brokerskich tak

Data

12/2014

z zastrzeżeniem postanowień zał. nr5 - 
Rozszerzenia ochrony OC

18 m-cy

1 000 000,00 zł          1 000 000,00 zł 

wg zał. nr2 do wniosku mienia 
od ognia

Podane Sumy Gwarancyjne z zastrzeżeniem podlimitów określonych w zał. nr5

zakres terytorialny



ZAŁĄCZNIK Nr 1 do polisy OC Nr ....................... 
SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA- Zarządcy Drogi 

(zakres obligatoryjny) 
Przedmiot ubezpieczenia: 
1. Przedmiotem ubezpieczenie jest wynikające z przepisów prawa (Ustawa o drogach publicznych, ustawa Prawo o ruchu drogowym

i Kodeks Cywilny) zobowiązanie Ubezpieczającego oraz osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę do naprawienia szkody
wyrządzonej osobie trzeciej w czasie trwania ubezpieczenia, jeżeli jej powstanie pozostaje w związku z posiadanym mieniem i/lub
sprawowaniem funkcji zarządu terenami, drogami i ulicami lub zostało spowodowane przez osoby za działania których,
Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność.

2. Ubezpieczenie obejmuje szkody spowodowane w szczególności następującymi zdarzeniami - przyczynami ich powstania:
a. złym stanem technicznym  jezdni, pobocza i chodników wynikającym z uszkodzeń nawierzchni w postaci ubytków, wyrw,

garbów, kolein, przełomów, zapadnięć, spowodowanych rozmyciem, a także osunięciem się korpusu drogowego;
b. zimowym utrzymaniem jezdni, chodników (śliskość nawierzchni, również w następstwie gołoledzi), letnim utrzymaniem

czystości jezdni i chodników (np. stanem nawierzchni chodników spowodowanych zaśmieceniem);
c. przez zieleń rosnącą w pasie drogowym (spadające lub leżące drzewa lub konary drzew);
d. leżące na drodze, porzucone, zgubione lub naniesione przedmioty lub substancje / materiały w szczególności namuły,

piasek, materiały skalne;
e. śliskość wynikła z rozlania przez poruszające się pojazdy płynów, smarów i innych śliskich cieczy;
f. stanem technicznym mostów i wiaduktów (w szczególności szkody spowodowane oderwaniem części konstrukcji lub awarią

konstrukcji), pomimo przeprowadzanych kontroli stanu technicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami;
g. oznakowaniem lub brakiem oznakowania uszkodzonego w wyniku wandalizmu lub zdarzeń losowych;
h. awarią sygnalizacji świetlnej oraz innymi elementami bezpieczeństwa ruchu, w które wyposażony jest pas drogowy;
i. urządzeniami w nawierzchni drogi, w szczególności brakiem pokrywy studzienki kanalizacyjnej lub wpustu ulicznego,

spowodowanego kradzieżą lub aktem wandalizmu;
j. powstałymi po wykonaniu pracy lub usługi, jeżeli ich przyczyną jest nienależyte wykonanie  zleconych i odebranych przez

Zarządcę drogi usług lub robót (budowa lub przebudowa, w tym konserwacja, modernizacja, remont pasa drogowego);
k. zalaniem drogi przez nienależycie działające urządzenia odprowadzające wodę z pasa drogowego, w tym również

nienależytym odwodnieniem drogi przez rowy odwadniające w przypadku wystąpienia deszczu nawalnego;
l. robotami konserwacyjnymi, interwencyjnymi i remontami cząstkowymi wykonywanymi siłami własnymi

   ł.     pojedynczymi wyrwami w poboczu, 
m. nienormatywną skrajnią poziomą jezdni spowodowaną zadrzewieniem lub prawidłowo oznakowanymi obiektami mostowymi

lub zabudową,
n. nienormatywną skrajnią pionową  spowodowaną zadrzewieniem,
o. niewłaściwym zabezpieczeniem lub brakiem zabezpieczenia robót prowadzonych w pasie drogowym ;
p. przez zwierzęta za które Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność;
q. uszkodzeniem upraw, nasadzeń i urządzeń osób trzecich wskutek okoliczności za które Ubezpieczający ponosi

odpowiedzialność w związku z utrzymaniem oraz ochroną pasa drogowego, zapewnieniem przejezdności lub oddziaływaniem
pasa drogowego na okoliczne nieruchomości;

r. wyrządzone przez praktykantów / stażystów, wolontariuszy oraz osoby skierowane do wykonywania prac społecznie
użytecznych lub prac społecznych, za działania których Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność;

2.1 Ubezpieczyciel  pokrywa  roszczenia regresowe w granicach Sum Gwarancyjnych określonych w umowie. 
2.2 Brak środków finansowych na realizację statutowych celów Ubezpieczającego nie będzie stanowić podstawy odmowy udzielenia 

ochrony ubezpieczeniowej lub wypłaty należnego odszkodowania. 

3. Do postanowień Szczególnych Warunków Umowy Ubezpieczenia dołączono Klauzule wymienione w Umowie.
Do postanowień Szczególnych Warunków Umowy Ubezpieczenia dołączono rozszerzenia zakresu pokrycia

ubezpieczeniowego wymienione w Umowie. Rodzaj oraz treść rozszerzeń określa załącznik Nr.5. 
Do postanowień Szczególnych Warunków Ubezpieczenia dołączono Klauzule Brokerskie wymienione w Umowie 

Ubezpieczenia. Treść Klauzul Brokerskich zgodna z załącznikiem Nr 6. 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia stanowi Cedułę do Umowy Ubezpieczenia 

4. Wyłączenia odpowiedzialności:
 Wyłączenia ogólne – Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody wymienione w paragrafie ........-wyłączenia 
odpowiedzialności w OWU OC, dołączonych do niniejszej Umowy Ubezpieczenia z zastrzeżeniem postanowień pkt 1 i pkt 
2 niniejszego załącznika w granicach ustawowej odpowiedzialności Ubezpieczającego  
Wyłączenia standardowe – Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wynikające z zarządzania i administrowania drogami, 
ulicami  : 
A. kolejne powstałe z tej samej przyczyny (okoliczności) w danym miejscu po upływie 72 godzin od dnia i godziny zgłoszenia 

Ubezpieczającemu pierwszej szkody. Ubezpieczający zobowiązany jest do usunięcia zagrożenia powstania szkody i / lub 
zabezpieczenia pasa drogowego najpóźniej w ciągu 72 godzin od chwili zgłoszenia tych okoliczności 

B. powstałe na odcinkach pasa drogowego przekazanego protokolarnie przez Ubezpieczającego wykonawcom remontów, 
modernizacji lub innych zabiegów konserwacyjno – eksploatacyjnych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, chyba że 
strony umowy ubezpieczenia ustaliły włączenie do ochrony szkód wyrządzonych przez podwykonawców/wykonawców. 

C. wyrządzone przez osoby za działania których ponosi odpowiedzialność będące pod wpływem alkoholu, narkotyków  lub 
podobnie działających środków, jeżeli roszczenie poszkodowanego zostało skierowane bezpośrednio do tej osoby  

D. wynikające z naruszenia przez poszkodowanych przepisów Ustawy Prawo o ruchu drogowym, jeżeli wyłączną przyczyną 
szkody było to naruszenie. 

E. spowodowane winą umyślną Ubezpieczającego lub osób, za które ponosi odpowiedzialność. 

................................ dn. 

      ..................................................           .......................................... 
( podpis i pieczęć ubezpieczającego ) ( podpis i pieczęć wystawiającego )



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZAŁĄCZNIK NR 2 
DO WNIOSKU OC 

 
WYKAZ DRÓG 



dr_wojewódzkie

Nr ogółem

 drogi
długość 

km

1. 378 Biedrzychów - Grodków /dr. 401/ 10,075 11,405 - 21,480 10,075

2 382
Stanowice - Świdnica - Dzierżoniów - 
Ząbkowice Śląskie - Paczków -…*-  
Gr.Państwa

5,982 71,734 - 77,716 5,982

3. 385
Gr. Państwa - Tłumaczów - Wolibórz - 
Ząbkowice Śl .- Ziębice - Grodków - 
Kopice - Jaczowice /dr. 46/ 

26,840 73,610 - 100,450 26,840

4. 396 Bierutów - Oława - Strzelin 8,703 6,457 - 15,160 8,703

5. 401
Żłobizna /dr.94/ - Grodków - 
Skoroszyce - Pakosławice /dr. 46/

42,341 0,000 - 42,341 42,341

6. 403 Łukowice Brzeskie - dr. 401 2,275 1,105 - 3,380 2,275

7. 405 Niemodlin - Tułowice - Korfantów 18,479 0,000 - 18,479 18,479

8. 406
Nysa -  Jasienica Dolna - Włostowa 
/dr. 405/

20,372 0,000 - 20,372 20,372

9. 407 Nysa - Korfantów - Łącznik - dr. 414 33,706 0,000 - 26,826 26,826 20,826 - 33,706 6,880

10. 408 Kędzierzyn  Koźle - Gliwice 20,693 0,000 - 20,693 20,693

11. 409
Dębina - Krapkowice - Strzelce 
Opolskie  

42,813 0,000 - 20,534 20,534 20,534 - 42,813 22,279

12. 410
 K. Koźle - Kobylice - Biadaczów - 
rz.Odra - Brzeźce/dr. 408/

6,778 0,000 - 6,778 6,778

13. 411
Nysa - Głuchołazy - …*- Granica 
Państwa.

21,491 0,000 - 21,491 21,491

Wykaz dróg wojewódzkich   województwa opolskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
z podziałem na Oddziały Terenowe ZDW  (stan na 01-01-2014r.)

l.p. Nazwa drogi
 długość drogi   w Oddziale Terenowym               [ w km]

GRODKÓW GŁUBCZYCE OLESNO



dr_wojewódzkie

14. 413 Ligota Prószkowska - dr. 429  4,738 0,000 - 4,738 4,738

15. 414
 Wrzoski /dr. 94/ - Opole - Proszków - 
Biała - Prudnik /dr. 40/               

45,562
Wrzoski                           
2,352

2,352 11+442 - 54,652 43,210

16. 415
Zimnice /dr. 45/ - Rogów Op. - 
Krapkowice /dr.409/ 

13,063 0,000 13,063 13,063

17. 416
Żywocice /dr. 45/ - Głogówek - 
Głubczyce - Kietrz - Racibórz

61,237 0,000 - 61,237 61,237

18. 417
Laskowice /dr. 40/ - Klisino - Szonów - 
Szczyty - Racibórz

33,984 0,000 - 33,984 33,984

19. 418
Reńska Wieś /dr. 45/ - Kędzierzyn 
Koźle 

3,558 0,000 - 3,558 3,558

20. 419
Nowa Cerekwia - Niekazanice - 
Branice - Gr. Państwa

16,144 0,000 - 16,144 16,144

21. 420
Kietrz - Dzierżysław - Pilszcz - Gr. 
Państwa

14,790 0,000 - 14,790 14,790

22. 421 Szczyty - …* - Błażejowice - Nędza 14,457 0,000 - 14,457 14,457

23. 422
Łany /dr. 421/ - Dzielnica - Przewóz - 
rz. Odra - Dziergowice

9,319 0,000 - 9,319 9,319

24. 423
Opole - Krapkowice - Zdzieszowice - 
Kędzierzyn Koźle 

34,361 15,268 - 49,629 34,361

423A na odcinku. gm.Gogolin 0,296 20,636 - 20,932 0,296

25. 424
Gwoździce - rz. Odra -Odrowąż - 
Gogolin /droga 409/

5,292 0,000 - 5,292 5,292

424A na odc. gm. Gogolin 0,965 0,965

26. 425 Bierawa - Kuźnia Raciborska - Rudy 10,612 0,000 - 10,612 10,612

27. 426
Zawadzkie - Strzelce Op.- Olszowa - 
K.Koźle

33,558 0,000 - 33,558 33,558

28. 427
dr. 45 - Zakrzów - Kochaniec - 
Roszowice - Dzielnica 

6,779 0,000 - 6,779 6,779

OT OlesnoOT Grodków OT Głubczyce



dr_wojewódzkie

29. 428 Dąbrówka Górna - dr. 45 0,574 0,000 - 0,574 0,574

30. 429
 Wawelno - Komprachcice - Prószków - 
dr. 45

19,562 0,000 - 19,562 19,562

31. 435 Opole - Wawelno - dr.46 14,163 13,992 - 28,155 14,163

32. 451 Oleśnica - Bierutów - Namysłów 11,915 17,950 - 29,865 11,915

33. 454 Opole - Pokój - Namysłów 46,665 4,616 - 51,281 46,665

34. 457
Pisarzowice /dr. 39/ - Popielów - 
Dobrzeń Wlk.

30,902 0,000 - 30,902 30,902

35. 458
Obórki - Lewin Brzeski - Skorogoszcz - 
Popielów

30,046 0,000 - 30,046 30,046

36. 459 Opole - Narok - Skorogoszcz 17,724 0,082 - 17,806 17,724

37. 460
Kościerzyce - rz.Odra - Pawłów - 
Kopanie - dr. 462 

10,290 0,000 - 10,290 10,290

38. 461 Kup - Jełowa 14,881 0,000 - 14,881 14,881

39. 462
Stobrawa - rz. Odra  - Kopanie - 
Łosiów - Krzyżowice

17,205 0,000 - 17,205 17,205

40. 463 Bierdzany - Ozimek - Zawadzkie 38,581 0,000 - 38,581 38,581

41. 464 Narok - rz. Odra - Chróścice 4,285 0,000 - 4,285 4,285

42. 465 Żelazna - rz. Odra - Dobrzeń Mały 2,526 0,000 - 2,526 2,526

43. 487 Byczyna - Gorzów Śl. -…*- Olesno 37,663 0,000 - 37,663 37,663

44. 494
Bierdzany - Olesno -…*- Wręczyca 
Wielka - Częstochowa

35,569 0,000 - 35,569 35,569

45. 901
Olesno - Dobrodzień - Zawadzkie - 
Wielowieś - Pyskowice - Gliwice/dr. 
78/

41,744 0,000 - 41,744 41,744

Ogółem długość dróg w km
943,558

323,736 328,264 291,558

Sporz. Bernarda Skrabka  2014-05-12

OT GłubczyceOT Grodków OT Olesno
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ZAŁĄCZNIK NR5 



                                                                          Załącznik NR 5

WNIOSKOWANE ROZSZERZENIA OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ OC

zakres obligatoryjny

ROZSZERZENIE NR 1b Włączenie roszczeń pomiędzy podmiotami objętymi ubezpieczeniem z tytułu szkód w
mieniu lub na osobie 

Szkody w mieniu lub na osobie powodujące roszczenia pomiędzy podmiotami ubezpieczonymi 
na podstawie tej samej umowy ubezpieczenia - Ubezpieczonymi są podmioty, działające na
zlecenie Ubezpieczającego, za działania których podmiot zlecający ponosi odpowiedzialność -
Ubezpieczający nie ma obowiązku sporządzania listy podmiotów ubezpieczonych. 

ROZSZERZENIE NR 2 Szkody w nieruchomościach osób trzecich, użytkowanych przez osoby objęte
ubezpieczeniem - szkody, polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu
nieruchomości i ich części składowych.

ROZSZERZENIE NR 3 Szkody w rzeczach ruchomych osób trzecich użytkowanych przez osoby
objęte ubezpieczeniem-szkody, polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu
rzeczy ruchomych oddanych w użytkowanie osób objętych ubezpieczeniem.

ROZSZERZENIE NR 4 Włączenie ryzyka OC pracodawcy za wypadki przy pracy - obejmujące szkody rzeczowe i
osobowe

ROZSZERZENIE NR 5 Rzeczy wprowadzone do obrotu przed datą początkową.

ROZSZERZENIE NR 6 Szkody w rzeczach znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą
ubezpieczającego, w tym szkody polegające na ich utracie

ROZSZERZENIE NR 7 Szkody w pojazdach mechanicznych oraz ich wyposażeniu znajdujących się w pieczy, pod
dozorem lub kontrolą ubezpieczjącego, w tym polegające na ich utracie

ROZSZERZENIE NR 8 Szkody w wartościach pieniężnych znajdujących się w pieczy, 
 pod dozorem lub kontrolą ubezpieczjącego, w tym polegające na ich utracie.

ROZSZERZENIE NR 9 Szkody wyrządzone osobom trzecim przez podwykonawców ubezpieczającego.

Ubezpieczający nie jest zobowiązany do sporządzenia listy ubezpieczonych podmiotów  

ROZSZERZENIE NR 10 Szkody wyrządzone osobom trzecim przez podwykonawców ubezpieczającego

z zachowaniem prawa regresu przez ubezpieczyciela - Ubezpieczający nie jest zobowiązany
do sporządzenia listy ubezpieczonych podmiotów  

ROZSZERZENIE NR 11
Włączenie ryzyka nienależytego wykonania zobowiązania oraz ryzyka niewykonania lub
nienależytego wykonania porozumienia administracyjnego, w szczególności porozumienia
administracyjnego, którego przedmiotem jest przekazanie Ubezpieczającemu pasa
drogowego przez Zarządcę innej kategorii.

ROZSZERZENIE NR 12 Włączenie szkód wynikłych z zanieczyszczenia środowiska.

ROZSZERZENIE NR 13 Włączenie szkód w rzeczach poddanych obróbce, czyszczeniu lub naprawie.

ROZSZERZENIE NR 14 Szkody wynikające z działania środków wybuchowych, młotów pneumatycznych

lub kafarów, szkody spowodowane wibracjami

ROZSZERZENIE NR 15 Szkody wyrządzone w środkach transportu podczas prac załadunkowych.

ROZSZERZENIE NR 16 Szkody wyrządzone przez dostarczoną energię.

ROZSZERZENIE NR 17 Szkody poniesione przez producenta wyrobu finalnego wskutek wadliwości
dostarczonych przez ubezpieczającego komponentów lub części składowych,
powstałe wskutek ich zmieszania lub połączenia z rzeczami pochodzącymi od
poszkodowanego.

ROZSZERZENIE NR 18 Szkody poniesione przez producenta wyrobu finalnego wskutek wadliwości
dostarczonych przez ubezpieczającego wyrobów poddanych dalszej obróbce
przez poszkodowanego, bez ich mieszania lub łączenia z wyrobami pochodzącymi
od poszkodowanego.



ROZSZERZENIE NR 19 Szkody poniesione przez użytkownika maszyn i urządzeń wyprodukowanych,
naprawionych, dostarczonych, lub konserwowanych przez ubezpieczającego,
powstałe wskutek wadliwości rzeczy wytworzonych lub poddanych obróbce
z użyciem tych maszyn i urządzeń.

ROZSZERZENIE NR 20 Szkody wyrządzone przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC
posiadaczy pojazdów mechanicznych, w tym wózki widłowe 

ROZSZERZENIE NR 20a Szkody wyrządzone przez pojazdy wolnobieżne lub specjalne nie pozostające
w związku z ruchem tych pojazdów.

ROZSZERZENIE NR 21 Szkody wyrządzone w podziemnych instalacjach lub urządzeniach w czasie
wykonywania prac lub usług przez osoby objęte ubezpieczeniem.

ROZSZERZENIE NR 22 Włączenie do ubezpieczenia OC szkód w związku z organizowanymi w pasie
drogowym i/lub na terenach lub w obiektach administrowanych przez Ubezpiecza-
 jącego  imprezami masowymi za zgoda i wiedzą Ubezpieczającego niezależnie od
obowiązkowego ubezpieczenia OC organizatora imprez masowych, w tym:
szkody spowodowane przes osoby należące do służb nadzoru lub kontroli, wyrządzone
wykonawcom i uczestnikom, 

ROZSZERZENIE NR 22a Włączenie do ubezpieczenia OC szkód powstałych w wyniku użycia sztucznych ogni
(fajerwerków, petard) w trakcie imprezy objętej ochroną na podstawie Rozszerzenia 22

ROZSZERZENIE NR 23 Włączenie do ubezpieczenia OC szkód spowodowanych wadliwym wykonaniem
robót i/lub usług 

ROZSZERZENIE NR 24
Włączenie do ubezpieczenia OC za szkody spowodowane przy wykonywaniu władzy
publicznej, w szczególności decyzją administracyjną wydaną z naruszeniem prawa przez
pracowników jednostki administracji samorządowej posiadających właściwe upoważnienie

Klauzula — rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody wyrządzone przez niezgodne z
prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej 
1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, w tym
wyłączeń określonych w § ………, rozszerza się zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność
cywilną ubezpieczonego za szkody wyrządzone przez niezgodne z prawem działanie lub
zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej.
2. Na potrzeby niniejszej klauzuli przyjmuje się, że przyjęte w umowie ubezpieczenia pojęcia
oznaczają: 
1) ubezpieczony - organ administracji rządowej, jednostka samorządu terytorialnego jednostka
organizacyjna działająca w ramach upoważnienia organu administracji lub jednostki
samorządu terytorialnego, 
2) szkoda — szkoda osobowa, szkoda rzeczowa, czysta strata majątkowa, 
3) wykonywanie władzy publicznej — zachowanie ubezpieczonego o charakterze władczym,
na podstawie określonych przez prawo obowiązków lub uprawnień, 
4) wypadek ubezpieczeniowy — powstanie szkody osobowej, szkody rzeczowej lub czystej
straty majątkowej 

3 . Podlimit odpowiedzialności w ramach klauzuli za szkody spowodowane przy wykonywaniu
władzy publicznej, w tym za czyste straty majątkowe z tego tytułu, ustala się w wysokości 500
000,- zł ( na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia)”  

4. Franszyza redukcyjna dla szkód rzeczowych i czystych strat majątkowych: 
10% należnego odszkodowania nie mniej niż I 000,00 PLN. 

5. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:
1) związane z popełnieniem przestępstwa przez funkcjonariusza władzy publicznej,
2) powstałych w wyniku niewypłacalności,
3) wyrządzone wskutek ujawnienia wiadomości poufnej,
4) wynikłych z decyzji podjętych przez funkcjonariusza władzy publicznej w zakresie
sprawowanej przez niego funkcji, za które uzyskał korzyść osobistą lub dążył do jej
uzyskania.

6. Ubezpieczyciel nie pokrywa kosztów postępowania oraz kar i kwot o których mowa w
Ustawie z dnia 20 stycznia 2011r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy
publicznych za rażące naruszenie prawa, do zapłaty których zobowiązane są osoby
podlegające odpowiedzialności w ramach tej Ustawy 

ROZSZERZENIE NR 25 Włączenie do ubezpieczenia OC za szkody wyrządzone przez wspólnotę  
mieszkaniową  członkom wspólnoty



ROZSZERZENIE NR 26 Włączenie do ubezpieczenia OC za szkody spowodowane eksploatacją, awarią instalacji
wodociagowej lub kanalizacyjnej, cofnieciem się cieczy
w sieci lub instalacji kanalizacyjnej lub wodociągowej

ROZSZERZENIE NR 27 Włączenie do ubezpieczenia OC za czyste szkody/straty majątkowe
rozumiane jako wyrażony w pieniądzu uszczerbek majątkowy - szkoda, niewynikające ze
szkody osobowej lub rzeczowej

ROZSZERZENIE NR 28 Włączenie do ubezpieczenia OC za szkody w rzeczach wniesionych przez gości
w związku z prowadzeniem działalności hotelarskiej lub podobnego zakładu, w tym zakładu
kąpielowego

ROZSZERZENIE NR 28a Włączenie do ubezpieczenia OC za szkody w rzeczach  pozostawionych lub  oddanych

do szatni w związku z prowadzeniem działalności przez jednostki Gminy / Powiatu, w tym
ochrona dotyczy również szatni szkolnych i mienia ucznów 

ROZSZERZENIE NR 29a
Rozszerzenie zakresu terytorialnego ubezpieczenia OC o szkody powstałe poza terytorium
RP z wyłączeniem Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Kanady, Nowej Zelandii,
Australii

ROZSZERZENIE NR 29b
Rozszerzenie zakresu terytorialnego ubezpieczenia OC o szkody powstałe poza terytorium
RP z włączeniem Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Kanady, Nowej Zelandii,
Australii

Włączenie szkód spowodowanych przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeńROZSZERZENIE NR 30



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZAŁĄCZNIK NR 6 
DO WNIOSKU OC 

 
KLAUZULE BROKERSKIE 



                                                                                                                                                             
                                                                 Załącznik Nr.6  

WYKAZ KLAUZUL BROKERSKICH WŁĄCZONYCH DO ZAKRESU UBEZPIECZENIA OC 
 
KLAUZULE OBLIGATORYJNE: 
 
KLAUZULA STEMPLA 

BANKOWEGO 
Jeżeli zapłata składki albo raty składki dokonywana jest w formie przelewu 
bankowego lub przekazu pocztowego, za datę zapłaty uważa się datę złożenia 
zlecenia zapłaty w banku lub w urzędzie pocztowym, pod warunkiem, że na 
rachunku Ubezpieczającego znajdowała się wystarczająca ilość wolnych środków. 

TAK 

   
KLAUZULA 

LIKWIDACJI SZKODY 
Ubezpieczyciel zobowiązany jest do załatwienia wszelkich uzasadnionych roszczeń 
osób trzecich kierowanych do Ubezpieczającego w zakresie uzgodnionej ochrony 
ubezpieczeniowej i uzgodnionej Sumy Gwarancyjnej. 
 
Ubezpieczyciel niezwłocznie po zawiadomieniu przez Ubezpieczającego o 
powstaniu szkody, przedstawi swoje stanowisko co do zasadności zgłoszonego 
roszczenia oraz podejmie niezbędne działanie zgodne z ustaloną procedurą 
likwidacji szkody 
 
Ubezpieczyciel w granicach przyjętej ochrony zaspokoi roszczenie objęte ochroną 
po przyjęciu przez Ubezpieczającego odpowiedzialności za powstałą szkodę. 
 
Ubezpieczyciel, bez zbędnej zwłoki na swój koszt, każdorazowo po zakończeniu 
likwidacji szkody zawiadomi na piśmie Ubezpieczającego i Brokera o wyniku 
postępowania likwidacyjnego, o wysokości wypłaconego odszkodowania lub 
odmowie wypłaty odszkodowania podając przyczynę odmowy. 

TAK 

   
KLAUZULA  

PROCEDURY 
LIKWIDACJI SZKODY                                                                                       

Na wniosek Ubezpieczającego, do umowy  ubezpieczenia Ubezpieczyciel dołącza 
procedury likwidacji szkód, zawierające opis i stosowne druki zgłoszenia szkód, 
druki likwidacji szkody oraz określa niezbędne dokumenty  potrzebne do likwidacji 
szkody. W okresie realizacji umowy ubezpieczenia postanowienia powyższe 
stosuje się odpowiednio 

TAK 

   
KLAUZULA  
RAŻĄCEGO 

NIEDBALSTWA 

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień 
ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, 
ustala się, że Ubezpieczyciel  nie odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie, 
natomiast odpowiada  za szkody wyrządzone wskutek rażącego 
niedbalstwa Ubezpieczającego lub osób, za które Ubezpieczający ponosi 
odpowiedzialność, przy czym za takie   osoby rozumie się również: 
− właścicieli w przypadku spółek osobowych,  
− członków zarządu, członków rady nadzorczej i prokurentów w przypadku 

spółek kapitałowych prawa handlowego 
− wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów  i ich zastępców oraz członków 

zarządu w przypadku jednostek samorządowych  
− kierowników i ich zastępców jednostek podległych jednostkom 

samorządowym, w szczególności dyrektorów zarządu dróg, kierowników 
innych jednostek organizacyjnych, zarządców nieruchomości 

TAK 

   
KLAUZULA  

PRZEDAWNIENIA 
Ubezpieczyciel odpowiada za szkody będące następstwem zdarzeń mających 
miejsce w okresie ubezpieczenia, choćby poszkodowany zgłosił roszczenie po 
zakończeniu okresu trwania umowy ubezpieczenia, jednak przed upływem 
ustawowym terminów przedawnienia. 

TAK 

   
KLAUZULA  

PROLONGATY 
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień 
ogólnych warunków ubezpieczenia oraz innych postanowień umowy 
ubezpieczenia, ustala się, że brak wpłaty składki lub którejkolwiek raty w terminie 
określonym w umowie ubezpieczenia nie powoduje ustania odpowiedzialności 
Ubezpieczyciela lub też wygaśnięcia bądź rozwiązania umowy ubezpieczenia,  z 
zastrzeżeniem poniższych postanowień. 
 
W przypadku  nieopłacenia składki lub jej pierwszej raty w terminie przewidzianym 
w umowie ubezpieczenia Ubezpieczyciel wzywa Ubezpieczającego na piśmie do 
zapłaty składki, wyznaczając dodatkowy co najmniej 14 dniowy termin na zapłatę 
składki, liczony od daty otrzymania wezwania. W przypadku niedokonania zapłaty 
składki w dodatkowym terminie Ubezpieczyciel jest upoważniony do 
wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym. Wygaśnięcie umowy 
następuje wyłącznie na mocy skutecznie złożonego Ubezpieczającemu 
wypowiedzenia.  
 
W sytuacji braku opłaty kolejnej raty składki Ubezpieczyciel wzywa 
Ubezpieczającego na piśmie do zapłaty raty składki wyznaczając dodatkowy, co 
najmniej 14 dniowy, termin do zapłaty składki (raty), liczony od daty otrzymania 
wezwania. W przypadku nie dokonania wpłaty w wyznaczonym (dodatkowym) 
terminie, ustanie odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest możliwe dopiero 

TAK 



począwszy od dnia następującego po upływie dodatkowego terminu płatności  
raty, o ile do dnia poprzedniego włącznie nie nastąpiło obciążenie rachunku 
bankowego Ubezpieczającego. 

   
KLAUZULA TERMINU 
ZGŁASZANIA SZKÓD 

W każdym przypadku określenia w ogólnych warunkach ubezpieczenia terminu na 
zgłoszenie szkody do Ubezpieczyciela, zapis mówiący o tym terminie zostanie 
rozszerzony o zdanie: „W przypadku dni ustawowo wolnych od pracy termin 
przedłuża się do pierwszego dnia roboczego, który następuje po terminie 
określonym w OWU”. 

TAK 

   
KLAUZULA 

NIEZAWIADOMIENIA 
W TERMINIE   
O SZKODZIE 

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień 
ogólnych warunków ubezpieczenia oraz innych postanowień umowy 
ubezpieczenia, ustala się, że zapisane w umowie ubezpieczenia skutki 
niezawiadomienia Ubezpieczyciela  o szkodzie w odpowiednim terminie, mają 
zastosowania tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy niezawiadomienie w terminie 
przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło ustalenie okoliczności i 
skutków wypadku. 

TAK 

   
KLAUZULA  

AUTOMATYCZNEGO  
POKRYCIA OC 

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień 
ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, 
ustala się, że: 
1) Ubezpieczyciel w trakcie trwania ochrony obejmuje automatyczną ochroną 

ubezpieczeniową na warunkach określonych w umowie ubezpieczenia OC 
wszystkie przyjęte przez Ubezpieczającego w zarząd, administrację lub 
utrzymanie budynki i budowle, środki trwałe, pas drogowy, tereny lub sieci na 
terenie statutowej działalności Ubezpieczającego.  

2) Ubezpieczający dokona zgłoszenia przejętych budynków i budowli, środków 
trwałych, pasa drogowego, terenów lub sieci najpóźniej do 30 dni od daty 
podpisania protokołu przejęcia.  

3) Objęcie ochroną odbywa się bez naliczania dodatkowej składki.  
Ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona na wszystkie lokalizacje (wszystkie 
przyjęte przez Ubezpieczającego w zarząd administrację lub utrzymanie budynki i 
budowle, środki trwałe, pas drogowy, tereny  lub sieci na terenie statutowej 
działalności Ubezpieczającego, które Ubezpieczający przyjmie w okresie 
ubezpieczenia). Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od momentu przyjęcia 
danej lokalizacji do użytku, pod warunkiem, że adresy tych lokalizacji wraz z 
wykazami znajdującego się w nich mienia zostaną podane do wiadomości 
Ubezpieczyciela w ciągu 30 dni od momentu przyjęcia ich do użytku. 

TAK 

   
KLAUZULA  NOWEJ  

LOKALIZACJI 
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień 
ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, 
ustala się, że: 
1. Ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona na wszystkie lokalizacje 

przyjęte przez Ubezpieczającego w zarząd, administrację lub utrzymanie, 
których przyjęcie nastąpi  w okresie ubezpieczenia. 

2. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od momentu przyjęcia danej 
lokalizacji do użytku (np. podpisania protokołu przyjęcia, umowy najmu), 
pod warunkiem, że adresy tych lokalizacji wraz z wykazami znajdującego się 
w nich mienia zostaną podane do wiadomości  Ubezpieczyciela w ciągu 30 
dni od momentu przyjęcia ich do użytku. 

3. Objęcie ochroną odbywa się bez naliczania dodatkowej składki.  

TAK 

   
KLAUZULA  

KATASTROFY 
BUDOWLANEJ    

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że 
niniejszą klauzulą rozszerza się zakres ubezpieczenia OC o odpowiedzialność cywilną 
ubezpieczonego za szkody spowodowane osobom trzecim, powstałe w następstwie 
katastrofy budowlanej. Przez katastrofę budowlaną  rozumie się niezamierzone, 
nieprzewidziane, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części w 
wyniku nagłej samoistnej utraty wytrzymałości jego elementów konstrukcyjnych. 

W trakcie prowadzenia robót budowlano-montażowych, remontów,  za katastrofę 
obiektu budowlanego uważa się również zniszczenie obiektu budowlanego,  
spowodowane utratą wytrzymałości, stateczności tymczasowych podpór, torowisk,  
rusztowań bądź deskowań używanych przy wznoszeniu  obiektu budowlanego. 

TAK 

   
KLAUZULA SZKÓD 
WYRZĄDZONYCH 
OSOBOM BLISKIM 
OSÓB OBJĘTYCH 

UBEZPIECZENIEM 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień 
ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, 
Ubezpieczyciel obejmuje ochroną, w ramach ubezpieczenia OC, szkody 
wyrządzone przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego osobom bliskim osób 
objętych ubezpieczeniem (osób za które Ubezpieczający/Ubezpieczony ponoszą 
odpowiedzialność), chyba, że szkoda powstała w bezpośrednim związku z 
zakresem czynności służbowych osoby objętej ubezpieczeniem dla której 
poszkodowany pozostaje osobą bliską.  

Ochrona obejmuje szkody osobowe i rzeczowe, w tym również szkody w 
pojazdach mechanicznych.    

TAK 



Za osoby bliskie w ramach niniejszej Klauzuli uważa się osoby bliskie zgodnie z 
definicją Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. 

   
 
KLAUZULE FAKULTATYWNE: 
 

KLAUZULA  
DOKUMENTACJI 

SZKODY  I WYPŁATY 
ODSZKODOWANIA 

Ubezpieczyciel  obowiązany jest do wypłaty odszkodowania  w terminie  30 dni od 
daty otrzymania zgłoszenia szkody. 
 
Ubezpieczający  przesyła w celu likwidacji szkody wypełnione dokumenty, które 
określił Ubezpieczyciel przy zawieraniu umowy ubezpieczenia. 
 
Gdyby wyjaśnienie wszystkich okoliczności do ustalenia odpowiedzialności za  
powstałą szkodę lub wysokości odszkodowania  nie było możliwe, odszkodowanie 
powinno być wypłacone  najpóźniej  w ciągu 14 dni  od dnia wyjaśnienia  tych 
okoliczności. Bezsporną część odszkodowania  Ubezpieczyciel wypłaci  w terminie 
30 dni od daty zgłoszenia szkody. 
 
Jeżeli do likwidacji szkody potrzebne będą dodatkowe dokumenty  poza 
określonymi w dniu zawierania umowy ubezpieczenia Ubezpieczyciel zawiadomi  o 
tym fakcie  Ubezpieczającego  nie później niż  w 4 dniu od daty zgłoszenia szkody.  
 
O kolejne i ostatnie  uzupełnienie dokumentów Ubezpieczyciel może się zwrócić  
zawiadamiając o tym Ubezpieczającego  nie później niż  4 dni od daty  nadesłania 
uzupełnienia. 

Klauzula 
fakultatywna 

   
KLAUZULA TERMINU 

DOKONANIA 
OGLĘDZIN   

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień 
ogólnych warunków ubezpieczenia oraz innych postanowień umowy 
ubezpieczenia, ustala się, że w przypadku zajścia szkody Ubezpieczyciel 
zobowiązany jest do dokonania oględzin w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze 
od momentu zgłoszenia szkody. 

Klauzula 
fakultatywna 
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