Załącznik nr 11 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Informacje ogólne:

Broker ubezpieczeniowy:
Optima Broker Ubezpieczeniowy Sp. z o.o.
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1/212B,
10-457 Olsztyn
Zezwolenie KNF nr 2490/19
KRS: 0000655148, NIP 7571483745, REGON 366159040,
Osoba do kontaktu: Michał Wroński, tel. + 48 504 290 900
Ubezpieczający:
Miasto Maków Mazowiecki
ul. Moniuszki 6
06-200 Maków Mazowiecki
NIP: 7571420377
REGON: 550668309
PKD: 84.11.Z - KIEROWANIE PODSTAWOWYMI RODZAJAMI DZIAŁALNOŚCI PUBLICZNEJ
Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Zamawiającemu objętych ubezpieczeniem zawiera

Załącznik nr 1 – „Wykaz jednostek organizacyjnych”
Rodzaje ubezpieczenia:
 ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń w formie all risk,
 ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
 ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,
 ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP.
Okres ubezpieczenia:
od 12.10.2020 r. do 11.10.2021 r.
od 12.10.2021 r. do 11.10.2022 r.
od 12.10.2022 r. do 11.10.2023 r.
Płatność składki:
Składka płatna kwartalnie

Optima Broker Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie (10-457) przy ul. Wyszyńskiego 1
prowadzący działalność na podstawie zezwolenia wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego nr 2490/19, KRS: 0000655148, NIP 7571483745, REGON 366159040
kontakt: telefoniczny +48 89 612 37 47, +48 504 290 900; e-mail: broker@optimabroker.pl

Biuro w Olsztynie:

Biuro w Makowie Mazowieckim:

ul. Kard.S.Wyszyńskiego 1, 10-457 Olsztyn

ul. St. Moniuszki 6, 06-200 Maków Mazowiecki

Biuro w Pułtusku:
ul. Rynek 10, 06-100 Pułtusk

Informacje o szkodach lub roszczeniach z ostatnich 3 lat
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
Data zdarzenia Wypłata
Rezerwa
2017-08-03
1 663,48 zł
2017-12-01
1 161,83 zł
2018-06-20
1 144,00 zł
2019 BEZSZKODOWO
2020 BEZSZKODOWO
RAZEM
3 969,31 zł
0 zł

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk
Data zdarzenia
2017
2018
2019
2020
RAZEM

Wypłata
Rezerwa
BEZSZKODOWO
BEZSZKODOWO
BEZSZKODOWO
BEZSZKODOWO
0 zł

CZĘŚĆ I – Ubezpieczenie mienia
Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk.

Przedmiot ubezpieczenia
Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie będące własnością Ubezpieczającego lub będące w jego
posiadaniu na podstawie innego tytułu prawnego np. umowy dzierżawy, umowy najmu, leasingu.
Łączne sumy ubezpieczenia dla wszystkich jednostek w rozbiciu na poszczególne rodzaje mienia
przedstawia poniższa tabela.

1 Budynki oraz budowle - łącznie:

Podstawa
szacowania
wartości
księgowa brutto

2 Maszyny, urządzenia i wyposażenie - łącznie:

księgowa brutto

3 077 577,57 zł

Grupa 3

księgowa brutto

454 116,76 zł

Grupa 4

księgowa brutto

143 431,43 zł

Grupa 5

księgowa brutto

27 804,79 zł

Grupa 6

księgowa brutto

1 255 847,92 zł

Grupa 8

księgowa brutto

1 196 376,67 zł

3 Niskocenne składniki mienia

księgowa brutto

2 803 744,21 zł

4 Wartości pieniężne w schowku

nominalna

5 Zbiory biblioteczne

księgowa brutto

651 904,83 zł

6

Mienie osób trzecich przekazane ubezpieczającemu
księgowa brutto
na podstawie tytułu prawnego (np. leasing, dzierżawa)

7 173,45 zł

7

Wartości niematerialne i prawne

Lp.

Przedmiot ubezpieczenia

Suma
ubezpieczenia
32 824 082,80 zł

w tym w rozbiciu na grupy KŚT:

0 zł

księgowa brutto
RAZEM

523 513,30 zł
39 887 996,16 zł
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Szczegółowe zestawienie mienia wraz z sumami ubezpieczenia zawierają załączniki:
Załącznik nr 2 - „Wykaz mienia – Urząd Miejski”
Załącznik nr 3 - „Wykaz mienia – Miejska Biblioteka Publiczna”
Załącznik nr 4 - „Wykaz mienia – Miejski Dom Kultury”
Załącznik nr 5 - „Wykaz mienia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej”
Załącznik nr 6 - „Wykaz mienia – Miejski Zespół Przedszkoli Samorządowych”
Załącznik nr 7 - „Wykaz mienia – Przedszkole Samorządowe Nr 2”
Załącznik nr 8 - „Wykaz mienia – Szkoła Podstawowa Nr 1”
Załącznik nr 9 - „Wykaz mienia – Szkoła Podstawowa Nr 2”
Zakres ubezpieczenia na bazie wszystkich ryzyk obejmuje wszelkie szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe
w miejscu ubezpieczenia, wynikające z nagłych i niezależnych od woli Ubezpieczającego/Ubezpieczonego
zdarzeń, które nie zostały wyłączone w mających zastosowanie do umowy (ogólnych) warunkach
ubezpieczenia.

Ubezpieczenie obejmuje również:
- koszty dodatkowe związane z zabezpieczeniem mienia przed zwiększeniem rozmiaru szkody,
łącznie
z kosztami ewakuacji mienia (chociażby działania okazały się nieskuteczne), w ramach
wskazanych limitów i sum ubezpieczenia,
- koszty powstałe wskutek akcji gaśniczej, wyburzenia lub odgruzowania,
- ryzyko stłuczenia szyb i przedmiotów. Limit 10 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.
Przedmiotem ubezpieczenia są szyby oraz inne przedmioty mogące ulec stłuczeniu, które
stanowią wyposażenie bądź urządzenie budynków, lokali i innych pomieszczeń użytkowych
będących przedmiotem ubezpieczenia. Ubezpieczenie obejmuje między innymi:
o oszklenie ścienne i dachowe
o szyby okienne i drzwiowe
o lustra oraz niezabytkowe witraże stojące i wmontowane w ścianach
o szklane, ceramiczne lub kamienne wykładziny słupów, ścian i filarów
o neony, reklamy i tablice świetlne i elektroniczne, szyldy i transparenty
o płyty szklane stanowiące składowe części mebli, stołów oraz gablot reklamowych
o markizy
o przegrody ścienne oraz osłony kantorów, boksów i kabin
o budowle
Zakresem ubezpieczenia objęta jest odpowiedzialność za szkody powstałe w skutek stłuczenia,
rozbicia lub pęknięcia zgłoszonych do ubezpieczenia przedmiotów ubezpieczenia.
Odszkodowanie wypłacane będzie według wartości odtworzeniowej, z uwzględnianiem kosztów
transportu
i montażu oraz usług ekspresowych.
Limity dla ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz dewastacji (wandalizmu).

Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek i każdej lokalizacji, w której te jednostki prowadzą
działalność.
Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody powstałe w wyniku kradzieży z włamaniem, rabunku oraz
wandalizmu. Należne odszkodowanie za szkody kradzieżowe automatycznie zwiększane jest o koszty
naprawy wszelkich elementów zabezpieczających, uszkodzonych lub zniszczonych podczas zdarzenia,
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do wysokości sum ubezpieczenia. Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie wyszczególnione w
poniższej tabeli, które obejmuje także sprzęt elektroniczny nie objęty ubezpieczeniem sprzętu
elektronicznego od wszystkich ryzyk.
Zabezpieczenia zastosowane w poszczególnych obiektach zawiera
Załącznik nr 10 – „Wykaz głównych budynków zgłoszonych do ubezpieczenia”

Tabela limitów dla poszczególnych rodzajów mienia

Lp.

1

Przedmiot ubezpieczenia

Środki trwałe z grup III- VIII KŚT (np. maszyny, urządzenia
oraz wyposażenie) z wyjątkiem pojazdów z grupy VII KŚT
podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu
Odpowiedzialności Cywilnej Posiadaczy Pojazdów
Mechanicznych

Limit
odpowiedzialności

Podstawa
szacowania
wartości

100 000 zł

Wartość
księgowa
brutto
Wartość
księgowa
brutto

2

Niskocenne składniki majątku

50 000 zł

3

Mienie osób trzecich będące w posiadaniu
Ubezpieczającego na podstawie tytułu prawnego

Wartość
20 000 zł odtworzenio
wa

Mienie pracownicze i uczniowskie

Wartość
10 000 zł odtworzenio
wa

4

Rozszerzenia zakresu ubezpieczenia

Ubezpieczenia dotyczą wszystkich jednostek i każdej lokalizacji, w której te jednostki prowadzą
działalność.
Kradzież zwykła - rozumiana jako zabór ubezpieczonego mienia w lokalizacjach wskazanych we
wniosku
o ubezpieczenie, bez śladów włamania pod warunkiem, że Ubezpieczający/Ubezpieczony zawiadomi
o tym fakcie Policję bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą.
Klauzula nie ma zastosowania do gotówki i innych wartości pieniężnych.
Limit odpowiedzialności: 10 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Udział własny: 10 % szkody nie mniej niż 200 PLN
Dewastacja (wandalizm) – rozumiana jako bezprawne, rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie
ubezpieczonego mienia przez osobę trzecią niezależnie czy były związane z ryzykiem kradzieży,
włamania i rabunku lub usiłowania dokonania kradzieży, włamania i rabunku.
Limit odpowiedzialności: 50 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Kradzież stałych elementów budynków i budowli oraz urządzeń zewnętrznych i wewnętrznych –
ochroną objęte jest ryzyko kradzieży urządzeń zewnętrznych i wewnętrznych zainstalowanych w
budynkach i budowlach będących przedmiotem ubezpieczenia.
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Ochroną objęte są elementy i urządzenia zainstalowane i zabezpieczone w taki sposób, aby ich
wymontowanie nie było możliwe bez użycia siły lub narzędzi.
Limit odpowiedzialności: 50 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Ochroną objęte są udokumentowane koszty zniszczonych lub uszkodzonych zabezpieczeń, łącznie z
kosztami usunięcia uszkodzeń ścian, stropów, dachów, okien i drzwi.
Limit odpowiedzialności: 20% sumy ubezpieczenia mienia dotkniętego szkodą.
System ubezpieczenia:
na pierwsze ryzyko:
- mienie pracownicze;
- nakłady inwestycyjne;
- szyby i przedmioty szklane od stłuczenia;
- mienie od kradzieży z włamaniem i rabunku;
na sumy stałe:
- pozostałe mienie.
Franszyzy i udziały własne:
Franszyza integralna: zniesiona
Franszyza redukcyjna: zniesiona
Udział własny: zniesiony w każdej szkodzie niezależnie od ilości szkód w okresie ubezpieczenia
Nie dotyczy franszyz i udziałów własnych określonych odmiennie w pozostałych zapisach oraz
klauzulach dodatkowych.
W odniesieniu do mienia ubezpieczonego w systemie sum stałych, nie będzie miała zastosowania
redukcja sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania.
Sumy ubezpieczenia ustalone na pierwsze ryzyko lub limity odpowiedzialności dotyczą jednego i
wszystkich zdarzeń, jednego i wszystkich Ubezpieczonych oraz jednej i wszystkich lokalizacji w
okresie ubezpieczenia.
Obligatoryjne klauzule dodatkowe:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Klauzula rozstrzygania sporów sądowych
Klauzula stempla bankowego
Klauzula potrącania rat
Klauzula rozliczenia składki
Klauzula reprezentantów
Klauzula ograniczenia zasady proporcji
Klauzula Leeway’a
Klauzula ubezpieczenia w wartości księgowej brutto
Klauzula dewastacji
Klauzula przeniesienia mienia
Klauzula przewłaszczenia mienia
Klauzula szkód przepięciowych
Klauzula początku ochrony
Klauzula niezmienności warunków ubezpieczenia
Klauzula umów krótkookresowych
Klauzula automatycznego pokrycia
Klauzula podatku VAT
Klauzula zużycia technicznego
Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych
Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych
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21.
22.
23.
24.

Klauzula nienazwanych miejsc ubezpieczenia
Klauzula nowych miejsc ubezpieczenia
Klauzula robót budowlano-remontowych
Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie

Klauzule fakultatywne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Klauzula zniesienia zasady proporcji
Klauzula składowania
Klauzula katastrofy budowlanej
Klauzula sumy prewencyjnej
Klauzula samolikwidacji drobnych szkód majątkowych
Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody
Klauzula odstąpienia od odtworzenia mienia
Klauzula 72 godzin
Klauzula regresu (osoby fizyczne)
Klauzula restytucji mienia

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

Przedmiotem ubezpieczenia jest sprzęt elektroniczny będący własnością Ubezpieczającego lub
będący w jego posiadaniu na podstawie innego tytułu prawnego np. umowy dzierżawy, umowy
najmu, leasingu.
Szczegółowe zestawienie sprzętu elektronicznego wraz z sumami ubezpieczenia zawierają załączniki:
Załącznik nr 2 - „Wykaz mienia – Urząd Miejski”
Załącznik nr 3 - „Wykaz mienia – Miejska Biblioteka Publiczna”
Załącznik nr 4 - „Wykaz mienia – Miejski Dom Kultury”
Załącznik nr 5 - „Wykaz mienia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej”
Załącznik nr 6 - „Wykaz mienia – Miejski Zespół Przedszkoli Samorządowych”
Załącznik nr 7 - „Wykaz mienia – Przedszkole Samorządowe Nr 2”
Załącznik nr 8 - „Wykaz mienia – Szkoła Podstawowa Nr 1”
Załącznik nr 9 - „Wykaz mienia – Szkoła Podstawowa Nr 2”
Zakres ubezpieczenia na bazie ubezpieczenia od wszystkich ryzyk obejmuje wszelkie szkody w
ubezpieczonym mieniu polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie przedmiotu ubezpieczenia,
wynikające z nagłych i niezależnych od woli Ubezpieczonego zdarzeń.
Ubezpieczeniem objęte są szkody mające miejsce w miejscu wskazanym przez Ubezpieczającego
podczas normalnej eksploatacji na stanowisku pracy, przemieszczania w miejscu ubezpieczenia,
demontażu w celu dokonania konserwacji, przeglądu, remontu, ponownego montażu w trakcie wyżej
wymienionych czynności.
Przenośny sprzęt elektroniczny objęty jest ochroną w czasie przemieszczania oraz użytkowania poza
miejscem ubezpieczenia.

Strona 6 z 15

Lp.

Przedmiot ubezpieczenia

System
ubezpieczenia

Wartość
ubezpieczenia

Suma
ubezpieczenia
w zł

1

Sprzęt elektroniczny stacjonarny

sumy stałe

księgowa brutto

1 150 256,77 zł

2

Sprzęt elektroniczny przenośny

sumy stałe

księgowa brutto

231 586,52 zł

3

Dane i nośniki danych

pierwsze ryzyko

Odtworzeniowa

20 000,00 zł

4

Oprogramowanie

pierwsze ryzyko

Odtworzeniowa

20 000,00 zł

5

Zwiększone koszty działalności

pierwsze ryzyko

Odtworzeniowa

20 000,00 zł

Rozszerzenia zakresu ubezpieczenia
Kradzież zwykła - rozumiana jako zabór ubezpieczonego mienia w lokalizacjach wskazanych we
wniosku
o ubezpieczenie, bez śladów włamania pod warunkiem, że Ubezpieczający/Ubezpieczony zawiadomi
o tym fakcie Policję bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą.
Klauzula nie ma zastosowania do gotówki i innych wartości pieniężnych.
Limit odpowiedzialności: 10 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Udział własny: 10 % szkody nie mniej niż 200 PLN
Ubezpieczenie sprzętu przenośnego - Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe
w elektronicznym sprzęcie ruchomym lub przenośnym w czasie, kiedy znajduje się on na terenie RP
oraz poza granicami RP – na terenie całego świata w związku z zagranicznymi podróżami służbowymi.
Ochrona nie obejmuje szkód spowodowanych zaginięciem, zagubieniem lub pozostawieniem sprzętu
w pojeździe bez dozoru, z wyjątkiem pozostawienia go w bagażniku lub innym niewidocznym miejscu
w zamkniętym pojeździe.
System ubezpieczenia:
- sumy stałe: sprzęt elektroniczny;
- pierwsze ryzyko: dane i nośniki danych, oprogramowanie.
Podstawa szacowania wartości:
- sprzęt elektroniczny wartość księgowa brutto;
- dane nośniki danych wartość odtworzeniowa;
- oprogramowanie wartość odtworzeniowa;
- zwiększone koszty działalności wartość odtworzeniowa.
Franszyzy i udziały własne:
Franszyza integralna: 300 PLN
Franszyza redukcyjna: zniesiona
Udział własny: zniesiony w każdej szkodzie niezależnie od ilości szkód w okresie ubezpieczenia
Obligatoryjne klauzule dodatkowe:
1. Klauzula rozstrzygania sporów sądowych
2. Klauzula stempla bankowego
3. Klauzula potrącania rat
4. Klauzula rozliczenia składki
5. Klauzula reprezentantów
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Klauzula ograniczenia zasady proporcji
Klauzula Leeway’a
Klauzula ubezpieczenia w wartości księgowej brutto
Klauzula przeniesienia mienia
Klauzula przewłaszczenia mienia
Klauzula początku ochrony
Klauzula niezmienności warunków ubezpieczenia
Klauzula umów krótkookresowych
Klauzula automatycznego pokrycia
Klauzula podatku VAT
Klauzula zużycia technicznego
Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych
Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych
Klauzula miejsca ubezpieczenia
Klauzula nowych miejsc ubezpieczenia
Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie

Fakultatywne klauzule i warunki dodatkowe:
1. Klauzula zniesienia zasady proporcji
2. Klauzula składowania
3. Klauzula sumy prewencyjnej
4. Klauzula samolikwidacji drobnych szkód majątkowych
5. Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody
6. Klauzula odstąpienia od odtworzenia mienia
7. Klauzula regresu (osoby fizyczne)
8. Klauzula restytucji mienia
9. Klauzula ataku elektronicznego

CZĘŚĆ II – Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia i prowadzonej działalności.
Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego z tytułu wykonywania
zadań publicznych i posiadania mienia, w tym w szczególności odpowiedzialność za szkody powstałe
w związku z:
 wykonywanymi zadaniami publicznymi, określonymi w Ustawie o samorządzie gminnym z
dnia 8 marca 1990 r. oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w
statutach, regulaminach i innych dokumentach, regulujących funkcjonowanie Gminy i jej
jednostek organizacyjnych,
 wprowadzeniem produktu do obrotu,
 wykonywaniem władzy publicznej, podejmowaniem decyzji administracyjnych, w odniesieniu
do zadań własnych, zleconych, a także wykonywanych w porozumieniu z innymi jednostkami
samorządu terytorialnego,
 posiadaniem, użytkowaniem, administrowaniem i zarządzaniem mieniem i infrastrukturą.
Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek i każdej lokalizacji, w której te jednostki prowadzą
działalność.
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Suma gwarancyjna: Wariant I - 1 000 000 zł
Wariant II - 3 000 000 zł
Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową ponoszoną przez
Ubezpieczonego w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem. Zakresem
ubezpieczenia objęte są szkody wyrządzone nieumyślnie, w tym wskutek rażącego niedbalstwa.
Umowa ubezpieczenia obejmuje szkody będące następstwem wypadku, który miał miejsce w okresie
ubezpieczenia, bez względu na czas zgłoszenia roszczeń przez osoby poszkodowane, przy czym
wszystkie szkody będące następstwem tego samego wypadku, albo wynikające z tej samej przyczyny,
niezależnie od liczby osób poszkodowanych, uważa się za jeden wypadek i przyjmuje się, że miały
miejsce w chwili powstania pierwszej szkody.
Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za wypadki ubezpieczeniowe
powodujące szkody rzeczowe i szkody osobowe u osób trzecich, z których roszczenia zostaną
zgłoszone przed upływem ustawowego terminu przedawnienia, powstałe w związku z prowadzoną
działalnością i posiadanym mieniem ruchomym i nieruchomym, w tym odpowiedzialność cywilną z
tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, wraz z kosztami:




poniesionymi przez Ubezpieczającego w celu zmniejszenia szkody lub zabezpieczenia
przed bezpośrednio grożącą szkodą,
wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych przez Ubezpieczyciela lub za jego zgodą, w
celu ustalenia okoliczności i rozmiaru szkody,
obrony sądowej przed roszczeniami poszkodowanych, w sporze cywilnym prowadzonym
zgodnie z zaleceniami Ubezpieczyciela.

Ochrona winna obejmować w szczególności odpowiedzialność:
 za szkody wyrządzone pracownikom Ubezpieczonego (niezależnie od formy zatrudnienia, w
tym wolontariuszom, praktykantom, stażystom, osobom skierowanym do wykonywania prac
społecznie użytecznych, osobom skierowanym do wykonywania prac wyrokiem sądu, oraz
osobom skierowanym do prac interwencyjnych z Urzędu Pracy itp.),
minimalny limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: 200 000 zł
 za szkody spowodowane cofnięciem się cieczy w instalacjach wodno-kanalizacyjnych,
 za szkody powstałe w związku z awarią sieci wodociągowej, kanalizacyjnej lub centralnego
ogrzewania np. zalanie gruntów, upraw i mienia osób trzecich,
 z tytułu organizacji imprez niezależnie od miejsca imprezy tj. przestrzeń otwarta lub
zamknięta, rodzaju imprezy, liczby uczestników itp. w zakresie nie objętym obowiązkowym
ubezpieczeniem, z włączeniem szkód powstałych podczas pokazów sztucznych ogni,
minimalny limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia dla szkód powstałych
podczas pokazów sztucznych ogni: 50 000 zł
 za szkody wyrządzone uczniom/wychowankom w związku z prowadzeniem działalności
opiekuńczej, edukacyjnej, wychowawczej i rekreacyjnej w placówkach opiekuńczych,
oświatowych, wychowawczych i rekreacyjnych,
 za szkody wyrządzone przez podopiecznych podczas sprawowania opieki nad nimi,
 za szkody wyrządzone w związku z prowadzeniem stołówek lub żywieniem w ramach
imprez okolicznościowych w tym szkody polegające na zarażeniu chorobami przenoszonymi
drogą pokarmową,
 za szkody wyrządzone pomiędzy podmiotami objętymi tą samą umową ubezpieczenia,
minimalny limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: 200 000 zł
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za szkody wynikłe z prowadzonych prac remontowych, modernizacyjnych, budowlanych i innych
czynności konserwacyjnych, w tym:
 powstałe w wyniku czynności, do wykonywania których potrzebne są stosowne uprawnienia,
poza szkodami objętymi systemem ubezpieczeń obowiązkowych,
 powstałe wskutek wykorzystania młotów pneumatycznych, hydraulicznych, kafarów, walców itp.,
 powstałe w instalacjach naziemnych i podziemnych podczas prowadzenia robót,



za szkody spowodowane przez pojazdy w zakresie nie podlegającym obowiązkowemu
ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,
za szkody w mieniu znajdującym się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą Ubezpieczonego,
minimalny limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: 20 000 zł
za szkody w mieniu ruchomym, i nieruchomościach użytkowanych na podstawie umowy
najmu, użyczenia, dzierżawy, leasingu lub innej o podobnym charakterze,
minimalny limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: 100 000 zł,
za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym,
minimalny limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: 100 000 zł,
za szkody rzeczowe, szkody osobowe oraz czyste straty finansowe powstałe w związku
z wykonywaniem zadań publicznych, w tym:







 szkody powstałe wskutek działania lub zaniechania Ubezpieczonego przy
wykonywaniu władzy publicznej
 za szkody wyrządzone przez wydanie aktu normatywnego niezgodnego
z obowiązującym stanem prawnym
 za szkody wyrządzone poprzez wydanie prawomocnego orzeczenia lub ostatecznej
decyzji niezgodnych z prawem
 za szkody wyrządzone przez niewydanie prawomocnego orzeczenia, decyzji lub aktu
normatywnego, gdy obowiązek ich wydania przewiduje przepis prawa
Minimalny limit odpowiedzialności za czyste straty finansowe na jedno i wszystkie zdarzenia: 200 000
zł
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody rzeczowe i szkody osobowe wyrządzone w
związku z administrowaniem i utrzymaniem sieci dróg, ulic i chodników.
Łączna długość dróg – 33,14 km.
Informacje na temat długości dróg poszczególnych rodzajów zawiera poniższa tabela:
Rodzaj drogi
Bitumiczne
Brukowe
Betonowe
Gruntowe

Długość drogi
18,02 km
6,02 km
2,32 km
6,78 km

UWAGA: Drogi zakwalifikowane do kategorii dróg gminnych w okresie ubezpieczenia zostaną
automatycznie objęte ochroną ubezpieczeniową.
Franszyza integralna: zniesiona
Franszyza redukcyjna: zniesiona
Udział własny:
zniesiony w każdej szkodzie niezależnie od ilości szkód w okresie ubezpieczenia
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Obligatoryjne klauzule dodatkowe:
1. Klauzula rozstrzygania sporów sądowych
2. Klauzula stempla bankowego

CZĘŚĆ III - Ubezpieczenie NNW członków Ochotniczej Straży Pożarnej

Przedmiot ubezpieczenia:
Następstwa nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych zaistniałych w
trakcie pracy oraz wykonywania poleceń służbowych, a także w trakcie trwania ćwiczeń, szkoleń i
zawodów strażackich zgodnie z zapisami art. 32 ust. 3 pkt. 2 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o
ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z dnia 10-04-2017 r., poz. 736 z późn. zm.)
Ubezpieczeniem objęci są członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Makowie Mazowieckim.
Liczba członków OSP: 35
UWAGA: Jednostka OSP w Makowie Mazowieckim pełni funkcję przede wszystkim
reprezentacyjną.
Zakres ubezpieczenia: świadczenia podstawowe + zawał serca i udar mózgu
 suma ubezpieczenia: 10 000 zł na osobę;
 śmierć ubezpieczonego – 100 % sumy ubezpieczenia;
 stały uszczerbek na zdrowiu – część sumy ubezpieczenia proporcjonalna do procentowego
orzeczonego uszczerbku na zdrowiu;
 naprawa i/lub nabycie protez oraz środków pomocniczych – 15 % sumy ubezpieczenia;
 koszty przeszkolenia zawodowego inwalidów - 15 % sumy ubezpieczenia;
 koszty leczenia - 10 % sumy ubezpieczenia;
 świadczenie z tytułu oparzeń lub odmrożeń - 50 % sumy ubezpieczenia;
 jednorazowe świadczenie za pobyt w szpitalu – 10 % sumy ubezpieczenia;
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wypadki, którym ulegli członkowie OSP w czasie wykonywania
zadań
i obowiązków statutowych.
Forma ubezpieczenia: bezimienna
Franszyza integralna: zniesiona
Franszyza redukcyjna: zniesiona
Udział własny:
zniesiony
CZĘŚĆ IV - Klauzule rozszerzające zakres ochrony

Klauzule obligatoryjne
Klauzula rozstrzygania sporów sądowych Spory wynikłe z istnienia i stosowania umowy
ubezpieczenia strony będą rozstrzygać przez sąd właściwy rzeczowo dla siedziby
Ubezpieczającego.
2. Klauzula stempla bankowego Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność w przypadku
wzajemnych rozliczeń wynikających z umowy ubezpieczenia i uznaje za datę prawidłowego
opłacenia składki (raty składki) ubezpieczeniowej datę stempla bankowego lub pocztowego, jaka
jest uwidoczniona na przelewie bankowym lub pocztowym, przy czym termin płatności uważa
1.
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10.
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12.

się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku bankowego dłużnika nastąpiło najpóźniej w
ostatnim dniu terminu pod warunkiem, że na rachunku dłużnika znajdowała się wystarczająca
ilość środków pieniężnych.
Klauzula potrącania rat W przypadku wypłaty odszkodowania Ubezpieczyciel nie jest
uprawniony do potrącenia z kwoty odszkodowania rat składek jeszcze niewymagalnych, a raty
niewymagalne nie stają się wymagalne.
Klauzula rozliczenia składki Wszelkie rozliczenia płatności wynikające z niniejszej umowy (w
szczególności związane z dopłatą lub zwrotem składek) będą dokonywane proporcjonalnie za
każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej. Ubezpieczyciel nie będzie stosował składki minimalnej.
Klauzula reprezentantów Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe
wskutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa wyłącznie reprezentantów Ubezpieczającego.
Dla celów niniejszej umowy za reprezentantów Ubezpieczającego uważa się Burmistrza, jego
Zastępców,
Sekretarza
i Skarbnika. Za szkody powstałe z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa osób niebędących
reprezentantami Ubezpieczającego Ubezpieczyciel ponosi pełną odpowiedzialność.
Klauzula ograniczenia zasady proporcji W przypadku zaniżenia sumy ubezpieczenia
proporcjonalne zmniejszenie wypłaty odszkodowania nie ma zastosowania, jeśli wysokość
szkody nie przekracza 25% sumy ubezpieczenia.
Klauzula Leeway’a Wyłączona zostaje zasada stosowania proporcjonalnej redukcji
odszkodowania
w przypadku, gdy wartość przedmiotu ubezpieczenia, przy uwzględnieniu rodzaju
zadeklarowanej wartości będącej podstawą do ustalenia sumy ubezpieczenia, w dniu szkody nie
przekracza 125% sumy ubezpieczenia tego przedmiotu.
Klauzula ubezpieczenia w wartości księgowej brutto W odniesieniu do przedmiotu
ubezpieczenia, dla którego zastosowano, jako wartość ubezpieczeniową, wartość księgową
brutto, nie ma zastosowania zasada proporcji przy naliczaniu odszkodowania, nawet jeżeli suma
ubezpieczenia okaże się niższa od jego wartości faktycznej (odtworzeniowej bądź rzeczywistej),
nie będzie brany pod uwagę wiek ubezpieczonego mienia, stopień umorzenia, techniczne lub
faktyczne zużycie, pod warunkiem, że podana suma ubezpieczenia odpowiada wartości
wynikającej z ksiąg rachunkowych.
Klauzula ubezpieczenia dewastacji Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody
powstałe wskutek dewastacji/wandalizmu, za które uważa się bezprawne, rozmyślne zniszczenie
lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia, spowodowane przez osoby trzecie. Limit
odpowiedzialności w każdym rocznym okresie ubezpieczenia: 50 000 zł, z podlimitem: 10 000 zł
dla szkód estetycznych powstałych wskutek m. in. pomalowania (w tym graffiti). Limit stanowi
górną granicę odpowiedzialności za szkody objęte niniejszą klauzulą, powstałe wskutek jednego i
wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia.
Klauzula przeniesienia mienia Zadeklarowane przez Ubezpieczonego mienie zostaje objęte
ochroną ubezpieczeniową również w przypadku tymczasowego lub stałego przeniesienia
pomiędzy należącymi do Ubezpieczonego jednostkami lub lokalizacjami.
Klauzula przewłaszczenia W przypadku ubezpieczenia nieruchomości a także mienia ruchomego
należącego do Ubezpieczającego nie ulega rozwiązaniu umowa w związku z przejściem własności
na instytucję finansującą (np. bank, leasingodawca, dostawca, gwarant) i jest kontynuowana na
dotychczasowych warunkach, chyba że strony umówią się inaczej.
Klauzula szkód przepięciowych Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe wskutek
przepięcia wywołanego wyładowaniem atmosferycznym albo inną niezależną od
Ubezpieczonego przyczyną zewnętrzną powodującą zmiany parametrów prądu. Przez przepięcie
należy rozumieć krótkotrwały (impulsowy) wzrost napięcia przekraczający maksymalne
dopuszczalne napięcie robocze lub indukcyjne wzbudzenie się niszczących sił
elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych. Ochrona obejmuje zarówno przepięcia jak i
przetężenia. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
wynosi:
Strona 12 z 15

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.

22.

 dla szkód wskutek bezpośredniego i pośredniego uderzenia pioruna: do pełnych sum
ubezpieczenia,
 dla szkód wskutek innych zewnętrznych i niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn:
100 000 zł.
Klauzula początku ochrony Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność niezależnie od ustalonego
w umowie ubezpieczenia terminu zapłaty składki (pierwszej raty składki). Odpowiedzialność
Ubezpieczyciela rozpoczyna się z chwilą określoną w umowie ubezpieczenia.
Klauzula niezmienności warunków ubezpieczenia W przypadku dokonywania zmian w okresie
ubezpieczenia, w szczególności doubezpieczenia, dokonywania zmian sumy ubezpieczenia oraz
limitów odpowiedzialności, warunki oraz stawki obowiązujące w umowie ubezpieczenia w dniu
dokonywania zmian nie ulegną zmianie.
Klauzula umów krótkookresowych Dla umów krótkookresowych zastosowane zostaną stawki i
warunki ustalone dla umów z pełnym okresem ubezpieczenia. Składka zostanie ustalona
proporcjonalnie za każdy dzień udzielanej ochrony.
Klauzula automatycznego pokrycia Ubezpieczyciel stosuje automatyczną ochronę dla wszystkich
– własnych i powierzonych składników majątkowych w związku z ich nabyciem, wybudowaniem,
ulepszeniem, modernizacją, przyjęciem w użytkowanie, najmem, dzierżawą lub inną umową, z
chwilą przejścia na Ubezpieczonego ryzyka związanego z posiadaniem tego mienia tj. z dniem
nabycia, modernizacji, odbioru, zawarcia umowy lub z dniem przyjęcia składnika mienia do
ewidencji, w zależności, która z powyższych sytuacji zajdzie wcześniej. Ochroną zostanie objęte
również mienie, w posiadanie którego Ubezpieczony wszedł w okresie od dnia, na który podano
stan majątku do dnia rozpoczynającego okres ubezpieczenia, pomimo nieuwzględnienia jego
wartości w podanych sumach ubezpieczenia. Limit odpowiedzialności w stosunku do mienia
ubezpieczanego automatycznie na mocy niniejszej klauzuli ograniczony jest do wysokości 20%
wartości
łącznej
sumy
ubezpieczenia
mienia
ubezpieczanego
w systemie sum stałych. Zasada proporcji w zakresie ubezpieczenia mienia na mocy niniejszej
klauzuli nie ma zastosowania. Składka za dodatkową sumę ubezpieczenia zostanie naliczona po
zakończeniu okresu ubezpieczenia wg taryf zastosowanych w umowie ubezpieczenia w systemie
”pro rata temporis”, a jako potwierdzenie ubezpieczenia zostanie wystawiony aneks lub
dodatkowa polisa. Termin rozliczenia – 30 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia.
Klauzula podatku VAT Na podstawie zapisów niniejszej klauzuli biorąc pod uwagę, że
Ubezpieczający jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) nieuprawnionym do jego
odliczania i w związku z tym odszkodowanie wypłacane będzie z uwzględnieniem wartości
podatku VAT.
Klauzula zużycia technicznego Ubezpieczyciel nie będzie brał pod uwagę stopnia zużycia
technicznego przy wypłacie odszkodowania
Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych Zakład Ubezpieczeń zapoznał się ze stanem
zabezpieczeń przeciwpożarowych w miejscu ubezpieczenia, w którym znajduje się mienie
należące do Ubezpieczonego i uznaje te zabezpieczenia za wystarczające.
Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych Zakład Ubezpieczeń zapoznał się ze stanem
zabezpieczeń przeciwkradzieżowych w miejscu ubezpieczenia, w którym znajduje się mienie
należące do Ubezpieczonego i uznaje te zabezpieczenia za wystarczające.
Klauzula nienazwanych miejsc ubezpieczenia Ochroną będzie objęte mienie w nienazwanych
miejscach ubezpieczenia na terenie RP, jeśli miejsca te nie zostały wykazane jako miejsca
ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa obejmie każde miejsce związane z działalnością
prowadzoną przez Ubezpieczonego, obok wymienionych w dokumencie ubezpieczenia, także
wszystkie aktualne i przyszłe lokalizacje własne, najmowane, dzierżawione lub w jakikolwiek inny
sposób używane przez niego na obszarze Polski.
Klauzula nowych miejsc Automatyczną ochroną zostaną objęte wszystkie nowe lokalizacje,
powstałe
w wyniku prowadzonej przez Ubezpieczonego działalności. W ramach klauzuli ochroną będzie
objęte mienie, które:
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znajdowało się wcześniej w posiadaniu Ubezpieczonego i zostało zgłoszone do
ubezpieczenia,
a które zostało przeniesione do nowych lokalizacji,
 mienie nowo nabyte, które zostanie rozliczone w ramach klauzuli automatycznego
pokrycia,
 mienie ubezpieczone w systemie pierwszego ryzyka.
Klauzula dotyczy także tych lokalizacji, które powstały w okresie od dnia, na który podano dane
do ubezpieczenia do dnia rozpoczynającego okres ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa
rozpoczyna się od momentu przyjęcia nowej lokalizacji w posiadanie, pod warunkiem, że
informacja o adresie nowej placówki i wartości znajdującego się tam mienia zostanie przekazana
Ubezpieczycielowi w ciągu 30 dni od daty przyjęcia lokalizacji w posiadanie.
Ostateczne rozliczenie składki za automatyczne włączenie nowej lokalizacji nastąpi w terminie
30 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem dokonania przez Ubezpieczającego
dopłaty należnej składki. Składka naliczana będzie z zastosowaniem stawek z oferty w systemie
pro rata temporis (proporcjonalnie za każdy dzień). Limit odpowiedzialności: 300 000 PLN na
jedną i 800 000 PLN na wszystkie lokalizacje w okresie ubezpieczenia. Powyższe limity nie mogą
przekroczyć 20% sumy ubezpieczenia dla poszczególnych składników mienia.
23. Klauzula robót budowlano-remontowych Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe
w ubezpieczonym mieniu w wyniku prowadzenia w miejscu ubezpieczenia robót budowlanomontażowych lub prac remontowo-adaptacyjnych. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela istnieje
pod warunkiem, że prace te nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu lub dachu. Postanowienie
dotyczy także robót budowlanych, na które zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest
pozwolenie na budowę. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje:
 szkody w mieniu będącym przedmiotem robót budowlano-montażowych i prac
remontowo-adaptacyjnych do limitu 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
rocznym ubezpieczenia,
 szkody w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia do pełnej sumy
ubezpieczenia.
24. Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie Ubezpieczyciel pokryje koszty uprzątnięcia
pozostałości po szkodzie objętej umową ubezpieczenia łącznie z kosztami rozbiórki/demontażu
części niezdatnych do użytku oraz koszty związane z ich wywozem, składowaniem lub utylizacją.
Ochrona obejmuje również koszty demontażu i ponownego montażu nieuszkodzonych części
ubezpieczonego mienia, jeżeli czynności takie są niezbędne w celu przeprowadzenia naprawy
mienia dotkniętego szkodą.
Limit odpowiedzialności 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Limit dotyczy łącznie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i ubezpieczenia sprzętu
elektronicznego.
Klauzule fakultatywne
1. Klauzula zniesienia zasady proporcji Przy ustalaniu wysokości należnego odszkodowania nie
będzie stosowana zasada proporcji. Powyższe ustalenie będzie stosowane w przypadku
ubezpieczenia mienia według wartości księgowej brutto lub odtworzeniowej.
2. Klauzula składowania W przypadku szkód powstałych w wyniku zalania, Ubezpieczyciel ponosi
odpowiedzialność także za mienie w pomieszczeniach poniżej gruntu, składowane bezpośrednio
na podłodze. Powyższe ma zastosowanie w przypadku mienia, dla którego składowanie takie jest
uzasadnione ze względu na jego właściwości.
Limit odpowiedzialności: 50 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
3. Klauzula katastrofy budowlanej
Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu wskutek
samoistnego, niezamierzonego, gwałtownego zniszczenia obiektu budowlanego lub jego części,
w rozumieniu Prawa budowlanego.
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Limit odpowiedzialności 2 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
Limit dotyczy łącznie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i ubezpieczenia sprzętu
elektronicznego
Franszyza redukcyjne: maksymalna dopuszczalna 5 000 zł
4. Klauzula sumy prewencyjnej Dla mienia ubezpieczonego w systemie sum stałych ustalona
zostaje prewencyjna suma ubezpieczenia. W przypadku wystąpienia szkody wyższej niż suma
ubezpieczenia różnica między wysokością szkody a wartością mienia zgłoszoną do ubezpieczenia
zostanie
pokryta
z prewencyjnej sumy ubezpieczenia. Limit odpowiedzialności: 1 000 000 PLN na jedno i
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
5. Klauzula samolikwidacji Ubezpieczony, w przypadku stwierdzenia szkody objętej
ubezpieczeniem, której wartość nie przekracza 10 000 zł, podejmie czynności likwidacyjne we
własnym
zakresie.
Rozliczenie
z Zakładem Ubezpieczeń odbywać się będzie na podstawie oświadczeń i kosztorysów złożonych
przez Ubezpieczającego wraz z dokumentacją z oględzin oraz dokumentacją zdjęciową w formie
elektronicznej.
6. Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody W przypadku powstania szkody, limity sum
ubezpieczenia uwzględnione w polisie zostaną wznowione na wniosek Ubezpieczającego.
Rozliczenie składki proporcjonalnie do okresu zmian nastąpi w ciągu trzech miesięcy po
zakończeniu okresu ubezpieczenia.
7. Klauzula odstąpienia od odtworzenia mienia W przypadku odstąpienia przez Ubezpieczającego
od naprawy, zakupu lub odbudowy uszkodzonego bądź zniszczonego mienia, odszkodowanie
będzie wypłacone przez Zakład Ubezpieczeń tak, jakby nastąpiła naprawa, zakup lub odbudowa
mienia
zgodnie
z warunkami umowy ubezpieczenia.
8. Klauzula 72 godzin Wszystkie szkody powstałe w czasie następujących po sobie 72 godzin na
skutek oddziaływania tego samego rodzaju zdarzenia, Ubezpieczyciel uznaje jako jedną szkodę w
odniesieniu do sumy ubezpieczenia, udziału własnego oraz franszyz określonych w umowie
ubezpieczenia.
9. Klauzula regresu (osoby fizyczne) Nie przechodzą na Zakład Ubezpieczeń roszczenia regresowe
do:
 osób fizycznych świadczących pracę lub usługę na rzecz Ubezpieczającego,
 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz Ubezpieczającego.
10. Klauzula restytucji mienia W przypadku wystąpienia zdarzenia objętego zakresem
ubezpieczenia Ubezpieczony może skorzystać z pomocy podmiotu zajmującego się
profesjonalnie restytucją mienia, bez uprzedniej zgody Ubezpieczyciela. Sporządzony przez ten
podmiot kosztorys zostanie przez Ubezpieczyciela zweryfikowany nie później niż w ciągu 2 dni
roboczych od jego dostarczenia Ubezpieczycielowi.
11. Klauzula ataku elektronicznego Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody będące
następstwem ataku elektronicznego, w tym włamania komputerowego, zakłócenia systemów,
wprowadzenie „obcego” oprogramowania lub jakiejkolwiek formy wirusa komputerowego,
polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu ubezpieczonego sprzętu lub oprogramowania.
Limit odpowiedzialności: 20 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
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