Kowalewo Pomorskie , 02.11.2015 r.

Or. 271.1.2015

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia
dotyczy:

wyjaśnienia treści SIWZ w postępowaniu na kompleksowe ubezpieczenie mienia i
odpowiedzialności cywilnej Gminy Kowalewo Pomorskie i jej jednostek organizacyjnych.

Gmina Kowalewo Pomorskie, będąc Zamawiającym w niniejszym postępowaniu, na podstawie art. 38
ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) informuje, że
zostały złożone pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), które
wraz z odpowiedziami Zamawiającego zostały zamieszczone poniżej.
Pytanie nr 1
Czy po 1996 roku w ubezpieczonym mieniu wystąpiły szkody z tytułu powodzi i podtopień? Jeśli tak
proszę o podanie ilości szkód i wypłat ora z wskazanie jednostek, których to dotyczyło.
Odpowiedź nr 1
Zamawiający informuje, iż po 1996 roku w ubezpieczonym mieniu nie wystąpiły szkody z tytułu
powodzi i podtopień.
Pytanie nr 2
Proszę o podanie szczegółowej szkodowości klienta za okres ostatnich 3 lat z podaniem kwoty
wypłaconych odszkodowań oraz założonych rezerw szkodowych we wszystkich zgłoszonych do
ubezpieczenia ryzykach.
Odpowiedź nr 2
Zamawiający poniżej podaje szkodowość z podaniem wypłaconych odszkodowań we wszystkich
zgłoszonych do ubezpieczenia ryzykach. Jednocześnie zamawiający informuje o braku założonych
rezerw na poczet przyszłych odszkodowań.

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej na dzień 27.10.2015 r.

Ryzyko
ubezpieczeniowe

Okres ubezpieczenia

Liczba
szkód

Ubezpieczenie
mienia od ognia i
innych zdarzeń
losowych

18.11.2011-17.11.2012

8

14 813,52 zł

18.11.2012-17.11.2013

6

48 244,99 zł

18.11.2013-17.11.2014

17

23 158,92 zł

18.11.2014-17.11.2015

9

23 522,68 zł

Ubezpieczenie
18.11.2011-17.11.2012
odpowiedzialności

4

2 409,80 zł

Wypłacone odszkodowanie

cywilnej

Kradzież/szyby

Ubezpieczenie
NNW

18.11.2012-17.11.2013

1

222,79 zł

18.11.2013-17.11.2014

brak

0,00 zł

18.11.2014-17.11.2015

brak

0,00 zł

18.11.2011-17.11.2012

13

3 545,32 zł

18.11.2012-17.11.2013

3

474,31 zł

18.11.2013-17.11.2014

11

37 969,90 zł

18.11.2014-17.11.2015

brak

18.11.2014-17.11.2015

1

0,00 zł
180,00 zł

Razem

154 542,23 zł

Ubezpieczenia komunikacyjne
Ryzyko
Okres
Liczba szkód
Wypłacone
ubezpieczenio ubezpieczenia
odszkodowanie
we
Ubezpieczenie
autocasco

Razem

18.11.201217.11.2013

brak

18.11.201317.11.2014

2

18.11.201417.11.2015

brak

0,00 zł
3 323,07 zł
0,00 zł
3 323,07 zł

Pytanie nr 3
Proszę o podanie łącznej liczby osób do ubezpieczenia NNW członków OSP Gminy Kowalewo
Pomorskie w wariancie bezimiennym.
Odpowiedź nr 3
Łączna liczba ubezpieczonych członków OSP Gminy Kowalewo Pomorskie w wariancie bezimiennym
wynosi 336.
Pytanie nr 4
Proszę o uzupełnienie załącznika nr 10 o brakujące informacje, tj. rok budowy, konstrukcji budynku,
stropów i pokrycia dachów oraz w przypadku budynków starszych niż 50 lat podanie informacji o
przeprowadzanych remontach i ich zakresie.
Odpowiedź nr 4
Zamawiający poniżej niniejszego pisma ponownie zamieszcza załącznik nr 10 SIWZ w których
umieszczone są informacje w zakresie konstrukcji zgłoszonych do ubezpieczenia budynków.
Pytanie nr 5

Proszę o przesuniecie terminu składania ofert na 6 listopada 2015 r.
Odpowiedź nr 5
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu SIWZ.
Pytanie nr 6
1) Prosimy o podanie przyczyn największych szkód w ubezpieczeniach będących przedmiotem
zamówienia.
Odpowiedź nr 6
Zamawiający podaje największe szkody z podziałem na poszczególne lata polisowe.
Rok 2013
42 700,27 zł – pożar budynku
8 500,00 – kradzież lampy solarnej
Rok 2014
10 488,59 – kradzież lampy solarnej
11 122,50 – zalanie parkietu w szkole
Do najczęstszych zdarzeń szkodowych należą – dewastacja i kradzież lamp solarnych.
Pytanie nr 7
2) Prosimy o informację czy wystąpiły jakieś szkody w okresie 3 ostatnich lat, które były poza
zakresem ubezpieczenia w dotychczasowych umowach ubezpieczenia, a które mogłyby być
pokryte w ramach zakresu ubezpieczenia określonego w aktualnej lub nie wykazane szkody, które
przekraczały określone w dotychczasowym programie limity odpowiedzialności (ile takich szkód,
jaka przyczyna szkody, wysokość poszczególnych roszczeń).
Odpowiedź nr 7
Zamawiający informuje o braku w/w szkód.
Pytanie nr 8
3) Prosimy o wykreślenie z zakresu ochrony All risk zapisu : „ uszkodzenie elewacji na skutek
czynników atmosferycznych”
Odpowiedź nr 8
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w tym zakresie.
Pytanie nr 9
4) Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają
przepisy prawa oraz ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule Wykonawcy. Jeżeli
ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule wskazują przesłanki wyłączające lub
ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że
Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.
Odpowiedź nr 9
Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają

przepisy prawa oraz ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule Wykonawcy. Jeżeli
ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule wskazują przesłanki wyłączające lub
ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający
włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.
Pytanie nr 10
5) Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację klauzuli automatycznego ubezpieczenia nowych
miejsc:
a)
nowo otwarte placówki muszą znajdować się na terenie RP
b)
nowo otwarte placówki muszą spełniać wymogi przepisów ppoż, zabezpieczenia
przeciwkradzieżowe nie będą gorsze niż opisane w SIWZ dla obecnych lokalizacji
Odpowiedź nr 10
Zamawiający potwierdza, iż w klauzuli automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc:
a)
nowo otwarte placówki muszą znajdować się na terenie RP
b)
nowo otwarte placówki muszą spełniać wymogi przepisów ppoż, zabezpieczenia
przeciwkradzieżowe nie będą gorsze niż opisane w SIWZ dla obecnych lokalizacji
Pytanie nr 11
6) Czy w odniesieniu do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od Zamawiający zaakceptuje
włączenie klauzuli IT w treści:
„Klauzula Cyber risk/ Klauzula IT
W ramach niniejszej umowy ubezpieczenia Ubezpieczyciel odpowiada za szkody rzeczowe, przez
które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem.
W tym znaczeniu za szkodę rzeczową nie uważa się fizycznego uszkodzenia i/lub zniszczenia
danych lub oprogramowania, a w szczególności jakichkolwiek niekorzystnych w nich zmian
spowodowanych przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy.
Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są:
1. szkody w danych i oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub uszkodzenia, w szczególności
wszelkie niekorzystne w nich zmiany spowodowane przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich
pierwotnej formy, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utrata zysku oraz
wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności,
2. szkody w danych lub oprogramowaniu będące następstwem ograniczenia zakresu
funkcjonalności, użytkowania lub dostępności do nich, a także powstałe w ich następstwie szkody
związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności.
Jednakże – mimo wprowadzenia powyższych wyłączeń z ochrony ubezpieczeniowej oraz z
zastrzeżeniem warunków, zakresu, postanowień i wyłączeń zapisanych w umowie ubezpieczenia
- szkody rzeczowe w danych i oprogramowaniu są objęte ochroną.”
Odpowiedź nr 11
Zamawiający akceptuje włączenie Klauzuli Cyber risk/ Klauzula IT do ubezpieczenia sprzętu
elektronicznego od wszystkich ryzyk .
Pytanie nr 12
7) Wnosimy o uzupełnienie szkodowości (wypłaty, rezerwy) w poszczególnych ryzykach wg stanu na
dzień 30.09.2015r.
Odpowiedź nr 12
Zamawiający w odpowiedzi na pytanie nr 2 umieścił informacje dotyczące szkodowości na dzień

27.10.2015.
Pytanie nr 13
8) Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie
na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku prosimy o
wskazanie budynków nie posiadających przedmiotowego pozwolenia wraz z określeniem
przyczyny.
Odpowiedź nr 13
Zamawiający potwierdza, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na
użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia
Pytanie nr 14
9) Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne
z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy i badania; w przeciwnym
wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji/obiektów nie spełniających powyższego warunku wraz z
określeniem przyczyny.
Odpowiedź nr 14
Zamawiający potwierdza, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z
obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy i badania.
Pytanie nr 15
10) Prosimy o informację czy w okresie od 1997 roku (włącznie) wystąpiła powódź lub podniesie się
poziomu wód gruntowych spowodowane powodzią w sąsiedztwie miejsca ubezpieczenia? Jeżeli
zdarzenia te miały miejsce, prosimy o podanie: daty (roku) wystąpienia i miejsca wystąpienia;
charakteru zdarzenia (zalanie wodami powierzchniowymi, podtopienie, podniesienie się poziomu
wód gruntowych); wielkości poniesionych szkód.
Odpowiedź nr 15
Zamawiający informuje, iż po 1996 roku w ubezpieczonym mieniu nie wystąpiły szkody z tytułu
powodzi.
Pytanie nr 16
11) Prosimy o informację czy jakiekolwiek mienie zgłoszone do ubezpieczenia znajduje się poniżej
poziomu gruntu? Jeżeli tak to jakiego rodzaju jest to mienie i o jakiej wartości?
Odpowiedź nr 16
W pomieszczeniach zlokalizowanych poniżej poziomu gruntu znajdują się:
pomieszczenia gospodarcze, sale komputerowe, kuchnie świetlice, kotłownie toalety, warsztaty, sala
gimnastyczna, szatnia, biblioteka,
Pływalnia - hala główna, wentylatorownia, pomieszczenie z pompą ciepła, kwasu, chloru,
koagulantów, pomieszczenie naprawcze
CRIS- pomieszczenie wynajmowane, pomieszczenia klubu, biuro gości, sędziów, pokój, szatnia klubu i
gości, pokój medyczny, magazynek odzieży sportowców, magazynek porządkowy, pomieszczenie kasy,
wc damskie, męskie i osób niepełnosprawnych, 2 pomieszczenia gospodarcze, węzeł cieplny i
magazyn
MGOPS Kowalewo Pomorskie- 2 pomieszczenia archiwum, 9 pomieszczeń gospodarczych, korytarz,
łazienka.

Pytanie nr 17
12) Czy w ramach SIWZ zostały zgłoszone do ubezpieczenia wysypiska, sortownie odpadów,
biogazownie itp.?
Odpowiedź nr 17
Zamawiający informuje, iż z mienia o podobnym charakterze została zgłoszona do ubezpieczenia
oczyszczalnia ścieków i przepompownia w Kowalewie Pomorskim, Piątkowie, Wielkiej Łące i stacje
uzdatniania wody w Marianach, Piątkowie i Wielkiej Łące.
Pytanie nr 18
13) Prosimy o informację czy w chwili obecnej trwają na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia
lokalizacji jakieś inwestycje, budowy, remonty, modernizacje? Czy teren prac jest wyłączony z
użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność? Czy prace te nie wymagają pozwolenia na
budowę, czy nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu?
Odpowiedź nr 18
Zamawiający informuje, iż w zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach nie są prowadzone
inwestycje, budowy, remonty, modernizacje.
Pytanie nr 19
14) Klauzula kosztów dodatkowych. Wnosimy o jednoznaczne ustalenie limitu dla ww.klauzuli
Wnosimy o potwierdzenie w pkt.e), że odnosi się on do ubezpieczonego mienia, również w
odniesieniu do mienia osób trzecich i wykreślenie :” lub w związku z likwidacją szkody”.
Odpowiedź nr 19
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w tym zakresie.
Pytanie nr 20
15) Prosimy o informację czy dane dot. szkodowości zostały przygotowane według daty wystąpienia
szkody (rok polisowy) czy wg daty zawiązania rezerwy/wypłaty odszkodowania (rok księgowy)
oraz według stanu na jaki dzień podano dane szkodowe,
Odpowiedź nr 20
Informacje dot. szkodowości zostały przygotowane według daty wystąpienia szkody (rok polisowy) na
dzień 27.10.2015 r.
Pytanie nr 21
16) Prosimy o informację, czy ww. szkodowość uwzględnia franszyzy. Jeśli tak, to jakie i w jakiej
wysokości.
Odpowiedź nr 21
Szkodowość uwzględnia franszyzy w wysokości :
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk – franszyza redukcyjna 300,00 zł
Ubezpieczenie AC – franszyza integralna 200,00 zł
W pozostałych ryzykach franszyzy i udziały własne zostały zniesione.
Pytanie nr 22
17) Ad.klauzula zmiany własności. Prosimy o potwierdzenie, że pkt.b odnosi się do mienia objętego

ochroną w ramach niniejszego siwz.
Odpowiedź nr 22
Zamawiający potwierdza, iż pkt.b odnosi się do mienia objętego ochroną w ramach niniejszego siwz.
Pytanie nr 23
18) Ad.katastrofa budowlana:Wnosimy o potwierdzenie, że niniejsza klauzula nie ma zastosowania
do obiektów w złym stanie technicznym.
Odpowiedź nr 23
Zamawiający nie potwierdza powyższego stwierdzenia.
Pytanie nr 24
19) Ad.klauzula przepięć. Prosimy o potwierdzenie o usunięcie z treści klauzuli „szkód następczych” ,
a w przypadku brak zgody Zamawiającego potwierdzenie, że nie ograniczone są do mienia
objętego ubezpieczeniem w ramach siwz.
Odpowiedź nr 24
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w tym zakresie.
Pytanie nr 25
20) Ad. Klauzula kosztów ewakuacji: Prosimy o usunięcie z treści klauzuli określenia „dodatkowe”
przed :”koszty ewakuacji” aby nie było wątpliwości, że koszty ewakuacji pokrywane są wyłącznie
na warunkach niniejszej klauzuli.
Odpowiedź nr 25
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę SIWZ tym zakresie.
BYŁO
7.22 Klauzula kosztów ewakuacji
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia
oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że: rozszerza się zakres ochrony
ubezpieczeniowej o dodatkowe koszty ewakuacji wskutek zdarzenia objętym umową ubezpieczenia
do limit 40 000 zł. Za ewakuację rozumie się konieczność zapewnienia poszkodowanym schronienia
wskutek zdarzenia losowego, koszt dozoru uszkodzonego mienia (o ile to konieczne) do czasu
zabezpieczenia mienia; koszty, o których mowa w klauzuli pokryte zostaną wyłącznie w sytuacji gdy
ewakuacja przeprowadzona została na polecenie Policji, Straży Pożarnej lub Straży Miejskiej oraz
odbywała się pod kierunkiem lub w obecności ww. służb.
JEST
7.22. Klauzula kosztów ewakuacji
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia
oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że: rozszerza się zakres ochrony
ubezpieczeniowej o koszty ewakuacji wskutek zdarzenia objętym umową ubezpieczenia do limit
40 000 zł. Za ewakuację rozumie się konieczność zapewnienia poszkodowanym schronienia wskutek
zdarzenia losowego, koszt dozoru uszkodzonego mienia (o ile to konieczne) do czasu zabezpieczenia

mienia; koszty, o których mowa w klauzuli pokryte zostaną wyłącznie w sytuacji gdy ewakuacja
przeprowadzona została na polecenie Policji, Straży Pożarnej lub Straży Miejskiej oraz odbywała się
pod kierunkiem lub w obecności ww. służb.
Pytanie nr 26
21) Ad.klauzula wyrównania sumy ubezpieczenia: Prosimy o potwierdzenie, że niniejsza klauzula ma
zastosowanie do mienia ubezpieczanego w systemie sum stałych.
Odpowiedź nr 26
Zamawiający potwierdza, że klauzula wyrównania sumy ubezpieczenia ma zastosowanie do mienia
ubezpieczanego w systemie sum stałych
Pytanie nr 27
22) Ad. Wybrane definicje , ust.9 – zapadanie się ziemi : prosimy o potwierdzenie ,że zapadanie się
ziemi będące następstwem działania człowieka – szkody górnicze są poza zakresem ochrony.
Odpowiedź nr 27
Zamawiający potwierdza, iż zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkód górniczych.
Pytanie nr 28
23) Prosimy o podanie rocznych przychodów osiąganych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej z tytułu administrowania zasobami osób trzecich.
Odpowiedź nr 28
Roczne przychody Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z tytułu administrowania
zasobami osób trzecich w roku 2014 r. wyniosły 125.521,53zł.
Pytanie nr 29
24) W odniesieniu do zwiększonych kosztów działalności prosimy o wykreślenie słowa „itp.” i
wskazanie zamkniętego katalogu rodzaju kosztów oraz wskazanie maksymalnego okresu
odszkodowawczego.
Odpowiedź nr 29
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ tym zakresie.
Pytanie nr 30
25) Wnosimy o akceptację warunku wyposażenia sprzętu elektronicznego w licencjonowane i
aktualizowane w całym okresie zamówienia oprogramowanie antywirusowe.
Odpowiedź nr 30
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ tym zakresie.
Pytanie nr 31
26) Pytania dotyczące projektu „ Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego w obszarze Gminy
Kowalewo Pomorskie”:
- Jak długo funkcjonuje projekt i czy sprzęt ten był przedmiotem ubezpieczenia w poprzednim
postępowaniu?
- Czy Zamawiający planuje rozszerzenie programu w okresie zamówienia. Jeśli tak, to o jaką ilość /
wartość.

- Czy sprzęt jest zabezpieczony listwami p.przepięciowymi
- Przez kogo jest serwisowany sprzęt (dostawcę sprzętu czy też inną firmę zgodnie z umową o serwis)
Odpowiedź nr 31
Zamawiający informuje iż Projekt „ Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego w obszarze Gminy
Kowalewo Pomorskie”: funkcjonuje od 6 czerwca 2014 r. Przedmiotowy sprzęt był ubezpieczony poza
aktualnym postępowaniem przetargowym. Zamawiający nie może potwierdzić iż cały sprzęt
zabezpieczony jest listwami p. przepięciowymi. Zamawiający nie planuje rozszerzenie programu w
okresie zamówienia. Sprzęt serwisowany jest przez 5 lat przez Producenta.
Pytanie nr 32
27) Wnosimy o potwierdzenie, że obowiązują wyłączenia odpowiedzialności wymienione w OWU
sprzętu elektronicznego Ubezpieczyciela chyba, że dane ryzyko/ koszty wyraźnie zostały włączone
do zakresu pokrycia przez Zamawiającego w SIWZ.
Odpowiedź nr 32
Zamawiający potwierdza, iż w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie OWU
Wykonawcy.
Pytanie nr 33
28) Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego - wnosimy o wyjaśnienie czy obowiązują dwa odrębne
limity, tzn. w pkcie 2.2.2 i 3.4.1 czy też jest to jeden i ten sam limit?
Odpowiedź nr 33
Zamawiający potwierdza ,iż obowiązuje jeden limit dla szkód w przedmiotowym mieniu.
Pytanie nr 34
29) Definicja terroryzmu – wnosimy o wyłączenie szkód powstałych wskutek:
1) skażenia radioaktywnego, biologicznego lub chemicznego,
2) działań chuligańskich, hackerów komputerowych, zamieszek społecznych, demonstracji,
strajków, gróźb i fałszywych alarmów oraz
3) innych aktów nie mających podłoża wskazanego w treści klauzuli.
Odpowiedź nr 34
Zamawiający informuje, iż treść definicji nie może być węższa niż wynikająca z SIWZ. Dodatkowo
Zamawiający informuje, iż w kwestiach nieuregulowanych w SWZ mają zastosowanie OWU
Wykonawcy.
Pytanie nr 35
30) Klauzula 7.11 automatycznego pokrycia – wnosimy o ustalenie limitu automatycznej ochrony w
wysokości 500 tyś zł, w tym bezskładkowo 10% łącznej sumy ub. sprzętu elektronicznego.
Odpowiedź nr 35
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ tym zakresie.
Pytanie nr 36
31) Kl. szybkiej likwidacji szkód - wnosimy o dopisanie obowiązku zachowania części uszkodzonych
oraz sporządzenia dokumentacji zdjęciowej.

Odpowiedź nr 36
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę SIWZ tym zakresie.
BYŁO
7.19 Klauzula szybkiej likwidacji szkód w sprzęcie elektronicznym
W przypadku awarii sprzętu elektronicznego, którego przywrócenie do pracy (w ciągu 24 godzin) jest
konieczne dla normalnego działania zakładu (np. centrala telefoniczna, serwer, itp.) ubezpieczający
zawiadamiając o szkodzie Ubezpieczyciela może przystąpić natychmiast do samodzielnej likwidacji
sporządzając stosowny protokół opisujący przyczynę zdarzenia i rozmiary szkody potwierdzone opinią
serwisanta, sposób naprawy oraz wyliczenie wartości szkody; protokół (faktura za naprawę) będzie
podstawą do wyliczenia odszkodowania przez Ubezpieczyciela; w przypadku awarii sprzętu
elektronicznego, którego przywrócenie do pracy nie jest konieczne dla normalnego funkcjonowania
zakładu, ubezpieczający po zgłoszeniu szkody może przystąpić do samodzielnej likwidacji szkody
na powyższych zasadach jedynie w przypadku, gdy Ubezpieczyciel nie dokona oględzin przedmiotu
szkody w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia szkody.
Limit dla szkód do wysokości 50 000 zł; klauzula warunek fakultatywny

JEST
7.19 Klauzula szybkiej likwidacji szkód w sprzęcie elektronicznym
W przypadku awarii sprzętu elektronicznego, którego przywrócenie do pracy (w ciągu 24 godzin) jest
konieczne dla normalnego działania zakładu (np. centrala telefoniczna, serwer, itp.) ubezpieczający
zawiadamiając o szkodzie Ubezpieczyciela może przystąpić natychmiast do samodzielnej likwidacji
sporządzając stosowny protokół opisujący przyczynę zdarzenia i rozmiary szkody potwierdzone opinią
serwisanta, sposób naprawy oraz wyliczenie wartości szkody; protokół (faktura za naprawę) będzie
podstawą do wyliczenia odszkodowania przez Ubezpieczyciela; w przypadku awarii sprzętu
elektronicznego, którego przywrócenie do pracy nie jest konieczne dla normalnego funkcjonowania
zakładu, ubezpieczający po zgłoszeniu szkody może przystąpić do samodzielnej likwidacji szkody
na powyższych zasadach jedynie w przypadku, gdy Ubezpieczyciel nie dokona oględzin przedmiotu
szkody w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia szkody. Zamawiający zobowiązuje się
do zachowania części uszkodzonych oraz sporządzenia dokumentacji zdjęciowej.
Limit dla szkód do wysokości 50 000 zł; klauzula warunek fakultatywny
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