
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

Zamawiający: Powiat Oleski Strona 1 z 1 

Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

 

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne. 

Klauzula funduszu prewencyjnego – bez względu na postanowienia ogólnych bądź szczególnych 

warunków ubezpieczenia, strony umowy ubezpieczenia uzgodniły, że: 

Ubezpieczyciel stawia do dyspozycji ubezpieczającego fundusz prewencyjny w wysokości 

5% płaconych składek z całości ubezpieczeń zawartych w wyniku niniejszego przetargu. Środki 

z funduszu prewencyjnego mogą być wykorzystane w całości przed zakończeniem okresu 

ubezpieczenia. Ubezpieczyciel przekazuje ubezpieczającemu środki z funduszu prewencyjnego 

w ciągu 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku o przyznanie tych środków. Ubezpieczający 

przedstawi ubezpieczycielowi rachunki lub kosztorys potwierdzający wydatki z tego funduszu. 

Klauzula ubezpieczenia pojazdu niezabezpieczonego – bez względu na postanowienia ogólnych 

bądź szczególnych warunków ubezpieczenia, strony umowy ubezpieczenia uzgodniły, że: 

Rozszerza się ochronę ubezpieczeniową o szkody powstałe na skutek kradzieży części 

lub wyposażenia pojazdu, zabrania pojazdu w celu krótkotrwałego użycia lub kradzieży pojazdu, gdy:  

pozostawiono w pojeździe dokumenty (dowód rejestracyjny lub kartę pojazdu) lub kluczyki 

lub sterowniki służące do otwarcia lub uruchomienia pojazdu lub uruchomienia urządzeń 

zabezpieczających pojazd przed kradzieżą, lub nie uruchomiono wszystkich wymaganych urządzeń 

zabezpieczających pojazd przed kradzieżą. 

Szkoda całkowita 
1. W przypadku zakwalifikowania przez ubezpieczyciela szkody jako całkowitej, ubezpieczający / 

ubezpieczony, który zamierza mimo tego naprawić uszkodzony pojazd, ma prawo przedstawić 

ubezpieczycielowi sporządzony przez wybrany przez siebie warsztat kosztorys naprawy, zgodny 

z zakresem uszkodzeń uznanych przez ubezpieczyciela. Jeżeli taki kosztorys będzie potwierdzał 

realny koszt naprawy (z uwzględnieniem zastosowania tzw. zamienników, tj. części zamiennych 

dystrybuowanych poza siecią oficjalnego producenta / importera, posiadających stosowna 

homologację oraz kosztu robocizny, określonego w kosztorysie), mieszczący się wartości 

rynkowej pojazdu na dzień wyliczania odszkodowania (nie wyższy jednak od sumy 

ubezpieczenia) ubezpieczyciel wyrazi zgodę na dokonanie naprawy w warsztacie i pokryje 

jej koszt, pod warunkiem: 

a) przedstawienia ubezpieczycielowi faktury VAT za naprawę wraz z wyspecyfikowaniem 

kosztów naprawy, potwierdzającej zgodność naprawy z zakresem uszkodzeń uznanych 

przez ubezpieczyciela, 

b) przedstawienia naprawionego pojazdu na żądanie ubezpieczyciela w celu dokonania 

przez niego oględzin. 

2. W razie stwierdzenia przez ubezpieczyciela niezgodności dokonanej naprawy z zakresem 

uznanych przez niego uszkodzeń, ubezpieczyciel może odpowiednio skorygować wysokość 

należnego odszkodowania. 

3. W przypadku, gdy faktyczny koszt naprawy przekroczy wartość rynkową pojazdu na dzień 

wyliczania odszkodowania (nie więcej jednak niż suma ubezpieczenia pojazdu) ubezpieczyciel 

pokryje koszt naprawy wyłącznie do wartości rynkowej pojazdu i nie więcej, niż suma 

ubezpieczenia.     


