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WYJAŚNIENIA NR 4 
 
Dotyczy – postępowania  na Ubezpieczenie Gminy Starachowice wraz  z  podległymi 
jednostkami  organizacyjnymi i instytucjami kultury ( 3 ZADANIA) 
 
  
Działając na podstawie art. 38 ust. 2  ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 
r., poz. 1843) Zamawiający informuje, że wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. Poniżej Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania 
Wykonawcy, które należy uwzględnić przygotowując ofertę. 

 

 
W związku z ogłoszonym postępowaniem prosimy o udzielenie wyjaśnień na poniższe 
pytania oraz rozpatrzenie możliwości wprowadzenia wnioskowanych zmian do zadania 3 tj.: 
ubezpieczenia komunikacyjne. 
 

Pytanie nr 165 Wnosimy o zmianę treści: 

Ochroną ubezpieczeniową objęte są wszystkie szkody polegające na uszkodzeniu, 
zniszczeniu lub utracie pojazdu, jego części lub wyposażenia wskutek wszelkich zdarzeń 
niezależnych od woli Ubezpieczonego lub osoby uprawnionej do korzystania z pojazdu. 
Ubezpieczyciel odpowiada również za szkody powstałe wskutek (o ile nie były one wynikiem 
rażącego niedbalstwa): 

• wjechania za wysokim pojazdem pod należycie oznakowany wiadukt lub most oraz 
wskutek wjechania za wysokim pojazdem do należycie oznakowanego parkingu 
podziemnego, 

• samoistnego otwarcia się pokrywy silnika lub bagażnika oraz za szkody będące 
następstwem jazdy z otwartymi drzwiami lub pokrywą bagażnika, 

• samoczynnego stoczenia się pojazdu na terenie pochyłym, 

• dostania się do wnętrza pojazdu wody, 

• wjechania w nierówność drogi. 
oraz 

• wyrządzone przez przewożony, prawidłowo zamocowany ładunek, 

• załadunku oraz rozładunku 

• powstałe podczas podnoszenia pojazdu w celu dokonania naprawy. 

Na: 

Ochroną ubezpieczeniową objęte są wszystkie szkody polegające na uszkodzeniu, 
zniszczeniu lub utracie pojazdu, jego części lub wyposażenia wskutek wszelkich zdarzeń 
niezależnych od woli Ubezpieczonego lub osoby uprawnionej do korzystania z pojazdu. 
Ubezpieczyciel odpowiada również za szkody powstałe wskutek (o ile nie były one wynikiem 
rażącego niedbalstwa): 

• wjechania za wysokim pojazdem pod należycie oznakowany wiadukt lub most oraz 
wskutek wjechania za wysokim pojazdem do należycie oznakowanego parkingu 
podziemnego, (wnosimy o wykreślenie zdania) 
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• samoistnego otwarcia się pokrywy silnika lub bagażnika oraz za szkody będące 
następstwem jazdy z otwartymi drzwiami lub pokrywą bagażnika, 

• samoczynnego stoczenia się pojazdu na terenie pochyłym, 

• dostania się do wnętrza pojazdu wody, 

• wjechania w nierówność drogi- z wyłączeniem szkód eksploatacyjnych 

oraz 

• wyrządzone przez przewożony, prawidłowo zamocowany ładunek, 

• załadunku oraz rozładunku 

• powstałe podczas podnoszenia pojazdu w celu dokonania naprawy - z zachowaniem praw 
regresowych. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w treści powyższego zapisu. 
 
Pytanie nr 166 Wnosimy o wykreślenie zapisu: 

Odpowiedzialność wskutek zassania wody przez pracujący silnik z rozlewisk powstałych w 

wyniku silnych opadów atmosferycznych, powodzi, itp. – dwa zdarzenia dla wszystkich 

ubezpieczonych pojazdów. 

 Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie powyższego zapisu. 
 
Pytanie nr 167 Wnosimy o zmianę treści: Wypłata odszkodowania za szkody wynikłe z 

kradzieży będzie następowała w ciągu 30 dni, bez względu na zaawansowanie postępów w 

śledztwie. 

Na: Wypłata odszkodowania za szkody wynikłe z kradzieży będzie następowała w ciągu 30 
dni, bez względu na zaawansowanie postępów w śledztwie. Wyłącznie w sytuacji 
udokumentowania wyrejestrowania pojazdu. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w treści powyższego zapisu. 
 
Pytanie nr 168 Wnosimy o zmianę treści: Wszystkie koszty naprawy pojazdu ustalane będą 

na podstawie cen części oryginalnych serwisowych. 

Na: Wszystkie koszty naprawy pojazdu ustalane będą na podstawie cen części oryginalnych 
serwisowych. Uznanie w rozliczeniu cen części oryginalnych po udokumentowaniu naprawy 
fakturami. Kosztorys wykonywany jest zgodnie z zapisami OWU. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w treści powyższego zapisu. 
 
Pytanie 169 Wnosimy o zmianę treści: Nie ma zastosowania amortyzacja części, z 

wyłączeniem ustalenia odszkodowania za szkody powstałe w ogumieniu. 

Na: Nie ma zastosowania amortyzacja części, z wyłączeniem ustalenia odszkodowania za 
szkody powstałe w ogumieniu i elementach układu wydechowego. Brak amortyzacji na 
części po przedłożeniu kompletu rachunków za naprawę. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
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Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w treści powyższego zapisu. 

Pytanie 170. Wnosimy o zmianę treści: Suma ubezpieczenia pojazdu zawiera także wartość 
wyposażenia podstawowego oraz wyposażenie dodatkowe (fabryczne oraz zamontowane 
przez ubezpieczającego/ ubezpieczonego), a także specjalistyczne. W szczególności za 
wyposażenie podstawowe i dodatkowe uznaje się sprzęt i urządzenia na stałe zamontowane 
w pojeździe, których demontaż wymaga użycia narzędzi lub przyrządów, m.in. 

• sprzęt i urządzenia do utrzymania i używania pojazdu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, a także służące bezpieczeństwu jazdy, 

• zabezpieczenia przed kradzieżą, 

• urządzenia służące zwiększeniu bezpieczeństwa jazdy, 

• instalację gazową, 

• sprzęt audio, audiowizualny, łączności radiotelefonicznej wraz z głośnikami i 
antenami, 

• specjalistyczny sprzęt zamontowany na stałe w pojazdach specjalnych, 

• inne urządzenia nie stanowiące seryjnego wyposażenia fabrycznego w danym 
modelu, np. instalacja gazowa, foteliki dziecięce, 

• napisy reklamowe, firmowe oraz reklamy umieszczone na pojazdach. 

Na: Suma ubezpieczenia pojazdu zawiera także wartość wyposażenia podstawowego oraz 
wyposażenie dodatkowe (fabryczne oraz zamontowane przez ubezpieczającego/ 
ubezpieczonego), a także specjalistyczne. W szczególności za wyposażenie podstawowe i 
dodatkowe uznaje się sprzęt i urządzenia na stałe zamontowane w pojeździe, których 
demontaż wymaga użycia narzędzi lub przyrządów, m.in.: 
• sprzęt i urządzenia do utrzymania i używania pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem, a 
także służące bezpieczeństwu jazdy, 
• zabezpieczenia przed kradzieżą, 
• urządzenia służące zwiększeniu bezpieczeństwa jazdy, 
• instalację gazową, 
• sprzęt audio, audiowizualny, łączności radiotelefonicznej wraz z głośnikami i antenami, 
• specjalistyczny sprzęt zamontowany na stałe w pojazdach specjalnych, 
• inne urządzenia nie stanowiące seryjnego wyposażenia fabrycznego w danym modelu, np. 
instalacja gazowa, foteliki dziecięce, 
• napisy reklamowe, firmowe oraz reklamy umieszczone na pojazdach. 

Pod warunkiem wyszczególnienia wyposażenia dodatkowego we wniosku. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w treści powyższego zapisu. 

Pytanie 171. Wnosimy o wykreślenie zapisu: Ubezpieczony ma możliwość dostarczenia 
niezbędnych do zawarcia umowy ubezpieczenia dokumentów w terminie 3 dni roboczych od 
dnia rejestracji pojazdu. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
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Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie powyższego zapisu. 

Pytanie 172. Wnosimy o wykreślenie zapisów: 

Limit zwrotu kosztów poniesionych przez Ubezpieczającego na parkowanie po szkodzie bądź 

inne zabezpieczenie pojazdu przed powiększeniem szkody wynosi 10% sumy ubezpieczenia 

i będzie wypłacony ponad sumę ubezpieczenia; 

Limit kosztów holowania (ponad sumę ubezpieczenia) zostaje ustalony w wysokości 1 500,- zł 
dla pojazdów osobowych, a dla pojazdów ciężarowych i ciężarowo – osobowych o 
dopuszczalnej ładowności do 2,0 t – 800,00 zł; 
 
W zamian wnosimy o zgodę na poniższe zapisy: 
O ile nie umówiono się inaczej, ubezpieczyciel zwraca w granicach 10% sumy ubezpieczenia 
uzasadnione okolicznościami danego wypadku ubezpieczeniowego koszty: 
1) parkowania uszkodzonego pojazdu w okresie nie dłuższym niż do 3 dni po dokonaniu 
oględzin i sporządzeniu powypadkowej kalkulacji kosztów naprawy pojazdu lub po 
przekazaniu przez ubezpieczyciela zgody na holowanie pojazdu do RP w razie, konieczności 
holowania do RP pojazdu uszkodzonego wskutek wypadku ubezpieczeniowego, który zaszedł 
za granicą RP, koszty holowania tego pojazdu ubezpieczyciel zwraca według zasad 
określonych w OWU. Holowanie pojazdu wymaga uzgodnienia z ubezpieczycielem. 
2) holowania uszkodzonego pojazdu z miejsca zajścia wypadku ubezpieczeniowego pod 
warunkiem, że usługi te nie mogły być świadczone z tytułu posiadanego przez 
ubezpieczonego assistance, a jeżeli koszty te zostały pokryte z assistance w części, 
ubezpieczyciel zwraca pozostałe koszty. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie powyższych zapisów. 

Pytanie 173. Wnosimy o zmianę treści: Szkody spowodowane przez osoby trzecie mogą być 

na wniosek Ubezpieczonego likwidowane z ubezpieczenia autocasco z zachowaniem prawa 

regresu do sprawcy przez Ubezpieczyciela. Po uzyskaniu zwrotu wypłaconego 

odszkodowania od podmiotu / osoby odpowiedzialnej za wyrządzenie szkody kwota 

spełnionego regresu nie będzie obciążała szkodowości klienta i wpływała na wysokość stawki 

ubezpieczeniowej. 

Na: Szkody w pojazdach spowodowane przez osoby trzecie będą likwidowane z 
ubezpieczenia AC, bez oczekiwania na uzyskanie dokumentacji pozwalającej 
Ubezpieczycielowi na przeprowadzenie procedury regresowej pod warunkiem zabezpieczenia 
roszczeń regresowych. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w treści powyższego zapisu. 
 
Pytanie 174. Wnosimy o wykreślenie § 11 Kary umowne z projektu umowy zał. nr 6 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w treści powyższego zapisu. 
 

Pytanie 175. Wnosimy o wykreślenie prawa opcji 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie, jako odpowiedź na pytanie nr 52 

Pytanie nr 176. Prosimy o podanie na jaki dzień zostały wycenione pojazdy do ubezpieczenia 
AC. 
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Odpowiedź Zamawiającego: 

Pojazdy były wyceniane przed wznowieniem ubezpieczenia poszczególnych pojazdów. 
Wartości podane w zestawieniu pojazdów pochodzą z aktualnych polis. 

 

Pytanie nr 177. Prosimy o potwierdzenie że zakres ubezpieczenia obejmuje usługi assistance 
dla pojazdów: osobowych oraz ciężarowych o DMC do 3,5t. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Assistance obejmuje usługi dla pojazdów osobowych oraz ciężarowych o DMC do 3,5t. 

 

Pytanie nr 178. Wnosimy o zmianę treści: Wykonanie oględzin pojazdu oraz oceny   
technicznej poza siedzibą ubezpieczyciela odbywa się najdalej w ciągu 3 dni roboczych po 
zgłoszeniu szkody. W przypadku nie wykonania oględzin pojazdu oraz oceny technicznej w 
ciągu 3 dni roboczych po zgłoszeniu szkody Ubezpieczający ma prawo do rozpoczęcia 
naprawy pojazdu. Odszkodowanie zostanie wówczas wypłacone na podstawie dostarczonych 
do Ubezpieczyciela faktur za naprawę w należnej kwocie. 

Na: Wykonanie oględzin pojazdu oraz oceny technicznej poza siedzibą   ubezpieczyciela 
odbywa się najdalej w ciągu 3 dni roboczych po zgłoszeniu szkody. W przypadku nie 
wykonania oględzin pojazdu oraz oceny technicznej w ciągu 3 dni roboczych po zgłoszeniu 
szkody Ubezpieczający ma prawo do rozpoczęcia naprawy pojazdu. Odszkodowanie zostanie 
wówczas wypłacone na podstawie dostarczonych do Ubezpieczyciela faktur za naprawę w 
należnej kwocie. Oględziny 3 dni robocze, wydanie kosztorysu do 2 dni roboczych od oględzin. 
W przypadku niedotrzymania terminu należy również złożyć dokumentację zdjęciową 
potwierdzająca zakres/kwalifikacje szkody. 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w treści powyższego zapisu. 

 
Pytanie nr 179. Wnosimy o zmianę treści: W przypadku roszczeń kierowanych do 
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego zakresu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy 
pojazdów mechanicznych Ubezpieczyciel zobligowany jest zasięgnąć opinii 
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w kwestii uznania przez niego odpowiedzialności za 
zaistniały wypadek ubezpieczeniowy. 

 
Na: W przypadku roszczeń kierowanych do Ubezpieczającego/Ubezpieczonego zakresu 
odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych Ubezpieczyciel 
zobligowany jest zasięgnąć opinii Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w kwestii uznania 
przez niego odpowiedzialności za zaistniały wypadek ubezpieczeniowy. Odpowiedzialność w 
szkodzie może zostać ustalona na podstawie : oświadczenia sprawcy, notatki policji, ustaleń 
ubezpieczyciela , wyroku sądu lub innego uprawnionego organu. W przypadku każdej 
szkody wysyłane jest zawiadomienie do właściciela pojazdu. 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
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Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w treści powyższego zapisu. 

 

Pytanie nr 180. Wnosimy o zmianę treści zapisu: Ubezpieczyciel zobowiązuje się do 
zweryfikowania / zatwierdzenia kosztorysu i/lub faktur naprawy przekazanego przez warsztat 
lub Ubezpieczonego lub korzystającego najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych po dostarczeniu 
dokumentów do Ubezpieczyciela. Nie dokonanie weryfikacji kosztorysu i/lub faktur w w/w 
terminie będzie uznawane za zatwierdzenie kosztorysu bez zastrzeżeń i zgodę na 
wykonywanie naprawy wedle przedstawionych kosztów. Po akceptacji kosztorysu 
Ubezpieczyciel ma obowiązek niezwłocznego pisemnego (w pierwszej kolejności drogą 
elektroniczną) poinformowania o tym Ubezpieczonego i/lub warsztat, w którym pojazd jest 
naprawiany. 

Na: Ubezpieczyciel zobowiązuje się do zweryfikowania / zatwierdzenia kosztorysu naprawy 
przekazanego przez warsztat lub Ubezpieczonego lub korzystającego najpóźniej w ciągu 3 
dni roboczych po dostarczeniu dokumentów do Ubezpieczyciela. Nie dokonanie weryfikacji 
kosztorysu i/lub faktur w w/w terminie będzie uznawane za zatwierdzenie kosztorysu bez 
zastrzeżeń i zgodę na wykonywanie naprawy wedle przedstawionych kosztów. Po akceptacji 
kosztorysu Ubezpieczyciel ma obowiązek niezwłocznego pisemnego (w pierwszej kolejności 
drogą elektroniczną) poinformowania o tym Ubezpieczonego i/lub warsztat, w którym pojazd 
jest naprawiany. W przypadku dokonania naprawy i przedłożenia faktury za naprawę term 
weryfikacji 14 dni. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w treści powyższego zapisu. 
 
Pytanie nr 181. Wnosimy o zmianę treści: W przypadku utraty pojazdu wskutek kradzieży 
zuchwałej albo rabunku (rozboju) Ubezpieczający/Ubezpieczony jest zwolniony z obowiązku 
dostarczenia Ubezpieczycielowi dokumentów pojazdu oraz kompletu kluczyków, jeżeli je 
utracił w wyniku takiego zdarzenia; 

Na: W przypadku utraty pojazdu wskutek kradzieży zuchwałej albo rabunku (rozboju) 
Ubezpieczający/Ubezpieczony jest zwolniony z obowiązku dostarczenia Ubezpieczycielowi 
dokumentów pojazdu oraz kompletu kluczyków, jeżeli je utracił w wyniku takiego zdarzenia; 
po wcześniejszym zgłoszeniu i potwierdzeniu zdarzeniu przez policję. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w treści powyższego zapisu. 
 
Pytanie nr 182. Wnosimy o zmianę treści: Ubezpieczyciel wyraża zgodę na uwierzytelnianie 
podpisu przez przedstawiciela Ubezpieczającego na wszystkich niezbędnych do likwidacji 
szkody dokumentach. 

Na: Ubezpieczyciel wyraża zgodę na uwierzytelnianie podpisu przez przedstawiciela 
Ubezpieczającego na wszystkich niezbędnych do likwidacji szkody dokumentach. W 
przypadku szkód kradzieżowych bezwzględnie wymagana jest dokumentacja w oryginale. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w treści powyższego zapisu. 
 
Pytanie nr 183. Wnosimy o zmianę treści zapisu: Ubezpieczyciel zobowiązuje się do 
obligatoryjnego przesyłania klientowi decyzji o wypłacie odszkodowania w przypadku każdej 
szkody. 

Na: Ubezpieczyciel zobowiązuje się do obligatoryjnego przesyłania klientowi decyzji o 
wypłacie odszkodowania w przypadku każdej szkody. Decyzje wysyłane w zakresie szkód AC, 
w przypadku gdy zostanie zgłoszone roszczenie z polisy OC Ubezpieczonego – wysyłane jest 
zawiadomienie o zgłoszeniu roszczenia. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
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Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w treści powyższego zapisu. 
 
Pytanie nr 184. Wnosimy o zmianę treści zapisu: Odszkodowania wypłacane są łącznie z 
podatkiem VAT, bez konieczności przedstawiania przez Ubezpieczonego jakichkolwiek 
deklaracji lub potwierdzeń mówiących o braku możliwości odliczenia podatku VAT - w 
odniesieniu do jednostek nie mających możliwości odliczenia podatku VAT. 
Na: Odszkodowania wypłacane są łącznie z podatkiem VAT, bez konieczności 
przedstawiania przez Ubezpieczonego jakichkolwiek deklaracji lub potwierdzeń mówiących o 
braku możliwości odliczenia podatku VAT - w odniesieniu do jednostek nie mających 
możliwości odliczenia podatku VAT. Rozliczenie podatku VAT zgodnie z zawarta umowa 
ubezpieczenia. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w treści powyższego zapisu. 
 
Pytanie nr 185. Wnosimy o wykreślenie zapisu: Ubezpieczyciel, w przypadku naprawy 
powypadkowej pojazdu, będzie akceptował stawki za roboczo godzinę w wysokości 
stosowanej przez autoryzowane serwisy danych marek w miejscu naprawiania pojazdu. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie powyższego zapisu. 
 
Pytanie nr 186. Wnosimy o zmianę treści: Ubezpieczyciel nie będzie kwestionował wyboru 
zakładu naprawczego wykonującego naprawę, ze względu na wymogi prawne wynikające z 
gwarancji dla danego pojazdu; ubezpieczycielowi przysługuje prawo weryfikacji w zakresie 
rzeczowym kosztorysu naprawczego, w pozostałym zakresie (szczególnie w zakresie 
kosztów roboczogodzin jak i użytych materiałów do naprawy pojazdu) ubezpieczyciel 
zaakceptuje ceny (stawki) serwisu wykonującego takie naprawy. 
Na: Ubezpieczyciel nie będzie kwestionował wyboru zakładu naprawczego wykonującego 
naprawę, ze względu na wymogi prawne wynikające z gwarancji dla danego pojazdu; Stawki 
w zakresie kosztów roboczogodzin jak i użytych materiałów do naprawy pojazdu podlegają 
weryfikacji, uznanie w rozliczeniu cen części oryginalnych po udokumentowaniu naprawy 
fakturami. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w treści powyższego zapisu. 

 
 
Pytanie nr 187. Prosimy o zmianę treści: 
187.1. Wyrównanie okresów ubezpieczenia: 

1) pierwsza rata składki jest obliczana za okres od dnia zawarcia umowy 

ubezpieczenia OC dla danego pojazdu do dnia wyrównania tj. 30-09-2022. 

Wysokość pierwszej raty składki jest obliczona jako iloczyn liczby dni 

ochrony ubezpieczeniowej i 1/365 składki rocznej; 

2) druga rata składki ubezpieczeniowej jest obliczana za okres od pierwszego 

dnia po wyrównaniu okresów ubezpieczenia do ostatniego dnia okresu 
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obowiązywania umowy ubezpieczenia dla danego pojazdu. Wysokość 

drugiej raty składki stanowi różnicę pomiędzy wysokością składki rocznej, 

a wysokością pierwszej raty. 

Strony zgodnie oświadczają, że rozwiążą na mocy porozumienia stron wszystkie 

indywidualne umowy ubezpieczenia OC bez dodatkowych obostrzeń, a druga rata 

składek nie będzie należna. Klauzula ta zostanie zastosowana na prośbę 

Ubezpieczającego. 

187.1. W razie sprzedaży lub wyrejestrowania pojazdu w okresie ubezpieczenia, 

Ubezpieczony przedstawi Ubezpieczycielowi poniżej wskazane dokumenty 

stwierdzające zbycie lub wyrejestrowanie pojazdu; poniższe dokumenty uznaje się za 

wystarczające do zwrotu składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia: 

• faktura/umowa sprzedaży, 

• pismo brokera dotyczące dot. sprzedaży lub wyrejestrowania pojazdu, 

• ewentualnie kserokopia wypowiedzenia OC podpisanego przez nowego nabywcę 
pojazdu. 

Na: 
 

187.1. Wyrównanie okresów ubezpieczenia: 

1)pierwsza rata składki jest obliczana za okres od dnia zawarcia umowy 

ubezpieczenia OC dla danego pojazdu do dnia wyrównania tj. 30-09-2022. 

Wysokość pierwszej raty składki jest obliczona jako iloczyn liczby dni ochrony 

ubezpieczeniowej i 1/365 składki rocznej; 

2)druga rata składki ubezpieczeniowej jest obliczana za okres od pierwszego 

dnia po wyrównaniu okresów ubezpieczenia do ostatniego dnia okresu 

obowiązywania umowy ubezpieczenia dla danego pojazdu. Wysokość drugiej 

raty składki stanowi różnicę pomiędzy wysokością składki rocznej, a wysokością 

pierwszej raty. 

Strony zgodnie oświadczają, że rozwiążą na mocy porozumienia stron wszystkie 

indywidualne umowy ubezpieczenia OC bez dodatkowych obostrzeń, a druga rata 

składek nie będzie należna pod warunkiem, że Ubezpieczający zawrze umowy OC na 

przedmiotowe pojazdy na kolejny okres w tym samym Zakładzie Ubezpieczeń. Klauzula 

ta zostanie zastosowana na prośbę Ubezpieczającego. 

187.1. W razie sprzedaży lub wyrejestrowania pojazdu w okresie ubezpieczenia, 

Ubezpieczony przedstawi Ubezpieczycielowi poniżej wskazane dokumenty 

stwierdzające zbycie lub wyrejestrowanie pojazdu; poniższe dokumenty uznaje 

się za wystarczające do zwrotu składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia: 

1) faktura/umowa sprzedaży, 
2) pismo brokera dotyczące dot. sprzedaży lub wyrejestrowania pojazdu, 
3) każdorazowo kserokopia wypowiedzenia OC podpisanego przez nowego 

nabywcę pojazdu. 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w treści powyższego zapisu. 

 


