Załącznik nr 11

Klauzule/postanowienia szczególne
Zastosowanie klauzuli/postanowienia
szczególnego do zakresu:

Ilość punktów przyznanych

Odpowiedzialność cywilna

w przypadku przyjęcia (akceptacji)
klauzuli/postanowienia

Elektronika

Mienie według ryzyk nazwanych
lub według formuły
all risk.

1.

Klauzula zwiększonych kosztów
działalności

TAK

TAK

NIE

2 pkt.

2.

Klauzula ubezpieczenia aktów
terroryzmu

TAK

TAK

TAK

4 pkt.

3.

Klauzula ubezpieczenia strajków,
zamieszek i rozruchów

TAK

TAK

TAK

4 pkt.

TAK

NIE

NIE

4 pkt.

TAK

TAK

NIE

4 pkt.

TAK

NIE

NIE

4 pkt.

TAK

NIE

NIE

4 pkt.

TAK

TAK

NIE

2 pkt.

NIE

NIE

TAK

6 pkt.

NIE

NIE

TAK

6 pkt.

Lp.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Nazwa klauzuli lub zwiększenie
limitu zakresu opisanego w
opisie przedmiotu zamówienia.

Klauzula zwiększonego do
1.000.000,00zł limitu w
ubezpieczeniu przepięć
Klauzula zwiększonego do
50.000,00zł limitu włączenia
ryzyka kradzieży zwykłej/zuchwałej
Klauzula zwiększonego limitu do
2.000.000,00zł dla przezornej
sumy ubezpieczenia
Klauzula zwiększonego limitu do
500.000,00zł dla działania śniegu
lub lodu
Klauzula zniesienia zasady
proporcji do 130% sumy
ubezpieczenia
Zwiększenie sumy gwarancyjnej w
OC do 5.000.000,00zł na jedno i
wszystkie zdarzenia w każdym
okresie ubezpieczenia.
Zwiększenie limitu do
2.000.000,00zł w OC za szkody
związane z utrzymaniem dróg i
chodników, z włączeniem
zimowego utrzymania/odśnieżania
dróg i chodników
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 Klauzula zwiększonych kosztów działalności – koszty poniesione przez Ubezpieczonego w przypadku
zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, m.in.:
 wynajem pomieszczeń zastępczych,
 transport mienia do pomieszczeń zastępczych,
 wynajem sprzętu i urządzeń niezbędnych do prowadzenia działalności Ubezpieczonego,
 koszty pracy w godzinach nadliczbowych
Limit na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe 50.000,00 zł w każdym okresie ubezpieczenia, nie więcej
niż 30 dni kalendarzowych.
 Klauzula ubezpieczenia aktów terroryzmu – rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej o szkody w
wyniku pożaru, eksplozji, upadku statku powietrznego, uderzenia pojazdu oraz akcji ratowniczej w związku z
tymi zdarzeniami, jeśli są one bezpośrednim następstwem aktów terroryzmu. Limit na jedno i wszystkie
zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia – 1.000.000,00 zł.
 Klauzula ubezpieczenia strajków, zamieszek i rozruchów – rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej o
szkody w wyniku pożaru, eksplozji, upadku statku powietrznego, uderzenia pojazdu oraz akcji ratowniczej w
związku z tymi zdarzeniami, jeśli są one bezpośrednim następstwem strajków, zamieszek lub rozruchów. Limit
na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia – 1.000.000,00 zł.
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