Przykładowe przyczyny szkód w 2018 roku.
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wybita szyba w wiacie przystankowej,
uszkodzenie słupa ulicznego w wyniku uderzenia pojazdu,
dewastacja ogrodzenia zewnętrznego ośrodka rekreacyjno-sportowego żabka,
uszkodzenie paneli ogrodzeniowych w wyniku działania osób trzecich,
dewastacja znaków drogowych,
uszkodzenie latarni przydrożnej,
wybicie szyby z pleksi w urządzeniu zabawowym na placu zabaw,
stłuczenie szyby na korytarzu i piętra szkoły podstawowej,
w wyniku upadku martwego drzewa przeznaczonego do wycinki, rosnącego na
działce ubezpieczonego, doszło do uszkodzenia ogrodzenia osoby trzeciej,
10. kradzież siatki ogrodzeniowej,
11. uszkodzenie szyb nad widownią hali w wyniku działania wysokich temperatur,
12. uszkodzenie centrali telefonicznej i monitoringu szkoły podstawowej,
spowodowanych przez niewłaściwe parametry prądu elektrycznego.

Przykładowe przyczyny szkód w 2019 roku.
1. uszkodzenie elementów wyposażenia kuchni ogólnodostępnej w budynku socjalnym,
w wyniku pożaru,
2. zniszczenie krzyża przydrożnego w wyniku wandalizmu,
3. w wyniku działania wiatru uszkodzone zostały elementy dachu hali mosir,
4. w wyniku działania wiatru doszło do uszkodzenia poszycia dachowego budynku
szkoły,
5. w wyniku działania wiatru doszło do przewrócenia drzewa i złamania słupa
oświetleniowego oraz uszkodzenia kabli zasilających,
6. w wyniku przepięcia elektrycznego podczas silnych wiatrów doszło do uszkodzenia
elektroniki w drzwiach przesuwnych,
7. uszkodzenie sieci wodnej oraz hydrantu,
8. w wyniku działania wiatru doszło do uszkodzenia poszycia dachowego budynku
przedszkola,
9. zniszczenie szyby hartowanej przy poręczy wyjścia ewakuacyjnego szkoły,
10. dewastacja (spalenie) kontenera PGKiM Sp. z o.o., w wyniku której doszło do
uszkodzenia nawierzchni z kostki brukowej na obiekcie rekreacyjno-sportowym,
11. zniszczenie słupa oświetleniowego,
12. uszkodzenie dysków serwera poprzez zbyt niskie napięcie sieci elektrycznej,
13. stłuczenie szyby,
14. zalanie wskutek intensywnych opadów deszczu,
15. zniszczenie elewacji budynku szkoły poprzez graffiti,

16. uszkodzenie podwozia samochodu os. trzeciej w wyniku najechania na studzienkę
kanalizacyjną,
17. zniszczenie kamer monitoringu (2 szt.) w wyniku wyładowania atmosferycznego,
18. dewastacja placu zabaw, powyrywane chorągiewki, zniszczenie wieży,
19. uszkodzenie samochodu os. trzeciej przez spadający konar drzewa podczas wichury,
20. zalanie auli w budynku szkoły wskutek ulewy,
21. w wyniku pożaru – uszkodzenie pomieszczeń kuchni i korytarza w budynku socjalnym
wielorodzinnym,
22. uszkodzenie switcha oraz kamery w wyniku przepięcia/wyładowania
atmosferycznego.

Przykładowe przyczyny szkód do października 2020 roku.
1. w wyniku wandalizmu uszkodzona skrzynka prądowa/rozdzielcza przy skateparku,
2. przewrócenie się drzewa w wyniku działania silnego wiatru, uszkodzenie kabla
zasilającego oświetlenie uliczne,
3. uszkodzenie budynku wielorodzinnego w wyniku pożaru,
4. kradzież dwóch kamer monitoringu, dewastacja instalacji,
5. uszkodzenie szyby hartowanej przy poręczy wejścia do szkoły,
6. dewastacja obiektów małej architektury na terenach rekreacyjnych OSR Żabka,
7. zniszczenie elewacji budynku poprzez umieszczenie graffiti,
8. zalanie pomieszczeń budynku ubezpieczonego w wyniku deszczu nawalnego,
9. zniszczenie szyby w drzwiach wejścia ewakuacyjnego szkoły w wyniku działania os.
trzeciej,
10. przepięcie w wyniku wyładowań atmosferycznych, które uszkodziło oprawy
oświetlenia ulicznego,
11. zalanie sufitów w budynku szkoły w wyniku silnego deszczu,
12. zniszczenie 2 szt. ramion aluminiowych szlabanów ręcznych,
13. zniszczenie szyby w budynku ubezpieczonego w wyniku wandalizmu,
14. zalanie pomieszczenia kuchni w przedszkolu wynikłe z deszczu nawalnego,
15. zalanie pomieszczeń biblioteki wynikłe z intensywnych opadów deszczu.

