Załącznik nr 4 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Treść klauzul dostosowujących ogólne warunki ubezpieczenia
do wymagań przedstawionych
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

1.

Klauzula stempla bankowego.
Za datę prawidłowego opłacenia składki ubezpieczeniowej uznaje się datę obciąŜenia
rachunku bankowego Ubezpieczającego.

2.

Klauzula zgłaszania szkód.
W przypadku szkód objętych ochroną ubezpieczeniową w ramach umowy
ubezpieczenia, Ubezpieczający ma obowiązek dokonać zgłoszenia szkody do
Ubezpieczyciela niezwłocznie lecz nie później niŜ w ciągu 7 dni roboczych od daty
powstania szkody lub podjęcia wiadomości o niej.
Zapis ten nie dotyczy zgłaszania szkód kradzieŜowych oraz szkód powstałych
w okolicznościach nasuwających przypuszczenie, Ŝe popełniono przestępstwo.

3.

Klauzula rozstrzygania sporów.
Spory wynikłe z istnienia i stosowania niniejszej umowy, strony mogą podać pod
rozstrzygnięcie sądu polubownego. W przypadku braku zapisu na sąd polubowny
właściwym będzie sąd siedziby Ubezpieczającego się/Zamawiającego.

4.

Klauzula potrącenia rat składek
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych klauzulą postanowień umowy
ubezpieczenia wprowadza się następujące postanowienia:
Z uwagi na fakt iŜ składka za ubezpieczenie Auto Casco jest opłacana w ratach, a
zaszła szkoda z tytułu której ubezpieczyciel jest zobowiązany do wypłaty
odszkodowania
1)
W przypadku szkody częściowej ubezpieczyciel nie będzie dokonywał
potrącenia kolejnych, naleŜnych rat składki.
2)
Raty składki będą opłacane zgodnie z terminami określonymi w umowie
ubezpieczenia ( polisie ).
3)
W przypadku szkody całkowitej lub kradzieŜowej naleŜne odszkodowanie
zostanie pomniejszone o sumę nieopłaconych do chwili dokonania wypłaty
odszkodowania naleŜnych rat składki.

5.

Klauzula przeoczenia.
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy
ubezpieczenia, jeŜeli ubezpieczony na skutek błędu lub przeoczenia nie przekaŜe
Ubezpieczycielowi lub brokerowi istotnych informacji mających związek z umową
ubezpieczenia a działanie takie nie będzie skutkiem winy umyślnej lub raŜącego
niedbalstwa, to fakt nie przekazania informacji nie będzie powodem odmowy wypłaty
odszkodowania ani jego redukcji, pod warunkiem niezwłocznego uzupełnienia
danych.

6.

Klauzula zniesienia ograniczeń.
Nie obowiązują ograniczenia, udziały własne bądź inne redukcje odszkodowania w
przypadku popełnienia przez kierującego pojazdem wykroczenia drogowego, takiego
jak: wymuszenie pierwszeństwa przejazdu, wyprzedzania w miejscu niedozwolonym,
wjazd na skrzyŜowanie przy czerwonym świetle, przekroczenie dozwolonej prędkości,
rozmowa kierującego w czasie jazdy przez telefon komórkowy, nieprzestrzeganie
znaków drogowych STOP, zakaz ruchu, zakaz wjazdu, zakaz zatrzymywania się i
postoju.

7.

Ryzyka ubezpieczeniowe – zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, którą przyjmujemy bez zastrzeŜeń i które obowiązują w okresie
objętym umową tj. od dnia 01.06.2013 do 31.05.2016.

__________________ dnia __. __.20__ r.

...................................................................
(podpis Wykonawcy/ Pełnomocnika)

