
UMOWA UBEZPIECZENIA DLA
Zakład Administracji Nieruchomości „ZAN” sp. z o.o.

Umowa  Ubezpieczenia  mienia  i  odpowiedzialności  cywilnej,  zawarta  w  dniu  ……………………  w

Namysłowie (zwana dalej Umową) pomiędzy stronami:

Zakład  Administracji  Nieruchomości  „ZAN”  Sp.  z  o.o.   z  siedzibą  w  Namysłowie,  ul.  Dubois  5,

zarejestrowanym  w  Sądzie  Rejonowym  w  Opolu,  VIII  Wydział  Gospodarczym  Krajowego  Rejestru

Sądowego, pod numerem KRS 0000019114,  z kapitałem zakładowym w wysokości  9 133 800,00 PLN,

posiadającą NIP 7521330488,  

reprezentowanym przez:

1. …..............................................

zwaną dalej Ubezpieczającym,

a

......................................................

reprezentowaną przez:

......................................................

......................................................

zwaną dalej Ubezpieczycielem.

 § 1
Postanowienia ogólne

1.  Umowa  została  zawarta  w  wyniku  przetargu  nieograniczonego  pt.  Wykonanie  usług  w  zakresie

ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i  posiadaniem

mienia  Zakładu  Administracji  Nieruchomości  ZAN  Sp.  z  o.o.  w  Namysłowie  oraz  powierzonych  w

administrowanie składników mienia komunalnego Gminy Namysłów, oraz Wspólnot Mieszkaniowych na lata

2020-2022.

2.  Umowa reguluje zasady współpracy pomiędzy Ubezpieczającym i Ubezpieczycielem dotyczące umów

ubezpieczeń.

3. W ramach niniejszej Umowy strony zobowiązują się:

1) poprzez wspólne i zgodne działanie w dobrej wierze, stosując zasady dobrej praktyki, dołożyć

należytej staranności niezbędnej przy wykonywaniu Umowy,

2) traktować tekst niniejszy umowy jako tajemnicę handlową stron.

4. Na podstawie niniejszej umowy Ubezpieczyciel udziela Ubezpieczającemu ochrony ubezpieczeniowej w

zakresie określonym przez Ubezpieczającego, zgodnym z zapisami niniejszej Umowy.



§ 2
Rodzaje ubezpieczeń

1. Niniejsza Umowa określa warunki, na jakich zawierane i wykonywane będą ubezpieczenia dla Zakładu

Administracji Nieruchomości „ZAN” sp. z o.o.  w zakresie następujących rodzajów ubezpieczeń:

1) Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,

2) Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,

3) Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości,

4) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadania mienia –

ZAN

5) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadania mienia –

Wspólnoty Mieszkaniowe

2. Opis Przedmiotu Zamówienia określa szczegółowo mienie podlegające ubezpieczeniu i jego wartość.

3. Umowa ubezpieczenia zawierana będzie na podstawie obowiązujących w dniu zawarcia niniejszej umowy

Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, które stanowią załączniki do niniejszej umowy.

4. Postanowienia zawarte w treści OPZ mają pierwszeństwo stosowania przed zapisami OWU, o których

mowa w ust. 3.

§ 3
Tryb zawarcia umowy ubezpieczenia i okres ubezpieczenia

1.  Umowa  Ubezpieczenia  zostaje  zawarta  na  okres  36  miesięcy  i  dzieli  się  na  trzy  roczne  okresy

rozliczeniowe zgodnie z poniższym harmonogramem:

1) I okres rozliczeniowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

2) II okres rozliczeniowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

3) III okres rozliczeniowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

2. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia wyłącznie z zachowaniem 3 – miesięcznego

okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel

może tego dokonać wyłącznie z poniższych powodów:

1)  jeżeli Ubezpieczony wyłudził  lub usiłował wyłudzić  świadczenie z umowy ubezpieczenia, przy  

czym wyłudzenie lub usiłowanie wyłudzenia odszkodowania musi być potwierdzone prawomocnym 

orzeczeniem sądowym;

2)  jeżeli  w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy ubezpieczenia Ubezpieczony usiłował  

popełnić  przestępstwo, przy czym popełnienie lub usiłowanie popełnienia przestępstwa musi być  

potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym.

3. Wypowiedzenie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4.  Ubezpieczyciel  zobowiązuje  się  do  wystawienia  dokumentów  poświadczających  udzielenie  ochrony

ubezpieczeniowej i określających wysokość składek odrębnie w każdym okresie rozliczeniowym.

5.  Dla  każdego  okresu  rozliczeniowego,  przed  wystawieniem  dokumentów  potwierdzających  udzielenie

ochrony ubezpieczeniowej, sumy ubezpieczenia mogą zostać zweryfikowane przez Ubezpieczającego.

6. Wszelkie limity oraz sumy gwarancyjne będą miały zastosowanie w pełnej wysokości do każdego okresu

rozliczeniowego.

7. Okres ubezpieczenia wynosi 3 lata, począwszy od dnia 01.01.2020 roku. 



a. Pierwsza polisa będzie wystawiona na okres 12 miesięcy i zostanie wznowiona na rok następny po

przeanalizowaniu szkodowości, jaka wystąpi w pierwszym roku obowiązywania niniejszej umowy. W

przypadku  wystąpienia  szkodowości  w  polisie  w  wysokości  do  30% składki  w  pierwszym  roku,

składka na rok następny zostanie obniżona o 10%. W przypadku wystąpienia szkodowości w polisie

w wysokości powyżej 30% do 70% składki w pierwszym roku, składka na rok następny pozostanie

bez zmiany. W przypadku wystąpienia szkodowości powyżej 70% składki w pierwszym roku, składka

na następny rok będzie podlegała renegocjacji, przy czym nie może być podwyższona więcej niż o

25%. 

b. Zapisy lit.  a mają zastosowanie również do wznowienia w trzecim roku ubezpieczenia, z tym, że

szkodowość będzie analizowana z drugiego roku ubezpieczenia.

c. Przy  analizowaniu  szkodowości  Ubezpieczyciel  będzie  brał  pod  uwagę  tylko  wypłacone

odszkodowania za szkody, które miały miejsce we wskazanym roku ubezpieczenia.

8. Składka płatna będzie w czterech równych ratach w każdym z okresów rozliczeniowych.

§ 4
Realizacja obowiązków wynikających z umowy

1. Wszelkie limity odpowiedzialności oraz sumy gwarancyjne w ubezpieczeniu mienia i  OC wskazane w

Opisie Przedmiotu Zamówienia będą miały zastosowanie oddzielnie do każdego okresu rozliczeniowego w

pełnej wysokości oraz są przewidziane na jedno i wszystkie zdarzenia w danym okresie rozliczeniowym.

Wszelkie limity określone w klauzulach dodatkowych jako limity w okresie ubezpieczenia rozumie się jako

limity dla okresu rozliczeniowego.

2.  Jeżeli  deklarowane  w  wykazie  ubezpieczanego  mienia  sumy ubezpieczenia  zawierają  podatek  VAT,

należne  odszkodowanie  w  razie  zrealizowania  się  zdarzenia  szkodowego  objętego  niniejszym

ubezpieczeniem, zostanie wypłacone bez potrącenia podatku VAT.

3.  W  celu  realizacji  przedmiotu  zamówienia  Ubezpieczyciel  zobowiązany jest  do  zapewnienia  bieżącej

obsługi, szybkiej reakcji w przypadku zaistnienia szkody i sprawnej jej likwidacji zgodnie z postanowieniami

OPZ. Na wniosek Ubezpieczającego, Ubezpieczyciel wyznaczy likwidatora dedykowanego. 

Do likwidacji szkody dedykowany jest ….....................................................

4. W sytuacji, jeśli Ogólne Warunki Ubezpieczenia wyłączają odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkodę

lub  przewidują  ograniczenie  wypłaty  odszkodowania  lub  też  ograniczenie  bądź  zawieszenie  ochrony

ubezpieczeniowej  w  związku  z  niedopełnieniem  przez  Ubezpieczającego  wymienionych  w  OWU

obowiązków, nie będą miały one zastosowania, jeśli ich niedopełnienie nie było spowodowane winą umyślną

lub nie miało wpływu na wystąpienie lub rozmiar szkody. Niniejsze zapisy stosuje się także w sytuacji, gdy

dojdzie do nieprzekazania lub przekazania z opóźnieniem Ubezpieczycielowi istotnych informacji mających

związek z zawarciem i obsługą umowy ubezpieczenia.

5.  Kilka  zdarzeń  szkodowych,  do  których  doszło:  z  tej  samej  przyczyny,  niezależnie  od  terminu  ich

wystąpienia, traktuje się jako jedno zdarzenie ubezpieczeniowe, a za datę ich wystąpienia przyjmuje się datę

wystąpienia  pierwszego  zdarzenia  szkodowego  (szkoda  seryjna).  Ochroną  ubezpieczeniową  objęte  są

wszystkie zdarzenia szkodowe w takiej serii,  pod warunkiem, że pierwsze zdarzenie szkodowe wystąpiło

podczas trwania okresu ubezpieczenia: w takim przypadku ochroną ubezpieczeniową objęte są wszystkie

szkody danej serii,  nawet po zakończeniu okresu ubezpieczenia. Jeżeli  pierwsza szkoda z serii powstała

przed początkiem okresu ubezpieczenia a Ubezpieczony nie wiedział o niej ani przy zachowaniu należytej

staranności nie mógł się dowiedzieć uznaje się, że seria rozpoczęła się od pierwszej szkody, która powstała



już w okresie ubezpieczenia i  począwszy od niej  jest objęta ubezpieczeniem. Jakiekolwiek franszyzy lub

udziały własne będą w takim przypadku potrącane wyłącznie jednokrotnie.

6. Ubezpieczyciel niezwłocznie powiadomi Ubezpieczającego o każdym roszczeniu z tytułu ubezpieczenia

odpowiedzialności cywilnej, które wpłynie bezpośrednio do Ubezpieczyciela na podstawie art. 822 § 4 kc

(tzw. zasada actio directa) oraz o każdym odszkodowaniu i/lub zadośćuczynieniu wypłaconym w związku z

roszczeniem z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, a w szczególności przekaże kopię decyzji o

wypłacie odszkodowania i/lub zadośćuczynienia.

§ 5

Postanowienia końcowe

1.  Wszystkie  zawiadomienia  i  oświadczenia  kierowane  pomiędzy  Stronami  uznaje  się  za  skuteczne

i dopuszczalne, jeżeli zostały dokonane pocztą elektroniczną pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia

ich otrzymania przez drugą stronę. Niniejsze nie dotyczy oświadczenia woli o wypowiedzeniu Umowy, dla

skuteczności którego wymagana jest forma pisemna.

2. Jakakolwiek zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić jedynie za zgodą obu stron wyrażoną

na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności

zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych

dla Ubezpieczającego, jeżeli  przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić  treść  oferty na podstawie, której

dokonano  wyboru  Ubezpieczyciela,  chyba  że  konieczność  wprowadzenia  takich  zmian  wynika  z

okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy.

3. Ubezpieczający przewiduje możliwość zmiany umowy, gdy wystąpi:

1) sytuacja, w której Ubezpieczyciel wprowadzi w czasie trwania umowy ubezpieczenia zmiany do 

stosowanych przez niego wzorców umownych,  z zastrzeżeniem, że w odniesieniu do niniejszej  

umowy ubezpieczenia możliwe jest wprowadzenie jedynie zmian na korzyść Ubezpieczającego,

2)  zmiana  w  obowiązujących  przepisach  prawa  mająca  wpływ  na  udzielanie  ochrony  

ubezpieczeniowej,

3) zmiana w strukturze organizacyjnej Ubezpieczającego wiążąca się z koniecznością dostosowania

do niej umowy ubezpieczenia,

4) zmiana na rynku ubezpieczeniowym, z zastrzeżeniem, że w odniesieniu do niniejszej umowy  

ubezpieczenia możliwe jest wprowadzenie jedynie zmian na korzyść Ubezpieczającego.

4. Ubezpieczający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany (okoliczności) powodującej,

że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia

umowy, w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku

Ubezpieczyciel może żądać jedynie składki należnej z tytułu wykonania części umowy.

5. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy każda ze stron zobowiązana jest wyczerpać

drogę postępowania reklamacyjnego, kierując roszczenia do drugiej strony. W przypadku odmowy uznania

roszczenia  lub  nieudzielania  pisemnej  odpowiedzi  przez  Ubezpieczyciela  w  terminie  30  dni  od  dnia

zgłoszenia roszczenia, Ubezpieczający może zwrócić się do właściwego Sądu w Opolu.

6.  W  sprawach  nieuregulowanych  w  niniejszej  Umowie  oraz  w  Ogólnych  Warunków  Ubezpieczenia

zastosowanie  mają  odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego,  Ustawy z  dnia 11 września  2015 roku o

działalności  ubezpieczeniowej  i  reasekuracyjnej  oraz  przepisy  Ustawy z  dnia  29  stycznia  2004r.  Prawo

zamówień publicznych.



7. Sądem właściwym dla rozwiązywania ewentualnych sporów wynikających z niniejszej Umowy jest sąd

powszechny w Opolu.

8. Strony Umowy przyjmują zobowiązanie zachowania poufności, dotyczącej treści Umowy oraz informacji

związanych z jej przygotowaniem i realizacją.

9. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwóch dla Ubezpieczającego, a

jednym dla Ubezpieczyciela.

10. Każdorazowo, jeśli w umowie, OPZ lub innych dokumentach i załącznikach do umowy używa się pojęcia

Ubezpieczający, to rozumie się przez nie jednocześnie Zamawiającego oraz Ubezpieczonego. Z kolei, jeśli

w umowie, OPZ lub innych dokumentach i załącznikach do umowy używa się pojęcia Ubezpieczyciel, to ro-

zumie się przez nie jednocześnie Wykonawcę.

11.  Umowy  ubezpieczenia  zostaną  zawarte  i  będą  wykonywane  za  pośrednictwem  brokera

ubezpieczeniowego: Biskup&Joks Brokers Sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich 54A/4, 53-333 Wrocław.

12. Ubezpieczyciel zobowiązuje się do współpracy z Ubezpieczającym i wskazanym w ust. 11 brokerem oraz

do  przekazywania  Stronom  za  pośrednictwem  brokera  wszelkich  informacji  związanych  z  wykonaniem

niniejszej Umowy.

13. Integralną część umowy stanowią:

1) załącznik nr 3 wykaz budynków ZAN – APORT

2) załącznik nr 4 wykaz budynków Gmina Namysłów

3) załącznik nr 5 wykaz budowli Gmina Namysłów

4) załącznik nr 6 wykaz lokali ZAN

5) załącznik Nr 7 Pustostany

6) załącznik Nr 8 wykaz budynków Wspólnoty Mieszkaniowe

7) załącznik nr 9 - wykaz sprzętu elektronicznego

    8) załącznik nr 13 – Ogólne warunki ubezpieczenia

    9) OPZ

Ubezpieczający: Ubezpieczyciel:


