
Wprowadza się następujące zmiany do SIWZ: 

 

Klauzula nr 9 i 10 otrzymuje brzmienie: 

9. Klauzula automatycznego pokrycia w sprzęcie elektronicznym - ochroną 
ubezpieczeniową zostaje automatycznie objęty sprzęt elektroniczny, oraz dodatki i ulepszenia 
zgłoszonego do ubezpieczenia sprzętu, w których posiadanie wejdzie 
Ubezpieczający/Ubezpieczony podczas trwania rocznego okresu ubezpieczenia. Ochrona 
ubezpieczeniowa rozpoczyna się od momentu przejścia na Ubezpieczającego/Ubezpieczonego 
ryzyka związanego z posiadaniem mienia, po dostarczeniu mienia na miejsce ubezpieczenia. 
Klauzula liczona dla całego sprzętu elektronicznego objętego przetargiem łącznie. 
Ubezpieczający/Ubezpieczony w trakcie roku nie informuje o zmianach w majątku, a jeŜeli 
Ubezpieczającemu/Ubezpieczonemu potrzebne jest potwierdzenie ochrony na nowo nabyty 
sprzęt elektroniczny Ubezpieczyciel nie wystawia polisy tylko bezskładkowy certyfikat 
potwierdzający ochronę ubezpieczeniową na mocy przedmiotowej klauzuli. W terminie 30 dni 
od zakończenia ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczyciel wystawia jedną polisę rozliczającą 
zakupy nowego sprzętu elektronicznego, jeŜeli majątek wzrośnie powyŜej 10% sumy 
ubezpieczenia z początku okresu ubezpieczenia. Za wzrost majątku do 10% sumy 
ubezpieczenia z początku okresu ubezpieczenia nie zostanie pobrana dodatkowa składka. 
Rozliczenie przedmiotowej klauzuli za ubezpieczony sprzęt nastąpi w ciągu 30 dni po 
zakończeniu rocznego okresu ubezpieczenia wg systemu „pro rata temporis”- jeŜeli majątek 
wzrośnie powyŜej 10% progu.  

10. Klauzula automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposaŜeniu - ochroną 
ubezpieczeniową zostają objęte środki trwałe i wyposaŜenie, oraz dodatki i ulepszenia 
zgłoszonych do ubezpieczenia środków trwałych i wyposaŜenia, w których posiadanie wejdzie 
Ubezpieczający/Ubezpieczony podczas trwania rocznego okresu ubezpieczenia. Ochrona 
ubezpieczeniowa rozpoczyna się od momentu przejścia na Ubezpieczającego/Ubezpieczonego 
ryzyka związanego z posiadaniem mienia lub po dostarczeniu mienia na miejsce 
ubezpieczenia. Klauzula liczona dla całego mienia (tj. budynki i budowle oraz urządzenia i 
wyposaŜenie) objętego przetargiem łącznie. Ubezpieczający/Ubezpieczony w trakcie roku nie 
informuje o zmianach w majątku, a jeŜeli Ubezpieczającemu/Ubezpieczonemu potrzebne jest 
potwierdzenie ochrony na nowo nabyte środki trwałe Ubezpieczyciel nie wystawia polisy tylko 
bezskładkowy certyfikat potwierdzający ochronę ubezpieczeniową na mocy przedmiotowej 
klauzuli. W terminie 30 dni od zakończenia ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczyciel wystawia 
jedną polisę rozliczającą zakupy nowych środków trwałych, jeŜeli majątek wzrośnie powyŜej 
10% sumy ubezpieczenia z początku okresu ubezpieczenia. Za wzrost majątku do 10% sumy 
ubezpieczenia z początku okresu ubezpieczenia nie zostanie pobrana dodatkowa składka. 
Rozliczenie przedmiotowej klauzuli za ubezpieczony sprzęt nastąpi w ciągu 30 dni po 
zakończeniu rocznego okresu ubezpieczenia wg systemu „pro rata temporis”- jeŜeli majątek 
wzrośnie powyŜej 10% progu. Klauzula dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych 
zdarzeń losowych oraz  

 

 


