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Klauzule obligatoryjne: 
 

1. Klauzula reprezentantów   
Na podstawie niniejszej klauzuli, strony ustaliły, iż rozszerza się odpowiedzialność 
Ubezpieczyciela za szkody powstałe wskutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa 
pracowników Ubezpieczonego. Ubezpieczyciel odpowiada za szkody powstałe wskutek 
rażącego niedbalstwa reprezentantów Ubezpieczającego i jest wolny od odpowiedzialności 
za szkody powstałe wskutek winy umyślnej reprezentantów Ubezpieczającego, przy czym 
za reprezentantów uważa się Członków Zarządu.  

 
2. Klauzula salwatoryjna 

Na podstawie niniejszej klauzuli, strony ustaliły, iż w przypadku stwierdzenia,                            
że którekolwiek z postanowień Umowy jest z mocy prawa nieważne lub bezskuteczne, 
względnie nie wywołuje skutków prawnych zamierzonych przez Strony, okoliczność ta nie 
będzie miała wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień. 
W sytuacji, o której mowa powyżej, Strony zobowiązane będą do niezwłocznego zawarcia 
aneksu do Umowy, w którym sformułują postanowienia zastępcze, których cel gospodarczy 
będzie równoważny lub zbliżony do celu postanowień nieważnych lub bezskutecznych,              
z uwzględnieniem słusznych interesów każdej ze Stron. 
Jeżeli sformułowanie postanowień zastępczych, o których mowa w zdaniu drugim,                    
nie będzie możliwe ze względu na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa,                         
a z okoliczności wynikać będzie w sposób oczywisty, iż bez postanowień dotkniętych 
nieważnością lub bezskutecznością Umowa nie zostałaby zawarta, Strony zobowiązane 
będą niezwłocznie przystąpić do negocjacji zmierzających do zawarcia nowej umowy, której 
cel gospodarczy będzie równoważny lub zbliżony do celu Umowy, z uwzględnieniem 
interesów ekonomicznych, jakie każda ze Stron miała osiągnąć stosownie do postanowień 
niniejszej Umowy. 

 
3. Klauzula prolongaty i monitorowania płatności składki 

Na podstawie niniejszej klauzuli, strony ustaliły, iż brak opłaty składki ubezpieczeniowej 
bądź którejkolwiek jej raty pomimo upływu terminu jej płatności nie powoduje wygaśnięcia 
ochrony ubezpieczeniowej lub rozwiązania umowy ubezpieczenia  oraz nie skutkuje 
zawieszeniem ochrony ubezpieczeniowej. W takim wypadku Ubezpieczyciel zobowiązany 
jest wezwać na piśmie Ubezpieczającego wyznaczając kolejny, nie krótszy niż 14-dniowy, 
termin do uiszczenia składki bądź jej raty. Kopię wezwania Ubezpieczyciel zobowiązuje się 
równocześnie przesłać na adres mailowy brokera tj.: serwis@dbvector.pl. 
Brak zapłaty składki w tak wyznaczonym terminie powoduje z tą datą automatyczne 
rozwiązanie umowy ubezpieczenia. 
Jednocześnie Ubezpieczycielowi przysługuje zapłata składki za okres udzielanej ochrony 
ubezpieczeniowej.  

 
4. Klauzula warunków i taryf 

Na podstawie niniejszej klauzuli strony ustaliły, iż w przypadku doubezpieczenia, 
uzupełnienia lub podwyższania sumy ubezpieczenia (gwarancyjnej) w okresie 
ubezpieczenia, zastosowanie mieć będą warunki umowy oraz taryfa składek obowiązująca 
w stosunku do polisy zasadniczej. 

 
5. Klauzula zgłaszania szkód 

Na podstawie niniejszej klauzuli strony ustaliły, iż w każdym przypadku określenia                     
w ogólnych warunkach ubezpieczenia terminu na zgłoszenie szkody do Ubezpieczyciela, 
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zapis mówiący o tym terminie zostaje rozszerzony o następujący zapis: „W przypadku dni 
ustawowo wolnych od pracy termin przedłuża się do pierwszego dnia roboczego jaki 
następuje po terminie określonym w warunkach”. 

 
6. Klauzula okolicznościowa   

Na podstawie niniejszej klauzuli strony ustaliły, iż Ubezpieczyciel zobowiązany jest 
prowadzić postępowanie zmierzające do wyjaśnienia okoliczności związanych ze szkodą 
(np. ustalenie przebiegu zdarzenia, ustalenie osoby sprawcy) i wypłacić należne 
odszkodowanie zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami, bez konieczności oczekiwania na 
prawomocne orzeczenie kończące postępowanie w sprawie dotyczącej szkody. 

 
7. Klauzula zasady proporcji 

Na podstawie niniejszej klauzuli, strony ustaliły, iż wyłącznie w przypadku, gdy suma 
ubezpieczenia określona w umowie ubezpieczenia według wartości księgowej brutto                 
w odniesieniu do środków trwałych jest niższa od wartości przedmiotu ubezpieczenia 
wynikającej z faktycznych zapisów w księgach rachunkowych ubezpieczającego na dzień 
szkody (niedoubezpieczenie), wysokość ustalonego odszkodowania ulega zmniejszeniu           
w takiej proporcji, w jakiej suma ubezpieczenia przedmiotu ubezpieczenia pozostaje               
do jego wartości na dzień szkody. 

 

8. Klauzula szkód drobnych 
Na podstawie niniejszej klauzuli, strony ustaliły, iż w przypadku szkód o szacunkowej 
wartości poniżej 5.000,00 PLN Ubezpieczony może samodzielnie likwidować szkodę 
natychmiast po zgłoszeniu Ubezpieczycielowi faktu wystąpienia szkody. Ubezpieczony 
zobowiązany jest sporządzić pisemny protokół dotyczący okoliczności powstania szkody 
oraz jej skutków oraz  - jeśli będzie to możliwe -  wykonać zdjęcia uszkodzonego 
przedmiotu i zachować uszkodzony przedmiot. 
Jeżeli szkoda jest wynikiem przestępstwa lub posiada jego znamiona Ubezpieczony            
ma obowiązek powiadomienia także Policji. 

 
9. Klauzula Leeway  

Na podstawie niniejszej klauzuli, strony ustaliły, iż w przypadku szkody zasada 
proporcjonalnej wypłaty odszkodowania będzie stosowana tylko w przypadku mienia, 
którego wartość w momencie powstania szkody będzie wyższa niż 120% sumy 
ubezpieczenia.  

 
10. Klauzula wyłączenia regresu (dot. art. 828 § 2 k.c.)  

Na podstawie niniejszej klauzuli strony ustaliły, iż nie przechodzą na Ubezpieczyciela 
roszczenia przeciwko osobom fizycznym zatrudnionym przez Ubezpieczającego / 
Ubezpieczonego na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub innej 
umowy o świadczenie usług. Nie przechodzą na Ubezpieczyciela również roszczenia 
przeciwko osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz 
Ubezpieczającego / Ubezpieczonego (samozatrudnienie). Wyłączenie prawa do regresu                 
nie ma zastosowania w sytuacji, gdy sprawca wyrządził szkodę umyślnie. 

 
11. Klauzula pokrycia kosztów wymiany płynów 

Na mocy niniejszej klauzuli strony umowy postanawiają, iż Ubezpieczyciel pokrywa koszty 
związane z wymianą płynów eksploatacyjnych w przypadku uszkodzenia odpowiednich 
układów silnika ubezpieczonego pojazdu. 
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12. Klauzula wypłaty odszkodowania za uszkodzenie silnika  
Na mocy niniejszej klauzuli strony umowy postanawiają, iż Ubezpieczyciel  pokryje szkody 
powstałe wskutek powodzi, zalania, zatopienia również, jeśli szkoda dotyczy wyłącznie 
mechanizmu silnika. 

 
13. Klauzula prędkości    

Na mocy niniejszej klauzuli strony umowy postanawiają, iż Ubezpieczyciel nie będzie 
odmawiał lub ograniczał wypłaty odszkodowania, jeśli w chwili zdarzenia, na skutek 
którego powstała szkoda objęta ochroną ubezpieczeniową, kierujący przekroczył 
dopuszczalną prędkość i nie dostosował się do przepisów prawa o ruchu drogowym.  

 
14. Klauzula naprawy kosztorysowej  

Na mocy niniejszej klauzuli strony umowy postanawiają, iż w przypadku kosztorysowego 
rozliczenia szkody w pojeździe, stawki roboczogodzin oraz ceny części zamiennych  mogą 
być w razie potrzeby negocjowane stosownie do średniego poziomu cen na lokalnym rynku. 

 
15. Klauzula szkód w ogumieniu 

Na mocy niniejszej klauzuli strony umowy postanawiają, iż Ubezpieczyciel ponosi 
odpowiedzialność za szkody polegające na zniszczeniu lub uszkodzeniu ogumienia, również 
w sytuacji, gdy uszkodzeniu uległo jedynie ogumienie (nagłe hamowanie, dewastacja, 
przebicie opony).                    

 
16. Klauzula objęcia ochroną szkód spowodowanych stanem nawierzchni 

Na mocy niniejszej klauzuli strony umowy postanawiają, iż Ubezpieczyciel odpowiada                    
za szkody powstałe w układzie zawieszenia i układzie jezdnym pojazdu  wskutek  wjechania 
przez pojazd  w nierówności na drodze (dziura, koleiny, pęknięcia, itp.). 

 
 
Klauzule fakultatywne: 
 

17. Klauzula oględzin   
Na podstawie niniejszej klauzuli strony ustaliły, iż Ubezpieczyciel dokona oględzin 
przedmiotu szkody niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 (trzech) dni roboczych  
od momentu powzięcia wiadomości o szkodzie. Po upływie tego terminu Ubezpieczyciel           
nie może się powoływać na fakt braku pozostawienia miejsca szkody bez zmiany przy 
likwidacji szkody. 

 
18. Klauzula zaliczkowa   

Na podstawie niniejszej klauzuli strony ustaliły, iż Ubezpieczyciel wypłaci Ubezpieczonemu 
zaliczkę na poczet likwidacji bezspornej szkody w wysokości 50% kosztorysowej wartości 
szkody w terminie 14 dni od daty złożenia przez Ubezpieczonego wniosku o zaliczkę              
i kosztorysu. 

 
19. Klauzula płatności rat   

Na podstawie niniejszej klauzuli strony ustaliły, iż w przypadku wypłaty odszkodowania, 
Ubezpieczyciel nie jest uprawniony do potrącenia z kwoty odszkodowania rat jeszcze                   
nie wymagalnych oraz żądania zapłaty pozostałych rat; jeżeli zapłata należnej 
Ubezpieczycielowi składki dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub przekazu 
pocztowego, za termin zapłaty uważa się chwilę złożenia zlecenia w banku lub urzędzie 
pocztowym na właściwy rachunek Ubezpieczyciela, pod warunkiem, że na rachunku 
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ubezpieczającego były zgromadzone wystarczające środki; w odmiennym przypadku                
za termin zapłaty uważa się chwilę, w której Ubezpieczyciel otrzymał składkę na właściwy 
rachunek i mógł nią dysponować. 

 
20. Klauzula rzeczoznawców 

Na podstawie niniejszej klauzuli, strony ustaliły, iż w ramach odszkodowania Ubezpieczyciel 
dodatkowo pokryje konieczne i uzasadnione koszty rzeczoznawców poniesione przez 
Ubezpieczającego, związane z ustaleniem zakresu i rozmiaru szkody do limitu                   
w wysokości 100.000,00 PLN.  

 
21. Klauzula jednostki operacyjnej  

Ubezpieczyciel posiada na terenie Miasta Rzeszowa swoją jednostkę właściwą                  
do kompleksowej obsługi niniejszej umowy ubezpieczenia. Jednostka musi być umocowana 
do dokonywania czynności prawnych i faktycznych w imieniu i na rzecz Ubezpieczyciela,                   
w tym do zawierania umów ubezpieczenia i dokonywania czynności związanych z likwidacją 
szkód. 

 
22. Klauzula ważnych powodów wypowiedzenia (dot. art. 812 § 5 k.c.) 

Na podstawie niniejszej klauzuli strony ustaliły, iż za ważne powody uzasadniające 
wypowiedzenie umowy przez Ubezpieczyciela uznaje się wyłącznie poniżej określone 
sytuacje:  
1) jeżeli Ubezpieczający / 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 Ubezpieczający / 
Ubezpieczony usiłował popełnić przestępstwo, przy czym popełnienie lub usiłowanie 
popełnienia przestępstwa musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem 
sądowym. 

 
23. Klauzula powinności Ubezpieczającego/Ubezpieczonego (dot. art. 815 i 818 k.c.)  

Na podstawie niniejszej klauzuli strony ustaliły, iż Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty 
odszkodowania lub ograniczyć jego wysokość, jeżeli Ubezpieczający / Ubezpieczony                 
(lub jego przedstawiciel) z winy umyślnej podał niezgodne z prawdą okoliczności,                  
o które Ubezpieczyciel pytał na piśmie przed zawarciem umowy ubezpieczenia                         
lub nie dopełnił - w trakcie trwania umowy ubezpieczenia - obowiązków prewencyjnych            
lub informacyjnych zawartych w obowiązujących ogólnych warunkach ubezpieczenia             
lub kodeksie cywilnym, wyłącznie jeżeli okoliczności te lub niedopełnienie obowiązków 
miało wpływ na powstanie lub zwiększenie szkody. 
 

24. Klauzula zmiany prawdopodobieństwa wypadku (dot. art. 816 k.c.)  
Na podstawie niniejszej klauzuli strony ustaliły, iż za okoliczności, które pociągają za sobą 
istotną zmianę prawdopodobieństwa wypadku uznaje się wyłącznie: 
1) zmniejszenie ryzyka, na które wpływ ma Ubezpieczający / Ubezpieczony,                   

w szczególności zainstalowanie nowych zabezpieczeń przeciwpożarowych, 
przeciwkradzieżowych, zredukowanie zakresu prowadzonej działalności związanej                   
z produkcją, obrotem lub wykorzystywaniem materiałów niebezpiecznych                          
lub wybuchowych, 

2) zwiększenie ryzyka, na które wpływ ma Ubezpieczający / Ubezpieczony, tj. istotne 
zredukowanie istniejących zabezpieczeń przeciwpożarowych, przeciwkradzieżowych, 
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rozpoczęcie nowej działalności związanej z produkcją, obrotem lub wykorzystywaniem 
materiałów wybuchowych. 

Strony ustalają, iż maksymalny wzrost składki w skali roku może wynieść do 10% składki 
pierwotnej. 
Strony ustalają, iż inne okoliczności, które pociągają za sobą istotną zmianę 
prawdopodobieństwa wypadku, na które Ubezpieczający / Ubezpieczony wpływu nie miał 
(okoliczności obiektywne) nie mogą stanowić podstawy do żądania zmiany wysokości 
składki. 

 
 

* * * * * 
 


