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SEKCJA I 

POSTANOWIENIA WSPÓLNE 

 

1. UBEZPIECZAJĄCY 

Powiat Zgierski 

ul. Sadowa 6a 

95-100 Zgierz 

2. UBEZPIECZONY 

2.1. osoby skierowane do robót publicznych, prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych z urzędu 
pracy, wolontariuszy, praktykantów, stażystów.  

2.2. uczestnicy wieloetapowego wyścigu kolarskiego „Tour de Powiat” 
3. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE WARUNKÓW UMOWY GENERALNEJ UBEZPIECZENIA 

3.1. Wszelkie postanowienia zawarte w Umowie Generalnej Ubezpieczenia będą miały pierwszeństwo przed 
postanowieniami właściwych ogólnych warunków ubezpieczenia, z zastrzeżeniem zapisów pkt 3.2. 
Zapisy ogólnych warunków ubezpieczenia wyłączające lub ograniczające zakres opisany w niniejszej 
Umowie Generalnej Ubezpieczenia nie mają zastosowania. 

3.2. Zakres ochrony ubezpieczeniowej określony w Umowie Generalnej Ubezpieczenia określa minimalny 
wymagany zakres ubezpieczenia. Jeżeli w ogólnych warunkach ubezpieczenia znajdują się 
postanowienia korzystniejsze dla Ubezpieczającego, to w takim zakresie zastępują one postanowienia 
określone w Umowie Generalnej Ubezpieczenia. 

3.3. W zakresie nieuregulowanym w postanowieniach Umowy Generalnej Ubezpieczenia będą miały 

zastosowanie uregulowania wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa i właściwych 

dla danej sekcji Umowy Generalnej Ubezpieczenia ogólnych warunków ubezpieczenia. 

3.4. W przypadku, kiedy ogólne warunki ubezpieczenia są odmienne od powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa, pierwszeństwo stosowania będą miały zapisy korzystniejsze dla Ubezpieczonego. 

 

4. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE CZASU OBOWIĄZYWANIA UMOWY GENERALNEJ 

4.1. Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej od 01.01.2017 r. do 31.12.2019 r. Umowa Generalna 

Ubezpieczenia będzie realizowana w trzech rocznych okresach ubezpieczenia, w ramach których 

corocznie ustalana będzie ilość osób ubezpieczonych. 

 

5. POSTANOWIENIA  DOTYCZĄCE  SKŁADKI 
5.1. Płatność składki z tytułu rocznych okresów ubezpieczenia nastąpi w czterech ratach w następujących 

terminach: 

5.1.1. I rata płatna do 15.02. 

5.1.2. II rata płatna do 15.05. 

5.1.3. III rata płatna do 15.08. 

5.1.4. IV rata płatna do 15.11. 
 

5.2. Zapłata składki wynikającej z doubezpieczeń i ubezpieczeń krótkoterminowych nastąpi w terminie 
14 dni od daty wystawienia dokumentu potwierdzającego ochronę ubezpieczeniową. 

5.3. Ubezpieczycielowi przysługuje składka za cały okres udzielanej ochrony. Brak zapłaty raty składki nie 
może być podstawą do wypowiedzenia umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym.  
W przypadku niezapłacenia pierwszej lub kolejnej raty składki w wyznaczonym terminie Ubezpieczyciel 
powiadomi Brokera i wezwie Zamawiającego do zapłaty należnej raty składki. 

5.4. Za datę zapłaty raty składki uważa się datę złożenia zlecenia zapłaty w banku na właściwy rachunek 
Ubezpieczyciela, pod warunkiem, że na rachunku Ubezpieczającego znajdowała się wystarczająca ilość 
środków. 

5.5. Ubezpieczyciel nie będzie stosował składek minimalnych. 
5.6. Dla zakresu ochrony, sum ubezpieczenia i limitów odpowiedzialności w ubezpieczeniach objętych 

Umową Generalną Ubezpieczenia i w czasie jej obowiązywania Ubezpieczyciel gwarantuje niezmienność 
składek ryczałtowych od osoby określonych w Ofercie. 
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5.7. Ubezpieczyciel nie będzie potrącał z wypłacanych odszkodowań należnej kolejnej raty składki. 
6. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA I TERMINY ICH 

WYSTAWIENIA 
6.1. Ubezpieczyciel wystawi dokument Umowy Generalnej Ubezpieczenia podpisany i zaparafowany przez 

osoby upoważnione ze strony Ubezpieczyciela zawierający wszystkie postanowienia zawarte w opisie 
przedmiotu zamówienia. 

6.2. Umowa Generalna Ubezpieczenia zostanie wystawiona w dwóch egzemplarzach.   
6.3. Ubezpieczyciel w każdym rocznym okresie ubezpieczenia wystawi: 

6.3.1. polisę ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków osób skierowanych do robót 
publicznych, prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych z urzędu pracy, 
wolontariuszy, praktykantów, stażystów 

6.3.2. polisę ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników wieloetapowego 
wyścigu kolarskiego „Tour de Powiat”. 
 

7. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE JURYSDYKCJI 
7.1. Spory wynikające w związku z realizacją Umowy Generalnej Ubezpieczenia rozwiązywane będą 

polubownie przez strony. 
7.2. W razie braku możliwości porozumienia się stron spór poddany zostanie rozstrzygnięciu przez sąd 

właściwy dla siedziby Ubezpieczającego/Ubezpieczonego. 
 

SEKCJA II 
UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW  

1. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA  
1.1. Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków: 

1.1.1. Osób skierowanych do robót publicznych, prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych z 
urzędu pracy, wolontariuszy, praktykantów, stażystów.  

1.1.2. Uczestników wieloetapowego wyścigu kolarskiego „Tour de Powiat”  
1.2. Nieszczęśliwym wypadkiem jest nagłe zdarzenia wywołane przyczyną zewnętrzną, w którego 

następstwie Ubezpieczony niezależnie od swojej woli doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub 
zmarł. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także zawał serca i udar mózgu. 

2. ZAKRES UBEZPIECZENIA 
2.1. Ubezpieczyciel obejmie ochroną ubezpieczeniową: 

2.1.1. śmierć Ubezpieczonych,  
2.1.2. stały uszczerbek na zdrowiu, 
2.1.3. częściowy uszczerbek na zdrowiu 
2.1.4. zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych 
2.1.5. zwrot przeszkolenia zawodowego inwalidów 
2.1.6. zwrot kosztów leczenia na terytorium RP. 

2.2. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek: 
2.2.1. zatrucia spowodowanego spożywaniem alkoholu, używaniem narkotyków i innych środków 

odurzających. 
3. SUMA UBEZPIECZENIA 

3.1. W odniesieniu do osób wymienionych w pkt 1.1.1. wynosi 5 000,00 zł na osobę na wypadek 100% utraty 
zdrowia oraz śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym 
rocznym okresie ubezpieczenia. W pozostałych przypadkach wysokość świadczenia odpowiada 
orzeczonemu procentowi stałego uszczerbku na zdrowiu w odniesieniu do sumy ubezpieczenia 

3.2. W odniesieniu do osób wymienionych w pkt 1.1.2. wynosi 10 000,00 zł na osobę na wypadek 100% 
utraty zdrowia oraz śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym 
rocznym okresie ubezpieczenia. W pozostałych przypadkach wysokość świadczenia odpowiada 
orzeczonemu procentowi stałego uszczerbku na zdrowiu w odniesieniu do sumy ubezpieczenia. 

4. FORMA ZAWARCIA UMOWY 
4.1. Umowa będzie zawarta w formie bezimiennej. 
4.2. Umowa będzie zawarta w formie ograniczonej czasowo, tj. w czasie wykonywania obowiązków 

służbowych lub uczestniczenia w kolejnych etapach wyścigu. 
5. USTALENIE I WYPŁATA ŚWIADCZENIA 

5.1. Górną granicą odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest suma ubezpieczenia. 
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5.2. Świadczenie wynikające z pokrycia ubezpieczeniowego wypłaca się Ubezpieczonemu lub w przypadku 
śmierci uprawnionemu zgodnie z obowiązującym prawem. 

5.3. W przypadku śmierci Ubezpieczonych świadczenie równa się 100% sumy ubezpieczenia.  
5.4. W pozostałych przypadkach świadczenie wypłacane jest w procencie sumy ubezpieczenia 

odpowiadającej procentowi trwałego uszczerbku na zdrowiu. 
5.5. Podstawą naliczenia rocznej składki będzie iloczyn liczby osób zgłoszonych do ubezpieczenia i składki 

za ubezpieczenie jednej osoby. 
5.6. Składka za każdy roczny okres ubezpieczenia będzie składką ostateczną i nie będzie podlegać 

rozliczeniu. 
 
 
 
 
Umowa Generalna Ubezpieczenia oraz inne materiały i treści dotyczące ubezpieczeń, w zakresie i sposobie 
formułowania wykraczającym poza bezwzględnie obowiązujące uregulowania prawa i Ogólne Warunki Ubezpieczenia 
funkcjonujące w Towarzystwach Ubezpieczeniowych, stanowią wyłączną własność intelektualną Biura Brokerów 
Ubezpieczeniowych Maxima Fides Sp. z o. o. i podlegają ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 
roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.)  
 
Naruszenie praw autorskich Biura Brokerów Ubezpieczeniowych Maxima Fides sp. z o. o. w postaci kopiowania, 
powielania, udostępniania bez zgody autorów w celu innym niż wynikający z niniejszej SIWZ będzie skutkowało 
sankcjami karnymi oraz wystąpieniem na drodze cywilnoprawnej (wystąpienie z roszczeniem cywilnoprawnym 
przeciwko podmiotowi, który naruszył prawo). 
 


