Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Czernikowo
wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury

Załącznik Nr 1c do SIWZ dotyczący części III zamówienia
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule
dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla ubezpieczenia następstw
nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Czernikowo
I. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP, MDP (7 jednostek OSP,
260 osoby) - Zakres I
1. Ubezpieczający: Gmina Czernikowo
2. Przedmiot ubezpieczenia (zgodnie z art. 32 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.
o ochronie przeciwpożarowej – tekst jednolity Dz. U. z 2009 r., nr 178, poz. 1380 z późn. zm.)
przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży
Pożarnych, w tym następstwa NNW zaistniałych w trakcie działań ratowniczych, wykonywania
poleceń służbowych, trwania ćwiczeń, szkoleń i zawodów, polegające na uszkodzeniu ciała lub
rozstroju zdrowia, powodujące stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu albo śmierć
Ubezpieczonego
3. Zakres ubezpieczenia: ograniczony do wypadków w czasie działań ratowniczych, wykonywania
poleceń służbowych, trwania ćwiczeń, szkoleń i zawodów oraz w drodze do i z działań ratowniczych,
miejsca wykonywania poleceń służbowych, ćwiczeń, szkoleń i zawodów. Świadczenia podstawowe.
4. Suma ubezpieczenia: 10 000 zł./ 1 os. w przypadku śmierci i trwałego uszczerbku na zdrowiu
5.
•
•
•
•
•

Warunki szczególne obligatoryjne:
Przyjęcie podanej klauzuli daty stempla bankowego lub pocztowego
Przyjęcie podanej klauzuli czasu ochrony
Przyjęcie podanej klauzuli nie ściągania rat niewymagalnych
Przyjęcie podanej klauzuli zgłaszania szkód
Płatność składki rocznej w 4 ratach

II. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków – Zakres II
1. Ubezpieczający: Gmina Czernikowo
2. Przedmiot i zakres ubezpieczenia
Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków Ubezpieczonego.
Zakres ubezpieczenia obejmuje następujące zdarzenia, które zaszły w okresie ubezpieczenia:
• śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku w czasie akcji lub ćwiczeń
• stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku
w czasie akcji lub ćwiczeń
przy czym jako:
• czas akcji należy rozumieć czas od powiadomienia i zadysponowania członków OSP do akcji
gaśniczej lub ratunkowej, do chwili zgłoszenia w Powiatowym Stanowisku Kierowania faktu powrotu
do strażnicy OSP
• czas ćwiczeń należy rozumieć jako okres od zadysponowania członków OSP do miejsca ćwiczeń,
do chwili powiadomienia Powiatowego Stanowiska Kierowania o fakcie powrotu do strażnicy OSP
3. Zakres świadczeń
Jednorazowe odszkodowanie, o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r., Nr 178, poz. 1380
z późn. zm.) w razie doznania uszczerbku na zdrowiu albo z tytułu śmierci Ubezpieczonego
w związku z udziałem w działaniach ratowniczych lub ćwiczeniach. Wysokość odszkodowania ustala
się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30.10.2002 r. o Ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków
przy pracy i chorób zawodowych (tekst jednolity Dz. U. z 2009, Nr 167 poz. 1322 z późn. zm.)
4. Liczba ubezpieczonych: 35
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5.
•
•
•
•
•

Warunki szczególne obligatoryjne:
Przyjęcie podanej klauzuli daty stempla bankowego lub pocztowego
Przyjęcie podanej klauzuli czasu ochrony
Przyjęcie podanej klauzuli nie ściągania rat nie wymagalnych
Przyjęcie podanej klauzuli zgłaszania szkód
Płatność składki rocznej w 2 ratach

6. Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne
• W zakresie I ubezpieczenia, przy doznaniu przez Ubezpieczonego trwałego uszczerbku na zdrowiu
przekraczającego 25%, wypłata odszkodowania w procencie sumy ubezpieczenia odpowiadającym
dwukrotności doznanego uszczerbku na zdrowiu (progresywne ustalanie odszkodowania)
• Rozszerzenie zakresu I ubezpieczenia o zasiłek dzienny z tytułu niezdolności do pracy
spowodowanej zdarzeniem objętym umową ubezpieczenia w wysokości 50,00 zł za każdy dzień (przy
leczeniu ambulatoryjnym od 7 dnia od wypadku) przez maksymalny okres 60 dni
• Rozszerzenie zakresu I ubezpieczenia o dietę szpitalną w wysokości 50,00 zł za dzień pobytu
Ubezpieczonego w szpitalu, spowodowany zdarzeniem objętym umową ubezpieczenia, przez
maksymalny okres 60 dni
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