
 

1 
 

INSTYTUT LOTNICTWA - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa grupowego ubezpieczenia na życie dla Pracowników Instytutu 

Lotnictwa w Warszawie. 

Rodzaj zamówienia: CPV 66511000-5 - Usługi ubezpieczeń na życie 

 
I. DEFINICJE 

 
Ilekroć w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia będą użyte poniższe pojęcia, należy rozumieć  
i stosować je następująco: 
 

1. Ubezpieczony: 

a) osoba zatrudniona przez Ubezpieczającego lub przez Engineering Design Center (EDC) na 

podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, 

zatrudnienia na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o 

świadczenie usług, do której stosuje się przepisy o zleceniu lub zatrudnienie na podstawie umowy 

zawartej w wyniku powołania lub wyboru do organu reprezentującego osobę prawną, w tym 

kontraktu menadżerskiego. 

b) małżonek/partner życiowy osoby zdefiniowanej w ppkt. a) 

c) pełnoletnie dziecko osoby zdefiniowanej w ppkt. a) 

2. Małżonek – osoba pozostająca z ubezpieczonym w związku małżeńskim, w stosunku, do której nie 

została orzeczona separacja zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

3. Partner życiowy – osoba pozostająca z ubezpieczonym w związku nieformalnym, prowadząca z 

nim wspólne gospodarstwo domowe, niepozostająca z ubezpieczonym w stosunku 

pokrewieństwa lub powinowactwa, która nie pozostaje z inną osobą w związku formalnym. 

Wskazanie partnera następuje przez pisemne oświadczenie ubezpieczonego w momencie jego 

przystępowania do ubezpieczenia (na druku deklaracji przystąpienia, zmiany lub innym 

wskazanym przez Wykonawcę formularzu). Ubezpieczony wskazujący/zgłaszający partnera do 

ubezpieczenia nie może pozostawać w związku małżeńskim z osobą trzecią. 

4. Pełnoletnie dziecko – dziecko własne lub przysposobione/adoptowane osoby zdefiniowanej w 

ppkt. a) punktu 1. Uznanie za osobę pełnoletnią następuje z uwzględnieniem przepisów Kodeksu 

Cywilnego bez górnego ograniczenia wieku dziecka przystępującego do ubezpieczenia. 

5. Współubezpieczony - członek rodziny ubezpieczonego rozumiany jako małżonek/partner 

życiowy, dziecko własne, przysposobione, pasierb, noworodek, rodzice ubezpieczonego, rodzice 

małżonka/partnera życiowego lub ojczym, macocha ubezpieczonego lub małżonka/partnera 

życiowego ubezpieczonego. 

6. Ubezpieczyciel/ Wykonawca - Zakład ubezpieczeń wykonujący działalność ubezpieczeniową 

zgodnie z Ustawą z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, 
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ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, który złożył ofertę lub zawarł umowę w 

sprawie zamówienia publicznego. 

7. Ubezpieczający/ Zamawiający - Instytut Lotnictwa 

8. Uprawniony – osoba fizyczna lub prawna uprawniona do otrzymania świadczenia, z wyłączeniem 

Ubezpieczającego. 

9. Opis przedmiotu zamówienia - Program ubezpieczenia realizowany w ramach niniejszego 

postępowania, który Ubezpieczyciel/ Wykonawca akceptuje, jako obligatoryjny, za wyjątkiem 

zapisów określonych, jako klauzule fakultatywne (Część VI OPZ). 

10. Zawał serca – martwica części mięśnia sercowego spowodowana nagłym zmniejszeniem dopływu 

krwi do mięśnia sercowego (potwierdzone w karcie choroby, zgonu lub protokole sekcyjnym). 

Dopuszczalny katalog wyłączeń odpowiedzialności Wykonawcy nie może być szerszy niż w 

przypadku zgonu naturalnego osoby ubezpieczonej. 

11. Udar mózgu/wylew/krwotok śródmózgowy (wewnątrzczaszkowy) - uszkodzenie mózgu 

(niespowodowane nieszczęśliwym wypadkiem) będące skutkiem wynaczynienia 

śródczaszkowego krwi lub zawału tkanki mózgowej lub zatoru materiałem pozaczaszkowym 

(potwierdzone w karcie choroby, zgonu lub protokole sekcyjnym). Dopuszczalny katalog wyłączeń 

odpowiedzialności Wykonawcy nie może być szerszy niż w przypadku zgonu naturalnego osoby 

ubezpieczonej. 

12. Nieszczęśliwy wypadek - nagłe, niezależne od woli i stanu zdrowia osoby, której życie lub zdrowie 

jest przedmiotem ochrony, zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w wyniku którego 

nastąpiło zdarzenie objęte odpowiedzialnością ubezpieczyciela. Prawo do świadczenia z tytułu 

zgonu ubezpieczonego lub współubezpieczonego w okresie trwania umowy ubezpieczenia, 

spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem przysługuje, bez względu na okres, jaki upłynął od 

daty nieszczęśliwego wypadku do daty zgonu. 

13. Nieszczęśliwy wypadek przy pracy - nieszczęśliwy wypadek, który nastąpił podczas lub w związku 

z wykonywaniem przez ubezpieczonego zwykłych czynności albo poleceń przełożonych w ramach 

stosunku pracy albo stosunku cywilnoprawnego. Nie przewiduje się możliwości ograniczenia 

zakresu odpowiedzialności z tytułu następstw nieszczęśliwego wypadku przy pracy w stosunku do 

ubezpieczonych, którzy nie są pracownikami Zamawiającego (tj. ubezpieczonych, którzy nie są 

zatrudnieni u Zamawiającego na umowę o pracę, w tym również ubezpieczonych 

współmałżonków i pełnoletnich dzieci pracowników). Wystąpienie wypadku przy pracy winno być 

potwierdzone przez służby BHP. Prawo do świadczenia z tytułu zgonu ubezpieczonego lub 

współubezpieczonego w okresie trwania umowy ubezpieczenia, spowodowanego nieszczęśliwym 

wypadkiem przysługuje, bez względu na okres jaki upłynął od daty nieszczęśliwego wypadku do 

daty zgonu. 
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14. Nieszczęśliwy wypadek komunikacyjny - nieszczęśliwy wypadek zaistniały w związku z ruchem 

pojazdów lądowych, szynowych, wodnych i powietrznych, w którym ubezpieczony brał udział jako 

uczestnik (w szczególności osoba prowadząca pojazd, pasażer, pieszy, rowerzysta). Wszystkie 

definicje, które będą miały zastosowanie do określenia ochrony ubezpieczeniowej związanej z 

nieszczęśliwym wypadkiem komunikacyjnym muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami 

kodeksu drogowego, lotniczego, morskiego oraz ustawy o transporcie kolejowym. Z zakresu 

ochrony wyłączone są zdarzenia związane z ruchem ww. pojazdów o charakterze sportowym, tj. 

udziałem w zawodach, konkursach, rajdach, wyścigach. Prawo do świadczenia z tytułu zgonu 

ubezpieczonego lub współubezpieczonego w okresie trwania umowy ubezpieczenia, 

spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem przysługuje, bez względu na okres jaki upłynął od 

daty nieszczęśliwego wypadku do daty zgonu. 

15. Trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku – za każdy 1 

% uszczerbku na zdrowiu. 

Trwały uszczerbek - trwałe, nierokujące poprawy uszkodzenie danego organu, narządu lub układu, 

polegające na fizycznej utracie tego organu, narządu lub układu lub upośledzeniu jego funkcji, 

powstałe w wyniku nieszczęśliwego wypadku zaistniałego w okresie odpowiedzialności 

ubezpieczyciela.  

Ubezpieczyciel będzie stosował proporcjonalny system wypłat świadczeń, tzn. wypłatę 

jednakowej kwoty świadczenia za każdy % orzeczonego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego, 

bez względu na ogólną – łączną wartość orzeczonego uszczerbku. 

16. Niezdolność Ubezpieczonego do pracy - trwała i całkowita niezdolność do wykonywania 

jakiejkolwiek pracy zarobkowej powstała wskutek Nieszczęśliwego Wypadku lub Choroby 

trwająca nieprzerwanie przez okres, co najmniej 12 miesięcy i mająca swój początek w okresie 

obejmowania Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową. 

17. Poważne zachorowanie ubezpieczonego: 

1) Ubezpieczyciel zobowiązany jest do wypłaty świadczenia w wysokości określonej w tabeli 

oczekiwanych świadczeń w przypadku wystąpienia u ubezpieczonego któregokolwiek z 

wymienionych w katalogu stanów chorobowych, zabiegów lub operacji, bez ograniczenia liczby 

świadczeń możliwych do wypłaty w roku polisowym oraz bez ograniczania częstotliwości wypłat.  

2) Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za wystąpienie kolejnego poważnego zachorowania w 

okresie trwania umowy ubezpieczenia, o ile nie istnieje związek przyczynowo-skutkowy z innym 

zachorowaniem, za które Ubezpieczyciel wypłacił już świadczenie z tytułu poważnego 

zachorowania. 

3) Minimalny katalog poważnych zachorowań powinien zawierać 25 jednostek chorobowych, w 

tym obowiązkowo: zawał serca, udar mózgu, nowotwór złośliwy, niewydolność nerek, leczenie 

operacyjne choroby wieńcowej (by-pass), przeszczepy narządów (transplantacje narządów), 
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utrata wzroku, oparzenia, sepsa, oponiak, niewydolność wątroby, łagodny nowotwór mózgu, 

reumatoidalne zapalenie stawów. 

4) Katalog ograniczeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela nie może być szerszy niż w przypadku 

zgonu naturalnego osoby ubezpieczonej. Jeżeli jednak przyczyną zaistnienia poważnego 

zachorowania był nieszczęśliwy wypadek, to Zamawiający dopuszcza stosowanie katalogu 

wyłączeń dotyczących następstw nieszczęśliwych wypadków opisanych w niniejszym OPZ. 

18. Operacje chirurgiczne ubezpieczonego: 

1) Operacja chirurgiczna - zabieg chirurgiczny, wykonany w warunkach szpitalnych, w znieczuleniu 

ogólnym, przewodowym lub miejscowym, niezbędny z medycznego punktu widzenia w celu 

wyleczenia lub zmniejszenia objawów choroby lub urazu. 

2) Wysokość świadczenia za przeprowadzenie konkretnego zabiegu operacyjnego u 

ubezpieczonego powinna być uzależniona od klasy (kategorii) operacji, do której został ten zabieg 

zakwalifikowany. Podział na kategorie (klasy) operacji powinien być dokonywany w oparciu o 

stopień trudności (skomplikowania) operacji. Zamawiający wymaga podziału zabiegów 

operacyjnych na minimum 3 kategorie (klasy). 

3) Nie dopuszcza się możliwości ograniczenia liczby świadczeń możliwych do wypłaty dla danego 

ubezpieczonego w okresie ubezpieczenia oraz ograniczania częstotliwości wypłat w roku 

polisowym. Katalog objętych ochrona ubezpieczeniową zabiegów operacyjnych powinien 

stanowić załącznik do oferty ubezpieczenia. 

19. Pobyt ubezpieczonego w szpitalu – na skutek wypadku lub choroby, w tym również pobyt na 

OIOM: 

1) pobyt w szpitalu – trwający nieprzerwanie minimum 2 dni pobyt ubezpieczonego w szpitalu 

celem leczenia choroby lub trwający 1 dzień pobyt ubezpieczonego w szpitalu będący 

następstwem nieszczęśliwego wypadku lub pobytem na OIOM-ie, bez ograniczania w okresie 

trwania ochrony ubezpieczeniowej liczby pobytów w szpitalu, z wyłączeniem pobytu w 

placówkach sanatoryjnych i uzdrowiskowych, w placówkach lub oddziałach leczenia 

psychiatrycznego, w placówkach i oddziałach rehabilitacyjnych (z wyłączeniem pierwszego pobytu 

po NW), lub placówkach leczenia uzależnień, hospicjach, placówkach dla przewlekle chorych, 

zakładach opiekuńczo-leczniczych oraz zakładach pielęgnacyjno – opiekuńczych, 

2) szpital – działający zgodnie z prawem zakład lecznictwa zamkniętego, którego zadaniem jest 

realizacja świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia szpitalnego, 

3) OIOM (Oddział Intensywnej Opieki Medycznej lub Oddział Intensywnej Terapii) – wydzielony 

oddział szpitalny przeznaczony dla chorych w stanie bezpośredniego zagrożenia życia, 

wymagających intensywnego leczenia specjalistycznego, stałej opieki i nadzoru, zaopatrzony w 

specjalistyczny sprzęt umożliwiający ciągłe monitorowanie czynności życiowych chorych. 
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4) nie dopuszcza się możliwości uzależniania uznania placówki za szpital od kwestii posiadania 

oddziałów specjalistycznych, w szczególności oddziału chirurgicznego przez daną placówkę. 

5) ubezpieczyciel zobowiązany jest do wypłaty świadczenia w przypadku pobytu ubezpieczonego 

w szpitalu, minimum na terytorium Europy,  

6) liczba dni pobytu w szpitalu, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność nie może być 

mniejsza niż 90 dni w roku polisowym,  

7) stawka bazowa za każdy dzień pobytu w szpitalu określona jest w tabeli minimalnych świadczeń 

i nie może być uzależniona od ilości dni. Bez względu na ilość dni pobytu w szpitalu stawka 

pozostaje bez zmian.  

8) liczba dni pobytu w szpitalu na potrzeby ustalenia prawa do świadczenia określana będzie na 

podstawie dat dziennych przyjęcia i wypisu ubezpieczonego do/ze szpitala, bez względu na 

godzinę przyjęcia i wypisu ze szpitala, 

9) nie dopuszcza się możliwości uzależniania uznania pobytu w szpitalu za spowodowany 

nieszczęśliwym wypadkiem od terminu wystąpienia następstw tego wypadku powodujących 

konieczność hospitalizacji. 

 

Powyższe definicje i warunki obowiązują w pełnym zakresie ubezpieczenia. 
 

 
II. UBEZPIECZENI 

 
1. Przewidywana liczba osób do ubezpieczenia 1 259 zgodnie z poniższą strukturą (stan na lipiec 

2016).  

2. Zamawiający nie gwarantuje, że wszyscy pracownicy skorzystają z możliwości przystąpienia do 

ubezpieczenia grupowego. 

3. Stan zatrudnienia i struktura wiekowo – płciowa pracowników Zamawiającego (stan na lipiec 

2016): 

L.p. WIEK 
PŁEĆ 

SUMA EDC INSTYTUT LOTNICTWA 
K M K M 

1 20   2     2 
2 21   1   1 2 
3 22 4 4     8 
4 23 8 12     20 
5 24 4 12 3 5 24 
6 25 9 30 7 7 53 
7 26 8 39 3 6 56 
8 27 17 57 3 5 82 
9 28 15 75 3 8 101 

10 29 13 61 5 7 86 
11 30 19 84 9 9 121 
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12 31 7 66 7 8 88 
13 32 5 43 6 14 68 
14 33 7 40 8 13 68 
15 34 7 28 4 6 45 
16 35 5 25 6 3 39 
17 36 3 23 9 5 40 
18 37 1 17 3 9 30 
19 38 3 16 2 7 28 
20 39 3 10 2 5 20 
21 40 1 9 5 3 18 
22 41   13 1 4 18 
23 42 1 15 1 4 21 
24 43 2 4 3 5 14 
25 44 1 2 4   7 
26 45   2 1 3 6 
27 46   3   2 5 
28 47   1   2 3 
29 48 2 1 1 4 8 
30 49   1 3 1 5 
31 50   2 2 4 8 
32 51   3 1 2 6 
33 52     2 4 6 
34 53   1 1 1 3 
35 54   2 3 1 6 
36 55     6 2 8 
37 56 1 1 1 2 5 
38 57   3 1 6 10 
39 58   1   10 11 
40 59   2 3 5 10 
41 60   3 3 8 14 
42 61   5 1 8 14 
43 62   4 4 5 13 
44 63   3 3 8 14 
45 64     1 4 5 
46 65   1 2 9 12 
47 66       4 4 
48 67       4 4 
49 68     1 3 4 
50 69       4 4 
51 70       1 1 
52 72       1 1 
53 73       1 1 
54 74     1 1 2 
55 75   1   1 2 
56 76       1 1 
57 77       1 1 
58 79       2 2 
59 81       1 1 

SUMA 146 728 135 250 1259 
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4. Struktura zawodowa pracowników Zamawiającego: 

STANOWISKO EDC INSTYTUT 
LOTNICTWA SUMA 

Administracyjni 56 144 200 
Badawczo-Techniczni   9 9 
Biblioteczni i dok. naukowej   2 2 
Inżynieryjno-Techniczni 811 129 940 
Naukowi 1 67 68 
Obsługa i pozostali pracownicy 3 8 11 
Robotnicze 3 26 29 

SUMA: 874 385 1259 

 
 

III. ZAKRES UBEZPIECZENIA 
 

1. Ubezpieczenie będzie funkcjonowało na zasadzie jednego wariantu ubezpieczenia. 

2. Ubezpieczeniem będą objęci pracownicy Zamawiającego (składka za pracowników będzie 

pokrywana przez Zamawiającego) oraz ich współmałżonkowie/partnerzy życiowi i pełnoletnie 

dzieci (składka potrącana z wynagrodzenia pracownika). 

3. Minimalny wymagany zakres ubezpieczenia oraz wysokości świadczeń - zgodnie z poniższą tabelą 

– obowiązujący dla wszystkich ubezpieczonych: 

 
Rodzaj świadczenia 

Oczekiwane 
minimalne 
wysokości 
świadczeń 

1. Zgon ubezpieczonego 100 000 zł 

2. Zgon ubezpieczonego spowodowany zawałem serca lub udarem 
mózgu/wylewem/krwotokiem śródmózgowym (wewnątrzczaszkowym) 

100 000 zł 

3. Zgon ubezpieczonego z tytułu nieszczęśliwego wypadku 175 000 zł 

4. Zgon ubezpieczonego z tytułu wypadku komunikacyjnego 240 000 zł 

5. Zgon ubezpieczonego z tytułu wypadku przy pracy  175 000 zł 

6.  Zgon ubezpieczonego z tytułu wypadku komunikacyjnego przy pracy 240 000 zł 

7. Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku 
- za 100% trwałego uszczerbku 
- za 1% trwałego uszczerbku 

 
50 000 zł 
      500 zł 

8. Niezdolność ubezpieczonego do pracy 50 000 zł 

9. Pobyt ubezpieczonego w szpitalu:  
- spowodowany chorobą za 1 dzień pobytu 
- spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem za 1 dzień pobytu 
- na OIOM za 1 dzień pobytu 

 
60 zł 
120 zł 
120 zł 

10. Operacje ubezpieczonego 5 000 zł 
(kwota bazowa) 

11. Poważne zachorowanie ubezpieczonego 5 000 zł 
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UWAGA! W tabeli podano skumulowane wartości świadczeń. 
 

 
IV. WARUNKI OBLIGATORYJNE 

 
1. Ubezpieczeniem objęte są osoby, które w okresie ubezpieczenia są zatrudnione przez Instytut 

Lotnictwa bądź EDC oraz ich współmałżonkowie / partnerzy życiowi i pełnoletnie dzieci. 

2. Warunkiem przystąpienia do ubezpieczenia jest wypełnienie zgłoszenia/deklaracji przystąpienia 

do ubezpieczenia przez osobę przystępującą do ubezpieczenia/ubezpieczoną i przekazanie jej 

Wykonawcy. W przypadku gdy osoba przystępująca do ubezpieczenia/ubezpieczona nie będzie 

mogła podpisać zgłoszenia/deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia zastosowanie mają 

odpowiednie zapisy Kodeksu Cywilnego regulujące takie sytuacje. 

3. Brak wymagań dotyczących spełnienia określonego poziomu partycypacji w ubezpieczeniu. 

4. Przystępowanie do ubezpieczenia pracowników następować będzie bez oceny ryzyka 

medycznego, co oznacza, że Wykonawca nie uzależnia możliwości przystąpienia do ubezpieczenia 

oraz obejmowania ochroną w pełnym zakresie od stanu zdrowia Ubezpieczonego. Zapis dotyczy 

również współmałżonków, partnerów życiowych i pełnoletnich dzieci aktualnie ubezpieczonych w 

ramach polis funkcjonujących u Zamawiającego.  

W przypadku współmałżonków, partnerów życiowych i pełnoletnich dzieci dotychczas 

nieubezpieczonych Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia oceny ryzyka medycznego 

na podstawie oświadczeń o stanie zdrowia lub ankiet medycznych. 

5. Przystępowanie do ubezpieczenia następować będzie bez żadnych okresów karencji dla osób 

przystępujących do ubezpieczenia nie później niż w okresie 3 miesięcy od daty rozpoczęcia 

ochrony ubezpieczeniowej na podstawie zawartej umowy ubezpieczenia oraz w okresie 3 

miesięcy od daty nabycia uprawnień do przystąpienia do ubezpieczenia przez nowych 

pracowników/ małżonków/ partnerów życiowych/ pełnoletnich dzieci. 

6. Ubezpieczeniem będą objęci pracownicy, małżonkowie, partnerzy życiowi, pełnoletnie dzieci 

pracowników, którzy w dniu przystępowania do ubezpieczenia nie ukończyli 70 lat, z 

zastrzeżeniem punktu 7 niniejszej części OPZ. 

7. Przystępowanie do ubezpieczenia następować będzie bez ograniczeń dla osób aktualnie 

ubezpieczonych, w wieku powyżej 70 lat. Bez względu na wiek będą oni objęci ochroną w pełnym 

zakresie ryzyk do momentu zakończenia stosunku prawnego łączącego ubezpieczonego z 

Ubezpieczającym oraz w przypadku małżonków/ partnerów i pełnoletnich dzieci tego 

ubezpieczonego do końca okresu ubezpieczenia pracownika. 

8. Osobom w wieku powyżej 70 lat, aktualnie nieubezpieczonym, Wykonawca zapewni możliwość 

ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia indywidualnie kontynuowanego, o którym mowa w 

punkcie 13 niniejszej części OPZ. 
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9. Wykonawca nie może odmówić wypłaty świadczenia powołując się na fakt, iż zajście zdarzenia 

jako przyczyna skutkująca wypłatą świadczenia miała miejsce przed początkiem 

odpowiedzialności z tytułu umowy zawartej w drodze niniejszego postępowania przetargowego. 

Wykonawca odpowie za zdarzenie ubezpieczeniowe, gdy przyczyna miała miejsce przed datą 

objęcia odpowiedzialnością przez Wykonawcę, o ile samo zdarzenie ubezpieczeniowe miało 

miejsce w okresie odpowiedzialności Wykonawcy. 

10. Wykonawca akceptuje przystąpienie do umowy ubezpieczenia osób aktualnie ubezpieczonych, 

które w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia przebywają na zwolnieniu lekarskim, świadczeniu 

rehabilitacyjnym, urlopach macierzyńskich, ojcowskich, rodzicielskich, wychowawczych, 

bezpłatnych. 

11. Składka ubezpieczeniowa będzie opłacana miesięcznie, z uwzględnieniem Klauzuli opóźnienia 

zapłaty składki. 

12. Listy osób przystępujących do i występujących z ubezpieczenia wraz ze zgłoszeniami / 

deklaracjami przystąpienia do ubezpieczenia Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy 

najpóźniej do  ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego dany miesiąc, którego te 

przystąpienia/wystąpienia będą dotyczyły. Forma i sposób przekazywania list i zgłoszeń/deklaracji 

będzie przedmiotem dalszych ustaleń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

13. Indywidualna kontynuacja ubezpieczenia. Wykonawca zapewni ubezpieczonym prawo do 

Indywidualnej Kontynuacji Ubezpieczenia, bez oceny ryzyka medycznego i finansowego, na 

podstawie OWU indywidualnie kontynuowanego, które wraz z ofertą ubezpieczenia 

indywidualnie kontynuowanego stanowić będą załącznik do przedmiotowej oferty Wykonawcy. 

14. Wykonawca zapewni ubezpieczonym i uprawnionym, bez dodatkowych kosztów możliwość 

zgłaszania roszczeń (składania wniosków o świadczenie) w formie elektronicznej, tj. za 

pośrednictwem dedykowanej aplikacji lub przesyłania skanu dokumentów mailem lub faxem, bez 

konieczności dosyłania Wykonawcy oryginałów dokumentów w wersji papierowej,  

w odniesieniu do pełnego zakresu ochrony. 

15. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca bez wezwania przedstawiał Zamawiającemu/Brokerowi 

zestawienie wypłaconych świadczeń, z uwzględnieniem liczby świadczeń i łącznej wartości 

wypłaconych świadczeń w podziale na poszczególne zdarzenia, po upływie każdego półrocznego 

okresu umowy, nie później niż do 60 dnia następującego po upływie półrocza udzielanej ochrony. 

 
V. KLAUZULE OBLIGATORYJNE 

 
1. Klauzula wprowadzenia miesięcznicy ubezpieczenia od 1 dnia miesiąca: 

Wykonawca zobowiązuje się do zrównania miesięcznicy ubezpieczenia dla osób aktualnie 

ubezpieczonych do 1 dnia miesiąca (miesięcznica ubezpieczenia każdego 1 dnia miesiąca), z 

założeniem, że składkę za okres od 19 dnia miesiąca (aktualna miesięcznica) poprzedzającego 
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miesiąc rozpoczęcia ochrony przed miesiącem zrównania miesięcznicy ubezpieczenia w stosunku 

do danego ubezpieczonego do końca tego miesiąca Wykonawca policzy proporcjonalnie za każdy 

dzień udzielanej ochrony lub udzieli ochrony w ramach okresu bezskładkowego.  

W przypadku osób aktualnie ubezpieczonych ochrona ubezpieczeniowa rozpoczynać się będzie 

od 19 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wprowadzenia miesięcznicy ubezpieczenia od 1 dnia 

miesiąca dla poszczególnego ubezpieczonego.  

2. Klauzula początku odpowiedzialności ubezpieczyciela 

Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w stosunku do poszczególnych Ubezpieczonych rozpoczyna się 

od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym Ubezpieczony pisemnie 

zadeklarował zgodę na przystąpienie do ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia 

określonego w Umowie/Polisie jako dzień rozpoczęcia odpowiedzialności Ubezpieczyciela i z 

uwzględnieniem Klauzuli wprowadzenia miesięcznicy ubezpieczenia od 1 dnia miesiąca. 

3. Klauzula końca odpowiedzialności ubezpieczyciela: 

Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w odniesieniu do poszczególnych ubezpieczonych  

i współubezpieczonych wygasa: 

• z końcem miesiąca, za który została opłacona ostatnia składka, dotyczy również przypadku 

rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej przez Ubezpieczonego 

• od następnego dnia po zgonie, 

• z końcem następnego miesiąca po miesiącu, w którym doszło do rozwiązania stosunku 

prawnego  łączącego Ubezpieczonego z Ubezpieczającym, z zastrzeżeniem, o ile 

Ubezpieczony nie wycofa zgody na potrącenie składki za ten miesiąc, 

• z datą ukończenia przez Ubezpieczonego 70 roku życia, z zastrzeżeniem, że za datę 

wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej uznaje się dzień najbliższej rocznicy polisy 

następującej po dniu ukończenia przez Ubezpieczonego 70 roku życia. Zapis nie dotyczy 

osób aktualnie ubezpieczonych, o których mowa w punkcie 4 Warunków Obligatoryjnych 

niniejszego OPZ. 

 

4. Klauzula wyłączeń: 

1. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności w razie zgonu ubezpieczonego lub 

współubezpieczonego jedynie w przypadku, gdy zdarzenie nastąpiło w wyniku: 

a. działań wojennych lub stanu wojennego, 

b. czynnego i dobrowolnego udziału Ubezpieczonego w aktach terroryzmu, w aktach 

 przemocy, rozruchach, zamieszkach, 

c. samobójstwa popełnionego przez ubezpieczonego lub współubezpieczonego w okresie 

pierwszych 6 miesięcy  od momentu objęcia ich ochroną ubezpieczeniową, niezależnie od 

stanu ich poczytalności. 
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Z zastrzeżeniem, że do okresu wyłączenia odpowiedzialności z tytułu zgonu ubezpieczonego 

lub współubezpieczonego w wyniku samobójstwa ubezpieczyciel zaliczy staż ubezpieczonego 

z poprzedniej umowy ubezpieczenia obowiązującej bezpośrednio przed przystąpieniem do 

niniejszej umowy. 

2. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieszczęśliwych wypadków, które 

powstały w wyniku: 

a. działań wojennych, stanu wojennego, 

b. czynnego i dobrowolnego udziału Ubezpieczonego/Współubezpieczonego w aktach 

terroryzmu, w aktach przemocy, rozruchach, zamieszkach, 

c. samookaleczenia Ubezpieczonego/Współubezpieczonego lub okaleczenia 

Ubezpieczonego/Współubezpieczonego na jego prośbę, niezależnie od stanu jego 

poczytalności, 

d. pozostawania przez Ubezpieczonego/Współubezpieczonego pod wpływem alkoholu, 

narkotyków lub innych substancji toksycznych, z wyjątkiem leków zażywanych na zlecenie 

Lekarza i w sposób przez niego zalecony, o ile wymienione okoliczności miały wpływ na 

zajście zdarzenia i z zastrzeżeniem, że wyłączenie to nie ma zastosowania, jeżeli 

ubezpieczony przedstawi wiarygodne dokumenty (tj. dokumenty urzędowe, wydane 

przez uprawnione do tego organy, w szczególności przez Prokuraturę i Sąd), na podstawie 

treści których jednoznacznie można stwierdzić, iż po stronie ubezpieczonego nie wystąpiła 

świadomość lub dobrowolność spożycia wskazanych substancji, co spowodowało 

zdarzenie, którego następstwem było zdarzenie objęte ochroną, 

e. udziału Ubezpieczonego/Współubezpieczonego w zajęciach sportowych lub 

rekreacyjnych o ryzykownym charakterze: sportach motorowych, lotniczych, 

motorowodnych, wspinaczce wysokogórskiej i skałkowej, nurkowaniu, speleologii, 

sportach i sztukach walki, skokach do wody, spadochronowych, na linie, 

f. usiłowania popełnienia przestępstwa lub popełnienia przestępstwa z winy umyślnej przez 

Ubezpieczonego/Współubezpieczonego, 

g. prowadzenia przez Ubezpieczonego/Współubezpieczonego pojazdu lądowego, wodnego 

lub powietrznego, jeżeli Ubezpieczony/Współubezpieczony nie był do tego uprawniony 

lub jeżeli pojazd nie spełniał kryteriów dopuszczenia do ruchu zgodnie ze stosownymi 

przepisami prawa, o ile wymienione okoliczności miały wpływ na zajście zdarzenia. 

3. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu pobytów w szpitalu 

w celu leczenia szpitalnego, jeżeli pobyty te były spowodowane: 

a. działaniami wojennymi, stanem wojennym, 

b. czynnym i dobrowolnym udziałem Ubezpieczonego/Współubezpieczonego w aktach 

terroryzmu, w aktach przemocy, rozruchach, zamieszkach, 
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c. samookaleczeniem Ubezpieczonego/Współubezpieczonego lub okaleczeniem 

Ubezpieczonego/Współubezpieczonego na jego prośbę, niezależnie od stanu jego 

poczytalności, 

d. pozostawaniem przez Ubezpieczonego/Współubezpieczonego pod wpływem alkoholu, 

narkotyków lub innych substancji toksycznych, z wyjątkiem leków zażywanych na zlecenie 

Lekarza i w sposób przez niego zalecony, o ile wymienione okoliczności miały wpływ na 

zajście zdarzenia i z zastrzeżeniem, że wyłączenie to nie ma zastosowania, jeżeli 

ubezpieczony przedstawi wiarygodne dokumenty (tj. dokumenty urzędowe, wydane 

przez uprawnione do tego organy, w szczególności przez Prokuraturę i Sąd), na podstawie 

treści których jednoznacznie można stwierdzić, iż po stronie ubezpieczonego nie wystąpiła 

świadomość lub dobrowolność spożycia wskazanych substancji, co spowodowało 

zdarzenie, którego następstwem było zdarzenie objęte ochroną, 

e. udziałem Ubezpieczonego/Współubezpieczonego w zajęciach sportowych lub 

rekreacyjnych o ryzykownym charakterze: sportach motorowych, lotniczych, 

motorowodnych, wspinaczce wysokogórskiej i skałkowej, nurkowaniu, speleologii, 

sportach i sztukach walki, skokach do wody, spadochronowych, na linie, 

f. usiłowaniem popełnienia przestępstwa lub popełnienia przestępstwa z winy umyślnej 

przez Ubezpieczonego/Współubezpieczonego, 

g. prowadzeniem przez Ubezpieczonego/Współubezpieczonego pojazdu lądowego, 

wodnego lub powietrznego, jeżeli Ubezpieczony/Współubezpieczony nie był do tego 

uprawniony lub jeżeli pojazd nie spełniał kryteriów dopuszczenia do ruchu zgodnie ze 

stosownymi przepisami prawa, o ile wymienione okoliczności miały wpływ na zajście 

zdarzenia, 

h. operacjami plastycznymi lub kosmetycznymi, z wyjątkiem operacji niezbędnych do 

usunięcia następstw nieszczęśliwych wypadków zaistniałych w czasie obowiązywania 

niniejszej umowy ubezpieczenia, 

i. usiłowaniem popełnienia samobójstwa, 

j. wszelkimi chorobami psychicznymi, wadami wrodzonymi i schorzeniami będącymi ich 

skutkiem. 

5. Klauzula opóźnienia zapłaty składki - termin opłacania składek: 

1. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty pierwszej i każdej następnej składki w terminie do 

ostatniego dnia miesiąca licząc od pierwszego dnia okresu, za który składka jest należna. 

2. W przypadku niezapłacenia przez Zamawiającego składki, w wysokości wynikającej z umowy 

ubezpieczenia w terminie, o którym mowa w ust. 1, ubezpieczyciel wezwie ubezpieczającego 

do zapłaty składki w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez ubezpieczyciela w pisemnym 

wezwaniu oraz powiadomi go o skutkach niezapłacenia składki w dodatkowym terminie. 
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3. W przypadku braku możliwości potrącenia składki za ubezpieczenie pracownika z jego 

miesięcznego wynagrodzenia przez Zamawiającego, pracownik ma prawo indywidualnego 

opłacania składki na konto Wykonawcy, do czasu ustania przyczyny niniejszego ograniczenia. 

 
 

VI. KLAUZULE FAKULTATYWNE 
 

1. Klauzula zwiększenia liczby dni pobytu w szpitalu, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność 

do 180 dni w roku polisowym. 

2. Klauzula rozszerzenia zakresu odpowiedzialności z tytułu pobytu w szpitalu o pobyt w szpitalu na 

terytorium całego świata. 

3. Klauzula zwiększenia ilości poważnych zachorowań objętych odpowiedzialnością Ubezpieczyciela 

do minimum 40 poważnych zachorowań. Definicje wskazanych poważnych zachorowań zgodnie z 

OWU Wykonawcy. 

4. Klauzula rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o ryzyko trwałego uszczerbku na zdrowiu 

ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu/wylewu/krwotoku śródmózgowego 

(wewnątrzczaszkowego) ze świadczeniem 300 zł za 1% trwałego uszczerbku. 

 
 

VII. POSTANOWIENIA DODATKOWE 
 

1. Jeżeli Wykonawca wprowadzi w ofercie dodatkowe ograniczenia aniżeli te, które wynikają  

z SIWZ lub obowiązujących postanowień Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (OWU) danego 

Wykonawcy, to Zamawiający zastrzega, że takie ograniczenia uzna za sprzeczne z SIWZ. 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości dokonywania zmian warunków ubezpieczenia  

w stosunku do OWU powszechnie aktualnie obowiązujących, które to zmiany mogłyby mieć 

wpływ na zawężenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej wobec pracowników Zamawiającego oraz 

ich współmałżonków/partnerów życiowych i pełnoletnich dzieci. 

3. W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami SIWZ a OWU, pierwszeństwo mają zapisy SIWZ.  

W zakresie nieuregulowanym obowiązują ogólne i/lub szczególne warunki ubezpieczenia 

Wykonawcy obowiązujące w dniu składania oferty, na podstawie których Wykonawca 

przygotował ofertę. 

4. Zamawiający akceptuje odmienną treść definicji, o ile nie zawęża ona zakresu ochrony i uprawnień 

ubezpieczonych w stosunku do założeń SIWZ. 

5. W przypadku, gdy OWU Wykonawcy przewidują korzystniejsze dla Zamawiającego definicje 

zdarzeń, przyjmuje się je za obowiązujące. 

 

VIII. DANE UMOŻLIWIAJĄCE OCENĘ RYZYKA UBEZPIECZENIOWEGO 
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Dane dotyczące całego okresu trwania Polisy / Umowy 

Okres trwania Umowy  od 2011-12-19  do 2016-05-31 

rodzaj umowy liczba wypłaconych 
świadczeń 

kwota łącznie wypłaconych 
świadczeń 

Ochrona podstawowa na wypadek śmierci 2 200 000,00 zł 

Stały lub Długotrwały uszczerbek na zdrowiu 
Ubezpieczonego spowodowany 
Nieszczęśliwym wypadkiem 

38 76 000,00 zł 

Trwała i całkowita niezdolność 
Ubezpieczonego do pracy 

1 50 000,00 zł 

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek 
nieszczęśliwego wypadku lub choroby 

91 46 440,00 zł 

Łącznie 132 372 440,00 zł 

 
 

Dane dotyczące okresu od ostatniej rocznicy Polisy / Umowy 

Okres trwania Umowy  od 2015-12-19  do 2016-05-31 

rodzaj umowy liczba wypłaconych 
świadczeń 

kwota łącznie wypłaconych 
świadczeń 

Ochrona podstawowa na wypadek śmierci 1 100 000,00 zł 

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek 
nieszczęśliwego wypadku lub choroby 

22 11 400,00 zł 

Łącznie 23 111 400,00 zł 

 


