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    W Z Ó R       U M O W Y      G E N E R A L N E J 

 UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 

 

UMOWA Nr ……………. 

 

zawarta w dniu ……………………….. w ……………….. pomiędzy: 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu, reprezentowanym przez: 

1) …………………………..……………………………….. 

2) ………………………..………………………………….. 

REGON:000292103; NIP: 754-25-54-112 

zwanym w dalszej części umowy „ZAMAWIAJĄCYM” 

 

oraz przy udziale brokera ubezpieczeniowego – Jurajski Dom Brokerski z o.o. z siedzibą w Aleksandrii, 

reprezentowanego przez: 

1) dr Sebastian Bogus – Prezes Zarządu 

REGON: 242779852;  NIP: 573-283-94-43 

zwanym w dalszej części umowy „BROKEREM”, 

a  

........................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

reprezentowanym  przez: 

1) ……………………………………………….. 

2) ……………………………………………….. 

REGON: ………………………………………………. NIP: ……………………………………….. 

wpis działalności gospodarczej Nr ………………………………… wydanej przez …………………………………………………… 

odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności gospodarczej stanowi załącznik do niniejszej 

umowy. 

zwanym w dalszej części umowy „UBEZPIECZYCIELEM” 
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§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Ubezpieczyciela 

w trakcie postępowania ZPU 47/2018 p.t.: „Usługi ubezpieczeniowe na rzecz Regionalnego Centrum 

Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu”. 

§ 2 

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 

 

Przedmiotem umowy jest ubezpieczenie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w 

Opolu w ramach  UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNEGO, obejmujące:  

 1) Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego (OC) 

 2) Ubezpieczenie Auto Casco (AC)  

 3) Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) 

 4) Ubezpieczenie Assistance (ASS) 

 

1. Szczegółowy zakres ochrony ubezpieczeniowej reguluje Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

 

§ 3 

OKRES UBEZPIECZENIA 

 

1. Umowa ubezpieczenia generalnego zostaje zawarta na 24 miesiące. Strony ustalają następujący 

termin realizacji przedmiotu zamówienia: 

- rozpoczęcie ochrony ubezpieczeniowej – 01.10.2018r. 

-  zakończenie ochrony ubezpieczeniowej – 30.09.2020r. 

  

 

§ 4 

ZASADY UBEZPIECZENIA 

 

1. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia , oferta oraz polisy wystawione przez Ubezpieczyciela 

stanowią części składowe niniejszej Umowy. 

2. Ubezpieczyciel powołuje osobę uprawnioną do bezpośredniego kontaktu z Zamawiającym i brokerem 

prowadzącym obsługę Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu  którym jest: 
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Imię i nazwisko: ..…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nr Tel.: ……………………………………………………………… 

 

3. Zamawiający powołuje osobę odpowiedzialną za kontakt z Ubezpieczycielem i brokerem oraz za 

sprawowanie nadzoru nad prawidłowym wykonaniem umowy generalnej, którym jest: 

Imię i nazwisko: ..…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nr Tel.: ……………………………………………………………… 

§ 5 

NIEZMIENNOŚĆ UMOWY 

 

1. W przypadku sprzeczności pomiędzy treścią niniejszej Umowy, a treścią umów indywidualnych lub 

Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, decyduje treść niniejszej Umowy.  

2. W przypadku sprzeczności Ogólnych Warunków Ubezpieczenia z treścią Szczegółowego Opisu 

Przedmiotu Zamówienia, decyduje treść Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia oraz oferta 

Ubezpieczyciela. 

§ 6 

SKŁADKI 

 

1. Strony ustalają wynagrodzenie na podstawie oferty wypełnionego przez Ubezpieczyciela.  

2. Cena za pierwszy 12 miesięczny okres ubezpieczenia w ramach Zadania – UBEZPIECZEŃ 

KOMUNIKACYJNYCH, wynosi: ……………………………………………………… (słownie: 

………………………………………………………..…………….…………………………………………………………………………..) 

 

3. W czasie obowiązywania umowy dla poszczególnych rodzajów pojazdu będą obowiązywać roczne 

składki: 

LP Nr rejestracji Marka Model 
Składka 

OC 
Składka 

NW 

% 
Stawka  

AC 

Składka 
Assistance 

1 OP 09099 IVECO 35 C13V         

2 OP 47426 RENAULT JLAC TRAFIC         

3 OP 74419 Gniotpol KG 750         

4 OP 2410A Skoda Superb II Combi Comfort 2,0 TD         

5 OP 0380E 
MERCEDES 
BENZ VITO         

6 OP 4051G VOLVO V60         

7 OP9256G VOLKSWAGEN CADDY         

8 OP4302J VOLKSWAGEN CADDY         
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4. Płatność wynikająca ze zwiększenia wartości przedmiotu ubezpieczenia lub sum gwarancyjnych płatna 

jednorazowo w okresie 14 dni od daty wystawienia pojedynczej polisy lub aneksu do już obowiązującej 

polisy. 

§ 7 

ROZWIĄZANIE UMOWY 

 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy  

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. 

2. W dacie rozwiązania Umowy, rozwiązaniu ulegają umowy indywidualne zawarte w wykonaniu 

niniejszej Umowy (ubezpieczenia obowiązkowe – zgodnie z Ustawą). 

3. W przypadku rozwiązania umowy, Ubezpieczycielowi należy się składka za okres, w którym udzielał on 

ochrony ubezpieczeniowej. Rozliczenie składek nastąpi  z rozliczeniem co do dnia, według zasady pro 

rata temporis.  

4. W razie wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego nie będą potrącane koszty manipulacyjne. 

 

§ 8 

ROZSTRZYGANIE SPORÓW 

1. Ewentualne spory mogące wyniknąć z umowy ubezpieczenia będą rozpatrywane przez sądy właściwe 

ze względu na siedzibę Zamawiającego, zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności 

ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1151 z późn. zm.) 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu 

Cywilnego.  

§ 9 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w okresie ubezpieczenia 

określonym w §3. 

2. Zawiadomienia/oświadczenia, jakie w związku z umową generalną lub umowami indywidualnymi 

składane są przez strony tej umowy, powinny być dokonywane na piśmie i doręczane za 

pokwitowaniem lub przesyłane listem poleconym. 

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, jak również umów indywidualnych wymagają formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 
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4. Automatyczne objęcie ochroną ubezpieczenia pojazdów nowonabywanych od momentu ich 

zarejestrowania, pod warunkiem zgłoszenia do ubezpieczyciela wszelkich danych niezbędnych do 

identyfikacji pojazdu w ciągu 3 dni roboczych. 

5. Strony ustalają, że postanowienia umowy mogą być zmienione wyłącznie w sytuacji: 

a) wystąpienia siły wyższej; 

6. Niniejsza umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach,  

dla Ubezpieczyciela, Zamawiającego i Brokera. 

 

             ZAMAWIAJĄCY                                                                                                    UBEZPIECZYCIEL 

 

 

........................................                                                                                         .......................................... 


