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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 Bliżyn 

 

 

I. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży 

Pożarnych (OSP) i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych (MDP) - zakres bezimienny  

A.  Przedmiot ubezpieczenia: 
Przedmiotem ubezpieczenia jest bezimienne ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych 
wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych, obejmujące śmierć ubezpieczonego bądź 
stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego. 
Ubezpieczenie zgodnie z postanowieniem art. 32 ust. 3 pkt 2 ustawy o ochronie 
przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz.U. 2017, poz. 736 z późn. zm.). 

B. Zakres ubezpieczenia i sumy ubezpieczenia: 
1. Zakres: nieszczęśliwy wypadek w czasie akcji (za akcję uważa się również zabezpieczenie 

wyścigów kolarskich, biegów ulicznych, zawodów sportowych, uroczystości państwowych, 

samorządowych, publicznych i kościelnych), ćwiczeń, zawodów, udziału w pokazach 

ratownictwa technicznego oraz ratownictwa medycznego, szkolenia, udziału w zlotach 

samochodów pożarniczych, udziału w zawodach pożarniczych i spotkaniach w jednostkach 

partnerskich  organizowanych na terenie Europy, realizacji zadań statutowych lub innych 

na pisemne lub ustne polecenie, pobytu na terenie remizy oraz w drodze do wymienionych 

miejsc i w drodze powrotnej z tych miejsc. 

2. Wysokość świadczeń: 

-  świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego: 100% sumy ubezpieczenia; 
-  trwały uszczerbek na zdrowiu: 1% sumy ubezpieczenia za każdy 1% trwałego uszczerbku  
na zdrowiu Ubezpieczonego,  
-  całkowity, trwały uszczerbek na zdrowiu: 100% sumy ubezpieczenia, 
-  oparzenia i odmrożenia: do 20% sumy ubezpieczenia, 
-  zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych: do 20% 
sumy ubezpieczenia, 
-  zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów: do 20% sumy ubezpieczenia, 
-  zwrot kosztów leczenia: do 20% sumy ubezpieczenia, 
-  świadczenie dodatkowe z tytułu pobytu ubezpieczonego w szpitalu, będącego następstwem 
nieszczęśliwego wypadku w czasie akcji (za akcję uważa się również zabezpieczenie wyścigów 
kolarskich, biegów ulicznych, zawodów sportowych, uroczystości państwowych, 
samorządowych, publicznych i kościelnych), ćwiczeń, zawodów, udziału w pokazach 
ratownictwa technicznego oraz ratownictwa medycznego, szkolenia, udziału w zlotach 
samochodów pożarniczych, udziału  
w zawodach pożarniczych i spotkaniach w jednostkach partnerskich  organizowanych na terenie 
Europy, realizacji zadań statutowych lub innych na pisemne lub ustne polecenie, pobytu na 
terenie remizy oraz w drodze do wymienionych miejsc i w drodze powrotnej z tych miejsc – 
10,00 zł  
za każdy dzień pobytu licząc od 3 dnia pobytu przez okres 90 dni w trakcie rocznego okresu 
ubezpieczenia. 

C. Pozostałe warunki ubezpieczenia: 
1. Zakres terytorialny ubezpieczenia: teren całego świata 
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2. Suma ubezpieczenia: 50 000,00 zł/osobę 

3. Forma ubezpieczenia: grupowa bezimienna 

4. Liczba jednostek objętych ubezpieczeniem: 5 jednostek 

5. Warunki szczególne obligatoryjne: 

5.1. Przyjęcie podanej klauzuli daty stempla bankowego lub pocztowego 

5.2. Przyjęcie podanej klauzuli czasu ochrony 

5.3. Przyjęcie podanej klauzuli nieściągania rat niewymagalnych 

5.4. Franszyza redukcyjna, integralna, udział własny – brak 

6. Warunki szczególne fakultatywne: 

6.1. Przy doznaniu przez ubezpieczonego trwałego uszczerbku na zdrowiu przekraczającego 

25%, wypłata odszkodowania w procencie sumy ubezpieczenia odpowiadającym 

dwukrotności doznanego uszczerbku na zdrowiu – tzw. progresywne ustalanie 

odszkodowania  

6.2. Zwiększenie świadczenia dodatkowego z tytułu pobytu ubezpieczonego w szpitalu, 

będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku w czasie akcji (za akcję uważa się 

również zabezpieczenie wyścigów kolarskich, biegów ulicznych, zawodów sportowych, 

uroczystości państwowych, samorządowych, publicznych i kościelnych), ćwiczeń, zawodów, 

udziału w pokazach ratownictwa technicznego oraz ratownictwa medycznego, szkolenia, 

udziału w zlotach samochodów pożarniczych, udziału w zawodach pożarniczych i 

spotkaniach w jednostkach partnerskich  organizowanych na terenie Europy, realizacji 

zadań statutowych lub innych na pisemne lub ustne polecenie, pobytu na terenie remizy 

oraz w drodze do wymienionych miejsc i w drodze powrotnej z tych miejsc do kwoty 20,00 

zł za każdy dzień pobytu licząc od 3 dnia pobytu przez okres 90 dni w trakcie rocznego 

okresu ubezpieczenia 

6.3. Wypłata jednorazowego świadczenia w przypadku braku trwałego uszczerbku na zdrowiu  

w wysokości 3% sumy ubezpieczenia 

6.4. Przyjęcie podanej klauzuli funduszu prewencyjnego 

 

II. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży 

Pożarnych (OSP) i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych (MDP)  – zakres imienny 

A. Przedmiot ubezpieczenia: 
Przedmiotem ubezpieczenia jest imienne ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków 
członków Ochotniczych Straży Pożarnych, obejmujące śmierć ubezpieczonego bądź stały 
lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego. 
Ubezpieczenie winno spełniać postanowienia art. 26 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o 
ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz.U. 2017, poz. 736 z późn. zm.). 

B. Zakres ubezpieczenia: 
1. Jednorazowe odszkodowanie z tytułu śmierci ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego 

wypadku w czasie akcji (za akcję uważa się również zabezpieczenie wyścigów kolarskich, 
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biegów ulicznych, zawodów sportowych, uroczystości państwowych, samorządowych, 

publicznych i kościelnych), ćwiczeń, zawodów, udziału w pokazach ratownictwa 

technicznego oraz ratownictwa medycznego, szkolenia, udziału w zlotach samochodów 

pożarniczych, udziału w zawodach pożarniczych  

i spotkaniach w jednostkach partnerskich  organizowanych na terenie Europy, realizacji 

zadań statutowych lub innych na pisemne lub ustne polecenie, pobytu na terenie remizy oraz 

w drodze  

do wymienionych miejsc i w drodze powrotnej z tych miejsc.  

2. Jednorazowe odszkodowanie w razie doznania stałego lub długotrwałego uszczerbku na 

zdrowiu ubezpieczonego będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku w czasie akcji (za 

akcję uważa się również zabezpieczenie wyścigów kolarskich, biegów ulicznych, zawodów 

sportowych, uroczystości państwowych, samorządowych, publicznych i kościelnych), 

ćwiczeń, zawodów, udziału w pokazach ratownictwa technicznego oraz ratownictwa 

medycznego, szkolenia, udziału  

w zlotach samochodów pożarniczych, udziału w zawodach pożarniczych i spotkaniach  

w jednostkach partnerskich  organizowanych na terenie Europy, realizacji zadań statutowych 

lub innych na pisemne lub ustne polecenie, pobytu na terenie remizy oraz w drodze do 

wymienionych miejsc i w drodze powrotnej z tych miejsc. 

C. Zasady ustalania wysokości świadczeń:  
1) Jednorazowe odszkodowania, o których mowa powyżej przysługują na zasadach 

określonych  

dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej w wysokości kwot ustalanych na podstawie 

przepisów  

o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. 

2) Ustalanie wysokości należnych świadczeń odszkodowawczych, w tym wysokości 

uszczerbku  

na zdrowiu, pozostających w związku z zakresem niniejszego ubezpieczenia następuje w 

oparciu  

o przepisy: 

a. ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej 

b. ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu 

wypadków przy pracy  

i chorób zawodowych  

c. ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych 

przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą 

d. rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 24 grudnia 

2003 r.  

w sprawie przyznawania świadczeń odszkodowawczych strażakom jednostek 

ochrony przeciwpożarowej i członkom ochotniczej straży pożarnej z tytułu 

uszczerbku na zdrowiu albo szkody w mieniu, a w przypadku ich śmierci 

przyznawania odszkodowań członkom ich rodzin 

Ubezpieczyciel akceptuje sposób ustalania stopnia uszczerbku na zdrowiu oraz wysokości 
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świadczeń wskazany powyżej. 

D. Pozostałe warunki ubezpieczenia: 
1. Zakres terytorialny ubezpieczenia: teren całego świata 

2. Forma ubezpieczenia: grupowa imienna 

3. Liczba osób objętych ubezpieczeniem: 100 osób (wykaz imienny strażaków OSP będzie 

stanowił załącznik do umowy oraz zostanie przesłany drogą elektroniczną do Wykonawcy) 

4. Warunki szczególne obligatoryjne: 

4.1. Przyjęcie podanej klauzuli daty stempla bankowego lub pocztowego 

4.2. Przyjęcie podanej klauzuli czasu ochrony 

4.3. Przyjęcie podanej klauzuli nieściągania rat niewymagalnych 

4.4. Franszyza redukcyjna, integralna, udział własny – brak 

5. Warunki szczególne fakultatywne: 

5.1. Objęcie bezskładkowym ubezpieczeniem 5 nowych członków Ochotniczej Straży Pożarnej 

w okresie ubezpieczenia  

5.2. Przyjęcie podanej klauzuli funduszu prewencyjnego 

 


