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PROGRAM UBEZPIECZENIA „CONCORDIA SPÓŁDZIELCA”
Program ubezpieczenia „Concordia Spółdzielca” jest skierowany do przedsiębiorstw działających na zasadach prawa spółdzielczego.
§1
ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ
1. W zakresie Programu ubezpieczenia „Concordia Spółdzielca”, zwanym dalej „Programem”, Concordia Polska TUW udziela ochrony
ubezpieczeniowej w zakresie następujących ryzyk:
1) mienia od ognia i innych zdarzeń losowych (OG),
2) mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji (KR),
3) szyb i innych przedmiotów od stłuczenia (OG30),
4) odpowiedzialności cywilnej (OC),
5) sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk (EEI),
6) maszyn i urządzeń od awarii (OG16),
7) mienia w transporcie krajowym (CARGO),
8) auto casco pojazdów (ACK),
9) odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OCK),
10) assistance pojazdów (ASK),
11) następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów (NWK),
12) następstw nieszczęśliwych wypadków pracowników (NNW).
2. Objęcie ochroną ryzyk wymienionych w ust. 1 jest obligatoryjne za wyjątkiem ubezpieczeń, o których mowa w pkt 3), 7) do 11).
§2
PODSTAWA PRAWNA
1. Umowa ubezpieczenia w ramach Programu zawierana jest na podstawie:
1) Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Concordia Firma, zatwierdzonych uchwałą Zarządu Concordia Polska TUW z dnia 6 sierpnia 2015 r. (w
zakresie ubezpieczeń: mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji, szyb i innych
przedmiotów od stłuczenia, odpowiedzialności cywilnej, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, mienia w transporcie krajowym oraz maszyn i
urządzeń od awarii), mających zastosowanie do ubezpieczeń:
a) mienia od ognia i innych zdarzeń losowych (OG),
b) mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji (KR),
c) szyb i innych przedmiotów od stłuczenia (OG30),
d) odpowiedzialności cywilnej (OC),
e) sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk (EEI),
f) maszyn i urządzeń od awarii (OG16),
g) mienia w transporcie krajowym (CARGO);
2) Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Concordia Auto (w zakresie ubezpieczeń: Auto Casco - Rozdział II, Auto Assistance - Rozdział III, Następstw
nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów - Rozdział IV) obowiązujących od dnia 1 stycznia 2016 r., mających zastosowanie do
ubezpieczeń:
a) auto casco pojazdów (ACK),
b) assistance pojazdów (ASK),
c) następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów (NWK);
3) Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli
Komunikacyjnych, mającej zastosowanie do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OCK);
4) Ogólnych Warunków Ubezpieczenia stosowanych do umów ubezpieczenia grupowego i indywidualnego następstw nieszczęśliwych
wypadków zatwierdzonych uchwałą Zarządu Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z 24 lutego 2016 r. (w zakresie klauzuli 1
Śmierć Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku oraz klauzuli 12 Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie
nieszczęśliwego wypadku), mających zastosowanie do ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków pracowników (NNW)
z uwzględnieniem postanowień szczególnych zawartych w niniejszym Programie.
2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Programem, zastosowanie mają przepisy właściwych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.
§3
POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH UBEZPIECZEŃ:
W Umowach ubezpieczenia zawieranych na podstawie Programu, zastosowanie mają następujące warunki szczególne:
A. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych (OG).
1. Ochrona jest udzielana w zakresie zgodnym z § 29 ust. 1 pkt 2 OWU Concordia Firma.
2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie nabyte oraz przyjęte przez Ubezpieczonego w posiadanie zależne na podstawie umów leasingu,
najmu, dzierżawy, zastawu, agencji, komisu lub sprzedaży warunkowej, jeżeli wartość przedmiotu tych umów (majątku trwałego lub środków
obrotowych) stanowi podstawę ustalenia składki za ubezpieczenie. Wykaz mienia powinien być dołączony do wniosku o ubezpieczenie oraz
wniosku o rozliczenia składki. Warunkiem odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkodę w danym przedmiocie jest ujęcie go w wykazie mienia.
3. Dla budynków, budowli, maszyn, urządzeń i wyposażenia ubezpieczonych w wartości rzeczywistej, górną granicą odpowiedzialności Concordii jest
wartość ustalona na podstawie wyceny rzeczoznawcy. Wykaz mienia do ubezpieczenia (w tym budynków, budowli i innych środków trwałych)
załącza się do wniosku o ubezpieczenie lub noty o rozliczenie składki, z podaniem ich wartości ewidencyjnej brutto lub rzeczywistej.
4. Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone jest:
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1) mienie zbyte oraz przekazane przez Ubezpieczonego innym podmiotom, od momentu dokonania czynności prawnej rozporządzającej. W
odniesieniu do majątku trwałego, Ubezpieczonemu przysługuje prawo do zwrotu części składki za niewykorzystany okres ochrony zgodnie z
uregulowaniem § 12 ust. 8 OWU Concordia Firma, który zostanie rozliczony przy ustaleniu składki ostatecznej, zgodnie z zasadami wskazanymi
w § 4 ust. 4 pkt 2;
2) mienie osób trzecich przyjęte przez Ubezpieczonego w celu wykonania umowy (np. przechowania, składu, komisu).
5. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje, w ramach limitów sum ubezpieczenia zgodnych z OWU:
1) klauzulę ryzyka przepięcia (OG1),
2) klauzulę ryzyka rozmrożenia środków obrotowych (OG4B),
3) klauzulę mienia składowanego na placach składowych lub poza budynkami (OG8),
4) klauzulę automatycznego pokrycia mienia (OG10),
5) klauzulę Leeway (OG12),
6) klauzulę reprezentantów (OG13).
6. Nie stosuje się franszyzy redukcyjnej wskazanej w § 41 OWU Concordia Firma.
B. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji (KR).
1. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie nabyte oraz przyjęte przez Ubezpieczonego w posiadanie zależne na podstawie umów leasingu,
najmu, dzierżawy, zastawu, agencji, komisu lub sprzedaży warunkowej, jeżeli wartość przedmiotu tych umów (majątku trwałego lub środków
obrotowych) stanowi podstawę ustalenia składki za ubezpieczenie. Wykaz mienia powinien być dołączony do wniosku o ubezpieczenie oraz
wniosku o rozliczenia składki.
2. Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone jest:
1) mienie zbyte oraz przekazane przez Ubezpieczonego innym podmiotom, od momentu dokonania czynności prawnej rozporządzającej. W
odniesieniu do majątku trwałego, Ubezpieczonemu przysługuje prawo do zwrotu części składki za niewykorzystany okres ochrony zgodnie z
uregulowaniem § 12 ust. 8 OWU Concordia Firma, który zostanie rozliczony przy ustaleniu składki ostatecznej, zgodnie z zasadami wskazanymi
w § 4 ust. 4 pkt 2;
2) mienie osób trzecich przyjęte przez Ubezpieczonego w celu wykonania umowy (np. przechowania, składu, komisu).
3. Wartości pieniężne przechowywane poza schowkami i urządzeniami spełniającymi wymagania odpowiednich przepisów, tj. w kasach stalowych lub
kasach fiskalnych, są objęte ochroną do 3 000 zł (trzy tysiące złotych), niezależnie od innych posiadanych zabezpieczeń antywłamaniowych lokalu.
4. Odpowiedzialność Concordii za każde zdarzenie kradzieży z włamaniem jest ograniczona do wartości trzykrotności składki zaliczkowej za 12
miesięczny okres ubezpieczenia.
5. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje, w ramach limitów sum ubezpieczenia zgodnych z OWU:
1) klauzulę ubezpieczenia wartości pieniężnych w transporcie (KR1),
2) klauzulę Leeway (KR12),
3) klauzulę automatycznego pokrycia mienia (OG10), której zapisy stosuje się odpowiednio do ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem,
rabunku i dewastacji.
6. Nie stosuje się franszyzy redukcyjnej wskazanej w § 55 OWU Concordia Firma.
C. Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia (OG30).
Zakres ochrony jest zgodny z treścią klauzuli OG30 OWU Concordia Firma, z zastrzeżeniem limitu sumy ubezpieczenia wskazanego w polisie.
D. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC).
1. Suma gwarancyjna w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej wynosi 100 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w każdym kwartale
ubezpieczenia i odnosi się do zdarzeń ubezpieczeniowych mających miejsce w tym kwartale.
2. Suma gwarancyjna w kwartale ulega każdorazowemu zmniejszeniu o wysokość wypłaconego odszkodowania, aż do całkowitego wyczerpania.
3. Suma gwarancyjna co kwartał ulega odnowieniu do pełnej wysokości 100 000 zł.
4. Zakres ubezpieczenia OC można rozszerzyć o następujące klauzule, w treści zgodnie z OWU Concordia Firma:
- kl. 2A – rozszerzenie odpowiedzialności o szkody wyrządzone w nieruchomościach osób trzecich (OC najemcy nieruchomości),
- kl. 3A – rozszerzenie odpowiedzialności o szkody w rzeczach znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą Ubezpieczonego,
- kl. 5 – rozszerzenie odpowiedzialności o szkody wyrządzone pracownikom w następstwie wypadku przy pracy (OC pracodawcy),
- kl. 8 – rozszerzenie odpowiedzialności o szkody w rzeczach wniesionych (OC hotelarza),
- kl. 16 – rozszerzenie odpowiedzialności o szkody wyrządzone wadą produktu lub dostarczeniem przez Ubezpieczonego produktu innego niż
uzgodniono, a także o szkody wyrządzone w następstwie wykonania prac lub usług, w tym także powstałe po wykonaniu tych prac lub usług (OC za
produkt)
5. Limity odpowiedzialności w klauzulach oraz składka określone są w § 4 niniejszego Programu.
E. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego (EEI).
1. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje, w ramach limitów sum ubezpieczenia zgodnych z OWU:
1) klauzulę ubezpieczenia danych oraz zewnętrznych nośników danych (EEI1),
2) klauzulę ubezpieczenia sprzętu przenośnego poza miejscem ubezpieczenia na terenie EU (EEI101A),
3) klauzulę automatycznego pokrycia sprzętu elektronicznego (EEI10),
4) klauzulę Leeway (EEI12),
5) klauzulę reprezentantów (EEI13).
2. Nie stosuje się franszyzy redukcyjnej wskazanej w § 68 OWU Concordia Firma.
F. Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii (OG16).
Zakres ubezpieczenia jest zgodny z treścią klauzuli ubezpieczenia maszyn, urządzeń i aparatów od awarii i uszkodzeń (OG16) OWU Concordia Firma.
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G. Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym (CARGO).
Zakres ochrony jest zgodny z treścią klauzuli ubezpieczenia mienia w transporcie krajowym (CARGO) OWU Concordia Firma.
H. Ubezpieczenie Auto Casco (ACK).
1. Ochroną ubezpieczeniową mogą zostać objęte pojazdy, których okres eksploatacji nie przekracza 15 lat.
2. Wariant likwidacji szkód przyjmuje się:
1) serwisowy ze zniesioną amortyzacją - dla pojazdów z okresem eksploatacji do 10 lat,
2) kosztorysowy - dla pojazdów z okresem eksploatacji powyżej 10 lat.
3. Minimalna wartość pojazdu, który może zostać objęty ochroną ubezpieczeniową, wynosi 5 000 zł.
I. Ubezpieczenia Auto Assistance (ASK).
1. Ochroną mogą zostać objęte pojazdy osobowe oraz ciężarowe do 3,5 tony dopuszczalnej masy całkowitej.
2. Ochrona jest udzielana w zakresie:
1) Basic OC dla pojazdów objętych ubezpieczeniem OC pojazdów mechanicznych w Concordii,
2) Basic AC dla pojazdów objętych ubezpieczeniem ACK w Concordii.
3. Suma ubezpieczenia wynosi 5 000 zł na każde zdarzenie.
J. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów (NWK).
Suma ubezpieczenia wynosi 10 000 zł w razie uszczerbku na zdrowiu i śmierci, na każdą poszkodowaną osobę.
K. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków pracowników (NNW).
1. Ochroną ubezpieczeniową objęci są pracownicy ubezpieczanej Gminnej Spółdzielni zgłoszeni do ubezpieczenia na podstawie listy imiennej,
której wzór stanowi załącznik do niniejszych SWU.
2. We wniosku ubezpieczeniowym należy podać ilość pracowników ubezpieczanej Gminnej Spółdzielni zgłaszanych do ubezpieczenia.
3. Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta na rachunek osoby, która w dniu jej zawarcia nie ukończyła 70 roku życia.
4. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje Ubezpieczonych 24 godziny na dobę, na terenie całego świata.
5. Zakres ubezpieczenia obejmuje:
1) Śmierć Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku (klauzula 1),
2) Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku (klauzula 12).
6. Suma ubezpieczenia dla każdego z ryzyk - Śmierci w NW oraz ryzyka Trwałego uszczerbku – wynosi 5 000 zł na osobę.
§4
SPOSÓB NALICZANIA, OPŁACANIA I ROZLICZANIA SKŁADKI
1. Z zastrzeżeniem ust. 5, składka ustalana jest zaliczkowo, za okres 12 miesięcy udzielania ochrony ubezpieczeniowej.
2. Składka zaliczkowa płatna jest co kwartał, w czterech równych ratach, w wysokości i terminie ustalonym na polisie.
3. Składkę zaliczkową oblicza się w sposób następujący:
1) w odniesieniu do składek, których wysokość oblicza się jako iloczyn stawki składki oraz poziomu obrotów lub sprzedaży – składkę zaliczkową
oblicza się jako iloczyn stawki wskazanej w § 5 ust. 2 oraz zadeklarowanej przez Ubezpieczającego we wniosku ubezpieczeniowym łącznej
wartości (w rocznym okresie ubezpieczenia) planowanych obrotów brutto lub wartości sprzedaży brutto (czyli łącznie z podatkiem VAT) lub
sprzedaży wewnętrznej (czyli przesunięć z działalności produkcyjnej i hurtowej do własnej działalności handlowej) lub od wartości przychodów
wartości pieniężnych w kasach wyodrębnionych ewidencyjnie.
2) w odniesieniu do składek, których wysokość oblicza się jako iloczyn stawki składki oraz wartości ubezpieczanego majątku - składkę zaliczkową
oblicza się jako iloczyn stawki wskazanej w § 5 ust. 2 lub 3 oraz zadeklarowanej przez Ubezpieczającego we wniosku ubezpieczeniowym:
a) wartości brutto trwałych składników majątku własnego, zgodnie z ewidencją księgową oraz wartości brutto posiadanego majątku osób trzecich,
b) wartości rynkowej brutto pojazdów mechanicznych objętych ubezpieczeniem ACK, na dzień początku okresu ubezpieczenia danego pojazdu;
3) w odniesieniu do składek, których wysokość oblicza się jako iloczyn stawki kwotowej oraz ilości osób ubezpieczonych/przedmiotów ubezpieczenia
(ubezpieczenia NWK oraz NNW), składkę zaliczkową oblicza się jako iloczyn stawki kwotowej wskazanej w § 5 ust. 3 oraz zadeklarowanej przez
Ubezpieczającego we wniosku ubezpieczeniowym ilości osób ubezpieczonych/przedmiotów ubezpieczenia.
4. Rozliczenie składki zaliczkowej oraz ustalenie ostatecznej wysokości składki następuje w ciągu miesiąca po zakończeniu 12-miesięcznego okresu
ochrony ubezpieczeniowej, na następujących zasadach:
1) W odniesieniu do składek, których wysokość oblicza się jako iloczyn stawki składki oraz poziomu obrotów lub sprzedaży składka ostateczna
wyliczana jest na podstawie faktycznie zrealizowanych przez Ubezpieczonego w okresie ubezpieczenia obrotów brutto lub wartości sprzedaży
brutto (czyli łącznie z podatkiem VAT) lub sprzedaży wewnętrznej (czyli przesunięć z działalności produkcyjnej i hurtowej do własnej działalności
handlowej) od wartości przychodów wartości pieniężnych w kasach wyodrębnionych ewidencyjnie, wskazanych w nocie rozliczeniowej. Przy
czym:
a) pod uwagę brane są wartości na zakończenie każdego z kwartałów wchodzących w skład rocznego okresu ubezpieczenia,
b) składka ostateczna obliczana jest jako suma składek za każdy z kwartałów,
c) składkę za określony kwartał oblicza się jako iloczyn stawki składki oraz 1/4 poziomu obrotu lub sprzedaży na zakończenie tego kwartału;
d) w odniesieniu do składek za poszczególne kwartały mogą mieć zastosowanie różne poziomy zniżek lub zwyżek składki ze względu na
bezszkodowy/szkodowy przebieg ubezpieczenia, zgodnie z zasadami wskazanymi w § 5 ust. 4.
2) W odniesieniu do składek, których wysokość oblicza się jako iloczyn stawki składki oraz wartości ubezpieczanego majątku składka ostateczna
obliczana jest w oparciu o zmiany wartości majątku objętego ubezpieczeniem w okresie ubezpieczenia wynikające ze zbycia lub przekazania
objętego ochroną ubezpieczeniową majątku przez Ubezpieczonego innym podmiotom bądź nabycia lub objęcia w posiadanie przez
Ubezpieczonego nowego majątku, który został objęty ochroną na podstawie klauzul automatycznego pokrycia bądź na podstawie wniosku
Ubezpieczonego. Rozliczenie zostanie dokonane w oparciu o zasadę pro rata temporis – za każdy wykorzystany/niewykorzystany dzień ochrony
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ubezpieczeniowej przy uwzględnieniu okresów rozpoczęcia i zakończenia odpowiedzialności w odniesieniu do każdego składnika majątku, w
odniesieniu do którego w okresie ubezpieczenia ochrona ubezpieczeniowa wygasła bądź została udzielona.
3) Zasady określone w pkt 2) stosuje się odpowiednio do rozliczenia składki, której wysokość oblicza się jako iloczyn stawki kwotowej oraz ilości
osób ubezpieczonych/przedmiotów ubezpieczenia (ubezpieczenia NWK oraz NNW).
4) Jeżeli składka ostateczna jest większa niż składka zaliczkowa, Ubezpieczający obowiązany jest dopłacić różnicę w ciągu 21 dni od otrzymania
rozliczenia składki.
5) Jeżeli składka ostateczna jest niższa niż składka zaliczkowa, Ubezpieczający składa w terminie 21 dni wniosek o zwrot różnicy w składce lub o
zaliczenie różnicy w składce na poczet składki za kolejny okres ubezpieczenia.
5. W odniesieniu do składek, których wysokość ustalana jest jako iloczyn stawki składki oraz zadeklarowanej sumy ubezpieczenia, składka ma
charakter ostateczny i nie dokonuje się jej rozliczenia. Jeżeli jednak drodze ustaleń pomiędzy Stronami doszło do zmiany sumy ubezpieczenia w
okresie ubezpieczenia, bądź zmiany wysokości obniżki składki zgodnie z zasadami określonymi w § 5 ust. 4 pkt 3). dokonuje się rozliczenia składki
w oparciu o zasadę pro rata temporis za każdy dzień ochrony, w odniesieniu do okresów, w których obowiązywały poszczególne sumy
ubezpieczenia / wysokości obniżki składki. W takim przypadku mają zastosowanie zasady określone w ust. 4 pkt 2) do 5).
6. Składka należna za klauzule w ubezpieczeniu OC nie podlega rozliczeniu – jest składką ostateczną.
7. Przy obliczeniu składki zaliczkowej i składki ostatecznej stosuje się postanowienia dotyczące obniżek/podwyżek składki określone w § 5 ust. 4.
§5
TARYFA SKŁADEK
1. Przez składkę nominalną rozumie się składkę wyliczoną według stawek taryfowych określonych w ust. 2 i 3, bez uwzględniania obniżek lub
podwyżek składki, określonych w ust. 4.
2. Stawki taryfowe dla ustalenia składki nominalnej za roczny okres ubezpieczenia za ubezpieczenia określone w § 1 ust. 1 pkt 1) do 7) wynoszą:
Rodzaj ubezpieczenia

Przedmiot ubezpieczenia

Stawka łączna za wszystkie
rodzaje ubezpieczeń

Składka liczona od

(X)* - oznacza stawkę bez
ubezpieczenia mienia w transporcie
krajowym

mienie od ognia i innych
zdarzeń losowych (OG)
mienie od kradzieży z
włamaniem, rabunku i dewastacji
(KR)
mienie w transporcie krajowym
(CARGO)
(OC)

środki obrotowe
odpowiedzialność
cywilna

mienie od ognia i innych zdarzeń
majątek trwały
losowych (OG)
niepodlegający indywidualnej
mienie od kradzieży z
wycenie przez rzeczoznawcę
włamaniem, rabunku i dewastacji
(inny niż pojazdy
(KR)
mechaniczne)
sprzętu elektronicznego od
majątek trwały podlegający
wszystkich ryzyk (EEI)
indywidualnej wycenie przez
i urządzeń od awarii
rzeczoznawcę
(OG16)
(inny niż pojazdy
mechaniczne)
mienie od ognia i innych zdarzeń
losowych (OG)
mienie od kradzieży z
włamaniem, rabunku i dewastacji
(KR)

Sprzedaż brutto
do 1 000 000 zł - 0,16% (0,13%)*

od wartości sprzedaży brutto w detalu,
gastronomii, skupie i usługach

powyżej 1 000 000 zł - 0,14%
(0,11%)*
0,07% (0,05%)*

od wartości sprzedaży brutto w hurcie
(sprzedaż magazynowa i przesunięcia)

0,07% (0,05%)*

od wartości sprzedaży brutto w produkcji
(łącznie z przesunięciami z tej działalności
do działalności handlowej)

0,045%
0,07%

od wartości sprzedaży brutto w składnicach
maszyn i narzędzi rolniczych
od wyodrębnionej ewidencyjnie wartości
sprzedaży brutto usług przewozowospedycyjnych oraz hotelarskich

0,7%

od wartości brutto przychodów z działalności
pozagospodarczej

0,7%

od wartości majątku brutto zgodnie z
wartościami wynikającymi z ewidencji
księgowej

mienie użytkowane na rachunek
własny - 0,13%,

od wartości majątku brutto zgodnie z wyceną
rzeczoznawcy

mienie wydzierżawione
innym podmiotom - 0,22%;

gotówka
(ubezpieczenie w systemie
sum zmiennych)

0,037%

od wartości przychodów wartości
pieniężnych w kasach wyodrębnionych
ewidencyjnie

gotówka
(ubezpieczenie na pierwsze
ryzyko)

do 10 000 zł sumy ubezpieczenia 1,00%,

od sumy ubezpieczenia - w przypadku
odrębnego zadeklarowania sumy
ubezpieczenia

do 20 000 zł sumy ubezpieczenia 0,70%,
do 30 000 zł sumy ubezpieczenia 0,55%

szyby i inne przedmioty od
stłuczenia (OG30)
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klauzula 2A w ubezpieczeniu OC

OC najemcy nieruchomości

limit 20 000 zł - składka 80 zł

ustalona kwotowo

limit 40 000 zł – składka 120 zł
limit 60 000 zł – składka 150 zł
klauzula 3A w ubezpieczeniu OC

OC za szkody w rzeczach w
pieczy

limit 100 000 zł – składka 200 zł
limit 20 000 zł - składka 150 zł

ustalona kwotowo

limit 40 000 zł – składka 280 zł
limit 60 000 zł – składka 380 zł

klauzula 5 w ubezpieczeniu OC

OC pracodawcy

limit 100 000 zł – składka 450 zł
limit 20 000 zł - składka 160 zł

ustalona kwotowo

limit 40 000 zł – składka 200 zł
limit 60 000 zł – składka 320 zł
klauzula 8 w ubezpieczeniu OC

OC hotelarza

limit 100 000 zł – składka 550 zł
limit 20 000 zł - składka 150 zł

ustalona kwotowo

limit 30 000 zł – składka 200 zł
limit 40 000 zł – składka 250 zł
klauzula 16 w ubezpieczeniu OC

OC produkt/usługa

limit 50 000 zł – składka 300 zł
limit 20 000 zł - składka 200 zł

ustalona kwotowo

limit 40 000 zł – składka 260 zł
limit 60 000 zł – składka 350 zł
limit 100 000 zł – składka 500 zł
3. Stawki taryfowe dla ustalenia składki nominalnej za roczny okres ubezpieczenia za ubezpieczenia określone w § 1 ust. 1 pkt 8) do 11) wynoszą:
Rodzaj ubezpieczenia
auto casco pojazdów (ACK)
assistance pojazdów (ASK)

Przedmiot ubezpieczenia

Stawka za wszystkie rodzaje ubezpieczeń

Składka liczona od

pojazdy mechaniczne

w jednostce, w której nie wystąpiły szkody**
ACK w roku poprzedzającym zawarcie Umowy
ubezpieczenia - 2,50%,

od wartości rynkowej pojazdów
mechanicznych

w jednostce, w której wystąpiły w roku
poprzedzającym zawarcie Umowy
ubezpieczenia szkody** z tytułu ACK, lecz nie
przekroczyły 3-krotnej wartości składki za
ubezpieczenie ACK/ASK - 3,50%,
w jednostce, w której wystąpiły w roku
poprzedzającym zawarcie Umowy
ubezpieczenia szkody z tytułu ACK**
przekraczające 3-krotną wartość składki za
ubezpieczenie ACK/ASK - 5,50%
następstwa nieszczęśliwych
wypadków kierowcy i pasażerów
(NWK)

następstwa nieszczęśliwych
wypadków

52 zł

za każdy pojazd

następstwa nieszczęśliwych
wypadków pracowników (NNW)

następstwa nieszczęśliwych
wypadków

32 zł

za każdego Ubezpieczonego

** Przez szkody w ubezpieczeniu ACK rozumie się łączną wartość odszkodowań wypłaconych przez zakład ubezpieczeń (zarówno Concordia Polska TUW jak i inny
zakład ubezpieczeń, który udzielał Ubezpieczonemu ochrony ubezpieczeniowej w poprzednim okresie ubezpieczenia) ze zdarzeń, które miały miejsce w danym
okresie ubezpieczenia.

4. W odniesieniu do składki, o której mowa w ust. 2 stosuje się następujące zasady dotyczące obniżek lub podwyżek składki:
1) składkę nominalną obniża się jednostkom, w których w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających zawarcie umowy ubezpieczenia,
szkodowość liczona w stosunku do wartości nominalnej składki wyniosła:
a) mniej niż 50% - o 30%, z zastrzeżeniem pkt 2) (zniżki nie kumulują się)
b) mniej niż 60% - o 20%,
c) mniej niż 70% - o 15%,
d) mniej niż 80% - o 10%;
2) w przypadku, gdy szkodowość liczona w stosunku do wartości nominalnej składki była niższa niż 50%:
a) w ostatnich 24 miesiącach poprzedzających zawarcie Umowy – składkę nominalną obniża się o 40%,
b) w ostatnich 36 miesiącach poprzedzających zawarcie Umowy – składkę nominalną obniża się o 50%;
3) w przypadku, gdy w okresie pierwszych 6 miesięcy okresu ubezpieczenia szkodowość liczona w stosunku do wartości nominalnej przekroczyła
100%, wskaźniki obniżek o których mowa w pkt 1) lub 2) za kolejny sześciomiesięczny okres ubezpieczenia ulegają zmniejszeniu o 50%, co
zostanie uwzględnione przez Ubezpieczyciela przy wyliczeniu ostatecznej wysokości składki zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 4;
4) składkę nominalną podwyższa się jednostkom, w których w ostatnim 12 miesięcznym okresie ubezpieczenia, poprzedzających zawarcie Umowy
ubezpieczenia, szkodowość liczona w stosunku do wartości nominalnej składki wyniosła:
a) od 201 do 300% - o 50%,
b) od 301 do 400% - o 70%,

CSP/SWU/16/02

CONCORDIA SPÓŁDZIELCA

6z7

PROGRAM UBEZPIECZENIA „CONCORDIA SPÓŁDZIELCA”
c) powyżej 401% - o 100%;
5) przez szkodowość rozumie się łączną wartość odszkodowań wypłaconych przez zakład ubezpieczeń (zarówno Concordia Polska TUW, jak i inny
zakład ubezpieczeń, który udzielał Ubezpieczonemu ochrony ubezpieczeniowej w poprzednim okresie ubezpieczenia) ze zdarzeń, które miały
miejsce w danym okresie ze wszystkich ubezpieczeń, których dotyczy składka nominalna wskazana w Tabeli w ust. 2.
§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Program obowiązuje od dnia 20 czerwca 2016 roku.
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