
Załącznik nr 6  

 

Procedura likwidacji szkód 

 

1. Postanowienia ogólne 

1.1. O ile nic odmiennego nie zostało ustalone w Opisie Przedmiotu Zamówienia lub Generalnej 

Umowie Ubezpieczenia, prowadzenie przez Wykonawcę likwidacji szkód odbywać się będzie 

zgodnie z niniejszymi postanowieniami.  

1.2. Ogólne Warunki Ubezpieczenia przywołane w ofercie Wykonawcy nie będą miały 

zastosowania do kwestii określonych odmiennie w niniejszych postanowieniach. 

1.3. Ustala się, iż wszelkie czynności dotyczące szkód i roszczeń po stronie Zamawiającego mogą 

być realizowane bezpośrednio przez Zamawiającego oraz/lub przez brokera 

ubezpieczeniowego Zamawiającego, działającego w imieniu i na rzecz Zamawiającego.  

 

2. Osoby dedykowane dla likwidacji szkód 

2.1. Wykonawca, w terminie 14 dni roboczych od podpisania Generalnej Umowy Ubezpieczenia,  

zobowiązany jest do wyznaczenia dedykowanych likwidatorów dla obsługi szkód i roszczeń, 

w szczególności: 

2.1.1. co najmniej jednego likwidatora do obsługi szkód osobowych w zakresie odpowiedzialności 

cywilnej Zamawiającego; 

2.1.2. co najmniej dwóch likwidatorów wyznaczonych  do obsługi szkód innych, niż szkody osobowe 

w zakresie odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego; 

2.1.3. co najmniej jednego likwidatora wyznaczonego do obsługi szkód w mieniu Zamawiającego. 

2.2. Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia co najmniej jednej dedykowanej osoby do 

koordynacji postępowań likwidacyjnych prowadzonych przez Wykonawcę, nadzorującej i 

kontrolującej przebieg tych postępowań oraz pracę likwidatorów wskazanych w pkt. 2.1. 

2.3. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu następujących danych osób 

dedykowanych: 

2.3.1. imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe; 

2.3.2. adres imienny poczty elektronicznej; 

2.3.3. numer telefonu stacjonarnego oraz komórkowego. 

2.4. W przypadku zaistnienia konieczności zmiany osoby dedykowanej, w tym dokonania takiej 

zmiany na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego 

poinformowania Zamawiającego o nowej osobie dedykowanej wraz z podaniem danych 

wskazanych w pkt. 2.3. 

2.5. Ustala się, iż Wykonawca będzie odpowiedzialny za organizację pracy osób dedykowanych i 

nie będzie uprawniony do powoływania się na jakiekolwiek okoliczności związane z 

nieobecnością lub brakiem kontaktu z osobami dedykowanymi. 

 

3. Korespondencja w sprawie szkód 

3.1. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania adresu poczty elektronicznej dedykowanego dla 

zgłaszania zawiadomień o zdarzeniach szkodowych oraz prowadzenia korespondencji w 

sprawie szkód. 

3.2. Zgłaszanie zawiadomień o zdarzeniach szkodowych dokonywane będzie w formie 

elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany przez Wykonawcę. 

3.3. W przypadku wyznaczenia przez Wykonawcę likwidatora odpowiedzialnego za dane 

postępowanie likwidacyjne, wszelkie informacje i dokumenty mogą być przekazywane na 

imienny adres poczty elektronicznej takiego likwidatora ze skutkiem wobec Wykonawcy.  



3.4. W przypadku wyznaczenia przez Wykonawcę niezależnego rzeczoznawcy, wszelkie 

informacje i dokumenty mogą być przekazywane na adres poczty elektronicznej wskazany 

przez takiego rzeczoznawcę ze skutkiem wobec Wykonawcy. 

3.5. O ile nic odmiennego nie zostało ustalone: 

3.5.1. wszelkie dokumenty dotyczące postępowań likwidacyjnych, w tym zawiadomienia o 

zdarzeniach szkodowych oraz informacje i dokumenty pochodzące od osób trzecich i 

przekazywane Zamawiającemu mogą być przesyłane w formie elektronicznej w postaci 

wiadomości pocztowych, skanów dokumentów oraz plików cyfrowych (graficznych, 

tekstowych, multimedialnych etc.); 

3.5.2. decyzje wydane przez Wykonawcę w danym postępowaniu likwidacyjnym przekazywane są 

Zamawiającemu w formie skanów za pośrednictwem brokera ubezpieczeniowego 

Zamawiającego. 

3.5.3. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przekazywania do brokera 

ubezpieczeniowego Zamawiającego wszelkich decyzji wydanych przez Wykonawcę, tj. tego 

samego dnia roboczego, w którym zostały one wydane. 

3.5.4. w odniesieniu do korespondencji i dokumentacji dotyczącej postępowań likwidacyjnych, taka 

korespondencja będzie prowadzona przez Wykonawcę z brokerem ubezpieczeniowym 

Zamawiającego, który będzie odpowiedzialny za przekazywanie takiej korespondencji do 

Zamawiającego. 

3.6. Ustala się, iż Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, zobowiązany będzie do bezpłatnego 

udostępnienia całości dokumentacji dotyczącej danego postępowania likwidacyjnego w formie 

elektronicznej, w tym raportów, analiz i opinii wydanych na potrzeby danego postępowania 

likwidacyjnego przez podmioty działające na zlecenie Wykonawcy, w szczególności 

niezależnych rzeczoznawców. 

3.7. Ustala się, iż w przypadku objęcia określonych dokumentów przez Zamawiającego klauzulą 

tajemnicy przedsiębiorstwa, takie dokumenty mogą być przekazywane Wykonawcy oraz/lub 

podmiotom działającym w imieniu i na rzecz Wykonawcy w formie papierowej z 

uwzględnieniem zasad obiegu takich dokumentów ustalonych przez Zamawiającego.  

 

4. Terminy ogólne dla postępowań likwidacyjnych 

4.1. Wykonawca zobowiązany jest do wydania decyzji o wypłacie odszkodowania lub decyzji o 

odmowie wypłaty odszkodowania w terminach określonych w art. 817 § 1 oraz 2 Kodeksu 

cywilnego.  

4.2. W przypadku braku możliwości ustalenia przez Wykonawcę okoliczności koniecznych do 

ustalenia jego odpowiedzialności z umowy ubezpieczenia albo wysokości odszkodowania w 

terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zdarzeniu szkodowym, Wykonawca 

zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu pisemnej informacji wraz z uzasadnieniem, 

wskazującej na okoliczności uniemożliwiające wydanie decyzji oraz zawierającej wykaz 

dokumentów i informacji, które są niezbędne dla wydania decyzji, a które nie zostały 

przekazane do Wykonawcy przez Zamawiającego lub inne osoby, instytucje bądź organy. 

4.3. W przypadku uzyskania przez Wykonawcę dokumentów i informacji niezbędnych do ustalenia 

jego odpowiedzialności z umowy ubezpieczenia albo wysokości odszkodowania, Wykonawca 

zobowiązany jest do niezwłocznego wydania decyzji w tej sprawie, nie później niż w terminach 

ustawowych. W przypadkach spornych, termin na wydanie decyzji biegnie od daty 

potwierdzenia z Wykonawcą posiadania przez niego wszystkich niezbędnych dokumentów i 

informacji.  

4.4. Odpowiednie zastosowanie mają postanowienia Opisu Przedmiotu Zamówienia odnoszące 

się do wypłaty przez Wykonawcę bezspornej kwoty świadczenia. 

4.5. Ustala się, iż w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminów ustawowych, 

Wykonawca nie będzie uchylał się od uznania roszczenia o zapłatę odsetek za opóźnienie 

zgodnie z art. 481 Kodeksu cywilnego, jeżeli takie roszczenie zostanie zgłoszone do 

Wykonawcy przez uprawnioną do tego osobę. 



 

5. Stanowisko w kwestii potwierdzenia odpowiedzialności z umowy ubezpieczenia  

5.1. W przypadku szkód w mieniu Zamawiającego o szacunkowej wartości nie mniejszej, niż 

1.000.000 PLN, Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest do zajęcia 

pisemnego stanowiska w kwestii potwierdzenia istnienia odpowiedzialności polisowej 

Wykonawcy co do zasady, jeszcze przed ustaleniem bezspornej lub ostatecznej wysokości 

szkody. 

5.2. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania takiego pisemnego stanowiska w terminie 14 

dni roboczych od dnia otrzymania żądania Zamawiającego pod warunkiem, iż dokumenty i 

informacje zebrane w trakcie postępowania likwidacyjnego będą uzasadniały możliwość 

zajęcia takiego stanowiska. 

5.3. Poprzez stanowisko w kwestii potwierdzenia odpowiedzialności z umowy ubezpieczenia 

uznaje się pisemne potwierdzenie Wykonawcy istnienia odpowiedzialności polisowej w 

odniesieniu do danej szkody. W przypadku braku możliwości zajęcia takiego stanowiska, 

Wykonawca zobowiązany jest w terminie określonym w pkt 5.2 do pisemnego uzasadnienia 

braku możliwości zajęcia takiego stanowiska wraz z podaniem zakresu lub rodzaju informacji 

i dokumentów niezbędnych dla potwierdzenia jego odpowiedzialności z umowy ubezpieczenia 

co do zasady. 

 

6. Zasady postępowania likwidacyjnego w odniesieniu do szkód i roszczeń w zakresie 

odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego. 

6.1. Poprzez zawiadomienie o zdarzeniu szkodowym przekazywane przez Zamawiającego uznaje 

się zawiadomienie o roszczeniu skierowanym wobec Zamawiającego, informację o szkodzie 

wyrządzonej przez Zamawiającego osobie trzeciej lub informację o uzasadnionym 

prawdopodobieństwie powstania szkody lub skierowania roszczenia wobec Zamawiającego. 

6.2. Niezwłocznie, tj. nie później niż następnego roboczego po otrzymaniu zawiadomienia o 

zdarzeniu szkodowym, Wykonawca zobowiązany jest do rejestracji zdarzenia szkodowego, 

nadania numeru szkody oraz wyznaczenia osoby prowadzącej postępowanie likwidacyjne, jak 

również do przekazania brokerowi ubezpieczeniowemu Zamawiającego powyższych 

informacji. 

6.3. Niezwłocznie, tj. nie później, niż 4 dni robocze po otrzymaniu zawiadomienia o zdarzeniu 

szkodowym, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania brokerowi ubezpieczeniowemu 

Zamawiającego wykazu dokumentów i informacji niezbędnych ze strony Zamawiającego dla 

prowadzenia postępowania likwidacyjnego. 

6.4. W odniesieniu do oględzin miejsca szkody zastosowanie mają następujące postanowienia: 

6.4.1. O ile Zamawiający nie zgłosi żądania przeprowadzenia przez Wykonawcę oględzin miejsca 

lub przedmiotu szkody z udziałem przedstawiciela Wykonawcy lub rzeczoznawcy z 

zewnętrznej firmy współpracującej z Wykonawcą powołanego przez Wykonawcę, 

przeprowadzenie oględzin miejsca szkody uzależnione jest od stanowiska Wykonawcy. 

6.4.2. Wykonawca upoważniony jest do odstąpienia od przeprowadzenia oględzin w uzasadnionych 

przypadkach, w szczególności gdy na podstawie dokumentacji przekazanej przez 

Zamawiającego wraz z zawiadomieniem o zdarzeniu szkodowym, okoliczności szkody nie 

budzą uzasadnionych wątpliwości, a wysokość szkody może zostać ustalona na podstawie 

kosztorysów lub dokumentów finansowych przekazanych w terminie późniejszym 

6.4.3. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania stanowiska w kwestii przeprowadzenia 

oględzin wraz z wykazem dokumentów i informacji oraz w terminie wskazanym w pt. 6.3 

powyżej. 

6.4.4. Każdorazowo w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego żądania przeprowadzenia przez 

Wykonawcę oględzin miejsca lub przedmiotu szkody, Wykonawca zobowiązany jest 

niezwłocznie, tj. najpóźniej 3 dnia roboczego od dnia zgłoszenia takiego żądania do zlecenia 



przeprowadzenia oględzin oraz poinformowania brokera ubezpieczeniowego Zamawiającego 

o takim fakcie w tym samym terminie. 

6.4.5. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego żądania przeprowadzenia przez Wykonawcę 

oględzin miejsca lub przedmiotu szkody opartego na żądaniu osoby poszkodowanej, oprócz 

obowiązków informacyjnych wobec Zamawiającego określonych w pkt. 6.4. powyżej, 

Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego kontaktu z osobą poszkodowaną za 

pośrednictwem telefonu lub korespondencji elektronicznej, o ile Wykonawca jest w posiadaniu 

takich danych kontaktowych do osoby poszkodowanej. 

6.4.6. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności z uwagi na rodzaj, specyfikę lub 

przewidywaną wysokość szkody, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego podjęcia 

decyzji o przeprowadzeniu oględzin miejsca lub przedmiotu szkody. 

6.4.7. W przypadku zaistnienia konieczności przeprowadzenia dodatkowych (kolejnych) oględzin 

miejsca lub przedmiotu szkody postanowienia niniejszego pkt. 6.4 będą miały odpowiednie 

zastosowanie. 

6.4.8. Ustala się, iż w przypadku podjęcia przez Wykonawcę decyzji o braku przeprowadzenia 

oględzin miejsca lub przedmiotu szkody, wszelkie negatywne konsekwencje braku oględzin 

nie będą obciążały Zamawiającego, w szczególności Wykonawca nie będzie uprawiony do 

podjęcia decyzji o odmowie wypłaty odszkodowania z powołaniem się na brak ustalenia 

okoliczności i rozmiaru szkody. 

6.5. W zakresie dokumentów i informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania 

likwidacyjnego Wykonawca nie jest uprawniony do uzależnienia wydania decyzji w sprawie 

wypłaty odszkodowania od przekazania przez Zamawiającego jakichkolwiek dokumentów lub 

informacji, które nie zostały udostępnione Zamawiającemu przez osoby trzecie bądź wymogu 

uzyskania przez Zamawiającego jakichkolwiek dokumentów lub informacji od jakiejkolwiek 

strony trzeciej. 

6.6. W przypadku przedstawienia przez Zamawiającego stanowiska w kwestii przyjęcia lub 

odrzucenia jego odpowiedzialności cywilnej za dane zdarzenie szkodowe, Wykonawca nie 

jest związany takim stanowiskiem, jednakże przed podjęciem decyzji o wypłacie 

odszkodowania lub odmowie wypłaty odszkodowania zobowiązany jest do wnikliwego 

rozważania okoliczności wskazywanych przez Zamawiającego  

6.7. Ustala się, iż w ramach postępowania likwidacyjnego Wykonawca zobowiązany jest do 

ustalenia lub wykluczenia odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego co do zasady, 

niezależnie od istnienia jakichkolwiek przesłanek wyłączających odpowiedzialność 

Wykonawcy z umowy ubezpieczenia Wykonawcy oraz niezależnie od tego, czy faktyczna 

wysokość szkody nie przekracza wysokości mającej zastosowanie franszyzy lub udziału 

własnego. Takie okoliczności zawarte będą w uzasadnieniu decyzji wydanej przez 

Wykonawcę. 

6.8. Ustala się, iż w odniesieniu do zasad ustalenia faktycznej wysokości szkody oraz ustalenia 

ostatecznej wysokości odszkodowania Wykonawca nie będzie powoływał się na jakiekolwiek 

wskaźniki branżowe dotyczące kosztów materiałów, prac i usług, jeżeli wysokość szkody 

będzie potwierdzona kosztorysami lub dokumentami finansowymi potwierdzającymi koszt 

materiałów, prac i usług. Wykonawca uprawniony jest do weryfikacji takich kosztorysów i 

dokumentów finansowych. Powyższe ograniczenia nie dotyczą szacowania bezspornej kwoty 

odszkodowania. 

6.9. W przypadku całkowitego lub częściowego naprawienia, szkody wyrządzonej osobie trzeciej 

bezpośrednio przez i na koszt Zamawiającego lub pokryciu całości lub części kosztów przez 

Zamawiającego w związku ze szkodą, w tym kosztów wynikających z dokumentów 

finansowych wystawionych przez osoby lub podmioty zaangażowane w naprawienie szkody, 

Wykonawca zobowiązany będzie do wypłaty odszkodowania na rzecz Zamawiającego w 

zakresie powyżej wskazanych kosztów, o ile będą one mieściły się w zakresie 

odpowiedzialności z umowy ubezpieczenia, w szczególności będą się mieściły w zakresie cen 

występujących na rynku. 



6.10. W przypadku otrzymania przez Wykonawcę jakiegokolwiek roszczenia osoby trzeciej, w tym 

roszczenia opartego na postanowieniach art. 822 § 4 lub art. 828 Kodeksu cywilnego, 

Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, tj. nie później niż 5 dni roboczych od dnia 

otrzymania roszczenia do poinformowania brokera ubezpieczeniowego Zamawiającego o 

takim roszczeniu oraz przekazania wszystkich dokumentów uzyskanych przez Wykonawcę w 

związku z takim roszczeniem.  

6.11. Postanowienia określone w pkt. 6.10 powyżej będą miały odpowiednie zastosowanie w 

przypadku otrzymania przez Wykonawcę reklamacji osoby poszkodowanej lub wystąpienia 

przez osobę trzecią wobec Wykonawcy z pozwem w postępowaniu sądowym lub 

arbitrażowym, w tym w ramach postępowania odwoławczego. 

6.12. Ustala się, iż wszystkie decyzje wydane przez Wykonawcę w związku z postępowaniami 

likwidacyjnymi, w tym również pisma kierowane przez Wykonawcę do osoby poszkodowanej 

w zakresie odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego oznaczone będą do wiadomości 

Zamawiającego oraz przekazywane do brokera ubezpieczeniowego Zamawiającego. 

 

7. Zasady postępowania likwidacyjnego w odniesieniu do szkód w mieniu 

Zamawiającego. 

7.1. Poprzez zawiadomienie o zdarzeniu szkodowym przekazywane przez Zamawiającego uznaje 

się informację o szkodzie powstałej w mieniu Zamawiającego, niezależnie od przyczyny 

szkody. 

7.2. Niezwłocznie, tj. nie później niż następnego roboczego po otrzymaniu zawiadomienia o 

zdarzeniu szkodowym, Wykonawca zobowiązany jest do rejestracji zdarzenia szkodowego, 

nadania numeru szkody oraz wyznaczenia osoby prowadzącej postępowanie likwidacyjne, jak 

również do przekazania brokerowi ubezpieczeniowemu Zamawiającego powyższych 

informacji. 

7.3. Niezwłocznie, tj. nie później, niż 4 dni robocze po otrzymaniu zawiadomienia o zdarzeniu 

szkodowym, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania brokerowi ubezpieczeniowemu 

Zamawiającego wykazu dokumentów i informacji niezbędnych ze strony Zamawiającego dla 

prowadzenia postępowania likwidacyjnego. Jeżeli sporządzenia takiego wykazu uzależnione 

jest od przeprowadzenia oględzin miejsca lub przedmiotu szkody, termin wskazany w zdaniu 

poprzedzającym biegnie od dnia przeprowadzenia takich oględzin. 

 

8. Raporty szkodowe. 

 

8.1 Wykonawca, w terminie 14 dni kalendarzowych po zakończeniu każdego kwartału w danym 

okresie polisowym, zobowiązany jest do sporządzania i przekazywania do Brokera 

ubezpieczeniowego Zamawiającego raportów szkodowych obejmujących dane dotyczące 

liczby szkód i roszczeń, wysokości wypłat odszkodowań oraz założonych rezerw. Wzór takiego 

raportu zostanie ustalony w terminie 14 dni od daty podpisania Generalnej Umowy 

Ubezpieczenia. 

8.2 Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do przekazywania dodatkowych 

raportów szkodowych w innych terminach, niż określone zgodnie z pkt. 8.1. 

8.2 Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do przekazywania informacji o 

postępowaniach regresowych prowadzonych przez Wykonawcę wobec osób trzecich, w 

odniesieniu do szkód i roszczeń, co do których Wykonawca wszedł w prawa regresowe.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


