
    CZEŚĆ IV ZAMÓWIENIA 
 

1. UBEZPIECZENIE KOSZTÓW LECZENIA W RUCHU ZAGRANICZNYM  
Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie kosztów leczenia w ruchu zagranicznym, 
assistance,  akcji ratowniczej i kosztów poszukiwania Osoby podlegające ubezpieczeniu:  

a) pracownicy Urzędu Morskiego w Gdyni oraz osoby przebywające na jednostkach 
pływających Urzędu Morskiego w Gdyni lub jednostka należących do innego armatora,                
w podróży służbowej oraz powrotu z podróży służbowej. 

b)  ubezpieczenie ma pokrywać wypadki i zdarzenia podczas podróży służbowej oraz powrotu 
z podróży służbowej. Podróż rozpoczyna się w momencie opuszczenia siedziby 
Zamawiającego lub miejsca zamieszkania podróżującego, a kończy się w momencie 
przekroczenia progu budynku siedziby Zamawiającego lub miejsca zamieszkania (domu 
lub mieszkania). 

c)  maksymalny czas podróży – nie stosuje się ograniczenia czasowego trwania podróży,                      
w szczególności dotyczy to rejsów statkami, dla podróży przy wykorzystaniu innych 
środków komunikacyjnych maksymalny czas jednej podróży nie może przekroczyć                 
60 dni. 

2.          Zakres terytorialny ubezpieczenia: cały świat. 
3.          Przedmiot Ubezpieczenia: 
             Koszty leczenia w ruchu zagranicznym, assistance, koszty akcji ratowniczej i koszty 

poszukiwania – zakres zgodny z OWU ubezpieczyciela maksymalny, z włączeniem 
chorób przewlekłych lub wcześniej zdiagnozowanych oraz podczas wykonywania pracy 
niezależnie od wieku podróżującego. 

4.     Suma ubezpieczenia: równowartość 30.000 Euro/na osobę (słownie: trzydzieści 
tysięcy euro/osobę) oraz NNW 15.000 zł, wypłata 1% sumy ubezpieczenia za 1% 
trwałego uszczerbku. 

5.         Przewidywana (szacunkowa) ilość osobodni do rozliczenia w 2018r.  
              - 500 osobodni. 
6.          Minimalny zakres ubezpieczenia powinien obejmować – zakres pełny wg OWU  

Wykonawcy,  z zastrzeżeniem, że wysokość świadczeń nie powinna być mniejsza 
dla: 

6.1 Koszy leczenia 30.000 EURO, w tym: - koszty leczenia chorób przewlekłych                         
lub wcześniej zdiagnozowanych do kwoty   30.000 EURO ,  

6.2 leczenie stomatologiczne do 100 Euro, 
6.3 Assistance do kwoty 30.000 Euro,  
6.4 transport ubezpieczonego do RP,  
6.5 całodobowy dostęp do telefonicznego centrum alarmowego 
6.6 dostarczenie leków zastępczych zaginionych w podróży,  
6.7 transport zwłok ubezpieczonego do RP lub pochówek za granicą,  
6.8 koszty poszukiwania lub akcji ratowniczej –limit do 5.000 Euro 
6.9 ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) 
6.10 ubezpieczeni również w wieku powyżej 65(statystyki ubezpieczonych w wyjazdach 

dotychczasowych wynoszą ca 25 % wykorzystanych osobodni). 
6.11 zakresem ubezpieczenia objęte są wszystkie osoby zgłoszone do ubezpieczenia 

niezależnie od stosunku prawnego łączącego Urząd Morski w Gdyni  z tymi osobami.   
6.12 Odpowiedzialność Ubezpieczyciela trwa do końca podróży również  po zakończonym 

okresie ubezpieczenia wskazanym w polisie ubezpieczeniowej pod warunkiem, że 
rozpoczęcie podróży nastąpiło w okresie ubezpieczenia. 

     7.          Umowa powinna być w formie polisy otwartego pokrycia. 
     8.          Dodatkowe wymagania Zamawiającego: 



8.1 Wykonawca wystawi polisę otwartego pokrycia ze składką zaliczkową                                    
w wysokości 100% przewidywanego rocznego kosztu ubezpieczenia do dnia                                
15 stycznia  2018 r. 

8.2 Wszelkie płatności wynikające m.in. z konieczności dopłaty składek, oraz innych 
rozliczeń dokonywane będą w systemie pro rata temporis za każdy osobodzień ochrony 
ubezpieczeniowej. 

8.3 Rozliczenia będą dokonywane w złotych polskich .  
8.4 Raportowanie wykorzystanych osobodni w formie wiadomości e-mail lub za 

pośrednictwem poczty, w terminach do 10-go każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. 
8.5 Raportowanie przez Zamawiającego z wyszczególnieniem imienia i nazwiska osoby 

ubezpieczonej, Nr PESEL, adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, daty 
rozpoczęcia podróży i jej powrotu.  

8.6 Franszyzy i udziały – brak stosowania jakichkolwiek potrąceń, franszyz lub udziałów. 
 

9.   Klauzule fakultatywne dla Części IV Zamówienia – w nawiasie zaznaczono ilość 
punktów, która zostanie przyznana wykonawcy  za włączenie klauzuli w zakres 
ubezpieczenia – ubezpieczenia kosztów leczenia w ruchu zagranicznym 

 
9.1. Klauzula początku odpowiedzialności – strony umów ustalają, że: początek 

okresu odpowiedzialności Wykonawcy jest tożsamy z początkiem okresu 
ubezpieczenia również przed opłaceniem składki.      ( pkt. 3 ) 

 
9.2. Klauzula bezgotówkowego pokrycia świadczeń medycznych – strony umowy 

ustalają że: na wniosek ubezpieczonego Wykonawca zorganizuję                  i 
pokryje koszty  bezpośrednio z podmiotem świadczącym usługi medyczne lub 
inne usługi wynikające z zakresu ubezpieczenia.  ( pkt. 7 ) 

 
9.3. Klauzula zwiększonych kosztów poszukiwania i ratownictwa - strony umowy 

ustalają że: Wykonawca pokryje dodatkowe koszty poszukiwania lub 
ratownictwa do kwoty łącznej nie przekraczającej kwoty 20.000 Euro  ( pkt. 
5)  

 
9.4. Klauzula zwiększonych świadczeń z tytułu Następstw Nieszczęśliwych 

Wypadków - strony umowy ustalają że: Wykonawca wypłaci dodatkowe 
świadczenie z tytułu wypadku podczas podróży zagranicznej                         w 
kwocie 10.000 zł w formie  ryczałtowej w przypadku, gdy ubezpieczony 
dozna na skutek nieszczęśliwego wypadku minimum 20%  uszczerbku na 
zdrowiu.  ( pkt. 5)  

 
 
 10.  Klauzule serwisu posprzedażowego - w nawiasie zaznaczono ilość    punktów, która 

zostanie przyznana wykonawcy za włączenie klauzuli  w zakres ubezpieczenia. 
 

10.1. Klauzula dedykowanego koordynatora - Wykonawca ustanowi dedykowaną 
osobę, która będzie odpowiedzialna za  koordynację likwidacji szkód we wszystkich 
zakresach objętych zadaniem i będzie dostępna dla Zamawiającego od poniedziałku 
do piątku w godzinach od 8-15 przez cały czas wykonywania zamówienia.  O 
każdej zmianie dedykowanej osoby Wykonawca będzie informował Zamawiającego 
z tygodniowym wyprzedzeniem. (pkt.10) 

 



10.2. Klauzula dostarczenia zagubionych leków w podróży – strony umowy ustalają 
że: Wykonawca zorganizuje i pokryje koszty transportu do ubezpieczonego 
zaginionych leków podczas podróży. Pokrycie kosztów dostarczenia leków nie 
obejmuje kosztów tych leków ( pkt. 10)  


