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ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ
-projekt umowyUMOWA GENERALNA
zawarta w dniu …………….. 2019 r.
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Nowosądeckiego, pomiędzy:
Powiatem Nowosądeckiem, z siedzibą: ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz, w imieniu którego
działa Zarząd Powiatu Nowosądeckiego reprezentowany przez:
Marka Kwiatkowskiego - Starostę Nowosądeckiego
Antoniego Koszyka - Wicestarostę Nowosądeckiego
zwanym dalej w treści umowy Ubezpieczającym
a
..................................................................................................................................................
z siedzibą w .............................................................................................................................
reprezentowanym przez:
.................................................................................................................................................
zwanym dalej Ubezpieczycielem.
Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku wyłonienia Wykonawcy w trybie przetargu
nieograniczonego przeprowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843/ o udzielenie zamówienia
publicznego na usługę grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników oraz członków rodzin
pracowników Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu na okres 36 miesięcy, o następującej treści:

§1
1. Na podstawie niniejszej umowy Ubezpieczyciel udziela Ubezpieczonemu (Ubezpieczonym są
pracownicy oraz uprawnieni członkowie rodzin pracowników Ubezpieczającego) ochrony
ubezpieczeniowej w zakresie określonym przez Ubezpieczającego w SIWZ .
2. Przedmiotem umów ubezpieczenia zawieranych w ramach niniejszej Umowy Generalnej jest
grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu oraz
uprawnionych członków ich rodzin.
§2
Umowa Generalna dotycząca ubezpieczeń, o których mowa w § 1 ust. 1 zawarta zostaje na okres 36
miesięcy począwszy od dnia rozpoczęcia usługi ubezpieczeniowej, tj. od 01.12.2019 r. do 30.11.2022 r.
§3
Zawarcie umowy ubezpieczenia Ubezpieczyciel potwierdza poprzez wystawienie stosownych polis
ubezpieczeniowych zgodnych z ofertą złożoną Ubezpieczającemu.
§4
Integralną część niniejszej umowy stanowią:
a) SIWZ,
b) Oferta Ubezpieczyciela na formularzu ofertowym wg załącznika nr 1 do SIWZ,
c) Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego na Życie,
d) Ogólne Warunki Grupowych Ubezpieczeń Dodatkowych,
e) Warunki indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia,
f) Tabela oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu,
g) Katalog operacji chirurgicznych,
f) Karta produktu ubezpieczenia – dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym.
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§5
1. Zakres ubezpieczeń zawartych na podstawie Umowy Generalnej określony jest szczegółowo w SIWZ
wraz z załącznikami. Do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń mają zastosowanie postanowienia
SIWZ, niniejszej Umowy Generalnej oraz właściwych ogólnych warunków ubezpieczeń.
2. Wszelkie warunki określone w SIWZ i niniejszej Umowie Generalnej mają pierwszeństwo przed
postanowieniami zawartymi w ogólnych warunkach ubezpieczeń. Ustala się, że w przypadku
rozbieżności pomiędzy zapisami OWU Ubezpieczyciela a SIWZ zastosowanie mają zapisy SIWZ.
W sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają postanowienia OWU Ubezpieczyciela
§6
1. Maksymalne wynagrodzenie brutto z tytułu niniejszej umowy zostało ustalone jako iloczyn ceny
jednostkowej i szacunkowej ilości osób ubezpieczonych wynosi …………………….PLN Słownie (……..)
2. Składki za udzielaną ochronę ubezpieczeniową wynikającą z Umowy Generalnej, ustalone w wyniku
postępowania przetargowego w wysokości miesięcznej za jedną osobę ubezpieczoną wynoszą:
…………………… zł brutto (słownie:……………………………………………………………….……..).
3. Jednostkowa wysokość składki miesięcznej o której mowa w § 6 ust. 2 ma charakter ryczałtowy
i nie ulegnie zmianie do końca realizacji niniejszej umowy z zastrzeżeniem §9 ust. 3
4. Ubezpieczający informuje, iż w poprzednich latach, średniorocznie z ubezpieczenia korzystało 241
osób z zastrzeżeniem, że Ubezpieczający nie gwarantuje Ubezpieczycielowi, że taka sama lub
podobna liczba osób przystąpi do ubezpieczenia objętego przedmiotem zamówienia. Stąd
Ubezpieczający winien we własnym zakresie oszacować w taki sposób składkę ubezpieczenia aby
wziąć pod uwagę stan ubezpieczonych obecnie oraz fakt, że maksymalna liczba osób, które mogą
przystąpić do grupowego ubezpieczenia na życie może wynieść 254 osób (łącznie z członkami
rodzin pracowników). Jest to liczba obecnie zatrudnionych osób wraz z członkami rodzin mogącymi
potencjalnie przystąpić do ubezpieczenia.
5. Ubezpieczyciel będzie miał prawo do wynagrodzenia równego iloczynowi ceny jednostkowej i osób
aktualnie objętych ochroną. Podstawą do naliczania składki jest comiesięczny, imienny wykaz osób
ubezpieczonych przygotowany przez Ubezpieczającego.
6. Termin płatności - składka ubezpieczeniowa będzie opłacana z częstotliwością miesięczną
(36 składek miesięcznych). Składki miesięczne będą płatne do 28 dnia każdego miesiąca za który
składka jest należna, na wskazane przez Ubezpieczyciela konto.
7. Nieopłacenie składki za wszystkich ubezpieczonych lub za pojedynczego ubezpieczonego
w terminie oznaczonym w ust.6, nie powoduje wygaśnięcia umowy ani zawieszenia ochrony
ubezpieczeniowej oraz nie skutkuje rozwiązaniem umowy, pod warunkiem, że składka za
ubezpieczenie grupowe zostanie przekazana do końca miesiąca za który jest należna. W przypadku
braku składki do końca miesiąca, odpowiedzialności na polisie zostaje zawieszona, a
Ubezpieczyciel w takim przypadku wzywa Ubezpieczającego do uzupełnienia zaległości wskazując
co najmniej 14-dniowy dodatkowy termin zapłaty składki. Po uregulowaniu zaległej składki
ochrona zostaje wznowiona i ubezpieczyciel wypłaca świadczenia za okres zawieszenia. W
przypadku nieuregulowania składki w dodatkowym terminie umowa ubezpieczenia rozwiązuje się
z upływem 3 miesiąca zaległości.

§7
1. W zakresie realizacji zamówienia występują czynności, których wykonanie polega na wykonywaniu
pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy /tekst
jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn.zm./. W związku z powyższym ma zastosowanie art. 29
ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą Pzp i Zamawiający określił w
SIWZ- wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o
pracę osób wykonujących zamówienie.
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Zamawiający wymaga, aby wykonawca lub podwykonawca przez cały okres realizacji zamówienia
zatrudniał na umowę o pracę osobę/osoby wykonującą/wykonujące czynności dotyczące bieżącej
obsługi zawartych umów ubezpieczenia.
2. Na każde żądanie Ubezpieczającego przekazane w okresie realizacji niniejszej Umowy,
Ubezpieczyciel obowiązany jest, w terminie 14 dni kalendarzowych od daty wystąpienia z takim
żądaniem przez Ubezpieczającego, udostępnić do wglądu Ubezpieczającemu:
1) poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Ubezpieczyciela lub podwykonawcę
kopie umów o pracę zawartych z osobami wykonującymi czynności, o których mowa w ust. 1.
3. Nieprzedłożenie przez Ubezpieczyciela lub podwykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 2,
w terminie wyznaczonym przez Ubezpieczającego, będzie traktowane jako niedopełnienie
obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których
mowa w ust. 1, których te dokumenty dotyczą i skutkuje naliczeniem kary umownej na zasadach
określonych w § 7 ust. 6 umowy.
4. W przypadku powzięcia przez Ubezpieczającego informacji o naruszeniu przez Ubezpieczyciela lub
podwykonawcę zobowiązań dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1, Ubezpieczający niezwłocznie zawiadomi o tym
fakcie Państwową Inspekcję Pracy celem podjęcia przez nią stosownego postępowania
wyjaśniającego lub kontroli.
5. W przypadku, gdy część zamówienia, w zakres której wchodzą czynności, o których mowa w ust. 1,
powierzono podwykonawcy, przepisy ust. 1 do 4 w zakresie w jakim odnoszą się do
Ubezpieczyciela dotyczą także podwykonawcy, z tym że za niedopełnienie zobowiązań
wynikających z niniejszego paragrafu przez podwykonawcę odpowiedzialność ponosi
Ubezpieczyciel. Ubezpieczyciel oświadcza i gwarantuje, że podwykonawca będzie przestrzegał
powyższych zobowiązań, a umowa zawarta pomiędzy Ubezpieczycielem a podwykonawcą będzie
zawierać postanowienia analogiczne do opisanych w niniejszym paragrafie.
6. W przypadku gdy Ubezpieczyciel nie dochowa terminu wskazanego w ust. 2, Ubezpieczający
obciąży Ubezpieczyciela karą umowną w wysokości 500 zł za każde stwierdzone naruszenie;
zastrzeżenie kary umownej nie wyłącza uprawnienia do dochodzenia odszkodowania do wysokości
poniesionej szkody.
§8
1. Uprawnieniem Ubezpieczającego, jak również Ubezpieczyciela jest prawo do odstąpienia od
Umowy w sytuacji, w której liczba osób zainteresowanych przystąpieniem do ubezpieczenia
wyniesie mniej niż 127 osób.
2. Odstąpienie z tej przyczyny winno nastąpić w terminie do 14 dni od dnia stwierdzenia podstawy
odstąpienia.
3. Podstawą odstąpienia będzie fakt, że po wyłonieniu Ubezpieczyciela, zawarciu umowy, oraz po
przeprowadzanej ankiety wśród zainteresowanych osób przystąpieniem do ubezpieczenia
i zebraniu minimalnej liczby osób deklarujących chęć przystąpienia do ubezpieczenia, nastąpi
podpisywanie przez poszczególne osoby indywidualnych deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia.
4. Ubezpieczający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym
w przypadku braku realizacji przez Ubezpieczyciela klauzul fakultatywnych zawartych w ofercie
ubezpieczającego.
§9
1. Strony zastrzegają sobie możliwość zmian warunków Umowy Generalnej oraz umów ubezpieczenia
w trakcie ich trwania zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
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2. Ubezpieczający przewiduje możliwość zmiany umowy poprzez zawarcie pisemnego aneksu pod
rygorem nieważności w następujących przypadkach:
a) Zmiany zakresu wykonywanej działalności gospodarczej, zmiany rodzaju i zmiany miejsca
prowadzonej działalności, zmian organizacyjnych, łączenia się placówek, przekształceń
własnościowych,
b) Zmiany obowiązujących przepisów prawa powodującej konieczność dostosowania do nich
warunków umowy. Zmiany te wymagają zgodnej woli obu stron.
3. Ubezpieczający przewiduje możliwość zmiany postanowień Umowy w przypadku wystąpienia
jednej ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych, tj. zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług (zmiana stawki podatku od towarów i usług dotyczyć będzie
składki, w części, w jakiej dotyczą jej te zmiany przepisów);
a) w przypadku ustawowego wprowadzenia stawki VAT na usługi ubezpieczeniowe Wykonawca
będzie mógł w trakcie realizacji umowy podwyższyć należną wartość za realizowane świadczenie
ubezpieczeniowe o wartość stawki podatku;
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2177, ze zmianami)
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości
stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne;
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w
ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, poprzez
zmianę wysokości składki określonej w Umowie na zasadach określonych w ust. 4-12.
4. Zmiany postanowień Umowy, o których mowa w ust. 3, obowiązują od dnia wejścia w życie
przepisów prawa wprowadzających te zmiany, z zastrzeżeniem, że zmiana postanowień Umowy w
tym zakresie nie może nastąpić wcześniej niż po upływie co najmniej 12 miesięcy obowiązywania
Umowy, a w przypadku:
1) zmiany przepisów, o której mowa w ust. 3 pkt 1, zmiana wysokości składki (uwzględnienie nowej
stawki podatku od towarów i usług) nastąpi automatycznie w dacie określonej przez przepisy
wprowadzające zmianę stawki podatku od towarów i usług bez konieczności podpisywania
odrębnego aneksu do Umowy;
2) zmiany przepisów, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 3, zmiana składki nastąpi nie wcześniej niż od
pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym Ubezpieczający zaakceptował
wniosek Ubezpieczyciela o zmianę składki, o którym mowa w ust. 8, z uwzględnieniem
postanowień ust. 9 i 10.
5. W przypadku zmiany przepisów, o której mowa w ust. 3 pkt 1, wysokość składki określona w
Umowie, zostanie zmieniona odpowiednio do zmiany wartości podatku od towarów i usług
wynikającej z nowych przepisów.
6. W przypadku zmiany przepisów, o której mowa w ust. 3 pkt 2, wysokość składki określona w § 6
ust. 2 Umowy, zostanie zmieniona o kwotę odpowiadającą wartości udokumentowanej przez
Ubezpieczyciela zmiany całkowitego kosztu Ubezpieczyciela wynikającej ze zmiany wynagrodzenia
osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę
albo wysokości minimalnej stawki godzinowej określonych w nowych przepisach, z
uwzględnieniem zmiany wszystkich obciążeń publicznoprawnych związanych z tą zmianą,
proporcjonalnie do zaangażowania tych osób w wykonanie zamówienia i wpływu ich pierwotnego
wynagrodzenia na wysokość składki określoną w Umowie.
7. W przypadku zmiany przepisów, o której mowa w ust. 3 pkt 3, wysokość składki określona w § 6
ust. 2, zostanie zmieniona o kwotę odpowiadającą wartości udokumentowanej przez
Ubezpieczyciela zmiany całkowitego kosztu Ubezpieczyciela wynikającej ze zmiany wynagrodzenia
osób bezpośrednio wykonujących zamówienie w związku ze zmianą zasad podlegania
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na
4
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ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne określonych w nowych przepisach przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty ich wynagrodzenia, proporcjonalnie do zaangażowania tych osób w
wykonanie zamówienia i wpływu ich pierwotnego wynagrodzenia na wysokość składki określoną
w § 6 ust. 2 Umowy.
8. Wprowadzenie zmiany wysokości składki w przypadku zmiany przepisów, o których mowa w ust. 3
pkt 2 i 3, wymaga uprzedniego złożenia przez Ubezpieczyciela wniosku o zmianę wynagrodzenia
określonego w Umowie wraz z dokumentami uzasadniającymi bezpośredni wpływ odpowiednich
zmian przepisów na koszty wykonania przedmiotu Umowy, a w szczególności:
1) szczegółowego kosztorysu uzasadniającego wpływ wynagrodzenia osób bezpośrednio
wykonujących zamówienie na całkowite koszty Wykonawcy, łączną wysokość składki
uwzględniającego wszystkie pozostałe elementy mające wpływ na wysokość składki przed zmianą
przepisów i po wprowadzeniu tej zmiany;
2) poświadczonych za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających:
a) liczbę osób zaangażowanych bezpośrednio przy realizacji przedmiotu Umowy wraz z informacją o
rodzajach posiadanych przez nich umów oraz wysokości wynagrodzenia wraz z kwotami składek w
części finansowanej przez Ubezpieczyciela,
b) liczbę roboczogodzin przepracowanych przez osoby zaangażowane przy realizacji przedmiotu
Umowy,
c) procentowe zaangażowanie czasu pracy określonego w umowie zawartej pomiędzy daną osobą a
Ubezpieczycielem na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy oraz część wynagrodzenia.
9. Ubezpieczyciel odpowiada za złożenie dokumentów, o których mowa w ust. 8, w terminie
umożliwiającym Ubezpieczającemu sprawdzenie poprawności przedłożonych dokumentów oraz
zasadności dokonanych wyliczeń, zgłoszenie ewentualnych zastrzeżeń przez Ubezpieczającego i
ustosunkowanie się do nich przez Ubezpieczyciela, z uwzględnieniem postanowień ust. 4. W tym
celu Ubezpieczyciel może wykorzystać w szczególności okres między publikacją aktu prawnego
wprowadzającego zmiany przepisów, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 3, a jego wejściem w życie.
10. Ubezpieczający w terminie 30 dni licząc od dnia każdorazowego otrzymania dokumentów, o
których mowa w ust. 8, informuje Ubezpieczyciela o zaakceptowaniu wniosku o zmianę
wynagrodzenia albo zgłasza zastrzeżenia lub uwagi do przedłożonych dokumentów, w formie
pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
11. Ubezpieczyciel zobowiązany jest do ustosunkowania się do zastrzeżeń lub uwag Ubezpieczającego
w terminie uwzględniającym postanowienia ust. 4 i 9.
12. Ubezpieczający akceptuje wniosek o zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 8, wyłącznie
w przypadku jeżeli Ubezpieczyciel udowodni ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana
przepisów, o których mowa w ust. 3 pkt 2 lub 3, ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania
przedmiotu Umowy oraz określi stopień, w jakim ta zamian wpływa na wysokość składki określoną
w Umowie. Brak reakcji Ubezpieczającego w terminie określonym w ust. 10 rozumiany jest jako
zaakceptowanie wniosku Ubezpieczyciela o zmianę wynagrodzenia.
13. Jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę
zamówienia publicznego, każda ze stron umowy od wejścia w życie przepisów dokonujących tych
zmian, może zwrócić się do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej
zmiany wysokości składek zgodnie z zasadami wprowadzania zmian określonym w ust: 3. 1) lit a.
§ 10
1. Ubezpieczyciel jest uprawniony do przekazania realizacji poszczególnych elementów usługi osobom
trzecim pod warunkiem, że osoby te posiadają odpowiednie przygotowanie zawodowe,
doświadczenie oraz uprawnienie w świetle obowiązujących przepisów do ich wykonania.
2.
Ubezpieczyciel nie może bez pisemnej zgody, zaangażować do wykonania umowy
podwykonawców, jeśli nie poinformował Ubezpieczającego w swojej ofercie przetargowej, że
część zamówienia powierzy do realizacji podwykonawcom.
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3. Ubezpieczyciel zapewnia, że podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień niniejszej
umowy.
4. Ubezpieczyciel odpowiada wobec Ubezpieczającego za wszelkie działania lub zaniechania swoich
podwykonawców jak za swoje działania lub zaniechania.
§ 11
1. Strony niniejszej Umowy Generalnej przetwarzają nawzajem dane osobowe w celu spełnienia
wymogów kontraktowych, tj. konieczności dysponowania danymi osobowymi na potrzeby
wykonania zawartej Umowy Generalnej (lub zawartych w jej ramach umów ubezpieczenia) lub
podjęcia działań przed jej zawarciem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: RODO).
2. Strony niniejszej Umowy Generalnej przetwarzać będą również dane osobowe wskazane wyżej w
celu wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa – na podstawie art. 6 ust.
1 lit. c RODO.
§ 12
Wszelkie zmiany warunków niniejszej Umowy Generalnej oraz umów ubezpieczenia wymagają formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 13
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową Generalną mają zastosowanie odpowiednie przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zmianami), ustawy
z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.
381 ze zmianami), ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych,
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (t.j.
Dz. U. z 2018 r. poz. 473), ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (t.j. Dz. U. z 2019
r. poz. 1881 ze zmianami) a także dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak sprawy ZPI.272.25.2019, oraz przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych /tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zmianami/.

§ 14
1. Oprócz wypadków wymienionych w przepisach K.C. oraz w przepisach niniejszej umowy §8
Ubezpieczającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub gdy dalsze wykonywanie umowy może zagrozić
istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. Ubezpieczający
będzie mógł odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach. W takim wypadku Ubezpieczyciel może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego
mu z tytułu wykonania części umowy.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
§ 15
Spory między Ubezpieczającym a Ubezpieczycielem wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą
przez sąd właściwy dla siedziby Ubezpieczającego.
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§ 16
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla
Ubezpieczającego, jeden dla Ubezpieczyciela.

……………….……………………….
Ubezpieczyciel

………………………….…………..
Ubezpieczający
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