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Istotne postanowienia umowy: 

1. Umowa zawarta zostanie na czas określony od dnia 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 
2023 r. 

2. Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej na warunkach niniejszej Umowy  
od 1 stycznia 2021 r. godz. 00:00 do 31 grudnia 2023 r. godz. 24:00 przy czym określa 
się następujące okresy rozliczeniowe potwierdzone oddzielnymi polisami 
ubezpieczeniowymi: 

a) I okres  - od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. 
b) II okres - od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.  
c) III okres  - od dnia 01.01.2023 r do dnia 31.12.2023 r.   
3. Sumy ubezpieczenia oraz wysokość składek dla poszczególnych ryzyk określają polisy 

ubezpieczeniowe. 
4. Udział własny, franszyza integralna zostają zniesione. Dopuszcza się franszyzę 

redukcyjną w zadaniu B w maksymalnej wysokości 1.000,00 zł oraz w zadaniu C i D  
w maksymalnej wysokości 3.000,00 zł. 

5. Polisy główne płatne w dwóch ratach po 50% wartości polisy: rata I po 30 dniach od 
daty wystawienia polisy, rata II po 120 dniach od wystawienia polisy. Aneksy do polis 
płatne w terminie 30 dni od wystawienia aneksu do polisy. W przypadku gdy termin 
płatności będzie przypadał na dzień ustawowo wolny od pracy, termin zapłaty ulega 
przesunięciu na pierwszy następny dzień roboczy. 

6. Ubezpieczyciel gwarantuje Ubezpieczającemu utrzymanie wysokości stawek 
taryfowych dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń, przez cały okres 
obowiązywania umowy ubezpieczenia. Składka za okresy ubezpieczenia krótsze niż 
jeden rok, będzie kalkulowana proporcjonalnie do okresu ubezpieczenia w systemie pro 
rata temporis. 

7. Szkody zgłaszane będą Ubezpieczycielowi telefonicznie lub e-mailem.  
8. Ubezpieczyciel dokona oględzin uszkodzonego mienia i/lub miejsca zdarzenia do 2 dni 

roboczych po zgłoszeniu szkody wg. miejsca wskazanego przez JZR Sp. z o.o. 
9. Ubezpieczyciel wskaże podmiot odpowiedzialny (osoby odpowiedzialne) za 

wystawienie polis ubezpieczeniowych oraz za obsługę zawartych umów 
ubezpieczeniowych. 

10. Jeżeli Strony nie ustalą inaczej, wszelkie zawiadomienia, pisma i informacje 
przekazywane przez Strony Umowy będą dokonywane na piśmie i przesłane listem 
poleconym lub e-mailem. 

11. W sprawach nieuregulowanych Umową i przywoływanymi w niej załącznikami, 
zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o działalności 
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej z dnia 11 września  2015 r. (Dz.U. z roku 2015 poz. 
1844, poz. 1151 z późniejszymi zmianami). 

12. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
13. Do nieuregulowanych w Wymaganiach Ofertowych definicji, wyłączeń i ograniczeń 

odpowiedzialności zastosowanie będą miały OWU Ubezpieczyciela. 
14. Należności wynikające z Umowy ubezpieczenia, w tym odsetki, nie mogą być 

przedmiotem obrotu (cesja, sprzedaż) ani przedmiotem zastawu rejestrowego lub 
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innego prawa rzeczowego, zabezpieczenia, przewłaszczenia, pełnomocnictwa do 
dochodzenia należności w tym pełnomocnictwa inkasowego bez pisemnej zgody 
Zarządu JZR Sp. z o.o. 

15. Ubezpieczający zastrzega sobie prawo upubliczniania informacji przedstawionych 
w Umowie ubezpieczenia na potrzeby tworzenia raportów przekazywanych do 
publicznej wiadomości przez podmiot dominujący wobec Ubezpieczającego - 
w związku z notowaniem papierów wartościowych Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. 
na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.   
Ubezpieczyciel zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy, odpowiedniego 
zabezpieczenia oraz niewykorzystywania wszelkich informacji dotyczących 
prowadzonych negocjacji/wykonania przedmiotu umowy, jak również informacji 
dotyczących drugiej Strony Umowy oraz jej działalności, w których posiadanie wszedł 
w związku z prowadzonymi negocjacjami/zawarciem/wykonaniem Umowy, a które nie 
są powszechnie znane.  

16. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy 
nie leży w interesie Ubezpieczającego czego nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia Umowy, Ubezpieczający może odstąpić od Umowy, w  terminie miesiąca od 
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku 
Ubezpieczyciel może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania 
części Umowy. Wszelkie zmiany, powiadomienia i uzupełnienia do niniejszej Umowy 
będą ważne pod warunkiem, że będą dokonane w formie pisemnej i podpisane przez 
upoważnionych przedstawicieli Stron Umowy. 

17. Wszystkie sprawy sporne wynikające z  Umowy ubezpieczenia będą rozwiązywane na 
drodze polubownej. 
Jeżeli nie zapadnie rozstrzygnięcie, Strony zwrócą się do sądu właściwego dla siedziby     
Ubezpieczającego. Strony uznają, iż brak polubownego rozstrzygnięcia będzie miał 
miejsce w przypadku braku decyzji polubownych podjętych w ciągu 30 dni od daty 
powstania sporu. W sprawach nie uregulowanych w Umowie ubezpieczenia 
zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 

18. Ubezpieczający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu 
załącznika nr I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 
uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym 
w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r., str.1, z 
późn. zm.). 

19. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień umowy jest lub będzie nieważne 
pozostałe jej postanowienia pozostają w mocy. Za przypadki siły wyższej, które 
uwalniają Strony od wypełnienia zobowiązań umownych na czas trwania siły wyższej, 
uznaje się nieprzewidziane wydarzenia, które wystąpią niezależnie od woli Stron i po 
zawarciu niniejszej Umowy, a którym Strona Umowy nie będzie mogła zapobiec, przy 
zastosowaniu należytej staranności, udaremniając całkowicie lub częściowo 
wypełnianie zobowiązań umownych, w szczególności takich jak np.: pożar, powódź, 
trzęsienie ziemi, strajk, wojna, mobilizacja, działania wojenne wroga, rekwizycja, 
wypadek środka transportu, embargo lub zarządzenia władz. 
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Nie uznaje się za siłę wyższą braku siły roboczej, materiałów i surowców, chyba że jest 
to spowodowane siłą wyższą. 
W przypadkach określonych powyżej Strona, której dotyczy wystąpienie siły wyższej, 
powiadomi drugą Stronę o wystąpieniu siły wyższej w terminie jednego tygodnia od 
chwili, gdy dokonanie takiego powiadomienia stanie się możliwe. Każda ze Stron 
dołoży wszelkich starań, aby skrócić czas opóźnienia. 

20. Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako RODO informujemy, że:  
Administratorem Państwa danych osobowych są Jastrzębskie Zakłady Remontowe  
Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju (44-268) przy ul. Węglowej 4 wpisane do 
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000088012 (dalej, 
jako: „Spółka”). Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach wynikających z 
prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Ubezpieczającego, realizacji 
niniejszej Umowy oraz zapewnienia kontaktu. Mają Państwo prawo do dostępu do 
swoich danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (w zakresie, w jakim dane 
przetwarzane są w prawnie uzasadnionym interesie Spółki) oraz wniesienia skargi do 
organu nadzorczego. Sprawy związane z przetwarzaniem danych osobowych można 
zgłaszać Inspektorowi Ochrony Danych w formie papierowej pod adresem Jastrzębskie 
Zakłady Remontowe Sp. z o.o. ul. Węglowa 4, 44-268 Jastrzębie-Zdrój lub w formie 
elektronicznej pod adresem odo@jzr.pl.  
Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych można uzyskać na stronie 
internetowej Spółki (www.jzr.pl). 
Ubezpieczyciel zobowiązuje się do przekazania informacji, o których mowa w ust.  
osobom, których dane udostępnił Ubezpieczającemu. 

21. Odrzucenie korupcji  
Ubezpieczyciel oświadcza, że w swojej działalności nie stosuje i nie toleruje korupcji, 
łapownictwa oraz wszelkich innych form wywierania wpływu, które mogą być 
sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami. Ubezpieczyciel oświadcza, że zapoznał 
się z obowiązującą w JZR Sp. z o.o. „Polityką antykorupcyjną Grupy Kapitałowej JSW” 
oraz „Procedurą zgłaszania nieprawidłowości w Grupie Kapitałowej JSW”, których 
treść została udostępniona na stronie https://www.jzr.pl/o-nas/compliance/ 
i zobowiązuje się, że w związku z realizacją niniejszej umowy będzie przestrzegać 
zasad opisanych w ww. Polityce i Procedurze, oraz że standardów tych przestrzegać 
będą jego podwykonawcy oraz wszelkie inne osoby przy pomocy których wykonuje 
umowę. W celu uniknięcia wątpliwości, powyższe nie stanowi zgody na realizację 
przedmiotu umowy przez Ubezpieczyciela z udziałem podwykonawców lub innych 
osób trzecich, o ile z innych postanowień umowy lub z jej istoty wynika obowiązek 
realizowania przedmiotu umowy bez udziału podwykonawców lub innych osób 
trzecich. 
Zobowiązanie do niepodejmowania działań korupcyjnych 
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Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że jego członkowie kadry kierowniczej i pracownicy 
nie będą stosować i tolerować korupcji, łapownictwa, jak również żadnych innych form 
wywierania wpływu, które są sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, w tym  
w szczególności nie będą (bezpośrednio lub w sposób dorozumiany) oferować, 
obiecywać, udzielać, upoważniać, zabiegać o korzyści lub przyjmować jakichkolwiek 
nienależnych korzyści (lub nie będą sugerowali, że dokonają lub mogą dokonać takiej 
czynności w dowolnym czasie w przyszłości) w jakikolwiek sposób związany z umową 
oraz że podjął uzasadnione środki, aby uniemożliwić podwykonawcom, agentom lub 
jakimkolwiek innym osobom trzecim, podlegającym jej kontroli lub decydującemu 
wpływowi, dokonanie takich czynności.  
Zobowiązanie do udzielenia informacji 
Ubezpieczyciel zobowiązuje się do udzielenia drugiej stronie informacji w zakresie 
niezbędnym do wykazania, że Ubezpieczyciel wywiązuje się z określonych w niniejszej 
umowie obowiązków dotyczących niepodejmowania działalności korupcyjnej  
i zapobiegania korupcji, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia wezwania 
drugiej stronie.  
Procedura naprawcza  
Jeżeli Ubezpieczający uprawdopodobni, że Ubezpieczyciel dopuścił się naruszenia lub 
kilku powtarzających się naruszeń postanowień obowiązków dotyczących 
niepodejmowania działalności korupcyjnej i zapobiegania korupcji, Ubezpieczający 
powiadomi o tym Ubezpieczyciela i zażąda podjęcia w rozsądnym terminie 
niezbędnych działań naprawczych oraz poinformowania o takich działaniach. Jeżeli nie 
zostaną podjęte skuteczne działania naprawcze Ubezpieczający może, według własnego 
uznania, zawiesić Umowę lub ją wypowiedzieć, przy założeniu, że wszystkie kwoty i 
świadczenia należne na mocy Umowy w momencie jej zawieszenia lub wypowiedzenia 
pozostaną wymagalne i należne, w zakresie dopuszczalnym obowiązującymi 
przepisami prawa. 
Odpowiedzialność  
Za szkodę poniesioną przez Ubezpieczającego wynikająca z niewykonania lub 
nienależytego wykonania określonych w niniejszej umowie obowiązków dotyczących 
niepodejmowania działalności korupcyjnej i zapobiegania korupcji oraz innych form 
wywierania wpływu, które są sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami 
Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych, niezależnie od limitów 
i ograniczeń określonych w umowie. 

22. W przypadku naruszenia przez Ubezpieczyciela postanowień Umowy lub 
niewłaściwego jej wykonywania JZR Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odstąpienia od 
umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia informacji o okolicznościach 
uzasadniających odstąpienie. 

23. Ubezpieczyciel oświadcza, że zapoznał się z obowiązującym w Grupie Kapitałowej 
JSW „Kodeksem Etyki JSW”, którego treść została udostępniona na stronie 
www.jsw.pl/odpowiedzialny-biznes/kodeks-etyki-grupy-jsw/ i zobowiązuje się, że w 
związku z realizacją niniejszej umowy będzie przestrzegać zasad opisanych w ww. 
Kodeksie, oraz że standardów tych przestrzegać będą jego podwykonawcy oraz 
wszelkie inne osoby przy pomocy których wykonuje umowę, jak również osoby, 
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którym powierza wykonanie umowy (w całości lub w części). Ponadto, Ubezpieczyciel 
zobowiązuje się do zapobiegania i niepodejmowania działań, które mogłyby 
powodować naruszenie tych zasad przez jego pracowników. Ubezpieczyciel zapewni 
zgodność swoich działań z powyższymi zasadami i na żądanie drugiej strony 
niezwłocznie poinformuje o stosowanych w tym zakresie procedurach. Za wszelkie 
działania lub zaniechania stanowiące naruszenie powyższych obowiązków przez 
podwykonawców, osoby przy pomocy których Ubezpieczyciel wykonuje umowę, jak 
również osoby, którym powierza wykonanie Umowy (w całości lub w części), 
Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność jak za działania własne. 
 

 


