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Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk  
dla klienta korporacyjnego
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna zarejestrowana w Polsce

Produkt: Leasing majątkowy

Pełne informacje podane przed zawarciem umowy i informacje umowne podane są w dokumencie ubezpieczenia 
oraz w ogólnych warunkach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk dla klienta korporacyjnego ustalonych uchwałą 
Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/432/2007 z dnia 26 lipca 2007 roku ze zmianami 
ustalonymi uchwałą nr UZ/65/2011 z dnia 21 lutego 2011 roku oraz ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/135/2012 
z dnia 13 kwietnia 2012 roku i uchwałą nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 roku oraz uchwałą nr UZ/215/2018 z dnia 
6 lipca 2018 r.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?

Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk dla klienta korporacyjnego należy do działu II, grupa 8 załącznika do „Ustawy 
o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej”.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia? Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

  Ubezpieczamy wskazane w polisie mienie stanowiące 
własność bądź będące w posiadaniu osoby, na rzecz 
której zawarto ubezpieczenie, na podstawie innego tytułu 
prawnego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą 
m.in. mienie osób trzecich, mienie najmowane, mienie 
osobiste pracowników;

  ubezpieczamy mienie znajdujące się w miejscu określonym 
w umowie ubezpieczenia, a mienie osobiste pracowników 
ponadto w każdym miejscu pracy zawodowej wykonywanej 
przez pracownika, z wyłączeniem sytuacji kiedy mienie to 
znajduje się w miejscu zamieszkania pracownika;

  odpowiadamy za szkody powstałe w wyniku zaistnienia 
zdarzeń losowych a także za inne nietypowe szkody w mieniu 
nie wyłączone w OWU;

  zakres ubezpieczenia może zostać rozszerzony o ochronę 
wartości pieniężnych podczas wykonywania ich transportu 
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i szkody powstałe m.in. 
w wyniku rabunku, zniszczenia lub uszkodzenia środka 
transportu w wyniku wypadku, pożaru, uderzenia pioruna 
lub wybuchu;

  sumę ubezpieczenia określa Ubezpieczający i w zależności od 
kategorii mienia może ona odpowiadać całkowitej wartości 
mienia albo być niezależna od całkowitej wartości mienia;

  po wypłacie odszkodowania: przy ubezpieczeniu na podstawie 
całkowitej wartości mienia np. budynku – suma ubezpieczenia 
nie jest pomniejszana o wypłacone odszkodowanie; przy 
ubezpieczeniu, w którym suma ubezpieczenia ustalana jest 
niezależnie od całkowitej wartości mienia np. nakładów 
adaptacyjnych – suma ubezpieczenia jest pomniejszana 
o wypłacone odszkodowanie.

Ubezpieczenie nie obejmuje m.in.:
  budynków i budowli przeznaczonych do rozbiórki wraz ze 
znajdującym się w nich mieniem oraz maszyny, urządzenia 
i wyposażenie przeznaczone do likwidacji;

  mienia znajdującego się pod ziemią i związane 
z produkcją wydobywczą;

  prototypów i eksponatów muzealnych i wystawowych oraz 
dzieł sztuki i programów komputerowych, chyba że stanowią 
środki obrotowe;

  wartości naukowych, zabytkowych, kolekcjonerskich, 
artystycznych lub pamiątkowych ubezpieczonego mienia.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

Nie odpowiadamy m.in za szkody:
  będące bezpośrednim lub pośrednim następstwem skażenia 

lub zanieczyszczenia środowiska (gleby, powietrza, wody);
  powstałe w następstwie nieprzestrzegania przepisów 

w zakresie eksploatacji i konserwacji budynków, budowy 
i eksploatacji urządzeń technicznych, jeżeli miało to wpływ 
na zajście szkody;

  powstałe w następstwie przechowywania mienia w sposób 
niezgodny z zaleceniami producenta i wymogami 
technicznymi, w tym powstałe wskutek zalania od 
podłoża mienia składowanego bądź przechowywanego 
w pomieszczeniach usytuowanych poniżej poziomu 
gruntu, jeżeli ubezpieczone mienie było składowane lub 
przechowywane poniżej 10 cm ponad podłogą;

  powstałe wskutek gradu, naporu śniegu lub lodu, lub 
deszczu nawalnego poprzez niezamknięte, nieszczelne 
lub niezabezpieczone okna, drzwi lub inne otwory, jeżeli 
obowiązek ich zamknięcia lub zabezpieczenia należał 
do ubezpieczonego;

  kradzieży mienia, z wyłączeniem szkód powstałych w wyniku 
kradzieży z włamaniem i rabunku;

  powstałe w następstwie katastrofy budowlanej, osiadania, 
zapadnięcia się, wyniesienia, spękania lub ekspansji 
elementów konstrukcji budynków, chyba że nastąpiły one 
jako rezultat wcześniejszego zaistnienia innego zdarzenia 
losowego objętego ochrona ubezpieczeniową;

  powstałe w wyniku utraty, uszkodzenia, zniekształcenia lub 
niedostępności danych lub oprogramowania, w szczególności 
polegające na niekorzystnej zmianie w danych lub 
oprogramowaniu spowodowane zniszczeniem, uszkodzeniem 
lub inną deformacją ich oryginalnej struktury oraz polegające 
na niedziałaniu lub nieprawidłowym działaniu sprzętu 
elektronicznego, nośników informacji lub wbudowanych 
układów scalonych;
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  spowodowane przez przyczyny działające stopniowo 
m.in. wady projektowe, materiałowe, konstrukcyjne, złe 
wykonanie lub błędy w produkcji, wady ukryte – w zakresie 
szkód wyrządzonych w mieniu dotkniętym tymi wadami, 
złym wykonaniem lub błędami.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

  Ubezpieczenie obowiązuje w Polsce.

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?

Ubezpieczony ma obowiązek m.in.:
−  podać wszystkie dane, o które zapytujemy przy zawarciu umowy;
−  najszybciej, jak to możliwe, poinformować nas o zmianach powstałych w trakcie ubezpieczenia;
−  utrzymywać we własnym zakresie i na własny koszt będące przedmiotem ubezpieczenia zajmowane i wykorzystywane pomieszczenia, 

budynki, budowle, maszyny, urządzenia i wyposażenie oraz ich zabezpieczenia w dobrym stanie technicznym;
−  eksploatować posiadane mienie zgodnie z zaleceniami i wskazówkami producenta lub dostawcy tego mienia; 
−  stosować się do norm, zaleceń i wymogów organów administracji państwowej i samorządowej dotyczących bezpieczeństwa 

prowadzonej działalności;
−  najszybciej, jak to możliwe, powiadomić nas o szkodzie lecz nie później niż 3 dni od momentu, kiedy uzyska wiedzę o zdarzeniu;
−  podjęcia współpracy z nami w zbadaniu szkody.

Jak i kiedy należy opłacać składki?

Składkę płaci ubezpieczający. Może to zrobić jednorazowo lub w ratach. 
Terminy płatności są podane w dokumencie ubezpieczenia.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?

Ochrona ubezpieczeniowa, trwa:
−  od daty wskazanej w dokumencie ubezpieczenia, jeśli termin zapłaty składki lub jej pierwszej raty przypada w pierwszym dniu okresu 

ubezpieczenia lub później. Jeśli ubezpieczający nie zapłaci składki lub jej raty w ustalonym terminie, możemy wypowiedzieć umowę 
ze skutkiem natychmiastowym. W razie braku wypowiedzenia umowy, rozwiązuje się ona z końcem okresu, na który przypadała 
niezapłacona składka;

−  od daty wskazanej w dokumencie ubezpieczenia, jeśli termin zapłaty składki lub jej pierwszej raty przypada przed pierwszym dniem 
okresu ubezpieczenia – nie wcześniej niż następnego dnia po zapłaceniu składki lub jej pierwszej raty. Jeśli ubezpieczający nie zapłaci 
składki lub jej raty w ustalonym terminie, po jego upływie rozwiążemy umowę.

Ochrona ubezpieczeniowa wygasa m.in:
−  z końcem okresu ubezpieczenia albo, w dniu odstąpienia;
−  w dniu, w którym suma ubezpieczenia się wyczerpie – w odniesieniu do mienia będącego przedmiotem ubezpieczenia na pierwsze ryzyko 

lub wraz z wyczerpaniem limitu odpowiedzialności na wszystkie zdarzenia losowe w okresie ubezpieczenia, w odniesieniu wyłącznie do 
mienia lub kosztów dla których ustalony został w umowie ubezpieczenia taki limit i w zakresie objętym tym limitem;

−  w dniu, w którym ubezpieczający otrzyma pisemne wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym;
−  po 7 dniach od otrzymania przez ubezpieczającego wezwania do zapłaty kolejnej raty składki – pod warunkiem, że w wezwaniu 

poinformowaliśmy go, że ochrona wygaśnie, jeśli ubezpieczający nie zapłaci w tym czasie.

Jak rozwiązać umowę?

Ubezpieczający może odstąpić od umowy zawartej na ponad 6 miesięcy:
 – w ciągu 30 dni od jej zawarcia – jeśli jest konsumentem;
 – w ciągu 7 dni od jej zawarcia – jeśli jest przedsiębiorcą.
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Ubezpieczenie Wszystkich ryzyk  
Budowlano-Montażowych (CAR/EAR)
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna zarejestrowana w Polsce

Produkt: PZU Ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowlano-montażowych  
(CAR/EAR)

Pełne informacje podane przed zawarciem umowy i informacje umowne podane są w dokumencie ubezpieczenia 
oraz w ogólnych warunkach ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowlano-montażowych (CAR/EAR) ustalonych uchwałą 
Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/415/2008 z dnia 21 sierpnia 2008 roku ze zmianami 
ustalonymi uchwałą nr UZ/16/2009 z dnia 15 stycznia 2009 roku, uchwałą nr UZ/65/2011 z dnia 21 lutego 2011 roku 
i uchwałą nr UZ/114/2012 z dnia 28 marca 2012 roku oraz uchwałą nr UZ/430/2015 Zarządu PZU SA z dnia 23 grudnia 
2015 r. ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/215/2018 z dnia 6 lipca 2018 r.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowlano-montażowych (CAR/EAR) należy do działu II, grupa 7 załącznika do „Ustawy 
o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej”.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia? Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

Umowa obejmuje wyłącznie elementy produktu wybrane 
przez Klienta.
Dział I ubezpieczenie szkód rzeczowych (ubezpieczenie 
mienia) 

  ubezpieczamy prace budowlano-montażowe, sprzęt, narzędzia 
i wyposażenie oraz zaplecze budowy, maszyny budowlane 
(z wyłączeniem sprzętu pływającego i statków powietrznych), inne 
mienie wskazane w umowie ubezpieczenia;

  dodatkowo odpowiadamy za szkody powstałe wskutek 
akcji ratowniczej prowadzonej w związku z wypadkami 
ubezpieczeniowymi objętymi umową, zanieczyszczenia lub skażenia 
ubezpieczonego mienia;

  sumę ubezpieczenia ustala ubezpieczający i określona jest 
oddzielnie dla poszczególnych kategorii mienia i może odpowiadać 
całkowitej wartości mienia albo być niezależna od całkowitej 
wartości mienia np. ustalana według wartości odtworzeniowej 
na dzień zgłoszenia ubezpieczenia lub przypuszczalnej 
maksymalnej szkody;

  udzielamy ochrony ubezpieczeniowej w granicach sumy  
ubezpieczenia;

  w ramach sumy ubezpieczenia mogą być wyodrębnione limity 
odpowiedzialności dla poszczególnych kategorii mienia lub szkód 
danego rodzaju.

Dział II ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
  ubezpieczeniem obejmujemy odpowiedzialność cywilną wobec osób 
trzecich za szkody będące następstwem czynu niedozwolonego 
(odpowiedzialność cywilna deliktowa) w związku z realizacją prac 
budowlano-montażowych oraz posiadanym i wykorzystywanym 
do realizacji prac mieniem;

  suma gwarancyjna określona jest w umowie ubezpieczenia 
i stanowi górną granicę odpowiedzialności w odniesieniu 
do wszystkich wypadków w okresie ubezpieczenia;

  w ramach sumy gwarancyjnej mogą być ustalone limity kwotowe 
z tytułu: jednego wypadku, ryzyk określonych w klauzulach, 
określonego rodzaju;

  każdorazowa wypłata odszkodowania pomniejsza sumę 
gwarancyjną o wypłaconą kwotę;

  sumę gwarancyjną można uzupełnić lub podwyższyć opłacając 
dodatkową składkę;

  należne odszkodowanie jest pomniejszane o udział własny 
wskazany w polisie.

Ubezpieczenie nie obejmuje m.in.:
  utraconych korzyści; 
  utraty wartości rynkowej, utraty rynku, utraty przychodu, utraty 
dochodu, utraty zysku, zwiększonych kosztów działalności 
powstałych w wyniku szkody, strat powstałych wskutek opóźnienia 
lub niewypełnienia zobowiązań, utraty kontraktów, rabatów lub 
licencji oraz kar umownych, kar pieniężnych, grzywien sądowych 
i administracyjnych, podatków, należności publicznoprawnych, opłat 
manipulacyjnych, odszkodowań o charakterze karnym, kosztów 
procesu, kosztów administracyjnych, szkód pośrednich;

 szkód powstałych poza okresem ubezpieczenia;
  szkód wyrządzonych umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa;
  szkód związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 
umowy (oc kontraktowa);

  skażenia lub zanieczyszczenia środowiska (gleby, powietrza, wody); 
  częściowego lub całkowitego przerwania wykonywania prac 
budowlano-montażowych z innej przyczyny niż powstanie szkody 
objętej ochroną ubezpieczeniową na podstawie OWU;

  szkód górniczych w rozumieniu prawa geologicznego i górniczego;
  szkód powstałych w aktach, planach, projektach, rysunkach, 
specyfikacjach, rachunkach, asygnatach, dokumentacji 
kontraktu, papierach wartościowych, wartościach pieniężnych, 
kartach płatniczych;

  szkód powstałych podczas rozruchu gorącego, prób lub testów;
  szkód powstałych w wyniku erozji, korozji, kawitacji, procesów 
oksydacyjnych (utlenienia), przywierania osadów oraz naturalnego 
zużycia, pogarszania się jakości lub starzenia się ubezpieczonego 
mienia w związku z jego normalną eksploatacją w mieniu dotkniętym 
tymi procesami;

  szkody nie będącej szkodą na osobie lub szkodą rzeczową (czyste 
straty finansowe);

  szkód wyrządzonych w związku z wprowadzeniem do obrotu  
produktów.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

Nie odpowiadamy m.in. za szkody:
Dział I
  wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez 

kierownika budowy, chyba że w razie rażącego niedbalstwa 
zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach 
względom słuszności;

  spowodowane błędami projektowymi; 
  w odniesieniu do obiektu budowlanego – stanowiące koszty wymiany, 

naprawy lub poprawienia wadliwego materiału, w tym obejmujące 
również wartość tego materiału, lub wadliwego wykonania tego 
obiektu, z wyjątkiem szkód wyrządzonych wskutek wypadku 
ubezpieczeniowego spowodowanego takim wadliwym materiałem 
lub wadliwym wykonaniem i powstałych w ubezpieczonym mieniu lub 
jego części, wolnych od takich wad;

  w odniesieniu do obiektu montażowego – spowodowane wadami 
materiałowymi, odlewniczymi lub wadliwym wykonaniem tego 
obiektu, z wyjątkiem szkód spowodowanych błędami popełnionymi 
podczas prac montażowych w miejscu ubezpieczenia;

  powstałe wskutek nieosiągnięcia zadanych parametrów lub wydajności;
  powstałe wskutek kradzieży mienia lub stwierdzenia niedoboru 

z innych przyczyn, z wyjątkiem szkód powstałych w wyniku kradzieży 
z włamaniem lub rabunku.
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Dział II
  powstałe w okresie konserwacji i gwarancji;
  w mieniu istniejącym na terenie budowy lub w jego bezpośrednim 

sąsiedztwie w dniu rozpoczęcia realizacji prac budowlano- 
-montażowych, stanowiącym własność lub będącym w pieczy, 
przechowaniu lub pod kontrolą Ubezpieczającego, Ubezpieczonego, 
zleceniodawcy/inwestora, wykonawców, podwykonawców lub 
innych podmiotów biorących udział w realizacji prac budowlano- 
-montażowych ubezpieczonych na podstawie Rozdziału I OWU;

  wyrządzone pracownikom lub innym osobom zatrudnionym (w tym 
w oparciu o umowę cywilnoprawną) przez Ubezpieczającego 
lub Ubezpieczonego, a także osobom ich reprezentującym oraz 
członkom ich rodzin;

  powstałe wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania 
zobowiązania, w tym powstałe po wykonaniu prac budowlano- 
-montażowych lub włączeniu ich do eksploatacji, wynikające z ich 
wadliwego wykonania;

  za które Ubezpieczony jest odpowiedzialny wskutek 
rozszerzenia odpowiedzialności cywilnej w stosunku do zakresu 
odpowiedzialności wynikającej z obowiązujących przepisów prawa 
lub też w wyniku umownego przejęcia odpowiedzialności cywilnej 
osoby trzeciej;

  spowodowane wibracjami, usunięciem lub osłabieniem elementów 
nośnych, podpór lub nośności gruntu.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

  Ubezpieczenie obowiązuje w Polsce, za opłatą dodatkowej składki oraz określeniem dodatkowych warunków istnieje możliwość rozszerzenia ochrony 
ubezpieczeniowej o inne kraje.

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?

Ubezpieczony ma obowiązek m.in.:
–  podać wszystkie dane, o które zapytujemy przy zawarciu umowy;
–  najszybciej, jak to możliwe, poinformować nas o zmianach powstałych w trakcie ubezpieczenia;
–  przestrzegać przepisów o ochronie przeciwpożarowej, przepisów o ochronie osób i mienia, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów o normalizacji 

i certyfikacji, przepisów o budowie i eksploatacji urządzeń technicznych oraz wykonywaniu dozoru technicznego nad tymi urządzeniami, przepisów 
o wykonywaniu nadzoru urbanistyczno-budowlanego;

–  stosować się do zaleceń, wymogów, decyzji organów administracji państwowej i samorządowej w zakresie bezpieczeństwa prowadzonej działalności;
–  utrzymywać w należytym stanie technicznym mienie , pomieszczenia budynki, budowle, zaplecza budowy, sprzęt, narzędzia, wyposażenie, maszyny budowlane, 

eksploatuj mienie zgodnie z przeznaczeniem, zaleceniami producenta i dostawcy;
–  najszybciej, jak to możliwe, powiadomić nas o szkodzie lecz nie później niż 3 dni od momentu, kiedy uzyska wiedzę o zdarzeniu;
–  podjęcia współpracy z nami w zbadaniu szkody;
–  zabezpieczyć możność dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych za szkodę.

Jak i kiedy należy opłacać składki?

Składkę płaci ubezpieczający. Może to zrobić jednorazowo lub w ratach. Terminy płatności są podane w dokumencie ubezpieczenia.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?

Ochrona ubezpieczenia trwa:
–  od daty wskazanej w dokumencie ubezpieczenia nie wcześniej jednak niż z chwilą roz¬poczęcia prac budowlano-montażowych lub zakończenia wyładunku 

mienia objętego ochroną ubezpieczeniową na terenie budowy, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpiło wcześniej; 
–  od daty wskazanej w dokumencie ubezpieczenia, jeśli termin zapłaty składki lub jej pierwszej raty przypada w pierwszym dniu okresu ubezpieczenia 

lub później. Jeśli ubezpieczający nie zapłaci składki lub jej raty w terminie możemy wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym. W razie braku 
wypowiedzenia umowy, rozwiązuje się ona z końcem okresu, na który przypadała niezapłacona składka;

–  od daty wskazanej w dokumencie ubezpieczenia, jeśli termin zapłaty składki lub jej pierwszej raty przypada przed pierwszym dniem okresu ubezpieczenia 
–  nie wcześniej niż następnego dnia po zapłaceniu składki lub jej pierwszej raty. Jeśli ubezpieczający nie zapłaci składki lub jej raty w ustalonym terminie, 
po jego upływie rozwiążemy umowę.

Ochrona ubezpieczeniowa wygasa m.in.:
–  z końcem okresu ubezpieczenia albo, w dniu odstąpienia;
–  w odniesieniu do prac budowlano-montażowych z chwilą ich ostatecznego odbioru przez zleceniodawcę/inwestora potwierdzonego podpisaniem końcowego 

protokołu zdawczo-odbiorczego lub z chwilą rozpoczęcia eksploatacji (użytkowania) w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpiło wcześniej;
–  w odniesieniu do mienia używanego będącego przedmiotem prac budowlano-montażowych w zakresie szkód powstałych w bezpośrednim związku 

z przeprowadzeniem rozruchu gorącego, prób lub testów – z chwilą rozpoczęcia wyżej wymienionych czynności; 
–  w odniesieniu do sprzętu, narzędzi, wyposażenia i zaplecza budowy oraz maszyn budowlanych – z chwilą zakończenia załadunku tego mienia na środek 

transportu w celu jego usunięcia z terenu budowy lub, jeśli jego usunięcie odbywa się bez użycia środka transportu, z chwilą opuszczenia przez to mienie 
terenu budowy;

–  w przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – w dniu, w którym suma gwarancyjna się wyczerpie;
–  w przypadku ubezpieczenia szkód rzeczowych (ubezpieczenie mienia) – wraz z wyczerpaniem sumy ubezpieczenia w odniesieniu do mienia ubezpieczonego 

w systemie na pierwsze ryzyko lub wraz z wyczerpaniem limitu odpowiedzialności na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia 
w odniesieniu wyłącznie do mienia lub szkód danego rodzaju, dla których ustalony został w umowie ubezpieczenia taki limit;

–  po 7 dniach od otrzymania przez ubezpieczającego wezwania do zapłaty kolejnej raty składki – pod warunkiem, że w wezwaniu poinformowaliśmy go, 
że ochrona wygaśnie, jeśli ubezpieczający nie zapłaci w tym czasie.

Jak rozwiązać umowę?

Ubezpieczający może odstąpić od umowy zawartej na ponad 6 miesięcy:
–  w ciągu 30 dni od jej zawarcia – jeśli jest konsumentem;
–  w ciągu 7 dni od jej zawarcia – jeśli jest przedsiębiorcą.
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Ubezpieczenie maszyn i sprzętu budowlanego 
od uszkodzeń
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna zarejestrowana w Polsce

Produkt: PZU Maszyny

Pełne informacje podane przed zawarciem umowy i informacje umowne podane są w dokumencie ubezpieczenia 
oraz w ogólnych warunkach ubezpieczenia maszyn i sprzętu budowlanego od uszkodzeń ustalonych uchwałą Zarządu 
Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/432/2007 z dnia 26 lipca 2007 r., ze zmianami ustalonymi 
uchwałą nr UZ/65/2011 z dnia 21 lutego 2011 r. i uchwałą nr UZ/114/2012 z dnia 28 marca 2012 r., ustalonych uchwałą 
nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r., ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/215/2018 z dnia 6 lipca 2018 r.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenia maszyn i sprzętu budowlanego od uszkodzeń należy do działu II, grupa 8 załącznika do „Ustawy 
o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej”.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia? Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

  ubezpieczamy maszyny, użytkowane zgodnie 
z ich przeznaczeniem w związku z prowadzoną 
działalnością gospodarczą;

  ubezpieczeniem objęte są maszyny: w czasie ruchu 
i postoju, montażu albo demontażu, zgłoszone 
do ubezpieczenia, użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem 
w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, 
które przeszły próby i testy, są sprawne oraz posiadają 
wymagane atesty, aprobaty, pozwolenia, certyfikaty, badania 
techniczne, dokumentację techniczno-ruchową;  

  ubezpieczamy maszyny od szkód  powstałych z przyczyn 
nagłych, nieprzewidzianych i niezależnych od woli 
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, o ile przyczyna nie 
została wyłączona z zakresu ubezpieczenia;

  suma ubezpieczenia maszyn ustala ubezpieczający i powinna 
odpowiadać wartości odtworzeniowej albo wartości 
księgowej brutto;

  każdorazowa wypłata odszkodowania pomniejsza sumę 
ubezpieczenia utraconej, uszkodzonej albo zniszczonej 
maszyny o wypłaconą kwotę; 

  zmniejszoną lub wyczerpaną sumę ubezpieczenia można 
uzupełnić opłacając dodatkową składkę.

Ubezpieczenie nie obejmuje m.in.:
  maszyn pracujących pod powierzchnią ziemi;
  maszyn pływających, maszyn pracujących na sprzęcie 
pływającym oraz na pojazdach szynowych;

  samochodów osobowych, osobowo-ciężarowych, ciężarowych 
o nadwoziu osobowym;

  sprzętu elektronicznego wraz z oprogramowaniem 
i bazami danych, sprzętu optycznego, wykorzystywanego 
do prac budowlanych;

  części zapasowych do maszyn, materiałów eksploatacyjnych 
i pomocniczych nie związanych bezpośrednio 
z pracami budowlanymi;

  mienia osobistego pracowników, dokumentacji dotyczącej 
budowy, wartości pieniężnych, opakowań, mienia innego 
nie zgłoszonego do ubezpieczenia.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

Nie odpowiadamy m.in. za szkody:
  spowodowane awarią mechaniczną lub elektryczną, 

zamarznięciem płynów chłodzących lub innych płynów, 
zatarciem części spowodowane wadliwym smarowaniem 
lub brakiem oleju, przegrzaniem na skutek braku płynów 
chłodzących; jeżeli jednak w następstwie powyższych 
zdarzeń nastąpi szkoda w zewnętrznych częściach lub 
elementach maszyny, szkody takie objęte są ubezpieczeniem 
w ramach OWU;

  w maszynach podlegających obowiązkowi rejestracji, chyba 
że szkody takie powstały na placu budowy;

  w czasie transportu maszyn:
–  powstałe wskutek wypadku środka transportowego, 

jeżeli wypadek został spowodowany jego złym 
stanem technicznym,

–  powstałe podczas kierowania środkiem transportu przez 
osobę, która znajdowała się w stanie nietrzeźwości 
albo w stanie po użyciu alkoholu, lub znajdowała 
się pod wpływem środków odurzających, substancji 
psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu 
przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii,

–  powstałe podczas kierowania środkiem transportu 
przez osobę, która znajdowała się pod wpływem 
środków farmaceutycznych lub leków, po użyciu których 
przeciwwskazane jest kierowanie środkami transportu,

–  powstałe w wyniku niewłaściwego załadowania lub 
opakowania, niezgodnego z obowiązującymi normami lub 
zwyczajami lub braku opakowania ubezpieczonych maszyn;

  spowodowane kradzieżą maszyn, z wyjątkiem kradzieży 
z włamaniem oraz rabunku lub ich usiłowania, za które PZU SA 
w ramach niniejszych OWU ponosi odpowiedzialność;

  spowodowane zaginięciem oraz szkody wykryte dopiero 
podczas inwentaryzacji lub rutynowych przeglądów;
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  będące skutkiem działania lub zaniechania pracowników 
Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, którzy znajdowali się 
w stanie nietrzeźwości albo w stanie po użyciu alkoholu, lub 
znajdowali się pod wpływem środków odurzających, substancji 
psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu 
przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii;

  powstałe na skutek obsługiwania maszyn przez osoby nie 
posiadające wymaganych uprawnień, określonych właściwymi 
przepisami, a także jeżeli maszynę eksploatowano niezgodnie 
z obowiązującymi przepisami lub przeznaczeniem.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

  Ubezpieczenie obowiązuje w Polsce, za opłatą dodatkowej składki oraz określeniem dodatkowych warunków istnieje możliwość 
rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o inne kraje.

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?

Ubezpieczony ma obowiązek m.in.:
–  podać wszystkie dane, o które zapytujemy przy zawarciu umowy;
–  najszybciej, jak to możliwe, poinformować nas o zmianach powstałych w trakcie ubezpieczenia;
–  we własnym zakresie i na własny koszt utrzymywać ubezpieczone maszyny w dobrym stanie technicznym, przestrzegać zasad 

przechowywania maszyn, prowadzić dokumentację techniczno-ruchową ubezpieczonych maszyn, stosować się do wymagań i zaleceń 
producenta maszyn;

–  najszybciej, jak to możliwe, powiadomić nas o szkodzie lecz nie później niż 3 dni od momentu, kiedy  uzyska wiedzę o  zdarzeniu;
–  podjęcia współpracy z nami w zbadaniu szkody.

Jak i kiedy należy opłacać składki?

Składkę płaci ubezpieczający. Może to zrobić jednorazowo lub w ratach. Terminy płatności są podane w dokumencie ubezpieczenia.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?

Ochrona ubezpieczenia trwa:
–  od daty wskazanej w dokumencie ubezpieczenia, jeśli termin zapłaty składki lub jej pierwszej raty przypada w pierwszym dniu okresu 

ubezpieczenia lub później. Jeśli ubezpieczający nie zapłaci składki lub jej raty w ustalonym terminie, możemy wypowiedzieć umowę 
ze skutkiem natychmiastowym. W razie braku wypowiedzenia umowy, rozwiązuje się ona z końcem okresu, na który przypadała 
niezapłacona składka;

–  od daty wskazanej w dokumencie ubezpieczenia, jeśli termin zapłaty składki lub jej pierwszej raty przypada przed pierwszym dniem okresu 
ubezpieczenia – nie wcześniej niż następnego dnia po zapłaceniu składki lub jej pierwszej raty. Jeśli ubezpieczający nie zapłaci składki lub 
jej raty w ustalonym terminie, po jego upływie rozwiążemy umowę.

Ochrona ubezpieczeniowa wygasa m.in.:
–  z końcem okresu ubezpieczenia albo, w dniu odstąpienia;
–  w dniu, w którym suma ubezpieczenia się wyczerpie;
–  w dniu, w którym ubezpieczający otrzyma pisemne wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym;
–  z chwilą przeniesienia własności przedmiotu ubezpieczenia, jeżeli nie dokonano przeniesienia praw z umowy ubezpieczenia na nabywcę;
–  po 7 dniach od otrzymania przez ubezpieczającego wezwania do zapłaty kolejnej raty składki – pod warunkiem, że w wezwaniu 

poinformowaliśmy go, że ochrona wygaśnie, jeśli ubezpieczający nie zapłaci w tym czasie.

Jak rozwiązać umowę?

Ubezpieczający może odstąpić od umowy zawartej na ponad 6 miesięcy:
–  w ciągu 30 dni od jej zawarcia – jeśli jest konsumentem;
–  w ciągu 7 dni od jej zawarcia – jeśli jest przedsiębiorcą.
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Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna zarejestrowana w Polsce

Produkt: Leasing majątkowy

Pełne informacje podane przed zawarciem umowy i informacje umowne podane są w dokumencie ubezpieczenia 
oraz w ogólnych warunkach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego ustalonych uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu 
Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/432/2007 z dnia 26 lipca 2007 r., ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/65/2011 
z dnia 21 lutego 2011 r., ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/114/2012 z dnia 28 marca 2012 r.  
oraz uchwałą nr UZ/430/2015 Zarządu PZU SA z dnia 23 grudnia 2015 r. ze zmianami ustalonymi uchwałą  
nr UZ/215/2018 z dnia 6 lipca 2018 r.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego należy do działu II, grupa 9 załącznika do „Ustawy o działalności ubezpieczeniowej 
i reasekuracyjnej”.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia? Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

  ubezpieczamy stacjonarny, przenośny sprzęt elektroniczny 
stanowiący własność bądź będący na podstawie tytułu 
prawnego w posiadaniu osoby, na rzecz której zawarto 
ubezpieczenie, a także w przypadku objęcia ochroną 
sprzętu elektronicznego umożliwiamy ubezpieczenie 
danych oraz wymiennych nośniki danych jak również 
zwiększonych kosztów działalności poniesionych w celu 
uniknięcia lub zmniejszenia przerw, zakłóceń w działalności 
na skutek szkody materialnej we wskazanym w polisie 
sprzęcie elektronicznym;

  ubezpieczamy sprzęt elektroniczny, który jest sprawny 
technicznie i gotowy do eksploatacji, zainstalowany zgodnie 
z zaleceniami producenta i wykorzystywany zgodnie 
z przeznaczeniem;

  umożliwiamy ubezpieczenie przenośnego sprzętu 
elektronicznego w przypadku objęcia ochroną 
ubezpieczeniową sprzętu stacjonarnego;

  odpowiadamy za szkody materialne (fizyczne) polegające 
na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu przedmiotu 
ubezpieczenia powstałe w wyniku zaistnienie zdarzeń 
losowych w szczególności spowodowane m.in przez 
niewłaściwe użytkowanie, błędną obsługę, kradzież 
z włamaniem, działania ognia, eksplozję, działanie wody, 
wiatru, wady produkcyjne a także za inne nietypowe szkody 
w mieniu nie wyłączone w OWU;

  w odniesieniu do zapasowych kopii danych ochrona 
ubezpieczeniowa obejmujemy także transport tych kopii 
pomiędzy miejscem ubezpieczenia wskazanym w polisie 
a miejscem ich przechowywania;

  sumę ubezpieczenia ustala ubezpieczający odrębnie dla 
każdego przedmiotu wymienionego we wniosku- 
-kwestionariuszu lub wykazie stanowiącym integralna 
część polisy;

  udzielamy ochrony ubezpieczeniowej w granicach sumy 
ubezpieczenia nieprzekraczającej wartości przedmiotu 
ubezpieczenia, która powinna być określona według wartości 
odtworzeniowej przedmiotu ubezpieczenia;

  zakres ubezpieczenia może zostać rozszerzony, 
ograniczony bądź w przypadku sprzętu specjalistycznego 
dokładnie sprecyzowany poprzez klauzule dodatkowe 
m.in. o szkody powstałe w elektronicznym sprzęcie 
przenośnym użytkowanym poza miejscem ubezpieczenia, 
zainstalowanym na stałe w pojazdach, czy samolotach, 
czy użytkowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;

  każdorazowa wypłata odszkodowania pomniejsza sumę 
ubezpieczenia o wypłaconą kwotę.

Ubezpieczenie nie obejmuje m.in.:
  szkód spowodowanych przez działanie wirusa programu 
lub kodu zakłócającego pracę programu, całego komputera, 
sieci, niezależnie od przyczyny ich pojawienia się, w tym 
związanego z Internetem lub korzystaniem z Internetu 
lub spowodowane działaniem pola magnetycznego;

  szkód powstałych w okresie gwarancyjnym, za które 
odpowiedzialny jest producent, serwisant, sprzedawca 
lub dostawca; 

  szkód spowodowanych zagubieniem lub kradzieżą; 
z wyłączeniem szkód powstałych w wyniku kradzieży 
z włamaniem i rabunku;

  szkód, którymi są wyłącznie defekty estetyczne, które 
nie mają wpływu na pracę sprzętu.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

Nie odpowiadamy m.in. za szkody:
  spowodowane w ubezpieczonym sprzęcie przez uszkodzony 

lub źle funkcjonujący system klimatyzacyjny, jeżeli system 
ten nie został wyposażony w oddzielny system alarmowy, 
który w sposób ciągły monitoruje temperaturę i wilgotność 
pomieszczeń w których znajduje się ubezpieczony 
sprzęt oraz może uruchomić niezależne alarmy optyczne 
lub akustyczne. Powyższe wyłączenie dotyczy sprzętu, który 
z uwagi na specyfikę swojej pracy wymaga stosowania 
odpowiednio regulowanych zewnętrznych warunków 
klimatyzacyjnych (odpowiedniej temperatury i wilgotności), 
zgodnie z instrukcją producenta sprzętu;

  spowodowane przez pośrednie działanie wyładowań 
elektrycznych w atmosferze i zjawisk pochodnych, 
jeżeli sprzęt ten nie został wyposażony w urządzenia 
zabezpieczające przed pośrednim działaniem wyładowań 
elektrycznych w atmosferze i zjawisk pochodnych.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

  Ubezpieczenie obowiązuje w Polsce. W zakresie sprzętu przenośnego za opłatą dodatkowej składki istnieje możliwość rozszerzenia 
ochrony ubezpieczeniowej o inne kraje.
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Co należy do obowiązków ubezpieczonego?

Ubezpieczony ma obowiązek m.in.:
–  podać wszystkie dane, o które pytamy przy zawarciu umowy;
–  najszybciej, jak to możliwe, poinformować nas o zmianach powstałych w trakcie ubezpieczenia;
–  dostarczyć nam wykaz ubezpieczanych przedmiotów z charakterystyką (dane identyfikacyjne) oraz wartością zadeklarowaną 

do ubezpieczenia (sumą ubezpieczenia);
–  przechowywać i eksploatować ubezpieczone mienie zgodnie z zaleceniami i wskazówkami producenta dotyczących utrzymania sprzętu 

w dobrym stanie technicznym zapewniającym prawidłową jego eksploatację oraz stosować środki ostrożności w celu uniknięcia szkód; 
–  utrzymywać w należytym stanie środki zabezpieczenia mienia przed szkodą oraz dołożyć należytej staranności w celu zapewnienia 

sprawnego funkcjonowania tych zabezpieczeń; 
–  w przypadku ubezpieczenia danych – co najmniej raz w tygodniu wykonywać kopie zapasowe danych i przechowywać je w szafie 

ogniotrwałej, sejfie lub innej strefie pożarowej;
–  w przypadku ubezpieczenia sprzętu elektronicznego – zainstalować i konserwować urządzenia zabezpieczające sprzęt elektroniczny 

przed pośrednim działaniem wyładowań elektrycznych w atmosferze i zjawisk pochodnych zgodnie z zaleceniami producentów sprzętu 
elektronicznego, urządzeń zabezpieczających i alarmowych;

–  najszybciej, jak to możliwe, powiadomić nas o szkodzie lecz nie później niż 3 dni od momentu, kiedy uzyska wiedzę o zdarzeniu;
–  podjęcia współpracy z nami w zbadaniu szkody.

Jak i kiedy należy opłacać składki?

Składkę płaci ubezpieczający. Może to zrobić jednorazowo lub w ratach. Terminy płatności są podane w dokumencie ubezpieczenia.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?

Ochrona ubezpieczenia trwa:
–  od daty wskazanej w dokumencie ubezpieczenia, jeśli termin zapłaty składki lub jej pierwszej raty przypada w pierwszym dniu okresu 

ubezpieczenia lub później. Jeśli ubezpieczający nie zapłaci składki lub jej raty w ustalonym terminie, możemy wypowiedzieć umowę 
ze skutkiem natychmiastowym. W razie braku wypowiedzenia umowy, rozwiązuje się ona z końcem okresu, na który przypadała 
niezapłacona składka;

–  od daty wskazanej w dokumencie ubezpieczenia, jeśli termin zapłaty składki lub jej pierwszej raty przypada przed pierwszym dniem okresu 
ubezpieczenia – nie wcześniej niż następnego dnia po zapłaceniu składki lub jej pierwszej raty. Jeśli ubezpieczający nie zapłaci składki lub 
jej raty w ustalonym terminie, po jego upływie rozwiążemy umowę.

Ochrona ubezpieczeniowa wygasa m.in.:
–  z końcem okresu ubezpieczenia albo, w dniu odstąpienia;
–  w dniu, w którym suma ubezpieczenia się wyczerpie;
–  w dniu, w którym ubezpieczający otrzyma pisemne wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym;
–  z chwilą przeniesienia własności ubezpieczonego mienia, jeżeli nie dokonano przeniesienia praw z umowy ubezpieczenia na nabywcę;
–  po 7 dniach od otrzymania przez ubezpieczającego wezwania do zapłaty kolejnej raty składki – pod warunkiem, że w wezwaniu 

poinformowaliśmy go, że ochrona wygaśnie, jeśli ubezpieczający nie zapłaci w tym czasie.

Jak rozwiązać umowę?

Ubezpieczający może odstąpić od umowy zawartej na ponad 6 miesięcy:
–  w ciągu 30 dni od jej zawarcia – jeśli jest konsumentem;
–  w ciągu 7 dni od jej zawarcia – jeśli jest przedsiębiorcą.
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Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna zarejestrowana w Polsce

Produkt: PZU Maszyny

Pełne informacje podane przed zawarciem umowy i informacje umowne podane są w dokumencie ubezpieczenia oraz 
w ogólnych warunkach ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń ustalonych uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu 
Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/432/2007 z dnia 26 lipca 2007 r., ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/65/2011 
z dnia 21 lutego 2011 r., uchwałą nr UZ/114/2012 z dnia 28 marca 2012 r. oraz uchwałą nr UZ/430/2015 Zarządu PZU SA 
z dnia 23 grudnia 2015 r. i ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/215/2018 z dnia 6 lipca 2018 r.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń należy do działu II, grupa 6 i 8 załącznika do „Ustawy o działalności ubezpieczeniowej 
i reasekuracyjnej”.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia? Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

  ubezpieczamy określone w umowie maszyny stanowiące 
własność Ubezpieczonego lub będące w jego posiadaniu na 
podstawie tytułu prawnego lub eksploatowane w ramach 
prowadzonej działalności gospodarczej;

  ochrona ubezpieczenia obejmujemy maszyny pod 
warunkiem, że są zainstalowane w miejscu ubezpieczenia 
zgodnie z wymogami i zaleceniami producenta, są zdolne do 
pracy po pozytywnym przejściu niezbędnych prób i testów 
a także są eksploatowane zgodnie z ich przeznaczeniem;

  ubezpieczamy maszyny w trakcie pracy i postoju, demontażu 
i ponownego montażu, napraw, remontów i konserwacji 
oraz podczas ich przemieszczania w obrębie miejsca 
ubezpieczenia w związku z tymi pracami;

  odpowiadamy za szkody powstałe w wyniku przypadko-
wych, nagłych, nieprzewidzianych, niezależnych od Ubez-
pieczającego lub Ubezpieczonego zdarzeń oraz za szkody 
związane z eksploatacją i użytkowaniem maszyn;

  sumę ubezpieczenia maszyn ustala Ubezpieczający 
i powinna odpowiadać wartości odtworzeniowej  
tj. kosztowi wymiany uszkodzonej lub zniszczonej maszyny 
na maszynę nową lub tego samego typu, o tych samych  
lub zbliżonych parametrach;

  w ramach sumy ubezpieczenia mogą zostać ustalone 
odrębne sumy ubezpieczenia dla kosztów usunięcia 
pozostałości po szkodzie, kosztów pracy w godzinach 
nadliczbowych, nocnych, dni wolnych od pracy, frachtu 
ekspresowego, kosztów frachtu lotniczego oraz dla innych 
uzgodnionych kosztów;

  każdorazowa wypłata odszkodowania pomniejsza sumę 
ubezpieczenia o wypłaconą kwotę.

  zmniejszoną lub wyczerpaną sumę ubezpieczenia można 
uzupełnić opłacając dodatkową składkę.

Ubezpieczenie nie obejmuje m.in.:
  rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych;
  wymiennych nośników danych (odczytywane maszynowo) 
oraz dane na nich zgromadzone;

  środków transportu (za wyjątkiem wózków widłowych);
  maszyn pracujących pod ziemią;
  maszyn pracujących na wszelkiego rodzaju sprzęcie  
pływającym.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

Nie odpowiadamy m.in. za szkody:
  wskutek wad lub usterek istniejących w momencie 

rozpoczęcia się odpowiedzialności PZU SA i znanych 
Ubezpieczającemu lub Ubezpieczonemu, niezależnie od tego, 
czy o takich wadach lub defektach wiedział PZU SA;

  spowodowane ogniem, eksplozją, upadkiem statku 
powietrznego, wydostaniem się wody, par, płynów lub 
substancji z przewodów i urządzeń wodociągowych;

  centralnego ogrzewania i innych instalacji, cofnięciem się 
wody lub ścieków z urządzeń kanalizacyjnych, samoczynnym 
otworzeniem się główek tryskaczowych, zawaleniem się 
budynków lub budowli;

  spowodowane kradzieżą z włamaniem, kradzieżą zwykłą 
(bez oznak włamania), rabunkiem lub usiłowaniem 
dokonania kradzieży z włamaniem, kradzieży zwykłej (bez 
oznak włamania), rabunku;

  powstałe w wyniku przeprowadzanych prób i testów, 
z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi 
badaniami eksploatacyjnymi, a także powstałe 
w wyniku zamierzonego przeciążenia, doświadczeń 
lub eksperymentów;

  szkody, za które odpowiedzialny jest producent, sprzedawca, 
dostawca lub zakład naprawczy z mocy prawa lub 
zawartej umowy;

  powstałe w wyniku naturalnego zużycia, kawitacji, erozji, 
korozji, starzenia się izolacji oraz powstałe z powodu 
kamienia kotłowego, szlamu i osadu; powyższe wyłączenie 
dotyczy maszyn lub ich części bezpośrednio uszkodzonych 
albo zniszczonych w wyniku wymienionych w zdaniu 
poprzedzającym przyczyn;

  powstałe na skutek eksploatacji wcześniej uszkodzonej  
i nie naprawionej maszyny.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

  Ubezpieczenie obowiązuje w Polsce, za opłatą dodatkowej składki oraz określeniem dodatkowych warunków istnieje możliwość 
rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o inne kraje.
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Co należy do obowiązków ubezpieczonego?

Ubezpieczony ma obowiązek:
−  podać wszystkie dane, o które zapytujemy przy zawarciu umowy;
−  najszybciej, jak to możliwe, poinformować nas o zmianach powstałych w trakcie ubezpieczenia;
−  we własnym zakresie i na własny koszt utrzymywać ubezpieczone maszyny w dobrym stanie technicznym, przestrzegać zasad 

przechowywania maszyn, prowadzić dokumentację techniczno-ruchową ubezpieczonych maszyn, stosować się do wymagań i zaleceń 
producenta maszyn;

−  najszybciej, jak to możliwe, powiadomić nas o szkodzie lecz nie później niż 3 dni od momentu, kiedy uzyska wiedzę o zdarzeniu;
−  podjęcia współpracy z nami w zbadaniu szkody.

Jak i kiedy należy opłacać składki?

Składkę płaci ubezpieczający. Może to zrobić jednorazowo lub w ratach.
Terminy płatności są podane w dokumencie ubezpieczenia.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?

Ochrona ubezpieczenia trwa:
−  od daty zapisanej w dokumencie ubezpieczenia, jeśli termin zapłaty składki lub jej pierwszej raty przypada w pierwszym dniu okresu 

ubezpieczenia lub później. Jeśli ubezpieczający nie zapłaci składki lub jej raty w terminie możemy wypowiedzieć umowę ze skutkiem 
natychmiastowym. W razie braku wypowiedzenia umowy, rozwiązuje się ona z końcem okresu, na który przypadała niezapłacona składka;

−  od daty zapisanej w dokumencie ubezpieczenia, jeśli termin zapłaty składki lub jej pierwszej raty przypada przed pierwszym dniem okresu 
ubezpieczenia – nie wcześniej niż następnego dnia po zapłaceniu składki lub jej pierwszej raty. Jeśli ubezpieczający nie zapłaci składki  
lub jej raty w ustalonym terminie, po jego upływie rozwiążemy umowę.

Ochrona ubezpieczeniowa wygasa m.in.:
−  z końcem okresu ubezpieczenia albo, w dniu odstąpienia;
−  w dniu, w którym suma ubezpieczenia się wyczerpie;
−  wraz z wyczerpaniem limitu odpowiedzialności na wszystkie zdarzenia losowe w okresie ubezpieczenia, w odniesieniu do mienia lub 

kosztów, dla których został ustalony taki limit i w zakresie objętym tym limitem, wskutek wypłaty odszkodowania lub odszkodowań;
−  w dniu, w którym ubezpieczający otrzyma pisemne wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym;
−  z chwilą przejścia przedmiotu ubezpieczenia na nabywcę, jeżeli prawa wynikające z umowy ubezpieczenia nie zostały przeniesione  

na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia;
−  po 7 dniach od otrzymania przez ubezpieczającego wezwania do zapłaty kolejnej raty składki – pod warunkiem, że w wezwaniu 

poinformowaliśmy go, że ochrona wygaśnie, jeśli ubezpieczający nie zapłaci w tym czasie.

Jak rozwiązać umowę?

Ubezpieczający może odstąpić od umowy zawartej na ponad 6 miesięcy:
−  w ciągu 30 dni od jej zawarcia – jeśli jest konsumentem;
−  w ciągu 7 dni od jej zawarcia – jeśli jest przedsiębiorcą.


