
Wyciąg z warunków umowy generalnej ubezpieczenia mienia w leasingu oraz ogólnych warunków ubezpieczenia,
w tym obowiązków Korzystającego oraz środków bezpieczeństwa przeciwkradzieżowego.

I. Postanowienia ogólne
1. Umowa reguluje zasady współpracy pomiędzy PZU S.A. i EFL dotyczące ubezpieczenia mienia (z wyłączeniem środków transportu podlegających obowiązkowi reje-
stracji, za wyjątkiem maszyn budowlanych podlegających rejestracji, z zastrzeżeniem, że odpowiedzialność PZU SA ograniczona jest do szkód powstałych podczas wyko-
nywania prac oraz zdarzeń powstałych na placu/terenie budowy oraz drogach wewnętrznych wytyczonych na tym placu) stanowiącego własność EFL i będącego przed-
miotem umów leasingu.
Przez zapis „umowa leasingu” strony rozumieć będą umowę cywilnoprawną w rozumieniu art. 709 Kodeksu Cywilnego, jak i umowę najmu, umowę dzierżawy lub inną
podobną umowę nienazwaną o podobnym charakterze.
Przez zapis „wartość jednostkowa brutto/netto umowy leasingu” należy rozumieć wartość brutto/netto przedmiotu jednej umowy leasingu zawartej między EFL a da-
nym Korzystającym.
II. Rodzaj przedmiotu Leasingu (Ubezpieczenia) - Podstawa prawna -
Ogólne Warunki Ubezpieczenia

1. Mienie używane w jednej lub kilku lokalizacjach (maszyny, urządzenia, wypo-
sażenie nie będące sprzętem elektronicznym), budynki i budowle w tym hale na-
miotowe pełniące funkcje budynków i budowli, domki campingowe, kioski, bara-
ki, namioty oraz pozostałe mienie nie ujęte w punktach 2-5 niniejszej tabeli,

Ogólne warunki ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, zatwierdzonymi
Uchwałą Nr UZ/432/2007 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. z
dnia 26 lipca 2007r. ze zmianami ustalonymi Uchwałą nr UZ/65/2011 z dnia 21
lutego 2011 r.
Ogólne Warunki Ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń ustalonymi Uchwałą Nr
UZ/432/2007 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. z dnia 26 lipca
2007r. ze zmianami ustalonymi Uchwałą nr UZ/65/2011 z dnia 21 lutego 2011r.

2. Mienie z wyłączeniem ryzyka kradzieży z włamaniem, rabunku i wandalizmu
po dokonaniu włamania (tylko i wyłącznie dla ciężkich linii technologicznych)

Ogólne warunki ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, zatwierdzonymi
Uchwałą Nr UZ/432/2007 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. z
dnia 26 lipca 2007r. ze zmianami ustalonymi Uchwałą nr UZ/65/2011 z dnia 21
lutego 2011 r.
Ogólne Warunki Ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń ustalonymi Uchwałą Nr
UZ/432/2007 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. z dnia 26 lipca
2007r. ze zmianami ustalonymi Uchwałą nr UZ/65/2011 z dnia 21 lutego 2011r.

3. Stacjonarny sprzęt elektroniczny, oprogramowanie, przenośny sprzęt elektro-
niczny

Ogólne warunki ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, zatwierdzonymi Uchwałą
Nr UZ/432/2007 Zarządu PZU S.A. z dnia 26 lipca 2007r. ze zmianami ustalony-
mi Uchwałą nr UZ/65/2011 z dnia 21 lutego 2011r., Rozdział I „Szkody Mate-
rialne”, Rozdział II „Ubezpieczenie danych i nośników danych”

4. Samobieżne maszyny budowlane, rolnicze i wózki widłowe, pozostały sprzęt
budowlany

Ogólne warunki ubezpieczenia maszyn i sprzętu budowlanego od uszkodzeń, za-
twierdzonymi Uchwałą Zarządu PZU S.A. Nr UZ/432/2007 z dnia 26 lipca
2007r. ze zmianami ustalonymi Uchwałą nr UZ/65/2011 z dnia 21 lutego 2011r.

5. Mienie w transporcie (CARGO) Ogólne warunki ubezpieczenia mienia w transporcie krajowym (Cargo), zatwier-
dzonymi Uchwałą Nr UZ/44/2007 Zarządu PZU S.A. z dnia 23 stycznia 2008 r.,
ze zmianami ustalonymi Uchwałą nr UZ/569/2009 z dnia 29 grudnia 2009 r. i
uchwałą nr UZ/40/2011 z dnia 4 lutego 2011
Klauzulą ICC(A)1.1.82

III. Zakres ubezpieczenia i warunki szczególne
Przedmioty leasingu PZU S.A. przyjmuje do ubezpieczenia wg zakresu:
1. ZAKRES PODSTAWOWY: pożar, bezpośrednie uderzenie pioruna, eksplozja, uderzenie lub upadek statku powietrznego – w zależności od przedmiotu ubezpieczenia,
zastosowanie mają jedne z poniższych warunków: Ogólne warunki ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, zatwierdzonymi Uchwałą Nr UZ/432/2007 Zarządu Po-
wszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. z dnia 26 lipca 2007 r. ze zmianami ustalonymi Uchwałą nr UZ/65/2011 z dnia 21 lutego 2011 r. lub Ogólne warunki ubezpiecze-
nia sprzętu elektronicznego, zatwierdzonymi Uchwałą Nr UZ/432/2007 Zarządu PZU S.A. z dnia 26 lipca 2007 r. ze zmianami ustalonymi Uchwałą nr UZ/65/2011 z
dnia 21 lutego 2011 lub Ogólne warunki ubezpieczenia maszyn i sprzętu budowlanego od uszkodzeń, zatwierdzonymi Uchwałą Zarządu PZU S.A. Nr UZ/432/2007 z dnia
26 lipca 2007 r. ze zmianami ustalonymi Uchwałą nr UZ/65/2011 z dnia 21 lutego 2011 r.
2. ZAKRES DODATKOWY: huragan, grad, szkoda wodociągowa, powódź, deszcz nawalny, wyciek z instalacji tryskaczowej, osuwanie i zapadanie się ziemi, zapadanie
ziemi, lawina, napór śniegu lub lodu, trzęsienie ziemi, uderzenie pojazdu mechanicznego, dym i sadza, huk ponaddźwiękowy, upadek drzew, budynków lub budowli, prze-
pięcie spowodowane wyładowaniem atmosferycznym - w zależności od przedmiotu ubezpieczenia, zastosowanie mają jedne z poniższych warunków: Ogólne warunki ubez-
pieczenia mienia od wszystkich ryzyk, zatwierdzonymi Uchwałą Nr UZ/432/2007 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. z dnia 26 lipca 2007 r. ze zmianami
ustalonymi Uchwałą nr UZ/65/2011 z dnia 21 lutego 2011 r. lub Ogólne warunki ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, zatwierdzonymi Uchwałą Nr UZ/432/2007 Za-
rządu PZU S.A. z dnia 26 lipca 2007r ze zmianami ustalonymi Uchwałą nr UZ/65/2011 z dnia 21 lutego 2011 r. Rozdział I „Szkody Materialne”, Rozdział II
„Ubezpieczenie danych i nośników danych” lub Ogólne warunki ubezpieczenia maszyn i sprzętu budowlanego od uszkodzeń, zatwierdzonymi Uchwałą Zarządu PZU S.A.
Nr UZ/432/2007 z dnia 26 lipca 2007 r. ze zmianami ustalonymi Uchwałą nr UZ/65/2011 z dnia 21 lutego 2011.
3. Kradzież z włamaniem, rabunek oraz wandalizm po dokonanym włamaniu, wewnętrzne zamieszki, celowe uszkodzenie, strajk lub zwolnienie grupowe pracowników –
w zależności od przedmiotu ubezpieczenia, zastosowanie mają jedne z poniższych warunków: Ogólne warunki ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, zatwierdzonymi
Uchwałą Nr UZ/432/2007 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. z dnia 26 lipca 2007r. ze zmianami ustalonymi Uchwałą nr UZ/65/2011 z dnia 21 lutego
2011r. lub Ogólne warunki ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, zatwierdzonymi Uchwałą Nr UZ/432/2007 Zarządu PZU S.A. z dnia 26 lipca 2007r ze zmianami usta-
lonymi Uchwałą nr UZ/65/2011 z dnia 21 lutego 2011r., Rozdział I „Szkody Materialne”, Rozdział II „Ubezpieczenie danych i nośników danych” lub Ogólne warunki
ubezpieczenia maszyn i sprzętu budowlanego od uszkodzeń, zatwierdzonymi Uchwałą Zarządu PZU S.A. Nr UZ/432/2007 z dnia 26 lipca 2007 r., ze zmianami ustalony-
mi Uchwałą nr UZ/65/2011 z dnia 21 lutego 2011r.
4. Inne niewymienione wyżej w ust. 1-3 szkody zewnętrzne, powstałe w ubezpieczonym mieniu – w zależności od przedmiotu ubezpieczenia, zastosowanie mają jedne z
poniższych warunków: Ogólne warunki ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, zatwierdzonymi Uchwałą Nr UZ/432/2007 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpie-
czeń S.A. z dnia 26 lipca 2007 r. ze zmianami ustalonymi Uchwałą nr UZ/65/2011 z dnia 21 lutego 2011 r. lub Ogólne warunki ubezpieczenia sprzętu elektronicznego,
zatwierdzonymi Uchwałą Nr UZ/432/2007 Zarządu PZU S.A. z dnia 26 lipca 2007r. ze zmianami ustalonymi Uchwałą nr UZ/65/2011 z dnia 21 lutego 2011 r., Rozdział
I „Szkody Materialne”, Rozdział II „Ubezpieczenie danych i nośników danych” lub Ogólne warunki ubezpieczenia maszyn i sprzętu budowlanego od uszkodzeń, zatwier-
dzonymi Uchwałą Zarządu PZU S.A. Nr UZ/432/2007 z dnia 26 lipca 2007 r. ze zmianami ustalonymi Uchwałą nr UZ/65/2011 z dnia 21 lutego 2011r.
5. Inne niewymienione wyżej szkody wewnętrzne (awarie) powstałe w ubezpieczonym mieniu – w zależności od przedmiotu ubezpieczenia, zastosowanie mają jedne z po-
niższych warunków. Ogólne Warunki Ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń ustalonymi Uchwałą Nr UZ/432/2007 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. z
dnia 26 lipca 2007 r, ze zmianami ustalonymi Uchwałą nr UZ/65/2011 z dnia 21 lutego 2011 r. lub Ogólne warunki ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, zatwierdzony-
mi Uchwałą Nr UZ/432/2007 Zarządu PZU S.A. z dnia 26 lipca 2007 r. ze zmianami ustalonymi Uchwałą nr UZ/65/2011 z dnia 21 lutego 2011 r., Rozdział I „Szkody
Materialne”, Rozdział II „Ubezpieczenie danych i nośników danych”.
6. Szkody spowodowane zwarciem przewodu elektrycznego, któremu towarzyszyło iskrzenie i/lub działanie ciepła bez udziału płomieni, z włączeniem szkód będących na-
stępstwem wszelkiego rodzaju awarii wewnętrznych – w zależności od przedmiotu ubezpieczenia, zastosowanie mają jedne z poniższych warunków. Ogólne Warunki
Ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń ustalonymi Uchwałą Nr UZ/432/2007 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. z dnia 26 lipca 2007 r, ze zmianami ustalo-
nymi Uchwałą nr UZ/65/2011 z dnia 21 lutego 2011 r. lub Ogólne warunki ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, zatwierdzonymi Uchwałą Nr UZ/432/2007 Zarządu
PZU S.A. z dnia 26 lipca 2007 r. ze zmianami ustalonymi Uchwałą nr UZ/65/2011 z dnia 21 lutego 2011 r., Rozdział I „Szkody Materialne”, Rozdział II „Ubezpieczenie
danych i nośników danych”.
7. Szkody powstałe w Przedmiotach leasingu takich jak: maszyny, aparaty lub innych urządzenia wskutek działania prądu elektrycznego podczas ich eksploatacji w wy-
niku np.: spięcia (zwarcia), przepięcia lub indukcji, z włączeniem szkód będących następstwem wszelkiego rodzaju awarii wewnętrznych– w zależności od przedmiotu
ubezpieczenia, zastosowanie mają jedne z poniższych warunków. Ogólne Warunki Ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń ustalonymi Uchwałą Nr UZ/432/2007 Zarządu
Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. z dnia 26 lipca 2007 r, ze zmianami ustalonymi Uchwałą nr UZ/65/2011 z dnia 21 lutego 2011 r. lub Ogólne warunki ubezpie-
czenia sprzętu elektronicznego, zatwierdzonymi Uchwałą Nr UZ/432/2007 Zarządu PZU S.A. z dnia 26 lipca 2007 r. ze zmianami ustalonymi Uchwałą nr UZ/65/2011 z
dnia 21 lutego 2011 r., Rozdział I „Szkody Materialne”, Rozdział II „Ubezpieczenie danych i nośników danych”.
8. Szkody powstałe w przedmiotach znajdujących się na zewnątrz budynku oraz w przedmiotach zamocowanych na zewnątrz budynku, pod warunkiem że stanowią one
części maszyn, urządzeń lub linii technologicznych – w zależności od przedmiotu ubezpieczenia, zastosowanie mają jedne z poniższych warunków: Ogólne warunki ubez-
pieczenia mienia od wszystkich ryzyk, zatwierdzonymi Uchwałą Nr UZ/432/2007 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. z dnia 26 lipca 2007 r. ze zmianami
ustalonymi Uchwałą nr UZ/65/2011 z dnia 21 lutego 2011r. lub Ogólne warunki ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń, zatwierdzonymi Uchwałą Nr UZ/432/2007 Zarządu
Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. z dnia 26 lipca 2007r. ze zmianami ustalonymi Uchwałą nr UZ/65/2011 z dnia 21 lutego 2011 r. lub Ogólne warunki ubezpie-
czenia maszyn i sprzętu budowlanego od uszkodzeń, zatwierdzonymi Uchwałą Zarządu PZU S.A. Nr UZ/432/2007 z dnia 26 lipca 2007 r. ze zmianami ustalonymi
Uchwałą nr UZ/65/2011 z dnia 21 lutego 2011.
9. Zakres ubezpieczenia w transporcie: all risk w tym kradzież mienia wraz ze środkiem transportu i kradzież z włamaniem.
Zakres ubezpieczenia dla transportów międzynarodowych określają zapisy klauzul ICC A.



10. Mienie w transporcie objęte jest również ubezpieczeniem od szkód powstałych w trakcie wszystkich faz transportu wraz z załadunkiem w miejscu nadania i wyładun-
kiem w miejscu odbioru oraz przejściowym magazynowaniem przez okres nie dłuższy niż 14 dni, a także od szkód powstałych w wyniku w wyniku kradzieży będącej na-
stępstwem wypadku środka transportu, rabunku, kradzieży z włamaniem kradzież mienia wraz ze środkiem transportu – w zależności od zakresu terytorialnego, zastoso-
wanie mają jedne z poniższych warunków. Ogólne warunki ubezpieczenia mienia w transporcie krajowym (Cargo), zatwierdzonymi Uchwałą Nr UZ/44/2007 Zarządu
PZU S.A. z dnia 23 stycznia 2008 r. ze zmianami ustalonymi Uchwałą nr UZ/569/2009 z dnia 29 grudnia 2009 r. i uchwałą nr UZ/40/2011 z dnia 4 lutego 2011 r. lub
Klauzula ICC(A)1.1.82.
11. Mienie objęte jest również ochroną podczas jego używania mobilnego (przemieszczania w tym samoczynnego) poza siedzibą Korzystającego. Dotyczy przenośnego
sprzętu elektronicznego ubezpieczonego na podstawie Ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, zatwierdzonych Uchwałą Nr UZ/432/2007 Zarządu
PZU S.A. z dnia 26 lipca 2007r. ze zmianami ustalonymi Uchwałą nr UZ/65/2011 z dnia 21 lutego 2011 r., Rozdział I „Szkody Materialne”, Rozdział II „Ubezpieczenie
danych i nośników danych” oraz samobieżnych maszyn budowlanych, rolniczych i wózków widłowych oraz pozostałego sprzętu budowlanego ubezpieczonych na podsta-
wie Ogólnych warunkach ubezpieczenia maszyn i sprzętu budowlanego od uszkodzeń, zatwierdzonych Uchwałą Zarządu PZU S.A. Nr UZ/432/2007 z dnia 26 lipca 2007
r. ze zmianami ustalonymi Uchwałą nr UZ/65/2011 z dnia 21 lutego 2011,
12. Ubezpieczeniem objęte są szkody w automatach wrzutowych na monety oraz w automatach do wydawania i rozmieniania pieniędzy. Ubezpieczenie nie obejmuje go-
tówki i innych wartości pieniężnych, stanowiących zawartość automatu – zastosowanie mają Ogólne warunki ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, zatwierdzonymi
Uchwałą Nr UZ/432/2007 Zarządu PZU S.A. z dnia 26 lipca 2007r. ze zmianami ustalonymi Uchwałą nr UZ/65/2011 z dnia 21 lutego 2011 r., Rozdział I „Szkody Mate-
rialne”, Rozdział II „Ubezpieczenie danych i nośników danych”.
13. Ubezpieczeniem objęte są szkody powstałe w wyniku bezpośredniego uderzenia w Przedmiot leasingu pojazdu drogowego lub szynowego osoby trzeciej, Ubezpieczają-
cego lub Korzystającego lub ich pracowników – zastosowanie mają Ogólne warunki ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, zatwierdzone Uchwałą Nr UZ/432/2007
Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. z dnia 26 lipca 2007 r. ze zmianami ustalonymi Uchwałą nr UZ/65/2011 z dnia 21 lutego 2011r. Umową nie mogą być
ubezpieczone pojazdy/samochody rejestrowane (Umowa auto-casco), za wyjątkiem maszyn budowlanych podlegających rejestracji, z zastrzeżeniem, że odpowiedzialność
PZU SA ograniczona jest do szkód powstałych podczas wykonywania prac oraz zdarzeń powstałych na placu/terenie budowy oraz drogach wewnętrznych wytyczonych
na tym placu i inne przedmioty niż będące przedmiotem leasingu.
14. Ubezpieczeniem objęte są szkody powstałe w maszynach, urządzeniach mechanicznych, elektrotechnicznych lub elektronicznych, do których doszło w związku z ich
uruchomieniem, używaniem, konserwacją, naprawą lub pracą oraz w wyniku błędu w obsłudze, z włączeniem szkód będących następstwem wszelkiego rodzaju awarii we-
wnętrznych – w zależności od przedmiotu ubezpieczenia, zastosowanie mają jedne z następujących warunków. Ogólne Warunki Ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń
ustalonymi Uchwałą Nr UZ/432/2007 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. z dnia 26 lipca 2007 r. ze zmianami ustalonymi Uchwałą nr UZ/65/2011 z dnia
21 lutego 2011 r., Ogólne warunki ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, zatwierdzonymi Uchwałą Nr UZ/432/2007 Zarządu PZU S.A. z dnia 26 lipca 2007r. ze zmiana-
mi ustalonymi Uchwałą nr UZ/65/2011 z dnia 21 lutego 2011 r., Rozdział I „Szkody Materialne”, Rozdział II „Ubezpieczenie danych i nośników danych”, Ogólne wa-
runki ubezpieczenia maszyn i sprzętu budowlanego od uszkodzeń, zatwierdzonymi Uchwałą Zarządu PZU S.A. Nr UZ/432/2007 z dnia 26 lipca 2007 r. ze zmianami
ustalonymi Uchwałą nr UZ/65/2011 z dnia 21 lutego 2011.
15. Ubezpieczeniem objęte jest mienie znajdujące się w budynkach niegotowych do odbioru technicznego, jak również mienie, które nie jest jeszcze gotowe do oddania lub
dla którego nie skończył się jeszcze okres montażu i próbnego rozruchu – w zależności od przedmiotu ubezpieczenia, zastosowanie mają następujące warunki ubezpiecze-
nia. Ogólne warunki ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, zatwierdzonymi Uchwałą Nr UZ/432/2007 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. z dnia 26
lipca 2007 r. ze zmianami ustalonymi Uchwałą nr UZ/65/2011 z dnia 21 lutego 2011 r. i Ogólne Warunki Ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń ustalonymi Uchwałą Nr
UZ/432/2007 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. z dnia 26 lipca 2007 r. ze zmianami ustalonymi Uchwałą nr UZ/65/2011 z dnia 21 lutego 2011 r. lub
Ogólne warunki ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, zatwierdzonymi Uchwałą Nr UZ/432/2007 Zarządu PZU S.A. z dnia 26 lipca 2007 r. ze zmianami ustalonymi
Uchwałą nr UZ/65/2011 z dnia 21 lutego 2011 r., Rozdział I „Szkody Materialne”, Rozdział II „Ubezpieczenie danych i nośników danych” lub Ogólne warunki ubezpie-
czenia maszyn i sprzętu budowlanego od uszkodzeń, zatwierdzonymi Uchwałą Zarządu PZU S.A. Nr UZ/432/2007 z dnia 26 lipca 2007 r. ze zmianami ustalonymi
Uchwałą nr UZ/65/2011 z dnia 21 lutego 2011.
16. Ubezpieczeniem objęte są szkody w domkach campingowych, kioskach, barakach i namiotach powstałe w wyniku wandalizmu – zastosowanie mają Ogólne warunki
ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, zatwierdzonymi Uchwałą Nr UZ/432/2007 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. z dnia 26 lipca 2007 r. ze zmia-
nami ustalonymi Uchwałą nr UZ/65/2011 z dnia 21 lutego 2011 r
17. Ubezpieczeniem objęte są także maszyny i urządzenia, które z racji swych gabarytów lub innych uwarunkowań są garażowane lub przechowywane na zewnątrz bu-
dynków oraz poza siedzibą Korzystającego – w zależności od przedmiotu ubezpieczenia, zastosowanie mają następujące warunki ubezpieczenia. Ogólne warunki ubezpie-
czenia mienia od wszystkich ryzyk, zatwierdzonymi Uchwałą Nr UZ/432/2007 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. z dnia 26 lipca 2007 r ze zmianami
ustalonymi Uchwałą nr UZ/65/2011 z dnia 21 lutego 2011 lub Ogólne Warunki Ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń ustalonymi Uchwałą Nr UZ/432/2007 Zarządu Po-
wszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. z dnia 26 lipca 2007 ze zmianami ustalonymi Uchwałą nr UZ/65/2011 z dnia 21 lutego 2011r. lub Ogólne warunki ubezpieczenia
sprzętu elektronicznego, zatwierdzonymi Uchwałą Nr UZ/432/2007 Zarządu PZU S.A. z dnia 26 lipca 2007r ze zmianami ustalonymi Uchwałą nr UZ/65/2011 z dnia 21
lutego 2011r., Rozdział I „Szkody Materialne”, Rozdział II „Ubezpieczenie danych i nośników danych” lub Ogólne warunki ubezpieczenia maszyn i sprzętu budowlanego
od uszkodzeń, zatwierdzonymi Uchwałą Zarządu PZU S.A. Nr UZ/432/2007 z dnia 26 lipca 2007r. ze zmianami ustalonymi Uchwałą nr UZ/65/2011 z dnia 21 lutego
2011r.
18. Ubezpieczeniem z prawem regresu do Korzystającego objęte są szkody, w których stwierdzono brak wymaganych zabezpieczeń w siedzibie Korzystającego lub miejscu
użytkowania Przedmiotu leasingu.
IV. Okres ubezpieczenia
1. Umowy ubezpieczenia będą zawierane na okres:
1) 1 roku, z automatycznym przedłużeniem ochrony na kolejne 12 miesięcy, o ile wcześniej niniejsza Umowa nie zostanie wypowiedziana przez jedną ze Stron
(dotyczy przedmiotów leasingu będących budynkami i budowlami),
2) trwania Umowy leasingu, nie dłużej jednak niż na okres 72 miesięcy (dotyczy pozostałych Przedmiotów leasingu).
3) Kolejnego 12 miesiecznego okresu w odniesieniu do mienia przejętego do ubezpieczenia od dotychczasowego ubezpieczyciela z możliwością automatycznego prze-
dłużenia na kolejne okresy 12 miesięczne nie dłużej jednak niż do końca trwania umowy leasingu oraz o ile wcześniej niniejsza Umowa nie zostanie wypowiedziana
przez jedną ze Stron

2. Ubezpieczyciel udzieli dodatkowo bezskładkowej ochrony ubezpieczeniowej na okres 30 dni po zakończeniu umowy leasingu.
3. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od daty odbioru Przedmiotu leasingu przez Korzystającego.
V. Suma ubezpieczenia
1. Sumą ubezpieczenia dla Przedmiotów leasingu, przyjmowanych do ubezpieczenia po raz pierwszy przez PZU S.A., jest - dla mienia fabrycznie nowego i używanego -
wartość fakturowa brutto lub netto. Zawarcie umowy ubezpieczenia od wartości fakturowej netto (bez VAT) następuje na wniosek Korzystającego, w przypadku gdy ma
możliwość odliczenia podatku VAT. Odszkodowanie wypłacane jest od wartości netto.
2. Suma ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia będzie automatycznie odtwarzana po szkodzie. W przypadku szkody całkowitej, z chwilą wypłaty odszkodowania Umowa
ubezpieczenia ulega rozwiązaniu.
3. Wszystkie ubezpieczenia zawierane są w systemie na sumy stałe.
4. Wszystkie sumy ubezpieczenia obowiązujące przez cały okres ubezpieczenia są ustalone wg wartości fakturowej danego przedmiotu leasingu. Suma ubezpieczenia sta-
nowi górną granicę odpowiedzialności PZU S.A., jednakże niezależnie od okoliczności faktycznych zasady proporcji (niedoubezpieczenie) nie stosuje się. Dla mienia przej-
mowanego do ubezpieczenia od dotychczasowego ubezpieczyciela sumę ubezpieczenia określa się wg wskazania obowiązujących umów jednak nie wiekszą niż wskazana
powyżej wartość fakturowa z zachowaniem pozostałych zasad określonych powyżej.
5. Przy szkodzie całkowitej odszkodowaniem będzie zawsze suma ubezpieczenia ustalona na dany okres ubezpieczenia. W takim przypadku żadne dodatkowe korekty ani
potrącenia nie będą przez PZU S.A. stosowane.
W przypadku szkody całkowitej i częściowej:
1) odszkodowania wypłacane są z podatkiem VAT – jeśli suma ubezpieczenia nie była pomniejszona o podatek VAT; warunkiem wypłaty odszkodowania za szkodę
częściową z podatkiem VAT jest załączenie do akt szkody oryginałów faktur potwierdzających poniesione koszty naprawy,
2) odszkodowania wypłacane są bez podatku VAT – jeśli suma ubezpieczenia była pomniejszana o podatek VAT

6. Odszkodowanie należne Ubezpieczającemu równe będzie kosztom niezbędnym dla odtworzenia stanu mienia według Wartości fakturowej brutto/netto przedmiotu
przyjętej w dniu podpisania umowy leasingu.
VI. Miejsce ubezpieczenia - Zakres terytorialny Ubezpieczenia
1. Miejscem ubezpieczenia Przedmiotów leasingu poza sprzętem elektronicznym jest teren RP, zaś dla sprzętu elektronicznego przenośnego teren Europy.
2. Dla przedmiotów, których suma ubezpieczenia nie przekracza 7.000.000 PLN, miejscem ubezpieczenia jest każde miejsce prowadzenia działalności przez Korzystające-
go na terenie RP.
3. W przypadku przedmiotów, których suma ubezpieczenia przekracza 7.000.000 zł za miejsce ubezpieczenia uznaje się miejsce zgłoszone do Ubezpieczyciela na terenie
RP.
4. Dla przewozu mienia w transporcie krajowym – zakres RP.
5. Dla przewozu mienia w transporcie międzynarodowym – Europa.
VII. Franszyzy
1. Franszyza redukcyjna dla mienia o wartości do 100 000 PLN wynosi 500 PLN.
2. Franszyza redukcyjna dla mienia o wartości powyżej 100 000 PLN wynosi 1000 PLN.
3. Franszyza redukcyjna w wysokości 15% wartości szkody, nie mniej niż 500 PLN dla sprzętu elektronicznego przenośnego w przypadku szkód spowodowanych kradzie-
żą z włamaniem, rabunkiem oraz upadkiem.
4. Franszyza redukcyjna w wysokości 1000 PLN dla domków campingowych, kiosków, baraków i namiotów w przypadku szkód spowodowanych celowym uszkodzeniem
(wandalizmem).
VIII. Składka ubezpieczeniowa (indywidualne ustalenia)
1. Składki z tytułu umów ubezpieczeniowych płatne będą jednorazowo na początku okresu ochrony ubezpieczeniowej, za cały okres ubezpieczenia.
2. Dniem zapłaty składki jest dzień złożenia dyspozycji przelewu kwoty należnej z tytułu opłaty składki, pod warunkiem, że na rachunku Ubezpieczającego znajdowała
się wystarczająca ilość wolnych środków.



IX. Główne ograniczenia odpowiedzialności, Obowiązki Korzystającego i sposób zabezpieczenia mienia przed kradzieżą
1. Budynki, budowle, hale namiotowe, mienie używane w jednej lub kilku lokalizacjach (stacjonarne, maszyny, urządzenia, wyposażenie nie będące sprzętem elektro-
nicznym, budowlanym, rolniczym)
A. Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęte następujące mienie
1) uprawy roślinne, drzewa, krzewy, zwierzęta;
2) grunty, gleby, naturalne wody powierzchniowe lub podziemne, zbiorniki wodne;
3) pojazdy mechaniczne dopuszczone do ruchu (wraz z naczepami lub przyczepami), w tym pojazdy szynowe, tabor kolejowy, statki powietrzne lub wodne; wy-
łączenie to nie dotyczy sytuacji, kiedy wymienione mienie:
a) stanowi środki obrotowe lub mienie osób trzecich,
b) w odniesieniu do pojazdów mechanicznych i taboru kolejowego, jest używane wyłącznie w określonym w umowie ubezpieczenia miejscu ubezpieczenia;

4) sieci energetyczne (rozumiane jako część systemu elektroenergetycznego obejmującego linie przesyłowe energii elektrycznej - napowietrzne i kablowe - wraz
ze stacjami transformatorowo-rozdzielczymi) znajdujące się w odległości większej niż 100 m poza miejscem ubezpieczenia określonym w umowie ubezpieczenia;
5) znajdujące się poza morską linią brzegową;
6) znajdujące się pod ziemią lub związane z produkcją wydobywczą (kopalnictwem węgla kamiennego, brunatnego, soli, ropy naftowej i gazu ziemnego, rud że-
laza, metali nieżelaznych lub torfu);
7) będące w trakcie rozbiórki, demontażu, budowy, montażu, instalacji, rozruchu próbnego, testów poprzedzających uruchomienie;
8) o charakterze zabytkowym, artystycznym lub unikatowym lub przedmioty o wartości kolekcjonerskiej, a także wszelkiego rodzaju dzieła sztuki;
9) programy komputerowe, chyba że stanowią środki obrotowe;
10) z zastrzeżeniem postanowień 6 ust. 3 pkt 2, akta, dokumenty, plany, zdjęcia, dane zawarte na wszelkiego rodzaju nośnikach, wzory, modele, prototypy,
eksponaty;
11) namioty (w tym namioty foliowe), szklarnie, inspekty oraz mienie w nich zlokalizowane;
12) środki obrotowe z przekroczonym terminem ważności, wycofane z obrotu lub też z innych przyczyn nieposiadające wartości handlowej;
13) budynki i budowle przeznaczone do rozbiórki wraz z mieniem w nich się znajdującym oraz maszyny, urządzenia lub wyposażenie przeznaczone na złom.

PZU S.A. dopuszcza przyjęcie do ubezpieczenia mienia wymienionego w puncie A, po uprzednim uzyskaniu indywidualnej zgody.
B. Obowiązki Korzystającego:
1. Korzystający obowiązany jest w czasie trwania umowy ubezpieczenia bezzwłocznie zawiadamiać PZU S.A. o wszelkich zmianach okoliczności mających
wpływ na zwiększenie ryzyka, a w szczególności zwiększających niebezpieczeństwo powstania szkody.
2. Korzystający zobowiązany jest:
1) 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, a także podejmować stosowne działania zapobiegawcze oraz
wszelkie uzasadnione środki ostrożności w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia szkody;
2) eksploatować posiadane mienie zgodnie z zaleceniami i wskazówkami producenta lub dostawcy tego mienia, przestrzegać powszechnie obowiązujące
przepisy prawa i normy, w szczególności w zakresie ochrony osób i mienia, ochrony przeciwpożarowej, budowy i eksploatacji urządzeń technicznych oraz
wykonywania dozoru technicznego nad tymi urządzeniami;
3) stosować się do norm, zaleceń i wymogów organów administracji państwowej i samorządowej dotyczących bezpieczeństwa prowadzonej działalności;
4) w odniesieniu do ryzyka powstania szkód wodociągowych:
a) dbać o konserwację przewodów, zbiorników i urządzeń doprowadzających i odprowadzających wodę, parę lub inne ciecze (wodociągowych, kanalizacyj-
nych, centralnego ogrzewania i innych instalacji),
b) wykonywać niezwłocznie wszelkie remonty i naprawy niezbędne dla prawidłowego działania instalacji, o których mowa w lit. a,
c) w terminie zastosować właściwe środki ochronne w celu zabezpieczenia przed mrozem przewodów, zbiorników i urządzeń służących do rozprowadzania
wody lub innych cieczy,
d) zamknąć, opróżnić z wody lub innych cieczy i utrzymywać opróżnione instalacje i urządzenia wodociągowe w obiektach nie używanych, czasowo unieru-
chomionych lub nie dozorowanych.

3. W razie powstania szkody Korzystający jest obowiązany do podjęcia działań wymienionych w Rozdziale IX nieniejszego dokumentu.
C. Środki bezpieczeństwa przeciwkradzieżowego:
1. Budynek, w którym znajduje się ubezpieczone mienie powinien posiadać odpowiednio trwałą konstrukcję. Przez odpowiednio trwałą konstrukcję rozumie się
budynek wykonany z materiałów i w technologii właściwej dla jego przeznaczenia użytkowego – zgodnie z przepisami prawa budowlanego, w którym pokonanie
poszczególnych elementów konstrukcji (ścian, podłóg, stropów) nie jest możliwe bez ich równoczesnego uszkodzenia lub zniszczenia przy użyciu narzędzi.
2. Zabezpieczenia wszystkich otworów zewnętrznych lokalu, w którym znajduje się ubezpieczone mienie powinny być w należytym stanie technicznym oraz tak
osadzone i zamknięte aby ich otwarcie, wyłamanie lub wyważenie nie było możliwe bez pozostawienia śladów stanowiących dowód użycia siły lub narzędzi.
3. Drzwi zewnętrzne do lokalu z ubezpieczonym mieniem winny być zamknięte na co najmniej dwa zamki, z których przynajmniej jeden powinien spełniać wy-
mogi zamka o podwyższonej odporności na włamanie, potwierdzone atestem/certyfikatem, świadectwem kwalifikacji jakości lub innym dokumentem wydanym
przez upoważnioną jednostkę. Zamki mechaniczne powinny posiadać więcej niż jedną ruchomą zastawkę. Ilość zastawek w zamku można ustalić na podstawie
nacięć profilowanych w kluczu. Za równorzędne zabezpieczenie uznaje się zamek wielopunktowy o podwyższonej odporności na włamanie. Zamkiem wielopunk-
towym jest taki zamek, którego zamknięcie powoduje jednostronne lub wielostronne ryglowanie płata drzwi w kilku odległych od siebie miejscach. Główne zam-
ki w drzwiach nie mogą być zaopatrzone w mechanizmy umożliwiające otwarcie zamka od wewnątrz bez użycia oryginalnego klucza. W przypadku ustanowie-
nia ochrony fizycznej wewnątrz ubezpieczonego budynku/lokalu dopuszcza się zamknięcie drzwi zewnętrznych na jeden zamek atestowany;
4. Oszklenia otworów zewnętrznych lokalu winny być osadzone w ramach w taki sposób aby wyjęcie szyby nie było możliwe bez jej rozbicia. Oszklone okna,
drzwi i inne zewnętrzne otwory, do których jest dostęp - w tym również z przybudówek, balkonów, tarasów itp. powinny być zabezpieczone przeciwwłamanio-
wą osłoną mechaniczną w postaci krat wykonanych z prętów stalowych, żaluzji, okiennic bądź rolet. Kraty, żaluzje, okiennice powinny być takiej konstrukcji,
tak założone i zamknięte, aby przedostanie się do wnętrza lokalu nie było możliwe bez uprzedniego ich uszkodzenia przy pomocy narzędzi, zaś ruchome osłony
mechaniczne powinny być zamknięte co najmniej na jedną kłódkę wielozastawkową. Inne zabezpieczenia mechaniczne winny stanowić istotną przeszkodę w
sforsowaniu zabezpieczonego otworu, stwierdzoną na podstawie stosownego atestu/certyfikatu lub innego dokumentu wydanego przez upoważnioną jednostkę
bądź oględzin i opisu dokonanych przez przedstawiciela PZU S.A.;
5. Mechaniczne zabezpieczenia oszklonych otworów zewnętrznych nie są wymagane jeśli:
- ustanowiono poza godzinami pracy dozór, przez który rozumie się ochronę lokalu lub budynku, w którym znajduje się ubezpieczone mienie, wykonywaną
w zorganizowany sposób przez co najmniej jedną osobę dorosłą spośród personelu Korzystającego lub przez pracowników koncesjonowanego przedsiębior-
stwa ochrony osób i mienia,
- lokal lub budynek, w którym znajduje się ubezpieczone mienie, wyposażono w elektroniczny system wizualno-dźwiękowy o działaniu miejscowym ze sta-
łym adresatem (odbiorcą) alarmu; przez stałego adresata alarmu rozumie się Korzystającegoo bądź osobę wyznaczoną przez niego odpowiedzialną za od-
biór sygnału alarmu i podjęcie działań interwencyjnych,
- lokal lub budynek, w którym znajduje się mienie, wyposażono w elektroniczny system przeciwwłamaniowy i włączono do systemu monitorowania alar-
mów policji bądź koncesjonowanego przedsiębiorstwa ochrony osób i mienia,
- oszklenia lokalu lub budynku, w którym znajduje się ubezpieczone mienie, wykonane są ze szkła warstwowego o zwiększonej odporności na rozbicie co
najmniej klasy P3, stwierdzonej stosownym atestem/certyfikatem lub innym dokumentem wydanym przez upoważnioną do tego jednostkę.

6. Klucze do lokalu z ubezpieczonym mieniem powinny być przechowywane w sposób chroniący je przed kradzieżą i dostępem do nich osób nieuprawnionych.
2.Stacjonarny i przenośny sprzęt elektroniczny, oprogramowanie,
A. Ochroną ubezpieczeniową jest objęte następujące mienie:
1. Stacjonarny i przenośny sprzęt elektroniczny pod warunkiem, że:
- jest sprawny technicznie i gotowy do eksploatacji,
- zainstalowany jest zgodnie z zaleceniami producenta,
- wykorzystywany jest w celach zawodowych.

2. licencjonowane systemy operacyjne, programy standardowe produkcji seryjnej oraz programy indywidualne udokumentowanego pochodzenia i wartości, wy-
mienne nośniki danych tj. dyskietki wszystkich typów, dyski optyczne i magnetyczne, CD-ROM-y, taśmy magnetyczne

B. Obowiązki Korzystającego:
1. W trakcie trwania ubezpieczenia Korzystający obowiązany jest:
1) stosować się do wymagań i zaleceń producenta dotyczących utrzymania sprzętu w dobrym stanie technicznym zapewniającym prawidłową jego eksplo-
atację oraz stosować wszelkie środki ostrożności w celu uniknięcia szkód,
2) zapewnić każdorazowo przedstawicielowi PZU S.A. dostęp do przedmiotu objętego ubezpieczeniem w celu przeprowadzenia lustracji ryzyka.

2. W razie powstania szkody Korzystający jest obowiązany do podjęcia działań wymienionych w pkt IX nieniejszego dokumentu.
C. Środki bezpieczeństwa przeciwkradzieżowego:
1. Wymagane zabezpieczenia przeciwkradzieżowe – ubezpieczone mienie powinno znajdować się w budynkach o odpowiednio trwałej konstrukcji. Przez odpo-
wiednią trwałą konstrukcję rozumie się budynek wykonany z materiałów i w technologii właściwej dla jego przeznaczenia użytkowego – zgodnie z przepisami
prawa budowlanego, w którym nie jest możliwe pokonanie poszczególnych elementów konstrukcji (ścian, podłóg, stropów) bez ich równoczesnego uszkodzenia
lub zniszczenia przy użyciu narzędzi. Lokal, w którym znajduje się ubezpieczone mienie nie może posiadać niezabezpieczonych otworów (drzwi, okna), przez
które bez użycia siły i narzędzi możliwy jest dostęp do ubezpieczonego mienia. Drzwi zewnętrzne muszą być zamknięte na dwa różne zamki wielozastawkowe
lub co najmniej na dwie różne kłódki wielozastawkowe zawieszone na oddzielnych skoblach lub na jeden zamek, którego odporność na włamanie potwierdzona
jest atestem. Wszelkie oszklenia okien, drzwi i innych otworów zewnętrznych lokalu z ubezpieczonym mieniem do których jest dostęp – w tym również z przy-
budówek, balkonów, tarasów itp. powinny być w należytym stanie technicznym wykonane ze szkła warstwowego odpornego na rozbicie lub zabezpieczone stały-
mi albo ruchomymi osłonami mechanicznymi typu kraty stalowe, żaluzje, okiennice. Ruchome osłony muszą być zamknięte na co najmniej jedną kłódkę wielo-
zastawkową lub inne atestowane zabezpieczenie przeciwwłamaniowe.



2. PZU S.A. rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialność za szkody powstałe w elektronicznym sprzęcie przenośnym (również w te-
lefonach komórkowych) poza miejscem ubezpieczenia określonym w polisie.
W przypadku kradzieży z włamaniem ubezpieczonych przedmiotów z pojazdu PZU S.A. odpowiada tylko wtedy gdy:
- pojazd posiada trwałe zadaszenie (jednolita sztywna konstrukcja),
- w trakcie postoju podczas transportu pojazd został prawidłowo zamknięty na wszystkie istniejące zamki i włączony został sprawnie działający system
alarmowy,
- kradzież z włamaniem miała miejsce pomiędzy godziną 6.00 a 22.00 (ograniczeń czasowych nie stosuje się, gdy pojazd z transportowanym sprzętem był
pozostawiony na parkingu strzeżonym lub w zamkniętym garażu),
- sprzęt pozostawiony w pojeździe jest niewidoczny z zewnątrz, np. w bagażniku.

3. Samobieżne maszyny budowlane, rolnicze i wózki widłowe, pozostały sprzęt budowlany
A. Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęte następujące mienie:
1. Ubezpieczenie nie obejmuje:
1) maszyn pracujących pod powierzchnią ziemi,
2) maszyn pływających albo maszyn pracujących na wszelkiego rodzaju sprzęcie pływającym (np. barkach, pontonach itp.) oraz pojazdach szynowych chy-
ba, że zostanie rozszerzone o klauzule wymienione w Załączniku Nr 1 do niniejszych warunków,
3) samochodów osobowych, osobowo-ciężarowych oraz ciężarowych na bazie samochodów osobowych,
4) sprzętu elektronicznego wraz z oprogramowaniem i bazami danych oraz sprzętu optycznego, wykorzystywanych do prac budowlanych np. komputerów,
ploterów, drukarek, sprzętu geodezyjnego i pomiarowego itd.,
5) wszelkiego rodzaju części zapasowych do maszyn, materiałów eksploatacyjnych i pomocniczych nie związanych bezpośrednio z prowadzonymi pracami
budowlanymi (np. paliwo),

B. Obowiązki Korzystającego:
1. W trakcie trwania umowy ubezpieczenia Korzystający zobowiązany jest przestrzegać ogólnie obowiązujących przepisów prawa budowlanego, Państwowej In-
spekcji Pracy, przepisów normalizacji i certyfikacji, przepisów bezpieczeństwa mających na celu zapobieganie powstaniu szkody, w szczególności przepisów o
ochronie przeciwpożarowej, o budowie i eksploatacji urządzeń technicznych oraz wykonywaniu dozoru technicznego nad tymi urządzeniami.
2. Ponadto Korzystający zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt:
1) utrzymywać ubezpieczone maszyny w dobrym stanie technicznym i podejmować wszelkie uzasadnione środki ostrożności w celu zapobiegania wypadkom
mogącym spowodować szkody w ubezpieczonych maszynach, w szczególności np. w przypadku użytkowania maszyn nad brzegiem rzek lub zbiorników
wodnych, Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest śledzić komunikaty Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej lub innych organizacji poda-
jących informacje o poziomie wody w rzekach oraz nadchodzących falach powodziowych, a w przypadku pojawienia się zagrożenia powodziowego ewaku-
ować zagrożone maszyny na nie zagrożony teren,
2) przestrzegać zasad przechowywania maszyn w miejscu ubezpieczenia,
3) prowadzić dokumentację techniczno-ruchową ubezpieczonych maszyn i przestrzegać zawartych w niej wymogów,
4) prowadzić staranny dobór pracowników, organizować pracę zgodnie z ich kwalifikacjami oraz sprawować nad nimi kontrolę,
5) stosować się do wszystkich ustawowych wymagań, zaleceń i nakazów dokonanych przez władze,
6) stosować się do wymagań i zaleceń producenta maszyn.

3. Korzystający obowiązany jest na każde wezwanie PZU S.A. niezwłocznie umożliwić przeprowadzenie inspekcji miejsca i przedmiotu ubezpieczenia w celu oce-
ny ryzyka ubezpieczeniowego oraz sformułowania ewentualnych rekomendacji i zaleceń dotyczących kontroli tego ryzyka. Koszty takiej inspekcji pokrywa w ca-
łości PZU S.A., o ile nie umówiono się inaczej.
4. Korzystający zobowiązany jest stosować się do wszystkich uzasadnionych zaleceń PZU S.A., mających na celu zapobieganie szkodom.
5. W razie powstania szkody Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest:
1) bez dokonywania zmian pozostawić miejsce szkody do czasu oględzin przez przedstawiciela PZU S.A., chyba że zmiana jest niezbędna w celu zabezpie-
czenia mienia pozostałego po szkodzie lub zmniejszenia szkody. PZU S.A. nie może powoływać się na ten zakaz, jeżeli nie rozpoczął czynności likwidacyj-
nych w ciągu 7 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia o powstaniu szkody,
2) do podjęcia działań wymienionych w Rozdziale IX nieniejszego dokumentu.

C. Środki bezpieczeństwa przeciwkradzieżowego:
1. zasady przechowywania maszyn w miejscu ubezpieczenia – maszyny, których umieszczenie np. ze względu na ich rozmiary w zamkniętym obiekcie nie jest
możliwe mogą przechowywane być na placu budowy lub w innej lokalizacji, pozostałe maszyny (w szczególności drobne narzędzia) przechowywane muszą być
w zamkniętych obiektach, wymagane zabezpieczenia przeciwkradzieżowe miejsca ubezpieczenia:
a) plac budowy oraz inna lokalizacja – oświetlony, trwale ogrodzony teren, z bramą zabezpieczoną w taki sposób aby niemożliwy był wstęp, wjazd bądź
wyjazd osoby nieuprawnionej oraz pozostający pod stałym dozorem,
b) zamknięty obiekt – znajdujący się na placu budowy lub na terenie innej lokalizacji obiekt kontenerowy, budynek bądź jego część lub inna budowla,
użytkowany wyłącznie przez Korzystającego, w którym przechowywane są ubezpieczone maszyny, wyposażony w zamknięte na zamek lub kłódkę drzwi
oraz posiadający zabezpieczone (oszklone lub okratowane) okna i inne otwory zewnętrzne,
c) teren otwarty – samobieżne maszyny budowlane oraz maszyny rolnicze pozostawione na nie ogrodzonym i nie dozorowanym terenie muszą być za-
mknięte tak aby dostanie się do ich wnętrzna było możliwe jedynie poprzez wyłamanie zamka lub wybicie szyby lub też fizyczne zniszczenie innego zabez-
pieczenia pozostawiającego oznaki użycia siły lub narzędzi. Ponadto wprowadza się wymóg zabezpieczenia GPS każdej maszyny. W terenie otwartym
ochrona ubezpieczeniowa dotyczy wyłącznie szkód polegających na rabunku, kradzieży z włamaniem oraz zaginięciu maszyny.

2. zabezpieczenia maszyn – przewidziane konstrukcyjnie i sprawne technicznie, zamknięte urządzenia zabezpieczające, uniemożliwiające osobom nieupoważnio-
nym dostęp do wnętrza maszyny bez uprzedniego pokonania zabezpieczeń przy użyciu siły i narzędzi,
3. zabezpieczenia środka transportowego – przewidziane konstrukcyjnie i sprawne technicznie, zamknięte urządzenia zabezpieczające, uniemożliwiające zabór
maszyny bez użycia siły i narzędzi,
4. dozór – całodobowa ochrona wykonywana przez co najmniej jedną wyznaczoną do tego celu osobę pełnoletnią spośród personelu Korzystającego lub przez
pracowników koncesjonowanego przedsiębiorstwa ochrony osób i mienia,

4. Mienie w transporcie.
A. Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęte następujące mienie:
1. wartości pieniężne, rozumiane jako krajowe i zagraniczne znaki pieniężne, akcje, obligacje, czeki, weksle i inne dokumenty zastępujące w obrocie gotówkę,
złoto, srebro, a także platyna i inne metale z grupy platynowców oraz wyroby z wymienionych wcześniej metali, kamienie szlachetne i perły;
2. dzieła sztuki rozumiane jako wymienione poniżej rzeczy ruchome, ich części lub zespoły:
a) oryginalne dzieła plastyczne, rzemiosła artystycznego i sztuki użytkowej,
b) kolekcje składające się na skatalogowane zbiory przedmiotów zgromadzonych i uporządkowanych według koncepcji osób, które te kolekcje tworzyły,
c) skatalogowane numizmaty oraz pamiątki historyczne, a zwłaszcza militaria, sztandary, pieczęcie, odznaki, medale i ordery,
d) wytwory techniki, a zwłaszcza urządzenia, środki transportu oraz maszyny i narzędzia świadczące o kulturze materialnej, charakterystyczne dla dawny-
ch i nowych form gospodarki, dokumentujące poziom nauki i rozwoju cywilizacyjnego,
e) skatalogowane materiały biblioteczne,
f) wytwory sztuki ludowej i rękodzieła oraz inne obiekty etnograficzne,
g) przedmioty upamiętniające wydarzenia historyczne bądź działalność wybitnych osobistości lub instytucji;

3. dokumenty, modele, prototypy, wzory;
4. przesyłki pocztowe;
5. bagaż osobisty;
6. zwierzęta żywe;
7. dane zapisane na nośnikach magnetycznych i optycznych oraz dane zapisane na wszelkiego rodzaju nośnikach danych; niniejsze wyłączenie nie dotyczy fa-
brycznie nowych i przeznaczonych do sprzedaży nośników magnetycznych lub optycznych z zapisanymi na nich, z zachowaniem wszelkich praw autorskich, fil-
mami, muzyką lub oprogramowaniem komputerowym;
8. urządzenia lub pojazdy pchane lub holowane przez inne pojazdy;
9. urządzenia lub pojazdy podczas poruszania się o własnym napędzie lub w zestawie pojazdów;
10. urządzenia trwale przytwierdzone do środka transportu z zastrzeżeniem, iż pojęcie trwałego przytwierdzenia w rozumieniu niniejszego zapisu nie odnosi się
do zapewniającego bezpieczeństwo transportu i uzgodnionego z PZU S.A. przytwierdzenia transportowanego mienia na stałe do środka transportu na okres
transportu.

B. Obowiązki Korzystającego:
1. Czynności za i wyładunku winny być dokonane przez osoby posiadające uprawnienia wymagane odpowiednimi przepisami prawa, o ile takie uprawnienia są
wymagane,
2. Czynności za i wyładunku winny być dokonane przy użyciu sprawnych urządzeń za i wyładowczych posiadających ważne świadectwa badań technicznych
lub inne dokumenty wymagane przepisami.
3. W razie powstania szkody Korzystający jest zobowiązany do podjęcia działań wymienionych w Rozdziale IX nieniejszego dokumentu.

C. Środki bezpieczeństwa przeciwkradzieżowego:
1. Pojazd winien być zamknięty na fabryczne zamki, pozostawiony na terenie ogrodzonym stałym ogrodzeniem, zamkniętym i oświetlonym w porze nocnej oraz
całodobowo dozorowanym;
2. Ubezpieczenie obejmuje ryzyko rabunku i kradzieży mienia z włamaniem lub w całości ze środkiem transportu w trakcie postoju pojazdu bez konieczności
pozostawienia pojazdu na parkingu strzeżonym, o ile zachodzi jedna z okoliczności:
a) postój wynika z:
- wypadku lub awarii środka transportu uniemożliwiających bezpieczne i zgodne z przepisami kontynuowanie jazdy



- konieczności udzielenia pomocy ofiarom wypadków drogowych
- dokonywania formalności celnych lub związanych z przejazdem drogą płatną
- nagłego zachorowania kierowcy w przypadku gdy nie ma możliwości kontynuowania jazdy.
b) postój w przypadku braku możliwości zaparkowania w pobliżu na parkingu strzeżonym odbywa się w obrębie stacji paliw, hotelu, motelu, baru, restau-
racji w miejscu oświetlonym podczas postoju w porze nocnej oraz w czasie pracy tych instytucji i wynika z:
- przepisów o czasie pracy kierowców
- tankowania paliwa lub uzupełniania innych płynów eksploatacyjnych
- zaspokajania potrzeb fizjologicznych
- spożywania posiłku.

W przypadku opuszczenia pojazdu odpowiedzialność ubezpieczyciela istnieje wyłącznie jeżeli kierowca opuszczając pojazd zamknął pojazd na wszystkie zamki
fabryczne i uruchomił zabezpieczenia przeciwkradzieżowe oraz zabrał ze sobą dokumenty pojazdu i dokumenty przewozowe.

X. Likwidacja szkód
W razie zajścia zdarzenia i powstania szkody w ubezpieczonym mieniu, Korzystający zobowiązany jest do zachowania należytej staranności, a w szczególności:

1. w miarę możliwości zapobiegać zwiększaniu się rozmiarów szkody,
2. w przypadku, gdy istnieją podstawy do podejrzeń, iż zdarzenie nastąpiło na skutek popełnienia przestępstwa, zawiadomić organy ścigania,
3. nie później niż w ciągu trzech dni roboczych od dnia uzyskania informacji o powstaniu szkody zgłosić powstanie szkody pod numer telefonu 0 801 798 798
4. udzielać PZU S.A. wyjaśnień i wszelkiej pomocy potrzebnej dla ustalenia okoliczności zdarzenia i rozmiarów szkody, a w szczególności umożliwić oględziny
miejsca zdarzenia i przekazywać wszelkie dowody w sprawie,
5. niezwłocznie po otrzymaniu odpisów wszelkich pism, orzeczeń i aktów związanych z faktem zajścia zdarzenia i powstania szkody przesłać je do PZU S.A.

Niedotrzymanie warunków terminowego zgłoszenia szkody skutkuje obniżeniem lub oddaleniem roszczenia przez ubezpieczyciela.


