
Wyciąg z warunków umowy generalnej ubezpieczenia mienia w leasingu zawartej pomiędzy EFL S.A. a PZU S.A. oraz
ogólnych warunków ubezpieczenia, w tym obowiązków Korzystającego.

I. Przedmiot ubezpieczenia.
1. Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie z wyłączeniem środków transportu podlegających obowiązkowi rejestracji, za wyjątkiem maszyn budowlanych podlegających
obowiązkowi rejestracji z zastrzeżeniem, że odpowiedzialność PZU SA ograniczona jest do szkód powstałych podczas wykonywania prac oraz zdarzeń powstałych na pla-
cu / terenie budowy oraz drogach wewnętrznych wytyczonych na tym placu.

II. Rodzaj przedmiotu Leasingu (Ubezpieczenia) / Podstawa prawna - Ogólne Warunki Ubezpieczenia(OWU)

1 a) Mienie używane w jednej lub kilku lokalizacjach (maszyny, urządzenia, wy-
posażenie nie będące sprzętem elektronicznym);
b) Mienie z wyłączeniem ryzyka kradzieży z włamaniem, rabunku i wandalizmu
po dokonaniu włamania (tylko i wyłącznie dla ciężkich linii technologicznych;
c) Klimatyzatory.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk dla klienta korpora-
cyjnego, zatwierdzone 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 oraz ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/
135/2012 z dnia 13 kwietnia 2012 r.
Ogólne Warunki Ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń ustalone 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.
oraz uchwałą nr UZ/114/2012 z dnia 28 marca 2012 r.

2 Stacjonarny sprzęt elektroniczny, oprogramowanie, nośniki danych, przenośny
sprzęt elektroniczny.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, zatwierdzone 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”, ze zmianami
ustalonymi uchwałą nr UZ/114/2012 z dnia 28 marca 2012 r.

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

Ogólne Warunki Ubezpieczenia maszyn i sprzętu budowlanego od uszkodzeń,
ustalone 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. i uchwałą
nr UZ/114/2012 z dnia 28 marca 2012 r.

4 Pozostałe mienie nie ujęte w pkt. 1-3 (w tym budynki i budowle) oraz hale na-
miotowe pełniące funkcję budynków czy budowli, domki campingowe, kioski, ba-
raki, namioty.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, zatwierdzone
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. oraz ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/135/2012 z dnia 13
kwietnia 2012 r

5 Mienie w transporcie krajowym (CARGO). Ogólne Warunki Ubezpieczenia mienia w transporcie krajowym (Cargo), zatwier-
dzone Uchwałą Zarządu PZU S.A. Nr UZ/44/2007 z dnia 23 stycznia 2008 r., ze
zmianami ustalonymi Uchwałą nr UZ/569/2009 z dnia 29 grudnia 2009r., uchwa-
łą nr UZ/40/2011 z dnia 4 lutego 2011r. i uchwałą nr UZ/114/2012 z dnia 28
marca 2012 r.

6 Mienie w transporcie międzynarodowym (CARGO). Klauzula ICC(A)

III. Zakres ubezpieczenia i warunki szczególne
1. ZAKRES PODSTAWOWY: pożar, bezpośrednie uderzenie pioruna, eksplozja, uderzenie lub upadek statku powietrznego – w zależności od przedmiotu ubez-
pieczenia, zastosowanie mają jedne z poniższych warunków:
a) Ogólne Warunki Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk dla klienta korporacyjnego, zatwierdzone Uchwałą Nr UZ/432/2007 Zarządu Powszechnego Za-
kładu Ubezpieczeń S.A. z dnia 26 lipca 2007 r. ze zmianami ustalonymi Uchwałą nr UZ/65/2011 z dnia 21 lutego 2011r oraz ze zmianami ustalonymi uchwałą
nr UZ/135/2012 z dnia 13 kwietnia 2012 r. lub,
b) Ogólne Warunki Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, zatwierdzone 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”, ze zmianami
ustalonymi uchwałą nr UZ/114/2012 z dnia 28 marca 2012 r. lub,
c) Ogólne Warunki Ubezpieczenia maszyn i sprzętu budowlanego od uszkodzeń, zatwierdzonymi Uchwałą Zarządu PZU S.A. Nr UZ/432/2007r. z dnia 26 lipca
2007r. ze zmianami ustalonymi Uchwałą nr UZ/65/2011 z dnia 21 lutego 2011r. i uchwałą nr UZ/114/2012 z dnia 28 marca 2012 r.

2. ZAKRES DODATKOWY: huragan, grad, szkoda wodociągowa, powódź, deszcz nawalny, wyciek z instalacji tryskaczowej, osuwanie i zapadanie się ziemi, za-
padanie ziemi, lawina, napór śniegu lub lodu, trzęsienie ziemi, uderzenie pojazdu mechanicznego, dym i sadza, huk ponaddźwiękowy, upadek drzew, budynków
lub budowli, przepięcie spowodowane wyładowaniem atmosferycznym - w zależności od przedmiotu ubezpieczenia, zastosowanie mają jedne z poniższych warun-
ków:
a) Ogólne Warunki Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk dla klienta korporacyjnego, zatwierdzone Uchwałą Nr UZ/432/2007 Zarządu Powszechnego Za-
kładu Ubezpieczeń S.A. z dnia 26 lipca 2007 r. ze zmianami ustalonymi Uchwałą nr UZ/65/2011 z dnia 21 lutego 2011r. oraz ze zmianami ustalonymi uchwałą
nr UZ/135/2012 z dnia 13 kwietnia 2012 r. lub,
b) Ogólne Warunki Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, zatwierdzone 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 2011r., Rozdział I „Szkody Materialne”, Rozdział II „Ubezpieczenie danych i nośników danych”, ze zmia-
nami ustalonymi uchwałą nr UZ/114/2012 z dnia 28 marca 2012 r. lub
c) 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 2011r. i uchwałą nr UZ/114/2012 z dnia 28 marca 2012 r.

3. Kradzież z włamaniem, rabunek oraz wandalizm po dokonaniu włamania, wewnętrzne zamieszki, celowe uszkodzenie, strajk lub zwolnienie grupowe pracow-
ników – w zależności od przedmiotu ubezpieczenia, zastosowanie mają jedne z poniższych warunków:
a) 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 oraz ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/135/2012 z dnia 13
kwietnia 2012 r. lub,
b) Ogólne Warunki Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, zatwierdzone 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 2011r., Rozdział I „Szkody Materialne”, Rozdział II „Ubezpieczenie danych i nośników danych”, ze zmia-
nami ustalonymi uchwałą nr UZ/114/2012 z dnia 28 marca 2012 r. lub,
c) 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 2011r. i uchwałą nr UZ/114/2012 z dnia 28 marca 2012 r.

4. Inne niewymienione wyżej w ust. 1-3 szkody zewnętrzne, powstałe w ubezpieczonym mieniu – w zależności od przedmiotu ubezpieczenia, zastosowanie mają jed-
ne z poniższych warunków:
a) Ogólne Warunki Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk dla klienta korporacyjnego, zatwierdzone Uchwałą Nr UZ/432/2007 Zarządu Powszechnego Za-
kładu Ubezpieczeń S.A. z dnia 26 lipca 2007 r. ze zmianami ustalonymi Uchwałą nr UZ/65/2011 z dnia 21 lutego 2011r oraz ze zmianami ustalonymi uchwałą
nr UZ/135/2012 z dnia 13 kwietnia 2012 r. lub,
b) Ogólne Warunki Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, zatwierdzone 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 2011r., Rozdział I „Szkody Materialne”, Rozdział II „Ubezpieczenie danych i nośników danych”, ze zmia-
nami ustalonymi uchwałą nr UZ/114/2012 z dnia 28 marca 2012 r. lub,
c) 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 2011r. i uchwałą nr UZ/114/2012 z dnia 28 marca 2012 r.

5. Inne niewymienione wyżej szkody wewnętrzne (awarie) powstałe w ubezpieczonym mieniu – w zależności od przedmiotu ubezpieczenia, zastosowanie mają jedne
z poniższych warunków:
a) Ogólne Warunki Ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń ustalone 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. oraz uchwałą nr UZ/114/2012 z dnia 28 marca 2012 r. lub,
b) Ogólne Warunki Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, zatwierdzone 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 2011r., Rozdział I „Szkody Materialne”, Rozdział II „Ubezpieczenie danych i nośników danych”, ze zmia-
nami ustalonymi uchwałą nr UZ/114/2012 z dnia 28 marca 2012 r.

6. Szkody spowodowane zwarciem przewodu elektrycznego, któremu towarzyszyło iskrzenie i/lub działanie ciepła bez udziału płomieni, z włączeniem szkód bę-
dących następstwem wszelkiego rodzaju awarii wewnętrznych - w zależności od przedmiotu ubezpieczenia, zastosowanie mają jedne z poniższych warunków:
a) Ogólne Warunki Ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń ustalone 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. oraz uchwałą nr UZ/114/2012 z dnia 28 marca 2012 r. lub,
b) Ogólne Warunki Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, zatwierdzone 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 2011r., Rozdział I „Szkody Materialne”, Rozdział II „Ubezpieczenie danych i nośników danych”, ze zmia-



nami ustalonymi uchwałą nr UZ/114/2012 z dnia 28 marca 2012 r.
7. Szkody powstałe w Przedmiotach leasingu takich jak: maszyny, aparaty lub innych urządzenia wskutek działania prądu elektrycznego podczas ich eksploata-
cji w wyniku 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:
a) Ogólne Warunki Ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń ustalone 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. oraz uchwałą nr UZ/114/2012 z dnia 28 marca 2012 r. lub,
b) Ogólne Warunki Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, zatwierdzone 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 2011r., Rozdział I „Szkody Materialne”, Rozdział II „Ubezpieczenie danych i nośników danych”, ze zmia-
nami ustalonymi uchwałą nr UZ/114/2012 z dnia 28 marca 2012 r.

8. Szkody powstałe w przedmiotach znajdujących się na zewnątrz budynku oraz w przedmiotach zamocowanych na zewnątrz budynku, pod warunkiem że stano-
wią one części maszyn, urządzeń lub linii technologicznych - w zależności od przedmiotu ubezpieczenia, zastosowanie mają jedne z poniższych warunków:
a) Ogólne Warunki Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk dla klienta korporacyjnego, zatwierdzone Uchwałą Nr UZ/432/2007 Zarządu Powszechnego Za-
kładu Ubezpieczeń S.A. z dnia 26 lipca 2007 r. ze zmianami ustalonymi Uchwałą nr UZ/65/2011 z dnia 21 lutego 2011r. oraz ze zmianami ustalonymi uchwałą
nr UZ/135/2012 z dnia 13 kwietnia 2012 r. lub,
b) Ogólne Warunki Ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń ustalone 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.oraz uchwałą nr UZ/114/2012 z dnia 28 marca 2012 r. lub,
c) 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 2011r. i uchwałą nr UZ/114/2012 z dnia 28 marca 2012 r.

9. Zakres ubezpieczenia w transporcie - all risk w tym kradzież mienia wraz ze środkiem transportu i kradzież z włamaniem - w zależności od zakresu terytorialne-
go, zastosowanie mają warunki:
a) Ogólne Warunki Ubezpieczenia mienia w transporcie krajowym (Cargo), zatwierdzone Uchwałą Zarządu PZU S.A. Nr UZ/44/2007 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 2011r. i uchwałą nr UZ/114/2012 z
dnia 28 marca 2012 r. lub,
b) Klauzula ICC(A) – transporty międzynarodowe

10. Mienie w transporcie objęte jest również ubezpieczeniem od szkód powstałych w wyniku kradzieży będącej następstwem wypadku środka transportu, rabun-
ku, kradzieży z włamaniem, kradzieży mienia wraz ze środkiem transportu - w zależności od zakresu terytorialnego, zastosowanie mają warunki:
a) Ogólne Warunki Ubezpieczenia mienia w transporcie krajowym (Cargo), zatwierdzone Uchwałą Zarządu PZU S.A. Nr UZ/44/2007 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 2011r. i uchwałą nr UZ/114/2012 z
dnia 28 marca 2012 r. lub,
b) Klauzula ICC(A) – transporty międzynarodowe

11. Mienie objęte jest również ochroną podczas jego używania mobilnego (przemieszczania w tym samoczynnego) poza siedzibą Korzystającego - w zależności od
Przedmiotu leasingu / ubezpieczenia, tj.: przenośny sprzęt elektroniczny lub samobieżne maszyny budowlane, rolnicze i wózki widłowe oraz pozostały sprzęt budow-
lany – zastosowanie mają warunki:
a) Ogólne Warunki Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, zatwierdzone 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 2011r., Rozdział I „Szkody Materialne”, Rozdział II „Ubezpieczenie danych i nośników danych”, ze zmia-
nami ustalonymi uchwałą nr UZ/114/2012 z dnia 28 marca 2012r. lub,
b) 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 2011r. i uchwałą nr UZ/114/2012 z dnia 28 marca 2012 r.

12. Ubezpieczeniem objęte są szkody w mieniu w trakcie wszystkich faz transportu powstałe w wyniku ryzyk określonych w pkt. 9 wraz z załadunkiem w miejscu
nadania i wyładunkiem w miejscu odbioru oraz przejściowym magazynowaniem przez okres nie dłuższy niż 14 dni – w zależności od zakresu terytorialnego, zastoso-
wanie mają jedne z poniższych warunków:
a) Ogólne Warunki Ubezpieczenia mienia w transporcie krajowym (Cargo), zatwierdzone Uchwałą Zarządu PZU S.A. Nr UZ/44/2007 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 i uchwałą nr UZ/114/2012 z
dnia 28 marca 2012 r. lub,
b) Klauzula ICC(A) – transporty międzynarodowe

13. Ubezpieczeniem objęte są szkody w automatach wrzutowych na monety oraz w automatach do wydawania i rozmieniania pieniędzy. Ubezpieczenie nie obej-
muje gotówki i innych wartości pieniężnych, stanowiących zawartość automatu – zastosowanie mają:
a) Ogólne Warunki Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, zatwierdzone 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 2011r., Rozdział I „Szkody Materialne”, Rozdział II „Ubezpieczenie danych i nośników danych”, ze zmia-
nami ustalonymi uchwałą nr UZ/114/2012 z dnia 28 marca 2012r. lub,

14. Ubezpieczeniem objęte są szkody powstałe w wyniku bezpośredniego uderzenia w Przedmiot leasingu pojazdu drogowego lub szynowego osoby trzeciej,
Ubezpieczającego lub Korzystającego lub ich pracowników – zastosowanie mają:
a) Ogólne Warunki Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk dla klienta korporacyjnego, zatwierdzone Uchwałą Nr UZ/432/2007 Zarządu Powszechnego Za-
kładu Ubezpieczeń S.A. z dnia 26 lipca 2007 r. ze zmianami ustalonymi Uchwałą nr UZ/65/2011 z dnia 21 lutego 2011r oraz ze zmianami ustalonymi uchwałą
nr UZ/135/2012 z dnia 13 kwietnia 2012 r. lub,
Umową nie mogą być ubezpieczone pojazdy/samochody rejestrowane ( Umowa auto-casco)i inne przedmioty niż będące przedmiotem leasingu.

15. Ubezpieczeniem objęte są szkody powstałe w maszynach, urządzeniach mechanicznych, elektrotechnicznych lub elektronicznych, do których doszło w związ-
ku z ich uruchomieniem, używaniem, konserwacją, naprawą lub pracą oraz w wyniku błędu w obsłudze, z włączeniem szkód będących następstwem wszelkiego
rodzaju awarii wewnętrznych – w zależności od przedmiotu ubezpieczenia, zastosowanie mają jedne z następujących warunków:
a) Ogólne Warunki Ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń ustalone 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.oraz uchwałą nr UZ/114/2012 z dnia 28 marca 2012 r. lub,
b) Ogólne Warunki Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, zatwierdzone 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 2011r., Rozdział I „Szkody Materialne”, Rozdział II „Ubezpieczenie danych i nośników danych”, ze zmia-
nami ustalonymi uchwałą nr UZ/114/2012 z dnia 28 marca 2012r. lub,
c) 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 2011r. i uchwałą nr UZ/114/2012 z dnia 28 marca 2012 r.

16. 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 jedne z nastę-
pujących warunków:
a) Ogólne Warunki Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk dla klienta korporacyjnego, zatwierdzone Uchwałą Nr UZ/432/2007 Zarządu Powszechnego Za-
kładu Ubezpieczeń S.A. z dnia 26 lipca 2007 r. ze zmianami ustalonymi Uchwałą nr UZ/65/2011 z dnia 21 lutego 2011r oraz ze zmianami ustalonymi uchwałą
nr UZ/135/2012 z dnia 13 kwietnia 2012 r. lub,
b) Ogólne Warunki Ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń ustalone 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. oraz uchwałą nr UZ/114/2012 z dnia 28 marca 2012 r. lub,
c) Ogólne Warunki Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, zatwierdzone Uchwałą Nr UZ/432/2007 Zarządu PZU S.A. z dnia 26 lipca 2007 r. 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”, ze zmianami
ustalonymi uchwałą nr UZ/114/2012 z dnia 28 marca 2012r. lub,
d) 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 2011r. i uchwałą nr UZ/114/2012 z dnia 28 marca 2012 r.

17. Ubezpieczeniem objęte są szkody w domkach campingowych, kioskach, barakach i namiotach powstałe w wyniku wandalizmu - zastosowanie mają warunki:
a) Ogólne Warunki Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk dla klienta korporacyjnego, zatwierdzone Uchwałą Nr UZ/432/2007 Zarządu Powszechnego Za-
kładu Ubezpieczeń S.A. z dnia 26 lipca 2007 r. ze zmianami ustalonymi Uchwałą nr UZ/65/2011 z dnia 21 lutego 2011r. 2011r oraz ze zmianami ustalonymi
uchwałą nr UZ/135/2012 z dnia 13 kwietnia 2012 r. lub,

18. Ubezpieczeniem objęte są także maszyny i urządzenia, które z racji swych gabarytów lub innych uwarunkowań są garażowane lub przechowywane na zewną-
trz budynków oraz poza siedzibą Korzystającego - w zależności od przedmiotu ubezpieczenia, zastosowanie mają jedne z następujących warunków:
a) Ogólne Warunki Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk dla klienta korporacyjnego, zatwierdzone Uchwałą Nr UZ/432/2007 Zarządu Powszechnego Za-
kładu Ubezpieczeń S.A. z dnia 26 lipca 2007 r. ze zmianami ustalonymi Uchwałą nr UZ/65/2011 z dnia 21 lutego 2011r oraz ze zmianami ustalonymi uchwałą
nr UZ/135/2012 z dnia 13 kwietnia 2012 r. lub,
b) Ogólne Warunki Ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń ustalone 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. oraz uchwałą nr UZ/114/2012 z dnia 28 marca 2012 r. lub,
c) Ogólne Warunki Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, zatwierdzone Uchwałą Nr UZ/432/2007 Zarządu PZU S.A. z dnia 26 lipca 2007 r. 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”, ze zmianami
ustalonymi uchwałą nr UZ/114/2012 z dnia 28 marca 2012r. lub,
d) 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 2011r. i uchwałą nr UZ/114/2012 z dnia 28 marca 2012 r.

IV. Suma ubezpieczenia
- 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.



- Suma ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia będzie automatycznie odtwarzana po szkodzie. W przypadku szkody całkowitej, z chwilą wypłaty odszkodowania
Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu.
- Wszystkie ubezpieczenia zawierane są w systemie na sumy stałe.
- Wszystkie sumy ubezpieczenia obowiązujące przez cały okres ubezpieczenia są ustalone wg wartości fakturowej danego przedmiotu leasingu. Suma ubezpieczenia
stanowi górną granicę odpowiedzialności PZU S.A., jednakże niezależnie od okoliczności faktycznych zasady proporcji (niedoubezpieczenie) nie stosuje się. Dla mie-
nia przejmowanego do ubezpieczenia od dotychczasowego ubezpieczyciela sumę ubezpieczenia określa się wg wskazania obowiązujących umów jednak nie większą niż
wskazana powyżej wartość fakturowa z zachowaniem pozostałych zasad określonych powyżej.
- 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 faktu potwierdzających poniesione koszty naprawy,
2) odszkodowania wypłacane są bez podatku VAT – jeśli suma ubezpieczenia była pomniejszana o podatek VAT
- Odszkodowanie należne Ubezpieczającemu równe będzie kosztom niezbędnym dla odtworzenia stanu mienia według Wartości fakturowej brutto/netto przedmiotu
przyjętej w dniu podpisania umowy leasingu.

V. Miejsce ubezpieczenia / Zakres terytorialny ubezpieczenia
1. Miejscem ubezpieczenia Przedmiotów leasingu poza sprzętem elektronicznym przenośnym 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.

VI. 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).
5. Klauzula redukcyjna w wysokości 10% wartości szkody nie mniej niż 500 PLN dla szkód w klimatyzatorach

VII. Wyciąg z poszczególnych OWU (w tym : zakres ubezpieczenia, główne wyłączenia odpowiedzialności, obowiązki Korzystającego oraz spo-
sób zabezpieczenia mienia przed kradzieżą)
A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk dla klienta korporacyjnego, 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. oraz ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/
135/2012 z dnia 13 kwietnia 2012 r. w tym następujące Klauzule :
a) Klauzula ubezpieczenia kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie,
1. Ustala się z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia mienia od ryzyk wszystkich , że rozsze-
rza się zakres ubezpieczenia o dodatkowe koszty usunięcia pozostałości po szkodzie poniesione w związku ze szkodą w ubezpieczonych maszynach, za którą PZU
S.A. przyjął odpowiedzialność na podstawie powyższych warunków.
2. Powyższe koszty, niezależnie od sumy ubezpieczenia uszkodzonej maszyny nie mogą przewyższyć limitu odpowiedzialności podanego poniżej.
3. Jeżeli koszty usunięcia pozostałości po szkodzie dotyczą mienia ubezpieczonego jak również innego mienia nie ubezpieczonego, to PZU S.A. pokrywa te koszty w
takiej propozycji, w jakiej wartość uszkodzonego albo zniszczonego mienia ubezpieczonego mienia pozostaje do wartości całego mienia dotkniętego szkodą.
4. Limit odpowiedzialności ulega pomniejszeniu o kwotę odszkodowania wypłaconego z tytułu ubezpieczenia, o którym mowa w niniejszej klauzuli. Ubezpieczający
może uzupełnić wysokość limitu odpowiedzialności opłacając składkę uzupełniającą.
5. Limit odpowiedzialności: 10% sumy ubezpieczenia danego Przedmiotu ubezpieczenia ponad jego wartość.

b) Klauzula IT – „Information Technology (dotycząca ograniczenia odpowiedzialności za szkody w danych, oprogramowaniu i programach komputerowych)”
1. Z zachowaniem postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia (warunków umowy ubezpieczenia) dotyczących odpowiedzialności za szkody fizyczne w mieniu
ubezpieczonym na podstawie tychże warunków wprowadza się klauzulę o następującej treści:
2. W ramach niniejszej polisy ubezpieczyciel odpowiada za szkody majątkowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem.
3. Ochroną objęta jest także utrata lub uszkodzenie danych lub oprogramowania bezpośrednio spowodowane fizyczną szkodą w mieniu objętym ubezpieczeniem.
4. Ubezpieczyciel nie odpowiada za:
i. szkody w danych lub oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub uszkodzenia, w szczególności za jakąkolwiek niekorzystną zmianę w danych, oprogra-
mowaniu lub programach komputerowych, spowodowane zniszczeniem, uszkodzeniem, usunięciem lub inną deformacją ich oryginalnej struktury,
ii. wszelkie straty wynikające z przerwy w działalności z powodu szkód określonych w pkt. i,
iii. utratę lub uszkodzenie wynikające z pogorszenia funkcjonowania, dostępności, zasięgu użytkowania lub dostępu do danych, oprogramowania lub programów
komputerowych oraz wszelkie straty wynikające z przerwy w działalności z powodu szkód określonych w pkt. a.

c) Klauzula tymczasowego magazynowania – maksymalny okres wyłączenia z eksploatacji 30 dni.
1. Ustala się z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, iż PZU
S.A. rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialność za szkody z tytułu utraty lub uszkodzenia ubezpieczonego mienia, które pozostaje
chwilowo nie użytkowane lub tymczasowo magazynowane w miejscu ubezpieczenia wskazanym w dokumencie ubezpieczenia/certyfikacie. Przed termin
„tymczasowo” rozumie się okres nie przekraczający 30 dni.
2. PZU S.A. nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt magazynowany w celach handlowych lub najmu.

1.Zakres ubezpieczenia – wyciąg (pełen zakres zgodnie "5 OWU)
Ochroną ubezpieczeniową objęte są wszystkie szkody w ubezpieczonym mieniu, powstałe w okresie i miejscu ubezpieczenia w wyniku zdarzeń losowych nie wyłączone w
OWU.

2.Główne wyłączenia odpowiedzialności - wyciąg (pełen zakres wyłączeń zawarty w "7 OWU )
- eksplozja wywołana przez Klienta w celach produkcyjnych, eksploatacyjnych, technologicznych, rozbiórkowych oraz silnikach spalinowych, gdy eksplozja związana jest
z ich funkcjami lub spowodowana została normalnym ciśnieniem zwartych w nich gazów,
- działanie prądu elektrycznego, chyba że w jego następstwie powstał pożar – niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód w wyniku przepięcia spowodowanego wyładowaniem
atmosferycznym w mieniu zabezpieczonym poprzez zainstalowanie ograniczników.
- szkody będące następstwem robót ziemnych lub powstałe w związku z prowadzonymi przez Korzystającego lub na jego zlecenie w miejscu ubezpieczenia robotami bu-
dowlanymi, na których prowadzenie wymagane jest pozwolenie,
- szkody będące następstwem działania śniegu, lodu, gradu lub deszczu, jeżeli doszło do nich na skutek złego stanu technicznego dachu lub innych elementów budynku
lub nie zabezpieczenia otworów dachowych, okiennych lub drzwiowych,
- szkody będące następstwem zagrzybienia, zapleśnienia, pocenia się rur, oddziaływania wody gruntowej, pływów lub fal mostkach, a także wskutek systematycznego za-
wilgocenia pomieszczeń z powodu nieszczelności urządzeń wodno-kanalizacyjnych, grzewczych, technologicznych,
- szkody eksploatacyjne, związane z korozją, naturalnym zużyciem, itp.
- kradzieży z włamaniem, rabunku lub aktów wandalizmu powstałych po upływie 30 dniu od dnia rozpoczęcia przerwy w prowadzeniu działalności w miejscu ubezpiecze-
nia,
- szkody powstałe wskutek wad projektowych, materiałowych, konstrukcyjnych, złego wykonania lub błędów w produkcji, itp.,
- szkody powstałe wskutek mechanicznego uszkodzenia maszyny lub urządzenia na skutek błędnego zadziałaniu lub niezadziałania części mechanicznej, jeżeli zostało to
spowodowane błędem w sterowaniu, bez względu czy błąd został spowodowany bezpośrednio czy pośrednio przez człowieka,
- szkody powstałe w mieniu, które niezgodnie ze swym przeznaczeniem, warunkami przechowywania, magazynowania i eksploatacji znajdowało się na wolnym powietrzu,
jeżeli miało to wpływ na powstanie lub zwiększenie szkody,
- szkody powstałe podczas transportu.

3.Obowiązki Korzystającego – wyciąg (pełen zakres obowiązków zawarty w "13 OWU)
Korzystający obowiązany jest w czasie trwania umowy ubezpieczenia bezzwłocznie zawiadamiać PZU S.A. o zmianach okoliczności mających wpływ na zwiększenie ryzy-
ka, a w szczególności zwiększających niebezpieczeństwo powstania szkody.
Ponadto Korzystający zobowiązany jest:
- utrzymywać we własnym zakresie i na własny koszt będące przedmiotem ubezpieczenia zajmowane i wykorzystywane pomieszczenia, budynki, budowle, maszyny, urzą-
dzenia 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;
- 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 i obiektów budowlanych oraz wykony-
wania dozoru technicznego nad tymi urządzeniami i obiektami,
- utrzymywać w należytym stanie środki zabezpieczenia mienia przed szkodą oraz dołożyć należytej staranności w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania tych za-
bezpieczeń,



- stosować się do norm, zaleceń i wymogów organów administracji państwowej i samorządowej dotyczących bezpieczeństwa prowadzonej działalności,
- w odniesieniu do ryzyka powstania szkód wodociągowych:
a) dbać o konserwację przewodów, zbiorników i urządzeń doprowadzających i odprowadzających wodę, parę lub inne ciecze (wodociągowych, kanalizacyjnych, cen-
tralnego ogrzewania i innych instalacji doprowadzających i odprowadzających parę, wodę i inne ciecze),
b) wykonywać niezwłocznie 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 unieruchomiony-
ch lub nie dozorowanych.

- w razie zajścia zdarzenia losowego, Korzystający zobowiązany jest użyć dostępnych mu środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia
szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów. Jeżeli Korzystający umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa nie zastosował tych środków, PZU SA jest wolny od odpo-
wiedzialności za szkody powstałe z tego powodu.

4.Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - wyciąg (pełna treść w Załączniku nr 1 do OWU)
- 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.
- 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,
- drzwi zewnętrzne do lokalu z ubezpieczonym mieniem winny być zamknięte na co najmniej dwa zamki, z których przynajmniej jeden powinien spełniać wymogi 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 klu-
czu. Za równorzędne zabezpieczenie uznaje się zamek wielopunktowy o podwyższonej odporności na włamanie. Zamkiem wielopunktowym jest taki zamek, którego za-
mknięcie powoduje jednostronne lub wielostronne ryglowanie płata drzwi w kilku odległych od siebie miejscach. Główne zamki w drzwiach nie mogą być zaopatrzone w
mechanizmy umożliwiające otwarcie zamka od wewnątrz bez użycia oryginalnego klucza. W przypadku ustanowienia ochrony fizycznej wewnątrz ubezpieczonego budyn-
ku/lokalu dopuszcza się zamknięcie drzwi zewnętrznych na jeden zamek atestowany;
- 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 przeciwwła-
maniową 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 uszko-
dzenia 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.;
- 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 zorga-
nizowany sposób przez co najmniej jedną osobę dorosłą spośród personelu Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego lub przez pracowników koncesjonowanego przedsię-
biorstwa ochrony osób i mienia,
- lokal lub budynek, w którym znajduje się ubezpieczone mienie, wyposażono w elektroniczny system wizualno-dźwiękowy o działaniu miejscowym ze stałym adresa-
tem (odbiorcą) alarmu; przez stałego adresata alarmu rozumie się Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego bądź osobę wyznaczoną przez Ubezpieczającego lub Ubez-
pieczonego jako odpowiedzialną za odbiór sygnału alarmu i podjęcie działań interwencyjnych,
- lokal lub budynek, w którym znajduje się mienie, wyposażono w elektroniczny system przeciwwłamaniowy i włączono do systemu monitorowania alarmów 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.

- samochody oraz inne pojazdy mechaniczne, stanowiące środki obrotowe Ubezpieczonego lub mienie osób trzecich mogą być przechowywane poza lokalem, na terenie
(parkingu) ogrodzonym stałym parkanem, zamkniętym i oświetlonym w porze nocnej i całodobowo dozorowanym. Pojazdy te nie mogą mieć kluczyków przy stacyjkach
zapłonowych, a wszystkie drzwi w pojazdach krytych powinny być zamknięte na zamek fabryczny. Brama na teren, na którym parkowane są pojazdy powinna być za-
bezpieczona w sposób uniemożliwiający wyjazd samochodem przez osobę nieuprawnioną.
- klucze do lokalu z ubezpieczonym mieniem oraz do samochodów i innych pojazdów mechanicznych a także do urządzeń i pomieszczeń zabezpieczających wartości pie-
niężne powinny być przechowywane w sposób chroniący je przed kradzieżą i dostępem do nich osób nieuprawnionych

B. Ogólne Warunki Ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń ustalone 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. oraz uchwałą nr UZ/114/2012 z dnia 28 marca
2012 r. w tym Klauzule :
a) Klauzula ubezpieczenia fundamentów – limit 15% sumy ubezpieczenia,
b) Klauzula ubezpieczenia kosztów pozostałości po szkodzie,
c) Klauzula (006) ubezpieczenia dodatkowych kosztów pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych, w dni wolne od pracy oraz frachtu ekspresowego,
d) Klauzula (320) ubezpieczenia ryzyka utraty oleju smarowego, czynników chłodniczych i płynów chłodzących
e) Klauzula (321) ubezpieczenia taśm i łańcuchów przenośników taśmowych,
f) Klauzula (322) ubezpieczenia lin i pasów.

1. Zakres ubezpieczenia – wyciąg (pełen zakres zgodnie "4 OWU)
Ubezpieczeniem objęte są przypadkowe, nagłe, nieprzewidziane i wynikające z przyczyn niezależnych od Korzystającego szkody związane z eksploatacją i użytkowaniem
maszyn, nie wyłączone w OWU oraz postanowieniach dodatkowych.

2.Główne wyłączenia odpowiedzialności – wyciąg (pełen zakres wyłączeń zgodnie z "5 OWU :
- szkody powstałe m.in.: wskutek uderzeniem pioruna, lawiny, powodzi, wiatru, opadów atmosferycznych, mrozu, mgły, temperatury, itp.
- szkody spowodowane ogniem, eksplozją, upadkiem statku powietrznego, wydostaniem się wody, par, płynów lub substancji z urządzeń lub kanałów wodociągowych,
centralnego ogrzewania, itd.,
- szkody spowodowane kradzieżą z włamaniem, kradzieżą zwykłą, rabunkiem, itp.,
- szkody powstałe w czasie remontu i modernizacji dokonywanej przez zewnętrzne służby techniczne i zakłady naprawcze,
- szkody 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,
- szkody powstałe w wyniku naturalnego zużycia, erozji, korozji, itp.,

3.Obowiązki Korzystającego – wyciąg (pełen zakres obowiązków zgodnie "9 OWU)
Korzystający obowiązany jest w czasie trwania umowy ubezpieczenia bezzwłocznie zawiadamiać PZU S.A. o zmianach okoliczności mających wpływ na zwiększenie ryzy-
ka, a w szczególności zwiększających niebezpieczeństwo powstania szkody oraz przestrzegać ogólnie obowiązujących oraz zastrzeżonych w umowie ubezpieczenia przepi-
sów mających na celu zapobieganie powstaniu szkody, a także przepisów prawa budowlanego, przepisów o ochronie przeciwpożarowej, przepisów o ochronie osób i mie-
nia, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów normalizacji i certyfikacji, przepisów o budowie i eksploatacji urządzeń technicznych oraz wykonywaniu dozoru
technicznego nad tymi urządzeniami oraz wewnętrznych przepisów lub instrukcji Korzystającego o eksploatacji i użytkowaniu maszyn.
Ponadto Korzystający zobowiązany jest:
- utrzymywać ubezpieczone maszyny w dobrym stanie technicznym i podejmować uzasadnione środki ostrożności w celu zapobiegania wypadkom mogącym spowodować
szkody w ubezpieczonych maszynach,
- prowadzić dokumentację techniczno – ruchową ubezpieczonych maszyn i przestrzegać zawartych w niej zapisów,
- prowadzić staranny dobór pracowników, organizować pracę zgodnie z ich kwalifikacjami oraz sprawować nad nimi kontrolę,
- stosować się do wszystkich ustawowych wymagań, zaleceń i nakazów dokonywanych przez władzę,
- stosować się do wymagań i zaleceń producenta,
- stosować się do wszystkich uzasadnionych zaleceń PZU SA mających na celu zapobieganie szkodom.
- w razie zajścia zdarzenia losowego, Korzystający zobowiązany jest użyć dostępnych mu środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia
szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów. Jeżeli Korzystający umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa nie zastosował tych środków, PZU SA jest wolny od odpo-
wiedzialności za szkody powstałe z tego powodu.

C. Ogólne Warunki Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, zatwierdzone 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”, ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/114/2012 z dnia 28 marca 2012 r. w tym następujące Klauzule:
a) Klauzula 101/1 – „Ubezpieczenie sprzętu przenośnego (w tym telefonów komórkowych)”, z udziałem własnym określanym "9 niniejszej Umowy
b) Klauzula 101/2 – „Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego zamontowanego na stałe w pojazdach” – w zakresie terytorialnym wybranym zgodnie ze stawką taryfową,
c) Klauzula 104 – „Tymczasowe magazynowanie lub chwilowa przerwa w eksploatacji sprzętu” – z tym, że obowiązek informowania PZU S.A. jest wyłączony,
d) Klauzula 120 – „Ubezpieczenie nośników obrazu w urządzeniach fotokopiujących (bębny selenowe)”,
e) Klauzula 121/1 – „Ubezpieczenie lamp od wszystkich ryzyk”,
f) Klauzula 125 – „Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w wozach transmisyjnych”,
g) Klauzula 126 – „Urządzenia do jądrowego rezonansu magnetycznego”,



h) Klauzula 135 – „Ubezpieczenie endoskopów oraz urządzeń do terapii dożylnej”,
i) Klauzula 140/1 –„Strajki, rozruchy, zamieszki wewnętrzne”,
j) Klauzula 140/2 – „Terroryzm”
k) Klauzula 141 – „Trzęsienie ziemi”,
l) Klauzula 142 – „Huragan”,
m) Klauzula 143 – „Fracht lotniczy z zagranicy” – limit 15% sumy ubezpieczenia,
n) Klauzula 147 –„Ubezpieczenie sprzętu/części od szkód materialnych na czas dostawy do daty włączenia do eksploatacji”
o) Klauzula IT – „Information Technology (dotycząca ograniczenia odpowiedzialności za szkody w danych, oprogramowaniu i programach komputerowych)”, w treści
zgodnej z UG,
p) Klauzula ubezpieczenie kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie

1. Zakres ubezpieczenia – wyciąg (pełen zakres zgodnie "4 oraz 9 OWU)
Szkody materialne (fizyczne) polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu przedmiotu ubezpieczenia wskutek nieprzewidzialnej i niezależnej od Korzystającego
przyczyny za wyjątkiem szkód wyłączonych w "5 i 10 OWU, w tym w odniesieniu do ubezpieczenia danych i nośników danych:
- uszkodzenie lub zniszczenie nośnika danych w sposób uniemożliwiający zapisanie lub odczytanie zgromadzonych na nim danych,
- utrata nośnika danych wraz z zapisanymi danymi w wyniku kradzieży z włamaniem i / lub rabunku.

2.Główne wyłączenia odpowiedzialności – wyciąg (pełen zakres wyłączeń zgodnie z "5 oraz 10 OWU)
- szkody związane z działaniem 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,
- szkody powstałe w okresie gwarancyjnym, oraz powstałe w czasie, podczas prób (za wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi przeglądami i badaniami
eksploatacyjnymi) oraz w czasie doświadczeń i eksperymentów,
- szkody będące następstwem naturalnego zużycia, przechowywania niezgodnie z wymaganiami technicznymi lub braku okresowych przeglądów konserwacyjnych,
- szkody spowodowane 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 aku-
styczne – dotyczy sprzętu, które z uwagi na specyfikę swojej pracy wymaga stosowania odpowiednio regulowanych zewnętrznych warunków klimatyzowanych, zgodnie z
instrukcją producenta,
- szkody spowodowane w ubezpieczonym sprzęcie elektronicznym przez pośrednie działanie wyładowań elektrycznych w atmosferze i zjawisk pochodnych, jeżeli sprzęt
ten nie został wyposażony w urządzenia zabezpieczające przed pośrednim działaniem wyładowań elektronicznych w atmosferze i zjawisk pochodnych;
oraz w odniesieniu do danych i nośników danych:
- szkody powstałe w danych i programach przechowywanych tylko w jednostce centralnej,
- szkody spowodowane błędnym oprogramowaniem,
- szkodowy spowodowane działaniem wirusa, programu lub kodu zakłócającego pracę programu, calowego komputera lub sieci, niezależnie od przyczyny ich pojawienia
się, w tym związanego z Internetem lub korzystaniem z Internetem lub działaniem pola magnetycznego,
- szkody wynikające z wadliwej konserwacji lub przechowywania niezgodnie z warunkami technicznymi

3. Obowiązki Korzystającego – wyciąg (pełen zakres zgodnie z "20 OWU):
Korzystający obowiązany jest w czasie trwania umowy ubezpieczenia bezzwłocznie zawiadamiać PZU S.A. o wszelkich zmianach okoliczności mających wpływ na zwięk-
szenie ryzyka, a w szczególności zwiększających niebezpieczeństwo powstania szkody.
W trakcie trwania ubezpieczenia Korzystający obowiązany jest :
- stosować się do wymagań i zaleceń producenta dotyczących utrzymania sprzętu w dobrym stanie technicznym zapewniającym prawidłową jego eksploatację oraz stoso-
wać wszelkie środki ostrożności w celu uniknięcia szkód,
- utrzymywać w należytym stanie środki zabezpieczenia mienia przed szkodą oraz dołożyć należytej staranności w celu zapewnienia starannego funkcjonowania tych za-
bezpieczeń,
- przestrzegać wymogów w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego ,
- w przypadku ubezpieczenia danych – co najmniej raz w tygodniu wykonywać kopie zapasowe danych i przechowywać je w szafie ogniotrwałej, sejfie lub innej strefie
pożarowej,
- 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,
- w razie zajścia zdarzenia losowego, Korzystający zobowiązany jest użyć dostępnych mu środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia
szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów. Jeżeli Korzystający umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa nie zastosował tych środków, PZU SA jest wolny od odpo-
wiedzialności za szkody powstałe z tego powodu.

4. Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe – wyciąg (pełna treść zgodnie z "2, ust. 10 OWU):
Wymagane zabezpieczenia przeciwkradzieżowe – ubezpieczone mienie powinno znajdować się w budynkach o odpowiednio trwałej konstrukcji. Przez odpowiednią trwa-
łą 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 narzę-
dzi. 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 powinny być w należytym stanie technicznym wykonane ze szkła warstwowego odpornego na roz-
bicie lub zabezpieczone stałymi albo ruchomymi osłonami mechanicznymi typu kraty stalowe, żaluzje, okiennice. Ruchome osłony muszą być zamknięte na co najmniej
jedną kłódkę wielozastawkową lub inne atestowane zabezpieczenie przeciw włamaniowe.
W przypadku kradzieży z włamaniem ubezpieczonego sprzętu przenośnego (w tym telefonów komórkowych ) z pojazdów i zamontowanych na stałe w pojazdach, PZU
SA 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 pozosta-
wiony na parkingu strzeżonym lub w zamkniętym garażu),
- sprzęt pozostawiony w pojeździe jest niewidoczny z zewnątrz.

D. 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 2011r. i uchwałą nr UZ/114/2012 z dnia 28 marca
2012 r. w tym Klauzule :
a) Klauzula ubezpieczenia kosztów pozostałości po szkodzie,
b) Klauzula (006) ubezpieczenia dodatkowych kosztów pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych, w dni wolne od pracy oraz frachtu,
c) Klauzula IT,
d) Klauzula rozszerzająca zakres ubezpieczenia dla samobieżnych maszyn budowlanych oraz maszyn rolniczych w terenie otwartym,
e) Klauzula kradzieży zwykłej w odniesieniu do rusztowań oraz szalunków.

1.Zakres ubezpieczenia – wyciąg (pełen zakres zgodnie "5 OWU)
Ochroną ubezpieczeniową objęte są wszystkie nagłe, nieprzewidziane i wynikające z przyczyn niezależnych od woli korzystającego szkody w ubezpieczonych maszynach o
ile szkody te nie powstaną z jakiejkolwiek przyczny wyraźnie wyłączonej z zakresu odpowiedzialności zgodnie z "6 OWU oraz postanowieniach dodatkowych.

2.Główne wyłączenia odpowiedzialności – wyciąg (pełen zakres wyłączeń zgodnie z "6 OWU)
- szkody spowodowane awarią mechaniczną lub elektryczną, zamarznięciem płynów chłodzących lub jakichkolwiek płynów, zatarciem części spowodowane wadliwym
smarowaniem lub brakiem oleju, przegrzaniem na skutek braku płynów chłodzących; jeżeli jednak w konsekwencji powyższych zdarzeń nastąpi szkoda w zewnętrznych
częściach lub elementach maszyny, szkody takie są objęte odpowiedzialnością w ramach OWU,
- szkody we wszelkiego rodzaju materiałach eksploatacyjnych oraz wymienialnych narzędziach lub częściach,
- szkody w maszynach podlegających rejestracji za wyjątkiem maszyn budowlanych, z zastrzeżeniem iż w tym przypadku 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,
- szkody w czasie transportu maszyn powstałe wskutek wypadku środka transportu, jeżeli wypadek został spowodowany jego złym stanem technicznym, w wyniku nie-
właściwego załadowania lub opakowania, itp.
- powstałe w wyniku i w czasie przeprowadzania prób i testów, z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi, a także powstałe
w wyniku zamierzonego przeciążenia, doświadczeń lub eksperymentów,
- szkody powstałe z powodu normalnego zużycia lub naturalnego procesu starzenia się,
- szkody za które odpowiedzialny jest dostawca, producent, sprzedawca lub zakład naprawczy z mocy prawa lub innej zawartej umowy,
- szkody powstałe na skutek obsługiwania maszyn przez osoby nie posiadające wymaganych uprawnień określonych właściwymi przepisami, a także jeżeli maszynę eks-
ploatowano niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub przeznaczeniem,
- szkody powstałe w następstwie eksploatacji nienaprawionej lub źle naprawionej maszyny,

3. Obowiązki Korzystającego – wyciąg (pełen zakres zgodnie z "10 OWU)
Korzystający obowiązany jest w czasie trwania umowy ubezpieczenia bezzwłocznie zawiadamiać PZU S.A. o wszelkich zmianach okoliczności mających wpływ na zwięk-
szenie ryzyka, a w szczególności zwiększających niebezpieczeństwo powstania szkody
W trakcie trwania umowy ubezpieczenia Korzystający zobowiązany jest przestrzegać ogólnie obowiązujących przepisów prawa budowlanego, Państwowej Inspekcji Pra-
cy, przepisów normalizacji i certyfikacji, przepisów bezpieczeństwa mających na celu zapobieganie powstaniu szkody, w szczególności przepisów o ochronie przeciwpoża-



rowej, o budowie i eksploatacji urządzeń technicznych oraz wykonywaniu dozoru technicznego nad tymi urządzeniami.
Ponadto Korzystający zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt:
a) utrzymywać ubezpieczone maszyny w dobrym stanie technicznym i podejmować wszelkie uzasadnione środki ostrożności w celu zapobiegania wypadkom mogą-
cym spowodować szkody w ubezpieczonych maszynach, w szczególności np. w przypadku użytkowania maszyn nad brzegiem rzek lub zbiorników wodnych, Ubezpie-
czający lub Ubezpieczony zobowiązany jest śledzić komunikaty Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej lub innych organizacji podających informacje o pozio-
mie wody w rzekach oraz nadchodzących falach powodziowych, a w przypadku pojawienia się zagrożenia powodziowego ewakuować zagrożone maszyny na nie za-
grożony teren,
b) przestrzegać zasad przechowywania maszyn w miejscu ubezpieczenia,
c) prowadzić dokumentację techniczno-ruchową ubezpieczonych maszyn i przestrzegać zawartych w niej wymogów,
d) prowadzić staranny dobór pracowników, organizować pracę zgodnie z ich kwalifikacjami oraz sprawować nad nimi kontrolę,
e) stosować się do wszystkich ustawowych wymagań, zaleceń i nakazów dokonanych przez władze,
f) stosować się do wymagań i zaleceń producenta maszyn.

W przypadku kradzieży rusztowań zamontowanych na budynkach w ramach prowadzonych prac oraz szalunków, gdy są umieszczone w wykopach, powstałe wskutek
kradzieży zwykłej (zaboru w celu przywłaszczenia bez uzycia przemocy lub groźby jej użycia wobec osoby, bądź doprowadzenie osoby do stanu nieprzytomności lub bez-
bronności), Korzystający zobowiązany jest niezwłocznie (o ile jest to możliwe) – nie później niż w ciągu 12 godzin od chwili zdarzenia lub podjęcia wiadomości o nim –
powiadomić o zdarzeniu organa dochodzeniowo – śledcze z podaniem okoliczności zdarzenia oraz danych przedmiotu i wysokości szkody.
W razie zajścia zdarzenia losowego, Korzystający zobowiązany jest użyć dostępnych mu środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szko-
dzie lub zmiejszenia jej rozmiarów . Jeżeli Korzystający umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa nie zastosował tych środków, PZU SA jest wolny od odpowie-
dzialności za szkody powstałe z tego powodu

4. Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe – wyciąg (pełna treść zgodnie z "2 OWU)
- 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 oso-
by 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 zabez-
pieczone (oszklone lub okratowane) okna i inne otwory zewnętrzne,
c) teren otwarty - w związku z realizacją prac kontraktowych przez Korzystającego w takich obszarach jak – kontrakty liniowe oraz kamieniołomy, kopalnie od-
krywkowe (tylko w odniesieniu do ryzyka rabunku, kradzieży z włamaniem oraz zaginięcia) – samobieżne maszyny budowlane oraz maszyny rolnicze pozosta-
wione na nieogrodzonym i niedozorowanym terenie otwartym muszą być zamknięte tak aby dostanie się do ich wnętrzna było możliwe jedynie poprzez wyłamanie
zamka lub wybicie szyby lub też fizyczne zniszczenie innego zabezpieczenia pozostawiającego oznaki użycia siły lub narzędzi. Ponadto wprowadza się wymóg dodat-
kowego zabezpieczenia :
- wszystkie maszyny mobilne muszą mieć system elektronicznego zabezpieczenia – alarm z odcięciem zapłonu lub 3 stopniowy immobilizer lub GPS,
- powyżej 100 000 PLN wymagany jest GPS,
W pozostałych nie wymienionych powyżej sytuacjach - samobieżne maszyny budowlane oraz maszyny rolnicze pozostawione na nieogrodzonym i niedozorowanym
terenie otwartym muszą być zamknięte tak aby dostanie się do ich wnętrzna było możliwe jedynie poprzez wyłamanie zamka lub wybicie szyby lub też fizyczne
zniszczenie innego zabezpieczenia pozostawiającego oznaki użycia siły lub narzędzi Ponadto wprowadza się wymóg zabezpieczenia GPS każdej maszyny.
Korzystający zobowiązany jest do zachowania należytej staranności przy przechowywaniu maszyn tj:
- na budowach, gdzie jest wydzielona, ogrodzona baza/zaplecze budowy Korzystający jest zobowiązany po zakończonej pracy do przechowywania leasingowanej
maszyny na jej terenie
- jeśli nie ma wydzielonej bazy o której mowa powyżej Korzystający zobowiązany jest do ustanowienia dozoru lotnego dla ubezpieczanego leasingowanego mie-
nia (np. poprzez lotne patrole interwencyjne zgodnie z podpisaną umowa z firma ochroniarską)

PZU S.A. zachowuje prawo regresu do Korzystającego maszyny.
- zabezpieczenia maszyn– przewidziane konstrukcyjnie i sprawne technicznie, zamknięte urządzenia zabezpieczające, uniemożliwiające osobom nieupoważnionym dostęp
do wnętrza maszyny bez uprzedniego pokonania zabezpieczeń przy użyciu siły i narzędzi,
- zabezpieczenia środka transportowego – przewidziane konstrukcyjnie i sprawne technicznie, zamknięte urządzenia zabezpieczające, uniemożliwiające zabór maszyny
bez użycia siły i narzędzi,
- 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,

E. Ogólne Warunki Ubezpieczenie mienie w transporcie krajowym (cargo) ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spół-
ki Akcyjnej nr UZ/44/2008 z dnia 23 stycznia 2008r ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/569/2009 z dnia 29 grudnia 2009r, uchwałą nr UZ/
40/2011r. z dnia 4 lutego 2011r. i uchwałą nr UZ/114/2012 z dnia 28 marca 2012 r. w tym Klauzule :
a) Klauzula załadunku - z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków i/lub powołanych Instytutowych Klauzul
Ładunkowych oraz pod warunkiem opłacenia przez Ubezpieczającego dodatkowej składki, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o szkody spowodowa-
ne wskutek uderzenia lub uszkodzenia mienia oraz wskutek upadku mienia spowodowanego podczas załadunku na środek transportu i w związku z tym załadun-
kiem, dokonywanym przed rozpoczęciem transportu w miejscu określonym w umowie ubezpieczenia jako miejsce rozpoczęcia transportu. Początkiem operacji zała-
dunkowych jest moment, w którym ładunek zostaje uniesiony w miejscu składowania u nadawcy w celu bezpośredniego umieszczenia na środku transportu, a zakoń-
czeniem operacji załadunkowych jest moment umieszczenia i zamocowania ładunku na środku transportu. PZU SA nie odpowiada za szkody powstałe podczas zała-
dunku dokonywanego:
- przez osoby nie posiadające uprawnień wymaganych odpowiednimi przepisami prawa, o ile takie uprawnienia są wymagane,
- osoby będące w stanie nietrzeźwości, po użyciu alkoholu, odurzenia narkotycznego lub środkami, po użyciu których wykonywanie tej czynności i/lub prowa-
dzenie lub operowanie urządzeniem załadowczym jest niedozwolone lub niewskazane,
- przy użyciu urządzeń załadowczych niesprawnych lub nie posiadających ważnych świadectw badań technicznych lub innych dokumentów wymaganych przepi-
sami.

b) Klauzula wyładunku - z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków i/lub powołanych Instytutowych Klauzul
Ładunkowych oraz pod warunkiem opłacenia przez Ubezpieczającego dodatkowej składki, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o szkody spowodowa-
ne wskutek uderzenia lub uszkodzenia mienia oraz wskutek upadku mienia spowodowanego podczas wyładunku ze środka transportu i w związku z tym wyładun-
kiem, dokonywanym po zakończeniu transportu w miejscu określonym w umowie ubezpieczenia jako miejsce zakończenia transportu. Początkiem operacji wyładun-
kowych jest moment usuwania i/lub zdejmowania zabezpieczeń transportowych z ładunku na środku transportu bezpośrednio po zakończeniu transportu, a zakoń-
czeniem operacji wyładunkowych jest moment w którym ładunek zostaje umieszczony w miejscu składowania u odbiorcy po zakończeniu bezpośrednio po zdjęciu z
urządzeń wyładowczych. PZU SA nie odpowiada za szkody powstałe podczas wyładunku dokonywanego:
- przez osoby nie posiadające uprawnień wymaganych odpowiednimi przepisami prawa, o ile takie uprawnienia są wymagane,
- przez osoby będące w stanie nietrzeźwości, po użyciu alkoholu, odurzenia narkotycznego lub środkami, po użyciu których wykonywanie tej czynności i/lub
prowadzenie lub operowanie urządzeniem wyładowczym jest niedozwolone lub niewskazane,
- przy użyciu urządzeń wyładowczych niesprawnych lub nie posiadających ważnych świadectw badań technicznych lub innych dokumentów wymaganych prze-
pisami.

c) Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie
d) Klauzula parkingowa - 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:
1. 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,

2. postój w przypadku braku możliwości zaparkowania na parkingu strzeżonym odbywa się w obrębie stacji paliw, hotelu, motelu, baru, restauracji 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.

1. Zakres ubezpieczenia – wyciąg (pełen zakres zgodnie z UG oraz "5 OWU)
All Risk w tym kradzież mienia wraz ze środkiem transportu i kradzież z włamaniem z wyłączeniem zdarzeń wyraźnie wyłączonych z odpowiedzialności.

2. Główne wyłączenia odpowiedzialności – wyciąg (pełen zakres wyłączeń zgodnie z "8 OWU)
- szkody powstałe w wyniku niewłaściwego załadowania lub oznakowania, nieprawidłowego rozmieszczenia lub zamocowania albo opakowania niezgodnego z obowiązują-
cymi normami lub zwyczajami bądź jego braku jednakże tylko wtedy gdy te czynności wykonywane były przez Korzystającego lub osoby za które Korzystający ponosi



odpowiedzialność,
- szkody z tytułu opóźnienia w dostawie,
- szkody powstałe na skutek złego stanu technicznego środka transportu lub jego niezdatności do przewozu ubezpieczonego mienia, z zastrzeżeniem, że w przypadku do-
konywania przewozu transportem obcym wyłączenie ma zastosowanie, jeżeli Korzystający o takim złym stanie technicznym lub niezdatności wiedział lub przy zachowa-
niu należytej staranności mógł się dowiedzieć,
- utraty, uszkodzenia, zniekształcenia lub niedostępności danych lub oprogramowania, w szczególności polegające na jakiejkolwiek niekorzystnej zmianie w danych lub
oprogramowaniu spowodowane zniszczeniem, uszkodzeniem lub inną deformacją, itp.,
- szkody powstałe podczas składowania nie związanego bezpośrednio z transportem objętym ubezpieczeniem.

3. Obowiązki Korzystającego – wyciąg (pełen zakres zgodnie z "13 OWU)
Korzystający obowiązany jest w czasie trwania umowy ubezpieczenia bezzwłocznie zawiadamiać PZU S.A. o wszelkich zmianach okoliczności mających wpływ na zwięk-
szenie ryzyka, a w szczególności zwiększających niebezpieczeństwo powstania szkody.
W razie zajścia zdarzenia losowego, Korzystający zobowiązany jest użyć dostępnych mu środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szko-
dzie lub zmniejszenia jej rozmiarów . Jeżeli Korzystający umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa nie zastosował tych środków, PZU SA jest wolny od odpowie-
dzialności za szkody powstałe z tego powodu

4. Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe –wyciąg (pełna treść zgodnie z "8 OWU, ust. 2, pkt. 3 oraz zgodnie z Klauzulą parkingową) :
- Pojazd winien być zamknięty na fabryczne zamki, pozostawiony na terenie ogrodzonym stałym ogrodzeniem, zamkniętym i oświetlonym w porze nocnej oraz całodobo-
wo dozorowanym;

F. Klauzula ICC(A) 1.1.82 w odniesieniu do mienia w transporcie międzynarodowym, wraz z Klauzulami :
a) niniejsza Klauzula ICC (A) 1.1.82,
b) Klauzula ubezpieczenia na rzecz osób trzecich,
c) Klauzula ubezpieczanego interesu,
d) Instytutowa Klauzula Wyłączająca Ryzyko Skażenia Radioaktywnego, Broń Chemiczną, Biologiczną, Biochemiczną oraz Elektromagnetyczną 10//11/03 oraz In-
stytutowa Klauzula Wyłączenia Ataku Cybernetycznego 10/11/03,
e) Instytutowa Klauzula Wymiany Części 1/1/34
f) Klauzula załadunku – z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków i/lub powołanych Instytutowych Klauzul
Ładunkowych oraz pod warunkiem opłacenia przez Ubezpieczającego dodatkowej składki, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o szkody spowodowa-
ne wskutek uderzenia lub uszkodzenia mienia oraz wskutek upadku mienia spowodowanego podczas załadunku na środek transportu i w związku z tym załadun-
kiem, dokonywanym przed rozpoczęciem transportu w miejscu określonym w umowie ubezpieczenia jako miejsce rozpoczęcia transportu. Początkiem operacji zała-
dunkowych jest moment, w którym ładunek zostaje uniesiony w miejscu składowania u nadawcy w celu bezpośredniego umieszczenia na środku transportu, a zakoń-
czeniem operacji załadunkowych jest moment umieszczenia i zamocowania ładunku na środku transportu. PZU SA nie odpowiada za szkody powstałe podczas zała-
dunku dokonywanego:
- przez osoby nie posiadające uprawnień wymaganych odpowiednimi przepisami prawa, o ile takie uprawnienia są wymagane,
- przez osoby będące w stanie nietrzeźwości, po użyciu alkoholu, odurzenia narkotycznego lub środkami, po użyciu których wykonywanie tej czynności i/lub
prowadzenie lub operowanie urządzeniem załadowczym jest niedozwolone lub niewskazane,
- przy użyciu urządzeń załadowczych niesprawnych lub nie posiadających ważnych świadectw badań technicznych lub innych dokumentów wymaganych przepi-
sami.

g) Klauzula wyładunku. - z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków i/lub powołanych Instytutowych Klauzul
Ładunkowych oraz pod warunkiem opłacenia przez Ubezpieczającego dodatkowej składki, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o szkody spowodowa-
ne wskutek uderzenia lub uszkodzenia mienia oraz wskutek upadku mienia spowodowanego podczas wyładunku ze środka transportu i w związku z tym wyładun-
kiem, dokonywanym po zakończeniu transportu w miejscu określonym w umowie ubezpieczenia jako miejsce zakończenia transportu. Początkiem operacji wyładun-
kowych jest moment usuwania i/lub zdejmowania zabezpieczeń transportowych z ładunku na środku transportu bezpośrednio po zakończeniu transportu, a zakoń-
czeniem operacji wyładunkowych jest moment w którym ładunek zostaje umieszczony w miejscu składowania u odbiorcy po zakończeniu bezpośrednio po zdjęciu z
urządzeń wyładowczych.
PZU SA nie odpowiada za szkody powstałe podczas wyładunku dokonywanego:
- przez osoby nie posiadające uprawnień wymaganych odpowiednimi przepisami prawa, o ile takie uprawnienia są wymagane,
- przez osoby będące w stanie nietrzeźwości, po użyciu alkoholu, odurzenia narkotycznego lub środkami, po użyciu których wykonywanie tej czynności i/lub
prowadzenie lub operowanie urządzeniem wyładowczym jest niedozwolone lub niewskazane,
- przy użyciu urządzeń wyładowczych niesprawnych lub nie posiadających ważnych świadectw badań technicznych lub innych dokumentów wymaganych prze-
pisami.

1.Zakres ubezpieczenia
1. Niniejsze ubezpieczenie obejmuje wszelkie ryzyka straty lub szkody w odniesieniu do przedmiotu ubezpieczenia, z wyjątkiem wymienionych niżej w klauzulach 4, 5, 6 i
7.
2. Niniejsze ubezpieczenie obejmuje awarię wspólną i koszty ratownictwa, rozliczone lub ustalone zgodnie z umową frachtową lub właściwym prawem i praktyką, ponie-
sione w celu uniknięcia lub w związku z uniknięciem straty z jakiejkolwiek przyczyny, z wyjątkiem przyczyn wyłączonych w klauzulach 4, 5, 6 i 7 lub gdzie indziej w ni-
niejszym ubezpieczeniu.
3. Niniejsze ubezpieczenie rozszerza się w celu zapewnienia Ubezpieczonym odszkodowania z tytułu takiego udziału w odpowiedzialności, wynikającego z zamieszczonej w
umowie frachtowej klauzuli "Zderzenia z obopólnej winy", jaki odpowiada stracie podlegającej wyrównaniu na podstawie niniejszej umowy.
W wypadku jakiegokolwiek roszczenia ze strony właścicieli statku na podstawie wspomnianej klauzuli, Ubezpieczeni zgadzają się powiadomić Ubezpieczycieli, którzy bę-
dą mieli prawo, na własny koszt, bronić Ubezpieczonych przed takim roszczeniem.

2. Wyłączenia odpowiedzialności
4. Niniejsze ubezpieczenie w żadnym razie nie obejmuje:
4.1 straty, szkody, lub wydatku, jakie można przypisać świadomie wadliwemu postępowaniu Ubezpieczonych
4.2 zwykłego wycieku, zwykłej utraty na wadze lub na objętości, lub zwykłego zużycia przedmiotu objętego ubezpieczeniem
4.3 straty, szkody, lub wydatku, spowodowanych niedostatecznym lub niewłaściwym opakowaniem, względnie przygotowaniem przedmiotu objętego ubezpieczeniem (dla
celów niniejszej klauzuli 4.3 rozumie się, że "opakowanie"obejmuje zasztauowanie w kontenerze, bądź w podnoszonym krytym pojeździe, lecz tylko wówczas, kiedy za-
sztauowanie takie przeprowadzone jest przed początkiem biegu niniejszego ubezpieczenia, względnie przez Ubezpieczonych lub ich podwładnych)
4.4 straty, szkody, lub wydatku, będących następstwem wadliwej właściwości lub natury przedmiotu objętego ubezpieczeniem
4.5 straty, szkody lub wydatku, będących bezpośrednim następstwem opóźnienia, nawet gdyby opóźnienie to spowodowane zostało ryzykiem objętym ubezpieczeniem (z
wyjątkiem wydatków płatnych na podstawie klauzuli 2 jak wyżej)
4.6 straty, szkody, lub wydatku, wynikających z niewypłacalności lub uchybień finansowych właścicieli, zarządców, czarterujących lub armatorów statku
4.7 straty, szkody, lub wydatku, wynikających z użycia jakiejkolwiek broni wojennej, z zastosowaniem atomowego lub jądrowego rozszczepienia lub fuzji, albo innej po-
dobnej reakcji lub radioaktywnej siły, albo substancji.
5. Niniejsze ubezpieczenie w żadnym razie nie obejmuje straty, szkody, lub wydatku, wynikających na skutek
5.1.
- niezdatności żeglugowej statku lub jednostki pływającej
- niezdatności statku, jednostki pływającej, pojazdu, kontenera lub podnoszonego krytego pojazdu do bezpiecznego przewiezienia przedmiotu objętego ubezpiecze-
niem
- jeżeli Ubezpieczeni lub ich podwładni byli świadomi istnienia tego rodzaju niezdatności żeglugowej lub innej niezdatności w czasie, kiedy załadowywano przedmiot
objęty ubezpieczeniem

5.2 Ubezpieczyciele zrzekają się zarzutu opartego na rękojmi zdatności żeglugowej statku i zdatności statku do przewiezienia przedmiotu objętego ubezpieczeniem do
miejsca przeznaczenia, chyba że Ubezpieczeni lub ich podwładni byli świadomi takiej niezdatności żeglugowej lub innej niezdatności.
6. Niniejsze ubezpieczenie w żadnym razie nie obejmuje straty, szkody lub wydatku spowodowanych
6.1 wojną, wojną domową, rewolucją, rebelią, powstaniem, bądź wynikającymi stąd zamieszkami społecznymi, lub jakimkolwiek wrogim działaniem ze strony lub prze-
ciwko prowadzącemu wojnę państwu
6.2 zaborem, zajęciem, zatrzymaniem, ograniczeniem swobody lub przetrzymaniem (z wyjątkiem piractwa) oraz skutkami tychże aktów, bądź jakichkolwiek usiłowań ich
dokonania
6.3 porzuconymi minami, torpedami, bombami lub inną porzuconą bronią wojenną
7. Niniejsze ubezpieczenie w żadnym razie nie obejmuje straty, szkody lub wydatku
7.1 spowodowanych przez strajkujących, zlokautowanych robotników lub osoby biorące udział w zakłóceniach pracy, rozruchach, bądź zamieszkach społecznych,
7.2 wynikających ze strajków, lokautów, zakłóceń pracy, rozruchów, bądź zamieszek społecznych,
7.3 spowodowanych przez jakiegokolwiek terrorystę lub jakąkolwiek osobę działającą z pobudek politycznych.

UWAGA : w przypadku poniższych szkód PZU S.A. zastrzega sobie prawo regresu do Korzystającego :
- wyrządzone umyślnie lub na skutek rażącego niedbalstwa przez Korzystającego, a w szczególności jego pracowników,
- w mieniu znajdującym się w budynku, w którym prowadzone są zmiany budowlane, o ile zmiany te mialy wpływ na powstanie lub rozmiat szkody,
- wyrządzone czynami osób trzecich, do popełnienia których nakładniał Korzystający,
- wyrządzone przez Korzystającego pod wplywem alkoholu, naduzycia leków, narkotyków lub środków psychotropowych,
- powstałe na skutek niezachowania należytego stanu bezpieczeństwa i higieny w zakładzie pracy, należącym do Korzystającego,
- polegające na obsunięciu się ziemi w wyniku działalności przemysłowej lub innej działalności człowieka, z prawem regresu PZU S.A. do osoby odpowiedzialnej za szko-
dę,



- szkody w których stwierdzono brak wymaganych zabezpieczeń w siedzibie Korzystającego lub miejscu użytkowania Przedmiotu leasingu.

VIII. 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. bez dokonywania zmian pozostawić miejsce szkody do czasu oględzin przez przedstawiciela PZU S.A., chyba że zmiana jest niezbędna w celu zabezpieczenia mie-
nia pozostałego po szkodzie lub zmniejszenia szkody,
3. w przypadku, gdy istnieją podstawy do podejrzeń, iż zdarzenie nastąpiło na skutek popełnienia przestępstwa, niezwłocznie (nie później niż w ciągu 12 godzin) za-
wiadomić organy ścigania,
4. w przypadku powstania szkody Korzystający obowiązany jest w ciągu 3 dni roboczych od daty jej zaistnienia, dokonać pisemnego zawiadomienia o powstaniu
szkody w najbliższej miejscu jej zaistnienia jednostce PZU S.A. bądź na adres mailowy – szkody@efl.com.pl bądź na nr infolinii 0 801 798 798.
5. udzielać PZU S.A. wyjaśnień i wszelkiej pomocy potrzebnej dla ustalenia okoliczności zdarzenia i rozmiarów szkody, a w szczególności umożliwić oględziny miej-
sca zdarzenia i przekazywać wszelkie dowody w sprawie,
6. 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.


