Ubezpieczenie sprzętu
i maszyn budowlanych
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Przedsiębiorstwo: UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
								 z siedzibą w Polsce.

Produkt: Sprzęt i maszyny budowlane

Dokument ten zawiera podstawowe informacje o produkcie ubezpieczeniowym. Pełne informacje przekazywane przed zawarciem umowy
i informacje dotyczące umowy podawane są w innych dokumentach, w tym w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU) sprzętu i maszyn
budowlanych zatwierdzonych uchwałą zarządu z 15 grudnia 2020 r.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Jest to ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk (dział II załącznika do Ustawy z 11 września 2015 r., o działalności ubezpieczeniowej
i reasekuracyjnej, grupy 8, 9).

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

Przedmiotem umowy ubezpieczenia są:

Ochronie ubezpieczeniowej nie podlegają m.in.:

sprzęt budowlany lub
maszyny budowlane,
stanowiące własność ubezpieczonego lub znajdujące się
w jego posiadaniu na podstawie tytułu prawnego, i pozostające w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Pod warunkiem, że są one sprawne, pozytywnie
przeszły wszelkie próby i testy oraz posiadają wymagane
prawem atesty, certyfikaty, pozwolenia i badania techniczne.
Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody w mieniu zgłoszonym do ubezpieczenia powstałe wskutek wypadku ubezpieczeniowego z zastrzeżeniem wyłączeń określonych
w OWU. Zakres obejmuje m.in. szkody spowodowane
przez:
ogień, eksplozję, bezpośrednie uderzenie pioruna,
upadek statku powietrznego, zalanie przez wydostanie
się ze znajdujących się w miejscu ubezpieczenia urządzeń lub instalacji wody lub innych płynów,
powódź, deszcz nawalny, działanie wiatru (np. huragan), grad, osuwanie się ziemi oraz lawinę,
kradzież z włamaniem, rabunek,
zniszczenie lub uszkodzenie przez osoby trzecie,
błędy w obsłudze maszyn powodujące, np. kolizje
z innymi maszynami na placu budowy, wpadnięcie
do wykopu lub przewrócenie się maszyny.
Zakres ubezpieczenia może być rozszerzony lub modyfikowany poprzez zastosowanie odpowiednich klauzul określonych w OWU lub w polisie.

sprzęt i maszyny pracujące pod powierzchnią ziemi,
pływające lub pracujące na wodzie, statki powietrzne,
sprzęt elektroniczny wraz z oprogramowaniem
i danymi oraz sprzęt optyczny używane do prac
budowlanych, o ile sprzęt taki nie jest częścią maszyn
budowlanych,
surowce i materiały eksploatacyjne takie jak: paliwa,
chemikalia, media chłodzące i smarujące, katalizatory,
płyny, granulaty,
sprzęt i maszyny nieobjęte ewidencją wymaganą
odrębnymi przepisami.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
UNIQA nie ponosi odpowiedzialności m.in. za szkody:
spowodowane awarią elektryczną lub mechaniczną,
dostaniem się ciała obcego,
wadami produkcyjnymi, przyczynami eksploatacyjnymi,
polegające na normalnym zużyciu, korozji, utlenianiu,
powstawaniu osadów lub na pogorszeniu jakości spowodowanym nieużywaniem, ciągłym działaniem normalnych warunków atmosferycznych,
o charakterze wyłącznie estetycznym, nieograniczające
funkcjonalności mienia,
powstałe wskutek zaniechania obowiązkowych okresowych przeglądów konserwacyjnych i remontów, nieprzestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów
prawa, o ile miało to wpływ na powstanie lub rozmiar
szkody,
powyżej wartości sum ubezpieczenia lub limitów odpowiedzialności określonych w umowie lub OWU.
Ochronę ogranicza też wskazana w umowie lub OWU wartość, o którą UNIQA pomniejsza odszkodowanie (franszyza
redukcyjna).

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
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Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o ile umowa ubezpieczenia nie stanowi inaczej.

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?
Obowiązkiem ubezpieczonego jest m.in.:
podanie do wiadomości UNIQA wszelkich okoliczności, o które UNIQA zapytywała we wniosku ubezpieczeniowym albo przed
zawarciem umowy w innych pismach oraz zgłaszanie wszelkich zmian w tych okolicznościach, niezwłocznie po otrzymaniu
o nich wiadomości,
przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa mających na celu zapobieganie powstawaniu szkód,
właściwe i zgodne z przeznaczeniem wykorzystanie ubezpieczonego mienia,
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zapewnienie dozoru nad ubezpieczonym mieniem oraz zabezpieczenie tego mienia, zgodnie z warunkami określonymi w OWU,
w razie wystąpienia szkody ubezpieczony jest zobowiązany m.in. do:
•

użycia dostępnych mu środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej
rozmiarów,

•

niezwłocznego powiadomienia policji w przypadku podejrzenia zaistnienia przestępstwa lub wykroczenia związanego
z zaistniałą szkodą,

•

powiadomienia UNIQA o wypadku ubezpieczeniowym - niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych,

•

udzielenia UNIQA pomocy w wyjaśnieniu okoliczności powstania szkody i ustaleniu jej rozmiarów, w tym dostarczenia dokumentów koniecznych do określenia wartości szkody,

•

zabezpieczenia możności dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych za szkodę.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Jednorazowo przy zawarciu umowy ubezpieczenia,
lub w ratach, zgodnie z postanowieniami umowy ubezpieczenia.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Ochrona rozpoczyna się od dnia następnego po opłaceniu składki lub pierwszej raty składki w wysokości ustalonej w umowie,
chyba że w polisie wskazano inaczej.
Ochrona ubezpieczeniowa ustaje w przypadku m.in.: upływu okresu ubezpieczenia, odstąpienia ubezpieczającego od umowy
ubezpieczenia, upływu okresu wypowiedzenia, doręczenia drugiej stronie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym, wyczerpania się sumy ubezpieczenia w odniesieniu do ochrony udzielonej w ramach systemu pierwszego ryzyka lub wyczerpania się limitów odpowiedzialności, likwidacji mienia objętego ochroną ubezpieczeniową
(w odniesieniu do tego mienia), przejścia przedmiotu ubezpieczenia na nabywcę (w przypadku zbycia przedmiotu ubezpieczenia).

Jak rozwiązać umowę?
Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż sześć miesięcy:
ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni,
gdy ubezpieczający jest przedsiębiorcą - w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.
Ubezpieczający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach określonych w OWU lub z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia po powstaniu szkody.
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