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Ubezpieczenie budowy i montażu od wszystkich ryzyk

Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje umowne zawarte są w dokumencie ubezpieczenia oraz w ogólnych
warunkach ubezpieczenia budowy i montażu od wszystkich ryzyk, ustalonych uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polski
Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych nr UZ/81/2019 z dnia 07 maja 2019 r. (dalej: OWU).
Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie budowy i montażu od wszystkich ryzyk (CAR/EAR) należy do działu II, grupa 9 oraz 13 załącznika do Ustawy o działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej”.
Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
Umowa obejmuje wyłącznie elementy produktu wybrane
przez Klienta.
Dział I ubezpieczenie szkód rzeczowych (ubezpieczenie
mienia)
ubezpieczamy prace budowlano-montażowe,
sprzęt, narzędzia i wyposażenie oraz zaplecze
budowy, maszyny budowlane (z wyłączeniem
sprzętu pływającego i statków powietrznych), inne
mienie wskazane w umowie ubezpieczenia;
dodatkowo odpowiadamy za szkody powstałe
wskutek akcji ratowniczej prowadzonej w związku
z wypadkami ubezpieczeniowymi objętymi umową,
zanieczyszczenia lub skażenia ubezpieczonego
mienia;
sumę ubezpieczenia ustala ubezpieczający i
określona jest oddzielnie dla poszczególnych
kategorii mienia i może odpowiadać całkowitej
wartości mienia albo być niezależna od całkowitej
wartości mienia np. ustalana według wartości
odtworzeniowej na dzień zgłoszenia ubezpieczenia
lub przypuszczalnej maksymalnej szkody;
udzielamy ochrony ubezpieczeniowej w granicach
sumy ubezpieczenia;
w ramach sumy ubezpieczenia mogą być
wyodrębnione limity odpowiedzialności dla
poszczególnych kategorii mienia lub szkód danego
rodzaju.
Dział II ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
ubezpieczeniem obejmujemy odpowiedzialność
cywilną wobec osób trzecich za szkody będące
następstwem czynu niedozwolonego
(odpowiedzialność cywilna deliktowa) w związku z
realizacją prac budowlano-montażowych oraz
posiadanym i wykorzystywanym do realizacji prac
mieniem;
suma gwarancyjna określona jest w umowie
ubezpieczenia i stanowi górną granicę
odpowiedzialności w odniesieniu do wszystkich
wypadków w okresie ubezpieczenia;
w ramach sumy gwarancyjnej mogą być ustalone
limity kwotowe z tytułu: jednego wypadku, ryzyk
określonych w klauzulach, określonego rodzaju;
każdorazowa wypłata odszkodowania pomniejsza
sumę gwarancyjną o wypłaconą kwotę;
sumę gwarancyjną można uzupełnić lub
podwyższyć opłacając dodatkową składkę;
należne odszkodowanie jest pomniejszane o udział
własny wskazany w polisie.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
Nie odpowiadamy między innymi za szkody:
spowodowane błędami projektowymi;
powstałe w wyniku erozji, korozji, kawitacji,
procesów oksydacyjnych (utlenienia), przywierania
osadów oraz naturalnego zużycia, pogarszania się
jakości lub starzenia się ubezpieczonego mienia w
związku z jego normalną eksploatacją w mieniu
dotkniętym tymi procesami;
w pojazdach dopuszczonych do ruchu na drogach
publicznych powstałe poza terenem budowy;
w maszynach pracujących na sprzęcie pływającym
lub statkach powietrznych;
powstałe w aktach, planach, projektach,
rysunkach, specyfikacjach, rachunkach,
asygnatach, dokumentacji kontraktu, papierach
wartościowych, wartościach pieniężnych, kartach
płatniczych;
powstałe wskutek nieosiągnięcia zadanych
parametrów lub wydajności;
powstałe w sprzęcie, narzędziach i wyposażeniu
lub maszynach budowlanych spowodowane
awarią, zamarznięciem czynnika chłodzącego lub
innego płynu, wadliwym smarowaniem, brakiem
smaru lub czynnika chłodzącego, powstałe w
częściach lub zespołach dotkniętych awarią lub
działaniem tych czynników;
wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego
niedbalstwa;
polegające na utraconych korzyściach;
polegające na skażeniu lub zanieczyszczeniu
środowiska (gleby, powietrza, wody);
związane ze składowaniem lub używaniem
materiałów wybuchowych;
nie będące szkodami na osobie lub szkodami
rzeczowymi (czyste straty finansowe);
wyrządzone w związku z wprowadzeniem
produktów do obrotu;
polegające na działaniu energii jądrowej;
górnicze w rozumieniu prawa geologicznego i
górniczego;
powstałe podczas rozruchu gorącego, prób lub
testów.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
Możemy odmówić poszkodowanemu wypłaty
odszkodowania, jeśli w szczególności:
ubezpieczony bez naszej zgody zrzekł się lub ograniczył
roszczenia przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za
szkodę;
ubezpieczający lub ubezpieczony umyślnie lub wskutek
rażącego niedbalstwa nie zastosował dostępnych mu
środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia

oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej
rozmiarów;
szkoda związana jest z niewykonaniem lub
nienależytym wykonaniem umowy (OC kontraktowa);
powstała szkoda nie przekracza ustalonej w umowie
ubezpieczenia wysokości franszyzy redukcyjnej;
szkoda dotyczy mienia, które nie zostało zgłoszone do
umowy ubezpieczenia.
Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
Ubezpieczenie obwiązuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
Co należy do obowiązków ubezpieczonego?
Ubezpieczony ma obowiązek m.in.:
1) podać wszystkie informacje, o które pytamy przy zawarciu ubezpieczenia oraz poinformować nas o ich zmianach;
2) opłacić składkę;
3) w razie zdarzenia poinformować nas o nim niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni i podać wszystkie niezbędne informacje,
o które poprosimy;
4) przestrzegać ogólnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności prawa budowlanego;
5) podejmować we własnym zakresie i na własny koszt stosowne działania prewencyjne oraz uzasadnione środki ostrożności w
celu zapobieżenia wystąpieniu szkody.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Składka płatna jest jednorazowo lub w ratach w terminach określonych w umowie ubezpieczenia. Składka płatna jest w formie
gotówkowej lub bezgotówkowej.
Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się w dniu wskazanym w umowie ubezpieczenia jako początek okresu ubezpieczenia, nie
wcześniej jednak niż z chwilą rozpoczęcia prac budowlano-montażowych lub zakończenia wyładunku mienia objętego ochroną
ubezpieczeniową na terenie budowy, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpiło wcześniej i kończy się z upływem
wskazanego w umowie okresu ubezpieczenia (koniec okresu ubezpieczenia), nie później jednak niż:
1) w odniesieniu do prac budowlano-montażowych, z chwilą ich ostatecznego odbioru przez zleceniodawcę/inwestora
potwierdzonego podpisaniem końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego lub z chwilą rozpoczęcia eksploatacji/użytkowania
w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpiło wcześniej; jeżeli odbiór lub rozpoczęcie eksploatacji dotyczy jedynie
części lub określonego etapu prac budowlano-montażowych odpowiedzialność TUW PZUW w od niesieniu do tej części lub
etapu kończy się jak w zdaniu poprzedzającym;
2) w odniesieniu do mienia używanego będącego przedmiotem prac budowlano-montażowych w zakresie szkód powstałych w
bezpośrednim związku z przeprowadzeniem rozruchu gorącego, prób lub testów – z chwilą rozpoczęcia wyżej wymienionych
czynności;
3) w odniesieniu do sprzętu, narzędzi, wyposażenia i zaplecza budowy oraz maszyn budowlanych – z chwilą zakończenia
załadunku tego mienia na środek transportu w celu jego usunięcia z terenu budowy lub, jeśli jego usunięcie odbywa się bez
użycia środka transportu, z chwilą opuszczenia przez to mienie terenu budowy.
Umowa ubezpieczenia może ponadto wygasnąć lub być rozwiązana na zasadach określonych w OWU.

Jak rozwiązać umowę?
Umowa może zostać rozwiązana za porozumieniem stron, w wyniku wypowiedzenia przez jedną ze stron lub w wyniku odstąpienia
od umowy przez jedną ze stron.
Umowę można rozwiązać m.in. w poniższych przypadkach:
1) w przypadku umowy zawartej na ponad 6 miesięcy ubezpieczający może odstąpić od niej:

w ciągu 30 dni od jej zawarcia – jeśli jest konsumentem;

w ciągu 7 dni od jej zawarcia – jeśli jest przedsiębiorcą;
2) gdy jedna ze stron umowy ubezpieczenia zażądała zmiany wysokości składki w związku ze zmianą prawdopodobieństwa
powstania wypadku. Wtedy druga strona w ciągu 14 dni może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia ze skutkiem
natychmiastowym;
3) pomimo wezwania do zapłaty raty składki, składka nie została zapłacona a ubezpieczający został poinformowany o ustaniu
odpowiedzialności;
4) z ważnych powodów, jeżeli są wskazane w umowie ubezpieczenia.

