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Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń

Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje umowne zawarte są w dokumencie ubezpieczenia oraz w ogólnych
warunkach ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń ustalone uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń
Wzajemnych nr UZ/64/2015 z dnia 30 listopada 2015 r., ze zmianami ustalonymi uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych
Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych nr UZ/25/2016 z dnia 11 stycznia 2016 r. oraz ze zmianami ustalonymi uchwałą Zarządu Towarzystwa
Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych nr UZ/174/2018 z dnia 26 września 2018 (dalej: OWU).
Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń należy do działu II, grupa 9 załącznika do Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.
Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
Ochroną ubezpieczeniową obejmujemy maszyny zainstalowane w miejscu ubezpieczenia zgodnie z wymogami i zaleceniami producenta, po pozytywnym wyniku
prób i testów, o ile są eksploatowane zgodnie z przeznaczeniem.
Ubezpieczamy maszyny w trakcie pracy i postoju, demontażu i ponownego montażu, napraw, remontów i
konserwacji oraz podczas przemieszczania w obrębie
miejsca ubezpieczenia w związku z tymi pracami.
Odpowiadamy za szkody powstałe w wyniku zdarzeń o
charakterze nagłym, nieprzewidzianym, niezależnym od
woli Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego oraz za
szkody związane z eksploatacją maszyn i ich użytkowaniem.
Sumę ubezpieczenia maszyn wskazuje zawierający
umowę i powinna ona odpowiadać wartości odtworzeniowej tj. kosztowi wymiany uszkodzonej lub zniszczonej maszyny na maszynę nową lub tego samego typu, o
tych samych lub zbliżonych parametrach.
W granicach sumy ubezpieczenia mogą zostać ustalone
odrębne sumy ubezpieczenia dla kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie , kosztów pracy w godzinach
nadliczbowych, nocnych, w dni wolne od pracy, koszty
frachtu ekspresowego, frachtu lotniczego oraz inne
uzgodnione koszty.
Po wypłacie odszkodowanie suma ubezpieczenia jest
pomniejszona o wypłacone odszkodowanie .
Suma ubezpieczenia może zostać uzupełniona do pierwotnej wysokości za opłatą dodatkowej składki.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
Ubezpieczenie obowiązuje na terytorium Polski.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
Ubezpieczenie nie obejmuje m.in. :
Rurociągów , linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych.
Wymiennych nośników danych oraz danych na nich
zgromadzonych.
Środków transportu ( za wyjątkiem wózków widłowych).
Maszyn pracujących pod ziemią.
Maszyn pracujących na wszelkiego rodzaju sprzęcie
pływającym.
Urządzeń AGD stanowiących wyposażenie domowe.
Narzędzi i sprzętu do prac ręcznych.
Maszyn budowlanych.
Prototypów.
Maszyn zadeklarowanych do ubezpieczenia w wartościach netto oraz do limitu odpowiedzialności .
Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
Nie odpowiadamy m.in. za szkody:
wskutek wad lub usterek istniejących w momencie
rozpoczęcia się odpowiedzialności TUW PZUW i znanych zawierającemu umowę ;
spowodowane ogniem, eksplozją, upadkiem statku
powietrznego, wydostaniem się wody, pary, płynów lub
substancji z przewodów i urządzeń wodociągowych;
w wyniku cofnięcia się wody lub ścieków z urządzeń
kanalizacyjnych;
w wyniku samoczynnego otwarcia główek tryskaczowych;
za które odpowiedzialny jest producent , sprzedawca,
dostawca lub zakład naprawczy;
powstałe w wyniku przeprowadzanych prób i testów z
wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi ;
powstałe w wyniku zamierzonego przeciążenia , doświadczeń oraz eksperymentów;
powstałe w wyniku naturalnego zużycia , kawitacji ,
erozji, korozji , starzenia się izolacji oraz powstałych z
powodu kamienia kotłowego, szlamu , osadu z zastrzeżeniem , że powyższe wyłączenie dotyczy maszyn i ich
części bezpośrednio uszkodzonych albo zniszczonych w
wyniku wymienionych w zdaniu poprzedzającym przyczyn;
powstałe na skutek eksploatacji wcześniej uszkodzonej
to znaczy przed zawarciem umowy ubezpieczenia maszyny.

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?
Ubezpieczony ma obowiązek:
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.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Składka płatna jest w formie bezgotówkowej lub w porozumieniu z TUW PZUW w formie gotówkowej, jednorazowo lub w ratach, w
terminach uzgodnionych z ubezpieczającym w umowie ubezpieczenia.
Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia określonego w dokumencie ubezpieczenia.
Ochrona ubezpieczeniowa wygasa:
1) z upływem okresu ubezpieczenia;
2) z chwilą przeniesienia własności;
3) z dniem odstąpienia ubezpieczającego od umowy;
4) z dniem doręczenia drugiej stronie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy ze skutkiem natychmiastowym w wyniku nie opłacenia
składki za dotychczas udzielaną ochronę ubezpieczeniową;
5) z upływem 7 dni od otrzymania wezwania do zapłaty składki/kolejnej raty składki pod warunkiem, że w wezwaniu poinformowaliśmy o ustaniu odpowiedzialności, jeśli składka nie zostanie opłacona w tym czasie;
6) z chwilą wyczerpania sumy ubezpieczenia;
7) z dniem wypowiedzenia umowy na skutek zmiany prawdopodobieństwa zajścia wypadku ubezpieczeniowego.

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)
Towarzystwo wypowiada umowę ze skutkiem natychmiastowym z ważnych powodów np.:
•
zostały podane nieprawdziwe informacje o okolicznościach powstania szkody,
•
zostały podane nieprawdziwe informacje, które mają wpływ na wysokość odszkodowania, zwrot kosztów lub świadczenia

