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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 zatwierdzonych uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polskiego Zakładu Ubezpieczeń
Wzajemnych nr UZ/120/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r. ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych
Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych nr UZ/122/2022 z dnia 9 sierpnia 2022 r .
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.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
Ubezpieczenie nie obejmuje m.in.:
Rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych.
Wymiennych nośników danych (odczytywanych maszynowo) oraz danych na nich zgromadzonych.
Środków transportu (za wyjątkiem wózków widłowych).
Maszyn pracujących pod ziemią.
Maszyn pracujących na wszelkiego rodzaju sprzęcie
pływającym.
Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
Nie odpowiadamy m.in. za szkody:
powstałe 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 powstałe z powodu kamienia kotłowego, szlamu, osadu;
powstałe na skutek eksploatacji wcześniej uszkodzonej
to znaczy przed zawarciem umowy ubezpieczenia maszyny;
powstałe na skutek działań wojennych, zamieszek społecznych, rozruchów, sabotażu, aktów terroryzmu,
strajku, lokautu, planowanej lub realizowanej przez
właściciela zakładu likwidacji zakładu lub miejsc pracy;
powstałe na skutek konfiskaty lub zajęcia przez uprawnione władze;
powstałe na skutek jakiejkolwiek reakcji jądrowej, promieniowania jądrowego lub skażenia radioaktywnego;
powstałe na skutek umyślnego działania lub wskutek
rażącego niedbalstwa, chyba że w razie rażącego niedbalstwa zapłata odszkodowania odpowiada w danych
okolicznościach względom słuszności;
górnicze w rozumieniu prawa górniczego i geologicznego;
powstałe we wszelkich danych elektronicznych,
oprogramowaniu, wskutek ich utraty, uszkodzenia,
zniekształcenia lub niedostępności, polegające na
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niekorzystnej zmianie w danych, oprogramowaniu, spowodowane zniszczeniem, uszkodzeniem lub inną deformacją ich oryginalnej struktury oraz wynikające
z nich jakiekolwiek szkody następcze, w tym również
utratę zysku;
spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, przy
czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód
rzeczowych w ubezpieczonym mieniu, które są
następstwem innych zdarzeń objętych zakresem umowy
ubezpieczenia;
spowodowane przez wirusy komputerowe;
powstałe na skutek działań hakerów lub innych osób
trzecich, polegające na nieautoryzowanym dostępie lub
ingerencji w dane elektroniczne, oprogramowanie.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
Ubezpieczenie obejmuje maszyny we wskazanej lokalizacji (miejscu ubezpieczenia) albo lokalizacjach (miejscach ubezpieczenia)
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?
Ubezpieczony ma obowiązek:
1) podać wszystkie informacje, o które pytamy przy zawarciu ubezpieczenia oraz poinformować nas o ich zmianach. Obowiązek
ten ma zastosowanie do Ubezpieczonego, tylko jeżeli wiedział o zawarciu umowy ubezpieczenia na jego rachunek;
2) przestrzegać ogólnie obowiązujących oraz zastrzeżonych w umowie ubezpieczenia przepisów mających na celu zapobieganie
powstawaniu szkody, a także przepisów prawa budowlanego, przepisów o ochronie przeciwpożarowej, przepisów o ochronie
osób i mienia, 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 Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego o eksploatacji i użytkowaniu maszyn;
3) utrzymywać ubezpieczone maszyny w dobrym stanie technicznym i podejmować uzasadnione środki ostrożności w celu zapobiegania wypadkom mogącym spowodować szkody w ubezpieczonych maszynach;
4) prowadzić dokumentację techniczno-ruchową ubezpieczonych maszyn i przestrzegać zawartych w niej zapisów;
5) prowadzić staranny dobór pracowników, organizować pracę zgodnie z ich kwalifikacjami oraz sprawować nad nimi kontrolę;
6) stosować się do wszystkich ustawowych wymagań, zaleceń i nakazów dokonanych przez władze;
7) stosować się do wymagań i zaleceń producenta;
8) stosować się do wszystkich uzasadnionych zaleceń TUW PZUW, mających na celu zapobieganie szkodom;
9) w razie zdarzenia poinformować nas o nim niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od chwili uzyskania informacji
o wypadku i podać wszystkie niezbędne informacje, o które poprosimy. Obowiązek ten ma zastosowanie do Ubezpieczonego,
tylko jeżeli wiedział o zawarciu umowy ubezpieczenia na jego rachunek.

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. Jeśli nie umówiono się inaczej, składka płatna jest
jednocześnie z zawarciem umowy ubezpieczenia, a jeżeli umowa doszła do skutku przed doręczeniem dokumentu ubezpieczenia –
w ciągu 14 dni od jego doręczenia.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna od dnia następującego po zawarciu umowy, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po
zapłaceniu składki lub jej pierwszej raty.
Ochrona ubezpieczeniowa wygasa:
1) z upływem okresu ubezpieczenia;
2) z chwilą przejścia przedmiotu ubezpieczenia na nabywcę, jeżeli prawa wynikające z umowy ubezpieczenia nie zostały przeniesione
na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia;
3) z dniem odstąpienia ubezpieczającego od umowy;
4) z dniem wypowiedzenia przez TUW PZUW z ważnych powodów określonych w umowie lub ogólnych warunkach ubezpieczenia;
4) z dniem doręczenia ubezpieczającemu oświadczenia o wypowiedzeniu umowy ze skutkiem natychmiastowym w wyniku nie opłacenia składki za dotychczas udzielaną ochronę ubezpieczeniową powyższe dotyczy umów ubezpieczenia, gdzie ochrona ubezpieczeniowa była udzielania przed zapłatą składki lub jej pierwszej raty;
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.

Jak rozwiązać umowę?
Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia zawartej na okres dłuższy niż 6 miesięcy - w terminie 30 dni, a w
przypadku, gdy jest przedsiębiorcą w terminie 7 dni od jej zawarcia.

