Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna zarejestrowana w Polsce
Produkt: PZU Maszyny
Pełne informacje podane przed zawarciem umowy i informacje umowne podane są w dokumencie ubezpieczenia oraz
w ogólnych warunkach ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń ustalonych uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu
Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/432/2007 z dnia 26 lipca 2007 r., ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/65/2011
z dnia 21 lutego 2011 r., uchwałą nr UZ/114/2012 z dnia 28 marca 2012 r. oraz uchwałą nr UZ/430/2015 Zarządu PZU SA
z dnia 23 grudnia 2015 r. i ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/215/2018 z dnia 6 lipca 2018 r.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń należy do działu II, grupa 6 i 8 załącznika do „Ustawy o działalności ubezpieczeniowej
i reasekuracyjnej”.
Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
 bezpieczamy określone w umowie maszyny stanowiące
u
własność Ubezpieczonego lub będące w jego posiadaniu na
podstawie tytułu prawnego lub eksploatowane w ramach
prowadzonej działalności gospodarczej;
 ochrona ubezpieczenia obejmujemy maszyny pod
warunkiem, że są zainstalowane w miejscu ubezpieczenia
zgodnie z wymogami i zaleceniami producenta, są zdolne do
pracy po pozytywnym przejściu niezbędnych prób i testów
a także są eksploatowane zgodnie z ich przeznaczeniem;
 ubezpieczamy maszyny w trakcie pracy i postoju, demontażu
i ponownego montażu, napraw, remontów i konserwacji
oraz podczas ich przemieszczania w obrębie miejsca
ubezpieczenia w związku z tymi pracami;
 odpowiadamy za szkody powstałe w wyniku przypadkowych, nagłych, nieprzewidzianych, niezależnych od Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego zdarzeń oraz za szkody
związane z eksploatacją i użytkowaniem maszyn;
 sumę ubezpieczenia maszyn ustala Ubezpieczający
i powinna odpowiadać wartości odtworzeniowej
tj. kosztowi wymiany uszkodzonej lub zniszczonej maszyny
na maszynę nową lub tego samego typu, o tych samych
lub zbliżonych parametrach;
 w ramach sumy ubezpieczenia mogą zostać ustalone
odrębne sumy ubezpieczenia dla kosztów usunięcia
pozostałości po szkodzie, kosztów pracy w godzinach
nadliczbowych, nocnych, dni wolnych od pracy, frachtu
ekspresowego, kosztów frachtu lotniczego oraz dla innych
uzgodnionych kosztów;
 każdorazowa wypłata odszkodowania pomniejsza sumę
ubezpieczenia o wypłaconą kwotę.
 zmniejszoną lub wyczerpaną sumę ubezpieczenia można
uzupełnić opłacając dodatkową składkę.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
Ubezpieczenie nie obejmuje m.in.:
	rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych;
	wymiennych nośników danych (odczytywane maszynowo)
oraz dane na nich zgromadzone;
	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:
	wskutek wad lub usterek istniejących w momencie
rozpoczęcia się odpowiedzialności PZU SA i znanych
Ubezpieczającemu lub Ubezpieczonemu, niezależnie od tego,
czy o takich wadach lub defektach wiedział PZU SA;
	spowodowane ogniem, eksplozją, upadkiem statku
powietrznego, wydostaniem się wody, par, płynów lub
substancji z przewodów i urządzeń wodociągowych;
	centralnego ogrzewania i innych instalacji, cofnięciem się
wody lub ścieków z urządzeń kanalizacyjnych, samoczynnym
otworzeniem się główek tryskaczowych, zawaleniem się
budynków lub budowli;
	spowodowane kradzieżą z włamaniem, kradzieżą zwykłą
(bez oznak włamania), rabunkiem lub usiłowaniem
dokonania kradzieży z włamaniem, kradzieży zwykłej (bez
oznak włamania), rabunku;
	powstałe 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;
	powstałe w wyniku naturalnego zużycia, kawitacji, erozji,
korozji, starzenia się izolacji oraz powstałe z powodu
kamienia kotłowego, szlamu i osadu; powyższe wyłączenie
dotyczy maszyn lub ich części bezpośrednio uszkodzonych
albo zniszczonych w wyniku wymienionych w zdaniu
poprzedzającym przyczyn;
	powstałe na skutek eksploatacji wcześniej uszkodzonej
i nie naprawionej maszyny.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
 bezpieczenie obowiązuje w Polsce, za opłatą dodatkowej składki oraz określeniem dodatkowych warunków istnieje możliwość
U
rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o inne kraje.
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Co należy do obowiązków ubezpieczonego?
Ubezpieczony ma obowiązek:
− podać wszystkie dane, o które zapytujemy przy zawarciu umowy;
− najszybciej, jak to możliwe, poinformować nas o zmianach powstałych w trakcie ubezpieczenia;
− we własnym zakresie i na własny koszt utrzymywać ubezpieczone maszyny w dobrym stanie technicznym, przestrzegać zasad
przechowywania maszyn, prowadzić dokumentację techniczno-ruchową ubezpieczonych maszyn, stosować się do wymagań i zaleceń
producenta maszyn;
− najszybciej, jak to możliwe, powiadomić nas o szkodzie lecz nie później niż 3 dni od momentu, kiedy uzyska wiedzę o zdarzeniu;
− podjęcia współpracy z nami w zbadaniu szkody.
Jak i kiedy należy opłacać składki?
Składkę płaci ubezpieczający. Może to zrobić jednorazowo lub w ratach.
Terminy płatności są podane w dokumencie ubezpieczenia.
Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Ochrona ubezpieczenia trwa:
− od daty zapisanej w dokumencie ubezpieczenia, jeśli termin zapłaty składki lub jej pierwszej raty przypada w pierwszym dniu okresu
ubezpieczenia lub później. Jeśli ubezpieczający nie zapłaci składki lub jej raty w terminie możemy wypowiedzieć umowę ze skutkiem
natychmiastowym. W razie braku wypowiedzenia umowy, rozwiązuje się ona z końcem okresu, na który przypadała niezapłacona składka;
− od daty zapisanej w dokumencie ubezpieczenia, jeśli termin zapłaty składki lub jej pierwszej raty przypada przed pierwszym dniem okresu
ubezpieczenia – nie wcześniej niż następnego dnia po zapłaceniu składki lub jej pierwszej raty. Jeśli ubezpieczający nie zapłaci składki
lub jej raty w ustalonym terminie, po jego upływie rozwiążemy umowę.
Ochrona ubezpieczeniowa wygasa m.in.:
− z końcem okresu ubezpieczenia albo, w dniu odstąpienia;
− w dniu, w którym suma ubezpieczenia się wyczerpie;
− wraz z wyczerpaniem limitu odpowiedzialności na wszystkie zdarzenia losowe w okresie ubezpieczenia, w odniesieniu do mienia lub
kosztów, dla których został ustalony taki limit i w zakresie objętym tym limitem, wskutek wypłaty odszkodowania lub odszkodowań;
− w dniu, w którym ubezpieczający otrzyma pisemne wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym;
− z chwilą przejścia przedmiotu ubezpieczenia na nabywcę, jeżeli prawa wynikające z umowy ubezpieczenia nie zostały przeniesione
na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia;
− po 7 dniach od otrzymania przez ubezpieczającego wezwania do zapłaty kolejnej raty składki – pod warunkiem, że w wezwaniu
poinformowaliśmy go, że ochrona wygaśnie, jeśli ubezpieczający nie zapłaci w tym czasie.
Jak rozwiązać umowę?
Ubezpieczający może odstąpić od umowy zawartej na ponad 6 miesięcy:
− w ciągu 30 dni od jej zawarcia – jeśli jest konsumentem;
− w ciągu 7 dni od jej zawarcia – jeśli jest przedsiębiorcą.
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