Wyciąg z Umów Generalnych 17/GL/ARK/2009 i 18/GL/ARK/2014, dotyczących warunków ubezpieczenia mienia
zawartego pomiędzy STU Ergo Hestia SA a BZ WBK Leasing (odpowiednio BZ WBK Leasing S.A. a BZ WBK Lease S.A.)

Niniejszym potwierdzamy, Ŝe w umowie leasingu/ poŜyczki dokonaliśmy wyboru aktualnie posiadanego przez BZ WBK Leasing pakietu ubezpieczenia
przedmiotu leasingu/ finansowania, w związku z czym w pełni akceptujemy fakt, Ŝe przedmiot umowy leasingu/ poŜyczki objęty będzie ochroną
ubezpieczeniową przez STU Ergo Hestia SA zgodnie z postanowieniami Umowy Generalnej odpowiednio:
- Umowy Generalnej 17/GL/ARK/2009 zawartej w dniu 19.11.2009r pomiedzy BZ WBK Leasing SA a STU Ergo Hestia S.A.
- Umowy Generalnej 18/GL/ARK/2014 zawartej w dniu 11.04.2014r pomiędzy BZ WBK Lease S.A., a STU Ergo Hestia SA.
Ubezpieczeniu w ramach powyŜszych umowy podlega mienie stanowiące przedmiot umowy leasingu/ poŜyczki stanowiące własność BZ WBK Leasing.
Ubezpieczenie obejmuje ryzyka odpowiednio do przedmiotu wymienione w § 6 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Kompleksowego
Przedsiębiorstw od Wszystkich Ryzyk STU Ergo Hestia SA z dnia 10.08.2007r. (symbol MP/OW095/0708)
W zakresie szkód spowodowanych przez przedmioty finansowane, którymi są pojazdy takie jak: pojazdy wolnobieŜne (nie podlegające rejstracji w
tym ciągniki rolnicze, kombajny), maszyny rolnicze z własnym napędem, itp. do ochrony Obowiązkowego Ubezpieczenia Odpowiedzialności
Cywilnej Posiadaczy Pojazdów Mechanicznych (OC): zastosowanie ma Ustawa z dnia 22 maja 2003r o ubezpieczeniach obowiązkowych,
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych Dz.U. z 2003r Nr 124, poz.1152. z późniejszymi
zmianami.

Do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk mają zastosowanie dodatkowo poniŜsze postanowienia:
Ochroną ubezpieczeniową objęte jest mienie znajdujące się w miejscu ubezpieczenia, czyli w budynkach, pomieszczeniach lub na terenie
wymienionym w umowie ubezpieczenia:
Dla sprzętu stacjonarnego i przenośnego innego niŜ (sprzęt rozumianego jako przenośny sprzęt komputerowy, telekomunikacyjny i radiowy, medyczny,
graficzny, pomiarowy, muzyczny, zasilający, sprzęt RTV, Audio Hi-Fi, projekcyjny)
a) dla przedmiotów stacjonarnych, których suma ubezpieczenia nie przekracza 5.000.000 PLN miejscem ubezpieczenia jest kaŜde miejsce
prowadzenia działalności przez Korzystającego/ PoŜyczkobiorcę na terenie RP.
b) w przypadku przedmiotów, których suma ubezpieczenia przekracza 5.000.000 PLN za miejsce ubezpieczenia uznaje się miejsce na terenie RP
zgłoszone do Ergo Hestia S.A..
c)
ubezpieczenie przedmiotów stacjonarnych poza terenem RP wymaga indywidualnej zgody Ergo Hestia S.A.
Dla sprzętu przenośnego rozumianego jako przenośny sprzęt komputerowy, telekomunikacyjny i radiowy, medyczny, graficzny, pomiarowy, muzyczny,
zasilający, sprzęt RTV, Audio Hi-Fi, projekcyjny
a) dla przedmiotów przenośnych, których suma ubezpieczenia:
nie przekracza 100.000 PLN miejscem ubezpieczenia jest kaŜde miejsce prowadzenia działalności przez Korzystającego/
PoŜyczkobiorcę na terenie całego świata bez obowiązku zgłaszania miejsca ubezpieczenia do Ergo Hestii
nie przekracza 250.000 PLN miejscem ubezpieczenia jest kaŜde miejsce prowadzenia działalności przez Korzystającego/
PoŜyczkobiorcę na terenie Unii Europejskiej bez obowiązku zgłaszania miejsca ubezpieczenia do Ergo Hestii
przekracza 250.000 PLN miejscem ubezpieczenia jest kaŜde miejsce prowadzenia działalności przez Korzystającego/ PoŜyczkobiorcę
na terenie RP bez obowiązku zgłaszania miejsca ubezpieczenia do Ergo Hestii
b) ubezpieczenie przedmiotów przenośnych na terenie Unii Europejskiej, których suma ubezpieczenia przekracza 250.000 PLN wymaga
indywidualnej zgody Ergo Hestia S.A.
c)
ubezpieczenie przedmiotów przenośnych o wartości powyŜej 100.000 PLN poza terenem Unii Europejskiej wymaga indywidualnej zgody Ergo
Hestia S.A.
Mienie w transporcie obejmuje transporty krajowe (Polska) oraz transporty międzynarodowe z/do Polski do/z krajów Unii Europejskiej
.
Ubezpieczający zobowiązany jest do bezzwłocznego informowania STU Ergo Hestia S.A. o wszelkich zmianach w rodzaju lub sposobie
prowadzonej działalności, a takŜe o zmianie wszelkich innych sobie znanych okoliczności, o które STU Ergo Hestia S.A. zapytywała we wniosku
lub w innych pismach, m. in. o zmianie miejsca ubezpieczenia.
Sprzęt oddawany przez Korzystającego/ PoŜyczkobiorcę do uŜywania kolejnym uŜytkownikom zostaje objęty ochroną ubezpieczeniową na podstawie polis
wystawionych w ramach umowy generalnej, jednakŜe wyłączenie pod warunkiem uprzedniego udokumentowania faktu przekazania stosowną umową pisemną, w
której nowi uŜytkownicy zostaną bezwzględnie zobowiązani przez Korzystającego odpowiednimi zapisami w umowie najmu co najmniej do uŜytkowania maszyny
zgodnie z jej przeznaczeniem, przestrzegania zasad bezpieczeństwa, stosowania wszystkich wymaganych zabezpieczeń przeciwkradzieŜowych oraz do dbałości o
maszynę, utrzymania jej w naleŜytym porządku i stanie technicznym z sankcją utraty praw do uzyskania odszkodowania / świadczenia
z niniejszej umowy. W przypadku przekazania mienia osobom trzecim na podstawie umowy najmu, Korzystający/ PoŜyczkobiorca jest zobowiązany do
poinformowania STU Ergo Hestia S.A.. o nowym uŜytkowniku i miejscu uŜytkowania.

Wymagane minimalne zabezpieczenia
1.

STU Ergo Hestia S.A. odpowiada za szkody spowodowane kradzieŜą z włamaniem jedynie pod warunkiem, Ŝe ubezpieczone mienie ruchome stanowiące
przedmiot ubezpieczenia znajdują się pod adresem wskazanym na polisie i wewnątrz zamkniętego, uŜytkowanego budynku lub pomieszczenia
zadeklarowanego jako miejsce ubezpieczenia, spełniającego równocześnie co najmniej następujące warunki:

2.
3.

a) ubezpieczone mienie powinno być przechowywane w lokalach znajdujących się w budynkach wykonanych w technologii uwzględniającej cel
uŜytkowy budynku,
b) wszystkie elementy konstrukcyjne lokalu, tj. ściany, dachy, okna, drzwi itp., powinny być w naleŜytym stanie technicznym, właściwie zamontowane,
osadzone i konserwowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, wymogami producenta lub wykonawcy oraz wewnętrznymi przepisami
Ubezpieczającego,
c) drzwi, okna i inne otwory zewnętrzne powinny być zamykane w sposób przewidziany konstrukcją danego zamknięcia, w tym na wszystkie zamki
oraz w sposób uniemoŜliwiający otwarcie ich lub wywaŜenie bez zniszczenia lub uszkodzenia,
d) za naleŜycie zabezpieczony uznaje się równieŜ lokal do którego drzwi zewnętrzne – ze względu na ich konstrukcję – nie są zamykane na zamek,
pod warunkiem ustanowienia dla danego lokalu stałego dozoru i wyposaŜenia go w urządzenia telewizji przemysłowej z rejestracją obrazu w
technice cyfrowej; w takim przypadku drzwi do poszczególnych pomieszczeń znajdujących się w lokalu powinny być po godzinach pracy
zamykane na co najmniej jeden zamek wielozastawkowy,
STU Ergo Hestia S.A. odpowiada za szkody w sprzęcie elektronicznym spowodowane przepięciem powstałym w wyniku wyładowania atmosferycznego
jedynie pod warunkiem, zastosowania dodatkowo urządzeń przeciwprzepięciowych: instalacja odgromowa i/lub ochronniki przeciwprzepięciowe (w tym
listwy przeciwprzepięciowe).
Za szkody w maszynach i urządzeniach budowlanych, pojazdach wolnobieŜnych, kombajnach, maszynach rolniczych, maszynach naziemnych na
placach budów i lub terenie posesji Korzystającego/ PoŜyczkobiorcy i/lub lokalizacji usługobiorców STU Ergo Hestia S.A. odpowiada pod warunkiem
zastosowania następujących zabezpieczeń:
Szkody powstałe wskutek kradzieŜy z włamaniem, za którą uwaŜa się dokonanie albo usiłowanie zaboru mienia z miejsca ubezpieczenia po
uprzednim usunięciu siłą zabezpieczenia lub otwarciu wejścia przy uŜyciu narzędzi, podrobionego lub dopasowanego klucza bądź klucza
oryginalnego, w którego posiadanie sprawca wszedł wskutek włamania do innego pomieszczenia lub w wyniku rabunku, a takŜe dokonanie albo
usiłowanie zaboru mienia przez sprawcę, który się ukrył w miejscu ubezpieczenia przed jego zamknięciem, jeśli pozostawił ślady mogące słuŜyć jako
dowód jego potajemnego ukrycia lub rabunku, za który uwaŜa się zabór mienia przy uŜyciu lub groźbie natychmiastowego uŜycia przemocy fizycznej
na osobie, albo doprowadzeniu jej do stanu nieprzytomności lub bezbronności, objęte są ochroną, o ile sprzęt lub maszyny znajdowały się w

4.

pomieszczeniu zamkniętym na co najmniej jeden zamek lub kłódkę, albo na placu ogrodzonym parkanem, siatką drucianą, płotem lub były pod stałym
dozorem.
STU Ergo Hestia SA ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek kradzieŜy z włamaniem i rabunku z pojazdu samochodowego pod
warunkiem, Ŝe:
1) pojazd ten posiada twardy dach (jednolita sztywna konstrukcja),
2) w chwili kradzieŜy był prawidłowo zamknięty na klucz,
3) sprzęt pozostawiony w pojeździe został zamknięty w bagaŜniku lub w innym schowku, stanowiącym seryjne wyposaŜenie pojazdu,
4) sprzęt został skradziony w godzinach: 6.00 - 22.00 – przy czym ograniczenie to nie dotyczy przypadku kradzieŜy, gdy pojazd zaparkowany
został na parkingu strzeŜonym i wyposaŜony był w aktywne urządzenie antywłamaniowe (np. wywołujące alarm), albo znajdował się w
garaŜu zamkniętym.

Tryb postępowania w wypadku powstania szkody
a) w przypadku wystąpienia szkody, Korzystający/ PoŜyczkobiorca zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niŜ w terminie 5 dni roboczych od
daty stwierdzenia zdarzenia ubezpieczeniowego, zgłosić szkodę w jednostce organizacyjnej STU Ergo Hestia S.A
b) zgłoszenie szkody następuje pisemnie poprzez wypełnienie obowiazującego w STU Ergo Hestia SA formularza zgłoszenia szkody lub
telefonicznie na numer telefonu Hestii Kontakt, tel. 0801 107 107, połączenia z tel. kom. 058 555 5 555
c) zawiadomienia o powstałych szkodach przyjmowane są przez Hestię Kontakt lub przez jednostki likwidacyjne szkód właściwe terytorialnie dla siedziby
poszkodowanego/ ubezpieczonego.
d) zgłoszenie szkody dokonane faxem - STU Ergo Hestia S.A uznaje za waŜne.
e) STU Ergo Hestia S.A podejmie czynności likwidacyjne po uprzednim ustaleniu terminu oględzin z ubezpieczającym bądź jego przedstawicielem, w
terminie 2 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia szkody.
f) ubezpieczający jest zobowiązany (w ciągu 14 dni) do dostarczenia dokumentacji określonej w protokole szkody oraz udzielenia wszelkich informacji
na zapytania formułowane w trakcie postępowania likwidacyjnego.
g) na Ŝądanie STU Ergo Hestia S.A., Ubezpieczony zobowiązuje się dostarczyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie faktur zakupu
przedmiotów zgłoszonych do ubezpieczenia.
h) STU Ergo Hestia S.A podejmie decyzję w kwestii składanych roszczeń w terminie 14 dni od daty potwierdzenia wysokości szkody oraz ustalenia
odpowiedzialności.
i) kwota bezsporna odszkodowania zostanie wypłacona w terminie 30 dni od daty zgłoszenia szkody.
j) wypłata odszkodowania moŜe nastąpić jedynie za zgodą BZ WBK Leasing. STU Ergo Hestia S.A. informuje BZ WBK Leasing o zaistniałej szkodzie i
przewidywanej kwocie odszkodowania, jednocześnie zwracając się z zapytaniem komu wypłacić odszkodowanie.
k) w przypadku kradzieŜy sprzętu lub uznania przez STU Ergo Hestia S.A. szkody za całkowitą odszkodowanie jest wypłacane na rzecz BZ WBK Leasing
Szkoda całkowita ma miejsce wtedy, gdy nastąpi utrata mienia lub zniszczenie, którego koszt naprawy jest równy lub przewyŜsza wartość
ubezpieczonej rzeczy.
l) STU Ergo Hestia S.A w terminie 30 dni od daty zgłoszenia szkody ma obowiązek: wypłacić całą kwotę odszkodowania albo poinformować pisemnie
BZ WBK Leasing oraz Korzystającego/ PoŜyczkobiorcę, jakie okoliczności muszą być jeszcze wyjaśnione i co blokuje ustalenie odpowiedzialności i wypłaty
odszkodowania; brak takiego pisma powoduje obowiązek wypłaty odszkodowania;
m) w przypadku wypłaty odszkodowania na rzecz BZ WBK Leasing, o powyŜszej wypłacie STU Ergo Hestia S.A informuje Korzystajacego/ PoŜyczkobiorcy.
n) w przypadku przeniesienia własności przedmiotu leasingu/ poŜyczki na Korzystającego/ PoŜyczkobiorcę odszkodowanie zostaje wypłacane
nowemu właścicielowi przedmiotu ubezpieczenia.

UWAGA:
Szkodę do BZ WBK Leasing SA naleŜy zgłosić niezwłocznie po powiadomieniu policji i ZU poprzez przesłanie formularza zgłoszenia
szkody który jest dostępny na stronie internetowej www.leasing24.pl. Prosimy o czytelne wypełnienie formularza zgłoszenia szkody.

