Wyciąg z Umowy Generalnej nr 5/2005 dotyczącego warunków pakietowego ubezpieczenia maszyn rolniczych
finansowanych w formie umowy poŜyczki zawartego pomiędzy PZU S.A. a BZ WBK Lease S.A.
Niniejszym potwierdzamy, Ŝe w umowie poŜyczki dokonaliśmy wyboru aktualnie posiadanego przez BZ WBK Lease SA pakietu ubezpieczenia
przedmiotu poŜyczki, w związku z czym w pełni akceptujemy fakt, Ŝe przedmiot ww. umowy poŜyczki objęty będzie ochroną ubezpieczeniową
przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA zgodnie z postanowieniami Umowy Generalnej zawartej pomiędzy BZ WBK Lease SA a
Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń SA. Ubezpieczeniu w ramach tej umowy podlegają przedmioty finansowane przez BZ WBK Lease SA
będące maszynami rolniczymi z własnym źródłem zasilania, maszynami rolniczymi zasilanymi w energię ze źródeł obcych, a takŜe maszynami
rolniczymi wykonującymi swoją pracę na skutek ich ciągnięcia i pchania.
W zakresie szkód spowodowanych przez przedmioty finansowane, którymi są pojazdy takie jak: ciągniki rolnicze, kombajny, maszyny
rolnicze z własnym napędem, przyczepy, 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.
W ZAKRESIE UBEZPIECZENIA MASZYN I SPRZETU BUDOWLANEGO OD USZKODZEŃ
zastosowanie mają ogólne warunki ubezpieczenia zatwierdzone Uchwałą Zarządu PZU S.A. Nr UZ/82/2003r. z dnia 25 lutego 2003 r. ze
zmianami
zatwierdzonymi
Uchwałą
Nr
UZ/480/2003
z
dnia
7
października
2003r.
z
Z ASTOSOW ANIEM
NASTĘPUJĄCYCH WARUNKÓW SZCZEGÓLNYCH:
Zakres ubezpieczenia:
PZU S.A. odpowiada za wszystkie nagłe, nieprzewidziane i wynikające z przyczyn niezaleŜnych od woli Ubezpieczającego szkody w
ubezpieczonych maszynach, o ile szkody te nie powstaną z jakiejkolwiek przyczyny wyraźnie wyłączonej z zakresu
Do szkód za które PZU S.A. ponosi odpowiedzialność – z zastrzeŜeniem wyłączeń, naleŜą przykładowo szkody spowodowane przez:

Błędy w obsłudze maszyn powodujące np. kolizje z innymi maszynami wpadnięcie do wykopu oraz przewrócenie się maszyny,

Powódź, deszcz nawalny, działanie wiatru (np. huragan), bezpośrednie uderzenie pioruna, grad, obsunięcie się ziemi oraz lawinę

KradzieŜ z włamaniem, rabunek,

Zniszczenie przez osoby trzecie,

Ogień, eksplozje, upadek statku powietrznego, zalanie przez wydostanie się ze znajdujących się w miejscu ubezpieczenia urządzeń lub
instalacji wody lub innych płynów,

Nagłe działanie siły mechanicznej w chwili zetknięcia maszyny z innymi pojazdami, osobami, zwierzętami lub przedmiotami
pochodzącymi z zewnątrz pojazdu,

Działanie osób trzecich,

Dodatkowo włączone do ubezpieczenia zostaje ryzyko trzęsienia ziemi.
2. Suma ubezpieczenia nie ulega w czasie trwania ubezpieczenia pomniejszeniu o wypłacone odszkodowanie, poza sytuacjami szkody
całkowitej, kiedy z chwilą wypłaty odszkodowania Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu.
3. Suma ubezpieczenia kaŜdego Przedmiotu finansowanego ustalana jest w Umowie ubezpieczenia na okres 12 miesięcy. Suma ubezpieczenia
dla tych Przedmiotów finansowych w drugim i kolejnych latach obowiązywania Umowy poŜyczki z PoŜyczkobiorcą, będą równe sumie
ubezpieczenia przedmiotu w poprzednim roku ubezpieczenia skorygowanej o współczynnik zuŜycia technicznego. Dla potrzeb umowy
ubezpieczenia ustala się następujące współczynniki:
a) dla ciągników rolniczych, kombajnów i maszyn posiadających własny napęd – 15% rocznie,
b) dla pozostałych maszyn i urządzeń – 10% rocznie,
Podstawą do korygowania sumy ubezpieczenia na kolejny roczny okres ubezpieczenia będzie wartość tego mienia z roku poprzedniego.
4.
Jako wysokość szkody przyjmuje się:
a) przy szkodzie częściowej - określoną na dzień powstania szkody wartość kosztów naprawy uszkodzonej maszyny wg cen nowych i
zamiennych,
b) przy szkodzie całkowitej (ustalonej w przypadku, gdy koszt naprawy jest równy lub wyŜszy sumie ubezpieczenia) – aktualną sumę
ubezpieczenia, bez potrącenia stopnia zuŜycia
5.
W ubezpieczeniu Przedmiotów finansowych ma zastosowanie udział własny w kaŜdej szkodzie:
a) w przypadku szkód związanych z kolizją drogową:
dla kombajnów i maszyn samobieŜnych – 1.000 zł
dla pozostałych maszyn – 500 zł
b) w przypadku pozostałych szkód – 500 zł
6. Sumę ubezpieczenia moŜe stanowić wartość fakturowa netto lub brutto. Zawarcie Umowy ubezpieczenia z sumą ubezpieczenia brutto (z
VAT) następuje w przypadku, gdy PoŜyczkobiorca nie ma moŜliwości odliczania podatku VAT. Decyzję o ubezpieczeniu wg wartości brutto
lub netto podejmuje Ubezpieczający.
PowyŜsza zasada dotyczy zarówno umów ubezpieczeń nowych jak i wznawianych.
7. Miejsce ubezpieczenia
Jako miejsce ubezpieczenia przedmiotów finansowanych uwaŜa się:
a) miejsce eksploatacji przedmiotu poŜyczki przez poŜyczkobiorcę do celów działalności rolniczej, w tym miejsce świadczenia usług
przez PoŜyczkobiorcę na podstawie odpowiedniej umowy o wykonanie usługi
b) w przypadku maszyn rolniczych uŜywanych mobilnie lub maszyn rolniczych w transporcie, miejscem ubezpieczenia jest teren
Rzeczpospolitej Polskiej.
8. Okres ubezpieczenia
Ochrona ubezpieczeniowa dla pojedynczego Przedmiotu finansowanego rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy PoŜyczki. W przypadku
ubezpieczenia Przedmiotów finansowanych na podstawie dokumentu zamówienia u dostawcy / producenta ochrona ubezpieczeniowa
rozpoczyna się od dnia przekazania Przedmiotu finansowanego PoŜyczkobiorcy potwierdzonego „protokołem odbioru”. Warunkiem udzielenia
ochrony ubezpieczeniowej jest opłacenie składki
Dla Umów PoŜyczki dłuŜszych niŜ rok, ochrona ubezpieczeniowa będzie automatycznie przedłuŜana na następne 12 miesięczne okresy
ubezpieczenia ( nie dłuŜej jednak, niŜ do dnia spłaty PoŜyczki), pod warunkiem, Ŝe Ubezpieczający zgłosi do ubezpieczenia Przedmiot
finansowany na następny okres roczny najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania aktualnej Umowy ubezpieczenia i opłaci składkę w
terminie.
Odpowiedzialność PZU S.A. kończy się (Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu) m.in.:
1) z dniem spłaty PoŜyczki,
2) z upływem terminu na jaki wystawiony był dokument ubezpieczenia (jeŜeli ubezpieczenie nie zostało wznowione),
3) w razie nie opłacenia składki.
1.

9. Ochrona ubezpieczeniową objety jest przedmiot poŜyczki znajdujący się w miejscu ubezpieczenia pod warunkiem, Ŝe spełnione sa
wymogi minimalnych zabezpieczeń określone w niniejszej Umowie (Instrukcja dla PoŜyczkobiorcy).
10. Ubezpieczający zobowiązany jest do bezzwłocznego informowania Finansującego oraz PZU S.A. o wszelkich zmianach w rodzaju
lub sposobie prowadzonej działalności, a takŜe o zmianie wszelkich innych sobie znanych okoliczności, o które PZU S.A. zapytywał
we wniosku lub innych pismach, m.in. o zmianie miejsca ubezpieczenia.
UWAGA:
Warunki zabezpieczenia Przedmiotu finansowanego przed kradzieŜą z włamaniem i rabunkiem oraz środki bezpieczeństwa, opisane są
w Instrukcji postępowania dla PoŜyczkobiorcy.

Instrukcja postępowania dla PoŜyczkobiorcy
w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub utraty mienia objętego umową poŜyczki stanowiąca wyciąg z
warunków Umowy generalnej ubezpieczenia maszyn rolniczych finansowanych w formie umowy poŜyczki
zawartej pomiędzy PZU S.A., a BZ WBK Lease S.A. oraz załączników do tej umowy.
Postępowanie na wypadek powstania szkody
1.

2.
3.

W razie zajścia zdarzenia i powstania szkody w ubezpieczonym mieniu, PoŜyczkobiorca postępując zgodnie z instrukcją, zobowiązany jest:
1)
uŜyć wszelkich dostępnych środków w celu zmniejszenia rozmiaru szkody oraz zabezpieczenia bezpośrednio zagroŜonego
mienia przed dalszą szkodą,
2)
niezwłocznie zawiadomić organy dochodzeniowe o kaŜdym wypadku poŜaru powodującego szkodę o znacznych rozmiarach,
kradzieŜy oraz o kaŜdej szkodzie powstałej w okolicznościach nasuwających przypuszczenie, Ŝe popełniono przestępstwo.
3)
niezwłocznie, nie później niŜ w ciągu 24 godzin od chwili uzyskania wiadomości o szkodzie, powiadomić najbliŜszą
terytorialnie dla siedziby PoŜyczkobiorcy jednostkę PZU S.A.
4)
bez dokonywania zmian pozostawić miejsce szkody do czasu oględzin przez przedstawiciela PZU S.A., chyba Ŝe zmiana jest
niezbędna w celu zabezpieczenia mienia pozostałego po szkodzie lub zmniejszenia szkody. Ubezpieczyciel nie moŜe powoływać się na ten
zakaz, jeŜeli nie rozpoczął czynności likwidacyjnych w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o powstaniu szkody,
5)
udzielić przedstawicielowi PZU S.A. pomocy i wyjaśnień w ustalaniu okoliczności powstania szkody, jej przedmiotu i wysokości,
oraz przedstawić dowody, jakich odpowiednio do stanu rzeczy moŜna wymagać.
6)
sporządzić na własny koszt i przedstawić jednostce PZU S.A. która likwiduje szkodę w uzgodnionym przez strony terminie i
formie rachunek szkody w raz z dokumentacją źródłową, stanowiącą podstawę sporządzenia rachunku szkody .
7)
zabezpieczyć prawa regresowe. JeŜeli ubezpieczający bez zgody PZU SA zrzekł się roszczenia przeciwko osobie trzeciej
odpowiedzialnej za szkodę, PZU SA moŜe odmówić odszkodowania lub je zmniejszyć. JeŜeli zrzeczenie się lub ograniczenie roszczenia
zostanie ujawnione po wypłaceniu odszkodowania, PZU SA moŜe zaŜądać od ubezpieczającego zwrotu całości lub części wypłaconego
odszkodowania.
W razie niedopełnienia przez PoŜyczkobiorcę któregokolwiek z obowiązków wymienionych w ust. 1, PZU S.A. moŜe odmówić odszkodowania
w części lub całości, chyba Ŝe niedopełnienie obowiązku nie miało wpływu na ustalenie okoliczności powstania szkody oraz jej wysokości.
PoŜyczkobiorca nie jest upowaŜniony w Ŝadnym przypadku do dokonania na rzecz PZU S.A. cesji mienia.

Warunki zabezpieczenia Przedmiotu finansowanego przed kradzieŜą z włamaniem i rabunkiem
1.

Załącznik niniejszy określa warunki zabezpieczenia przed szkodami spowodowanymi przez kradzieŜ z włamaniem, rabunek oraz wandalizm
ubezpieczonego Przedmiotu finansowanego.

2.

Za szkody spowodowane przez kradzieŜ z włamaniem uwaŜa się:
a) zabór Przedmiotu finansowanego, którego sprawca dokonał lub usiłował dokonać z zamkniętego lokalu po usunięciu przy uŜyciu siły i
narzędzi istniejących zabezpieczeń lub otworzeniu zabezpieczenia kluczem oryginalnym, który zdobył przez kradzieŜ z włamaniem z
innego lokalu lub w wyniku rabunku,
b) zabór Przedmiotu finansowanego dokonany przez sprawcę, który ukrył się w lokalu przed jego zamknięciem, jeŜeli pozostawił ślady, które
mogą być uŜyte jako dowód potajemnego ukrycia,
Za szkody spowodowane przez rabunek uwaŜa się zabór ubezpieczonego Przedmiotu finansowanego:
a)
z zastosowaniem przemocy fizycznej wobec PoŜyczkobiorcy lub osób u niego zatrudnionych bądź groźby natychmiastowego
uŜycia przemocy albo z doprowadzeniem do nieprzytomności lub bezbronności - dla pokonania ich oporu przed wydaniem
ubezpieczonego Przedmiotu finansowanego,
b)
przez sprawcę, który z zastosowaniem przemocy fizycznej bądź groźby natychmiastowego uŜycia przemocy doprowadził do
objętego ubezpieczeniem lokalu lub/i urządzenia bądź pomieszczenia do przechowywania wartości pienięŜnych osobę posiadającą
klucze i zmusił ją do ich otworzenia albo sam je otworzył kluczami zrabowanymi.
Za szkody spowodowane przez wandalizm uwaŜa się rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego Przedmiotu finansowanego,
spowodowane przez osoby trzecie, które uzyskały do niego dostęp w sposób określony w ust. 2. Wandalizm ma miejsce równieŜ wówczas, gdy
sprawca szkody wtargnął do lokalu w czasie jego otwarcia i dokonując lub nie rabunku spowodował zniszczenie znajdującego się w nim
Przedmiotu finansowanego. Ubezpieczeniem nie są objęte szkody polegające na uszkodzeniach elewacji zewnętrznych w wyniku pomalowania
(graffiti itp.).

3.

4.

Środki bezpieczeństwa
1. Ubezpieczony Przedmiot finansowany (z zastrzeŜeniem ust. 2) powinien znajdować się w budynkach o odpowiednio trwałej konstrukcji. Przez
odpowiednio trwałą konstrukcję rozumie się budynek wykonany z materiałów i w technologii właściwej dla jego przeznaczenia uŜytkowego –
zgodnie z przepisami prawa budowlanego, w którym nie jest moŜliwe pokonanie poszczególnych elementów konstrukcji (ścian, podłóg,
stropów) bez ich równoczesnego uszkodzenia lub zniszczenia przy uŜyciu narzędzi.
Lokal, w którym znajduje się ubezpieczony Przedmiot finansowany nie moŜe posiadać niezabezpieczonych otworów, przez które moŜliwy
byłby dostęp do mienia bez włamania. Zabezpieczenia wszystkich otworów zewnętrznych lokalu powinny być w naleŜytym stanie
technicznym oraz tak osadzone i zamknięte aby ich wyłamanie lub wywaŜenie nie było moŜliwe bez pozostawienia śladów uŜycia siły i
narzędzi
Ponadto powinny być spełnione co najmniej następujące warunki:
1) drzwi zewnętrzne do lokalu z ubezpieczonym Przedmiotem finansowanym winny być zamknięte na dwa róŜne zamki wielozastawkowe
lub jeŜeli ze względów konstrukcyjnych stosowanie zamków nie jest moŜliwe - co najmniej na dwie róŜne kłódki wielozastawkowe
zawieszone na oddzielnych skoblach albo na jeden zamek o podwyŜszonej odporności na włamanie potwierdzonej atestem/certyfikatem,
świadectwem kwalifikacji jakości lub innym dokumentem wydanym przez upowaŜnioną jednostkę,
Zamki mechaniczne powinny posiadać więcej niŜ jedną ruchomą zastawkę. Ilość zastawek w zamku moŜna ustalić na podstawie nacięć
profilowanych w kluczu.
Za równorzędne zabezpieczenie uznaje się zamek wielopunktowy o podwyŜszonej odporności na włamanie. Zamkiem wielopunktowym
jest taki zamek, którego zamknięcie powoduje jednostronne lub wielostronne ryglowanie płata drzwi w kilku odległych od siebie
miejscach.
Główne zamki w drzwiach nie mogą być zaopatrzone w mechanizmy umoŜliwiające otwarcie zamka od wewnątrz bez uŜycia
oryginalnego klucza.
W przypadku ustanowienia ochrony fizycznej wewnątrz ubezpieczonego obiektu (lokalu bądź budynku) w którym przechowywany jest
przedmiot finansowany dopuszcza się zamknięcie drzwi zewnętrznych na jeden zamek atestowany.

2.

3.

4.

5.

W drzwiach dwuskrzydłowych, jedno skrzydło musi być unieruchomione u góry i u dołu przy pomocy blokad zainstalowanych od
wewnątrz lokalu.
2) oszklenia okien, drzwi i innych otworów zewnętrznych lokalu, do których jest dostęp - w tym równieŜ z przybudówek, balkonów, tarasów
itp. winny być osadzone w ramach w taki sposób aby wyjęcie szyby nie było moŜliwe bez jej rozbicia, a ponadto zabezpieczone
przeciwwłamaniową osłoną mechaniczną w postaci krat wykonanych z prętów stalowych, Ŝaluzji lub okiennic.
Kraty, Ŝaluzje lub okiennice powinny być takiej konstrukcji, tak załoŜone i zamknięte, aby przedostanie się do wnętrza lokalu nie
było moŜliwe bez uprzedniego ich uszkodzenia przy pomocy narzędzi, zaś ruchome osłony mechaniczne powinny być
zamknięte co najmniej na jedną kłódkę wielozastawkową.
Inne zabezpieczenia mechaniczne winny stanowić istotną przeszkodę w sforsowaniu zabezpieczonego otworu, stwierdzoną na podstawie
stosownego atestu/certyfikatu lub innego dokumentu wydanego przez upowaŜnioną jednostkę;
3) postanowienia pkt 2 w części dotyczącej mechanicznego zabezpieczenia oszkleń nie mają zastosowania jeśli:
a) ustanowiono poza godzinami urzędowania dozór danej placówki. Przez stały dozór rozumie się ochronę ubezpieczonego lokalu /
mienia wykonywaną w zorganizowany sposób przez co najmniej jedną osobę dorosłą spośród personelu PoŜyczkobiorcy lub przez
pracowników koncesjonowanego przedsiębiorstwa ochrony osób i mienia,
b) placówkę wyposaŜono w elektroniczny system wizualno-dźwiękowy o działaniu miejscowym ze stałym adresatem (odbiorcą) alarmu;
przez stałego adresata (odbiorcę) alarmu rozumie się ubezpieczającego bądź osobę wyznaczoną przez PoŜyczkobiorcę jako
odpowiedzialną za odbiór sygnału alarmu i podjęcie działań interwencyjnych,
c) placówkę wyposaŜono w elektroniczny system przeciwwłamaniowy i włączono do systemu monitorowania alarmów policji bądź
koncesjonowanego przedsiębiorstwa ochrony osób i mienia,
d) oszklenia lokalu wykonane są ze szkła warstwowego o zwiększonej odporności na rozbicie, stwierdzonej stosownym
atestem/certyfikatem lub innym dokumentem wydanym przez upowaŜnioną do tego jednostkę.
W przypadku maszyn stanowiących Przedmiot finansowany odpowiedzialność PZU S.A. za szkody spowodowane kradzieŜą z włamaniem
lub rabunkiem istnieje wyłącznie pod warunkiem, Ŝe ubezpieczone maszyny znajdują się w zamkniętym obiekcie zabezpieczonym w sposób
uniemoŜliwiający dostęp do wewnątrz bez uŜycia siły oraz narzędzi, a wyłamanie lub wywaŜenie zabezpieczeń nie jest moŜliwe bez
pozostawienia śladów uŜycia siły i narzędzi. Za zamknięty obiekt uznaje się budynek bądź jego część lub inną budowlę, obiekt kontenerowy
lub środek transportowy uŜytkowany wyłącznie przez PoŜyczkobiorcę, w którym znajdują się ubezpieczone maszyny, wyposaŜony w
zamykane na zamek wielozastawkowy lub kłódkę wielozastawkową drzwi oraz posiadający zabezpieczone osłoną mechaniczną (np.
kratami) oszklone okna i inne otwory zewnętrzne.
Stanowiące Przedmiot finansowany maszyny i urządzenia budowlane, maszyny rolnicze oraz pojazdy wolnobieŜne, których umieszczenie
np. ze względu na ich rozmiary w zamkniętym obiekcie nie jest moŜliwe mogą przechowywane być na placu budowy lub w innej lokalizacji,
przy tym powinny posiadać przewidziane konstrukcyjnie i sprawne technicznie urządzenia zabezpieczające (zamek w drzwiach kabiny,
zapłon uruchamiany kluczykiem), uniemoŜliwiające dostęp do wnętrza maszyny bez uprzedniego pokonania zabezpieczeń przy uŜyciu siły i
narzędzi oraz uniemoŜliwiające zabór maszyny bez uŜycia siły i narzędzi. W przypadku maszyn posiadających kabinę standardowo
zaopatrzoną w zamek uniwersalny (klucze bez cech indywidualnych) niezbędne jest zabezpieczenie drzwi kabiny dodatkowym zamkiem lub
kłódką posiadającymi atest.Stanowiące Przedmiot finansowany pojazdy wolnobieŜne - o sumie ubezpieczenia ponad 200.000 zł – w
przypadku braku fizycznego dozoru ubezpieczane są pod warunkiem zainstalowania jednego urządzenia zabezpieczającego przed
kradzieŜą, posiadającego aktualną ocenę skuteczności Państwowego Instytutu Motoryzacji (PIM), Instytutu Mechaniki Precyzyjnej (IMP) lub
innej instytucji upowaŜnionej do wydawania ocen.
Za plac budowy lub inną lokalizację uznaje się oświetlony, trwale ogrodzony teren, z bramą zabezpieczoną w taki sposób, aby niemoŜliwy
był niekontrolowany wjazd albo wyjazd osoby nieuprawnionej lub pozostający pod stałym dozorem pełnionym całodobowo przez
pracowników koncesjonowanego przedsiębiorstwa ochrony mienia lub co najmniej jedną wyznaczoną do tego celu osobę pełnoletnią spośród
personelu PoŜyczkobiorcy posiadającą stały kontakt telefoniczny lub radiowy z załogami interwencyjnymi agencji ochrony lub Policją.
W przypadku, jeŜeli specyfika, rodzaj, przeznaczenie maszyn i urządzeń stanowiących Przedmiot finansowany oraz miejsce realizacji prac
kontraktowych nie pozwala na ich przechowywanie po godzinach pracy na trwale ogrodzonym terenie PZU S.A. dopuszcza moŜliwość
przechowywania maszyn stanowiących Przedmiot finansowany na nie ogrodzonym terenie otwartym pozostającym pod stałym dozorem
pełnionym całodobowo przez pracowników koncesjonowanego przedsiębiorstwa ochrony mienia lub co najmniej jedną wyznaczoną do tego
celu osobę pełnoletnią spośród personelu PoŜyczkobiorcy posiadającą stały kontakt telefoniczny lub radiowy z załogami interwencyjnymi
agencji ochrony lub Policją.

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

