Wyciąg z Umowy Generalnej Ubezpieczenia Mienia w Leasingu, dotyczący warunków ubezpieczenia
mienia, zawartej pomiędzy PZU S.A. a Santander Leasing S.A, nr 4/2005 z dnia 30.12.2005r. z
późniejszymi zmianami.

I.
1.

Zakres ubezpieczenia:

w odniesieniu do maszyn i urządzeń innych niż: maszyny i urządzenia budowlane, maszyny rolnicze, pojazdy wolnobieżne (w tym kombajny), wózki widłowe, maszyny
naziemne (w tym maszyny czyszczące i zamiatające), budynki i budowle tymczasowe (kioski, baraki), podstawą zawarcia umowy ubezpieczenia są Ogólne Warunki
Ubezpieczenia od Wszystkich Ryzyk dla klienta korporacyjnego, ustalone uchwałą Nr UZ/432/2007 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA z dnia 26 lipca
2007r. ze zmianami ustalonymi uchwałą Nr UZ/65/2011 z dnia 21 lutego 2011r. oraz ze zmianami ustalonymi uchwałą Nr UZ/135/2012 z dnia 13 kwietnia 2012r. oraz
uchwałą nr UZ/430/2015 Zarządu PZU SA z dnia 23 grudnia 2015r. oraz uchwałą nr UZ/215/2018 Zarządu PZU SA z dnia 6 lipca 2018r. Zakres ubezpieczenia określony w
O. W. U. zostaje rozszerzony o ryzyko cargo w zakresie podanym w klauzuli 312.
Ochroną ubezpieczeniową objęte są dodatkowo szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe w wyniku poniższych ryzyk:
a) uderzenie pioruna w instalacje elektryczne i sieci energetyczne będące w związku z przedmiotem leasingu,
b) awaria (tj. przegrzanie, rozszczelnienie, pęknięcie, rozsadzenie, wybuch, zawalenie) urządzenia w którym czynnikiem roboczym była woda lub para wodna (kocioł,
turbiną pompą zbiornik, podgrzewacz, grzejnik itp. wraz z ich orurowaniem i oprzyrządowaniem), jeśli awaria nastąpiła jako rezultat niewłaściwego ciśnienia czynnika
wewnątrz urządzenia a kontrola nad ciśnieniem należała do Korzystającego,
c) awaria elektryczna i mechaniczna maszyn,
d) nieprawidłowe działanie prądu elektrycznego, w tym również szkody powstałe w czasie wyładowań atmosferycznych na skutek przepięcia lub wzbudzenia się sił
elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych odbiorników,
e) uszkodzenie części składowej Przedmiotu Leasingu z powodu zwarć, samonagrzania, upływów prądu elektrycznego, przeciążenia lub przekroczenia dopuszczalnych
naprężeń powstałych w tej szczególnej części,
Udział własny w każdej szkodzie z ryzyk określonych w ust. 1. pkt. a – pkt. e wynosi 15 % szkody, niezależnie od udziału własnego określonego w ust. II.

2.

3.

4.

w odniesieniu do stacjonarnego sprzętu elektronicznego przetwarzania danych (EPD), sprzętu biurowego, urządzeń telekomunikacyjnych, tj. komputerów, drukarek,
kopiarek, faxów, central telefonicznych, itp; sprzętu elektronicznego przenośnego, podstawą zawarcie ubezpieczenia są Ogólne Warunki Ubezpieczenia Sprzętu
Elektronicznego, ustalone uchwałą nr UZ/432/2007 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnejz dnia 26 lipca 2007r., ze zmianami ustalonymi uchwałą
nr UZ/65/2011 z dnia 21 lutego 2011r. ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/114/2012 z dnia 28 marca 2012r. oraz uchwałą nr UZ/430/2015 Zarządu PZU SA z dnia 23
grudnia 2015r. i ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/215/2018 z dnia 6 lipca 2018r.
Postanowienia dodatkowe:
a) PZU S.A. rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialność za szkody z tytułu utraty lub uszkodzenia Przedmiotu ubezpieczenia który
wcześniej sprawny technicznie i eksploatowany, pozostaje chwilowo nie użytkowany lub tymczasowo magazynowany w miejscu ubezpieczenia wskazanym w
dokumencie ubezpieczenia Przez termin „tymczasowo" rozumie się okres nie przekraczający 6 m-cy.
b) Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż PZU S.A.
ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w sprzęcie elektronicznym w następstwie trzęsienia ziemi.
w odniesieniu do maszyn i urządzeń budowlanych, maszyn rolniczych, pojazdy wolnobieżne (w tym kombajnów), wózków widłowych, maszyn naziemnych (w tym
maszyny czyszczące i zamiatające), podstawą zawarcia umowy ubezpieczenia są Ogólne Warunki Ubezpieczenia maszyn i sprzętu budowlanego od uszkodzeń ustalone
uchwałą nr UZ/432/2007 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 26 lipca 2007r., ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/65/2011 z dnia 21
lutego 2011r.i uchwałą nr UZ/114/2012 z dnia 28 marca 2012r., ustalonych uchwałą nr UZ/430/2015z dnia 23 grudnia 2015r. i ze zmianami ustalonymi uchwałą nr
UZ/215/2018 z dnia 6 lipca 2018 r
PZU S.A. odpowiada za wszystkie nagłe, nieprzewidziane i wynikające z przyczyn niezależnych od woli Ubezpieczającego szkody w ubezpieczonych maszynach, o ile
szkody te nie powstaną z jakiejkolwiek przyczyny wyraźnie wyłączonej z zakresu ubezpieczenia w dalszej części warunków oraz postanowieniach dodatkowych.
Do szkód, za które PZU S.A. ponosi odpowiedzialność - z zastrzeżeniem wyłączeń - należą przykładowo szkody spowodowane przez:
a) błędy w obsłudze maszyn powodujące np. kolizje z innymi maszynami na placu budowy, wpadnięcie do wykopu oraz przewrócenie się maszyny,
b) powódź, deszcz nawalny, działanie wiatru (np. huragan), bezpośrednie uderzenie pioruna grad, obsunięcie się ziemi oraz lawinę,
c) kradzież z włamaniem, rabunek,
d) zniszczenie przez osoby trzecie,
e) ogień, eksplozję, upadek statku powietrznego, zalanie przez wydostanie się ze znajdujących się w miejscu ubezpieczenia urządzeń lub instalacji wody lub innych
płynów.
f) nagłe działanie siły mechanicznej w chwili zetknięcia maszyny z innym pojazdem, osobami, zwierzętami lub przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu
g) działanie osób trzecich
PZU S.A. rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialność za szkody z tytułu utraty lub uszkodzenia Przedmiotu leasingu, który wcześniej
sprawny technicznie i eksploatowany, pozostaje chwilowo nie użytkowany lub tymczasowo magazynowany w miejscu ubezpieczenia wskazanym w dokumencie
ubezpieczenia. Przez termin „tymczasowo" rozumie się okres nie przekraczający 6 mc-y.
Dodatkowo włączone do ubezpieczenia zostaje ryzyko trzęsienia ziemi.
do Umów ubezpieczenia zawieranych na warunkach niniejszej Umowy, będzie miała zastosowanie Klauzula dotycząca ograniczenia odpowiedzialności za szkody w
danych, oprogramowaniu i programach komputerowych (IT- Information Technology)

II.
1.

Przedmiot ubezpieczenia

maszyny i urządzenia budowlane, maszyny rolnicze, pojazdy wolnobieżne (w tym kombajny), wózki widłowe, maszyny naziemne (w tym maszyny czyszczące i
zamiatające), budynki i budowle tymczasowe (kioski, baraki),

2.
3.

stacjonarny sprzęt elektroniczny przetwarzania danych (EPD), sprzęt biurowy, urządzeń telekomunikacyjne, tj. komputery, drukarki, kopiarki, faxy, centrale telefoniczne,
itp; sprzęt elektroniczny przenośny
maszyny i urządzenia budowlane, maszyny rolnicze, pojazdy wolnobieżne (w tym kombajny), wózki widłowe, maszyny naziemne (w tym maszyny czyszczące i
zamiatające

III.
1.
2.
3.

Miejsce ubezpieczenia

miejsce eksploatacji Przedmiotu leasingu przez Korzystającego do celów działalności gospodarczej, w tym miejsce świadczenia usług przez korzystającego na podstawie
odpowiedniej umowy o wykonanie usługi, pod warunkiem, że spełnione są wymogi odnośnie zabezpieczeń opisane poniżej,
w przypadku mienia używanego mobilnie (sprzęt elektroniczny przenośny, maszyny budowlane, maszyny rolnicze oraz pojazdy wolnobieżne) lub mienia w transporcie
jest teren Rzeczypospolitej Polskiej,
za opłatą dodatkowej składki istnieje możliwość rozszerzenia ochrony ubezpieczenia na Przedmiot leasingu znajdujący się na terenie Unii Europejskiej oraz pozostałe
kraje Europy

IV.

Do wyżej wymienionych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia mają zastosowanie dodatkowo poniższe
postanowienia:

1.

Wyłączenia odpowiedzialności
Niezależnie od wyłączeń zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia wymienionych w ust. I, PZU s. a. nie odpowiada za:
a) szkody we wszelkiego rodzaju miernikach (woltomierzach, amperomierzach, indykatorach, itp.) i licznikach, we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych
bezpieczników elektrycznych, stycznikach i odgromnikach wydmuchowych oraz żarówkach, grzejnikach, lampach itp.,
b) szkody we wszelkiego rodzaju materiałach eksploatacyjnych np.: olejach (z wyjątkiem olejów w transformatorach i wyłącznikach, które pełnią rolę izolacyjną),
smarach, paliwach, gazach, katalizatorach, czynnikach chłodniczych, płynach chłodzących,
c) szkody w wymienialnych narzędziach i częściach np. nożach, wiertłach, elektrodach, filtrach, stemplach, matrycach, formach, bezpiecznikach elektrycznych, wkładkach
topikowych, żarówkach, lampach, we wszelkiego rodzaju częściach, które z uwagi na swoje przeznaczenie, charakter użytkowania lub właściwości ulegają szybkiemu
zużyciu np. obmurzach kotłów, wymurówkach pieców, wykładzinach i powłokach ognioodpornych, powłokach malarskich i antykorozyjnych, częściach maszyn
wykonanych z gumy, tkanin, filcu i innych materiałów uszczelniających, szkła ceramiki oraz oponach, rusztach palenisk, dyszach palników, pasach, łańcuchach,
drutach i linach; chyba że szkody takie powstały w bezpośredniej konsekwencji szkody w ubezpieczonej maszynie, za którą PZU S.A. przyjął odpowiedzialność w
ramach niniejszych warunków,
d) szkody, za które odpowiedzialny jest producent, sprzedawcą dostawca lub zakład naprawczy z mocy prawa lub zawartej umowy (np. z tytułu gwarancji lub rękojmi),
e) szkody powstałe w wyniku zaniechania obowiązkowych okresowych przeglądów konserwacyjnych,
f) wszelkiego rodzaju koszty poniesione przez Ubezpieczającego w związku z konserwacją modernizacją remontami lub naprawami gwarancyjnymi ubezpieczonych
maszyn,
g) szkody powstałe w wyniku przeprowadzanych prób i testów, z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (oględzinami i
przeglądami), a także powstałe w wyniku zamierzonego przeciążenia doświadczeń lub eksperymentów,
h) szkody powstałe na skutek eksploatacji wcześniej uszkodzonej i nie naprawionej maszyny.

2.

Udział własny w szkodzie:
W każdej szkodzie 500zł

3.

Podnajem
W ubezpieczeniu mienia, które będzie przez Korzystającego podnajmowane/wypożyczane osobom trzecim zastosowanie ma zwyżka składki.
W przypadku dokonania przez korzystającego dalszego podnajmu przedmiotu leasingu, ubezpieczyciel wymaga pisemnej zgody finansującego, oraz zachowania
wymogów odnośnie zabezpieczeń.

Klauzule

Klauzula 101/1 – Ubezpieczenie sprzętu przenośnego elektronicznego:
Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż PZU S.A. rozszerza zakres
ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialność za szkody powstałe w elektronicznym sprzęcie przenośnym użytkowanym do celów służbowych poza miejscem
ubezpieczenia określonym w polisie.
W przypadku kradzieży z włamaniem ubezpieczonych przedmiotów z pojazdu PZU S.A. odpowiada tylko wtedy gdy:
a) pojazd posiada trwałe zadaszenie (jednolita sztywna konstrukcja),
b) w trakcie postoju podczas transportu pojazd został prawidłowo zamknięty na wszystkie istniejące zamki i włączony został sprawnie działający system alarmowy,
c) kradzież z włamaniem miała miejsce pomiędzy godziną 6.00 a 22.00 (ograniczeń czasowych nie stosuje się, gdy pojazd z transportowanym sprzętem był
pozostawiony na parkingu strzeżonym lub w zamkniętym garażu), sprzęt pozostawiony w pojeździe jest niewidoczny z zewnątrz, np. w bagażniku.
PZU S.A. nie odpowiada za szkody objęte polisą Auto-Casco i OC oraz powstałe wskutek niewłaściwego, niezgodnego z zaleceniami producenta opakowania lub jego
braku

Klauzula 312 - Ubezpieczenie Przedmiotu leasingu od ryzyka casco w czasie transportu:
1.

Ustala się, z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia że rozszerza się zakres ubezpieczenia o
szkody powstałe w czasie jego przewozu w granicach RP dokonywanego przez korzystającego na środku transportowym, od niżej wymienionych ryzyk. Na potrzeby
niniejszej klauzuli, za szkody spowodowane przez:

a)
b)

2.

ogień - uważa się szkody powstałe w wyniku działania ognią który przedostał się poza palenisko lub powstał bez paleniska i rozszerzył się o własnej sile;
piorun - uważa się szkody powstałe w wyniku bezpośredniego wyładowania atmosferycznego na ubezpieczoną maszynę, pozostawiającego bezsporne ślady tego
zdarzenia;
c) eksplozję - uważa się szkody powstałe w wyniku gwałtownej zmiany stanu równowagi z jednoczesnym wyzwoleniem się gazów, pyłów lub pary, wywołane ich
właściwością rozprzestrzeniania się. W odniesieniu do naczyń ciśnieniowych i innych tego rodzaju zbiorników, warunkiem uznania szkody za spowodowaną eksplozją
jest, aby ściany tych naczyń i zbiorników uległy rozdarciu w takich rozmiarach, iż wskutek ujścia gazów, pyłów, pary lub cieczy nastąpiło nagłe wyrównanie ciśnień;
d) huragan - uważa się szkody powstałe w wyniku działania wiatru o prędkości nie mniejszej niż 24,5 m/sek. ustalonej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
(IMiGW), którego działanie wyrządza masowe szkody; pojedyncze szkody uważa się za spowodowane przez huragan, jeżeli w najbliższym sąsiedztwie stwierdzono
działanie huraganu;
e) powódź - uważa się szkody powstałe wskutek zalania terenów w następstwie podniesienia się wody w korytach wód płynących lub stojących bądź deszczu
nawalnego, spływu wód po zboczach lub stokach na terenach górskich i falistych;
f) grad - uważa się szkody powstałe wskutek opadu atmosferycznego składającego się z bryłek lodu;
g) obsunięcia się ziemi - uważa się szkody spowodowane przez zapadanie się ziemi oraz usuwanie się ziemi, z tym że za szkody spowodowane przez zapadanie się
ziemi uważa się szkody powstałe wskutek obniżenia się terenu z powodu zawalenia się podziemnych pustych przestrzeni w gruncie, a za szkody spowodowane przez
usuwanie się ziemi uważa się szkody powstałe wskutek ruchów ziemi na stokach;
h) lawinę - uważa się szkody powstałe wskutek gwałtownego zsuwania lub staczania mas śniegu, lodu, skał lub kamieni ze zboczy górskich;
i)
upadek statku powietrznego - uważa się szkody powstałe wskutek katastrofy bądź
przymusowego lądowania samolotu silnikowego, bezsilnikowego lub innego obiektu
latającego, a także spowodowane upadkiem ich części lub przewożonego ładunku;
j)
kradzież z włamaniem - zabór ubezpieczonych maszyn, którego sprawca dokonał lub usiłował dokonać z zamkniętego środka transportowego, po usunięciu przy
użyciu siły i narzędzi istniejących zabezpieczeń lub otworzeniu zabezpieczeń kluczem podrobionym lub innym narzędziem albo kluczem oryginalnym, który zdobył
przez kradzież z włamaniem lub w wyniku rabunku,
k) rabunek - zabór ubezpieczonych maszyn z zastosowaniem przemocy fizycznej wobec osoby dokonującej przewozu bądź groźby natychmiastowego użycia
przemocy albo z doprowadzeniem do nieprzytomności lub bezbronności - dla pokonania ich oporu przed wydaniem ubezpieczonego przedmiotu leasingu
l)
szkód powstałych w wyniku kolizji środka transportowego z innym środkiem transportowym, osobami, zwierzętami, przedmiotami oraz w wyniku wywrócenia się
środka transportowego lub jego zatonięcia
Dodatkowo PZU S.A. ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w czasie załadunku i wyładunku Przedmiotu leasingu, dokonywanego przez Ubezpieczającego, z tym
że za:
a) załadunek Przedmiotu leasingu, rozumie się ogół czynności związanych z przemieszczaniem Przedmiotu leasingu z miejsca ich pracy na środek transportu
bezpośrednio przed rozpoczęciem przewozu,
b) rozładunek Przedmiotu leasingu, rozumie się ogół czynności związanych z przemieszczeniem Przedmiotu leasingu ze środka transportu na miejsce pracy
bezpośrednio po zakończeniu przewozu,
Z zakresu ubezpieczenia wyłączone są szkody:
a) powstałe wskutek wypadku środka transportowego, jeżeli wypadek został spowodowany jego złym stanem technicznym lub w przypadku gdy kierowca był w stanie
odurzenia narkotycznego,
b) powstałe w wyniku niewłaściwego załadowania lub opakowania niezgodnego z obowiązującymi normami lub zwyczajami bądź braku opakowania ubezpieczonego
Przedmiotu leasingu.
Opcjonalnie, po opłaceniu dodatkowej składki ochrona ubezpieczeniowa może zostać rozszerzona na Przedmiot leasingu znajdujący się poza granicami RP na terenie
Unii Europejskiej. Jednocześnie ustala się limit w wysokości 1.000.000 zł na mienie będące przedmiotem jednej Umowy leasingu u jednego Korzystającego znajdujące
się poza granicami RP na terenie krajów Unii Europejskiej.
Opcjonalnie, po opłaceniu dodatkowej składki istnieje możliwość rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej (wraz z ryzykiem cargo) o jednorazowy transport - przywóz
Przedmiotu leasingu do RP z krajów Unii Europejskiej i pozostałych krajów Europy.

Klauzula IT - ograniczenia odpowiedzialności za szkody w danych, oprogramowaniu i programach
komputerowych (IT-Information Technology)
Z zachowaniem postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia / warunków umowy ubezpieczenia dotyczących odpowiedzialności za szkody fizyczne w mieniu
ubezpieczonym na podstawie tychże warunków wprowadza się klauzulę następującej treści:
a)
W ramach niniejszej polisy ubezpieczyciel odpowiada za szkody majątkowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem. Ochroną
objęta jest także utrata lub uszkodzenie danych lub oprogramowania bezpośrednio spowodowane fizyczną szkodą w mieniu objętym ubezpieczeniem.
Ubezpieczyciel nie odpowiada za: szkody w danych lub oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub uszkodzenia, w szczególności za jakąkolwiek niekorzystną
zmianę w danych, oprogramowaniu lub programach komputerowych, spowodowane zniszczeniem, uszkodzeniem, usunięciem lub inną deformacją ich oryginalnej
struktury,
b) wszelkie straty wynikające z przerwy w działalności z powodu szkód określonych w pkt. a,
c) utratę lub uszkodzenie wynikające z pogorszenia funkcjonowania, dostępności, zasięgu użytkowania lub dostępu do danych, oprogramowania lub programów
komputerowych oraz wszelkie straty wynikające z przerwy w działalności z powodu szkód określonych w pkt. a.

V.

Wymagane minimalne zabezpieczenia:

Niezależnie od obowiązków Ubezpieczającego wskazanych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia wymienionych w ust. I, zastosowanie mają poniższe ustalenie odnoszące
się do minimalnych zabezpieczeń przeciwkradzieżowych:
1.

Ubezpieczony Przedmiot leasingu (z zastrzeżeniem 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 użytkowego — zgodnie z przepisami prawa budowlanego, w
którym nie jest możliwe pokonanie poszczególnych elementów konstrukcji (ścian, podłóg, stropów) bez ich równoczesnego uszkodzenia lub zniszczenia przy użyciu
narzędzi.
Lokal, w którym znajduje się ubezpieczony Przedmiot leasingu nie może posiadać niezabezpieczonych otworów, przez które możliwy byłby dostęp do mienia bez
włamania. Zabezpieczenia wszystkich otworów zewnętrznych lokalu powinny być w należytym stanie technicznym oraz tak osadzone i zamknięte aby ich wyłamanie lub
wyważenie nie było możliwe bez pozostawienia śladów użycia siły i narzędzi.
Ponadto powinny być spełnione co najmniej następujące warunki:
1)
drzwi zewnętrzne do lokalu z ubezpieczonym Przedmiotem leasingu winny być zamknięte na dwa różne zamki wielozastawkowe lub jeżeli ze względów
konstrukcyjnych stosowanie zamków nie jest możliwe - co najmniej na dwie różne kłódki wielozastawkowe zawieszone na oddzielnych skoblach albo na

2.

3.

jeden zamek o podwyższonej odporności na włamanie potwierdzonej atestem/certyfikatem, świadectwem kwalifikacji jakości lub innym dokumentem
wydanym przez upoważnioną jednostkę,
Zamki mechaniczne powinny posiadać więcej niż jedną ruchomą zastawkę. Ilość zastawek w zamku można ustalić na podstawie nacięć profilowanych w
kluczu.
Za równorzędne zabezpieczenie uznaje się zamek wielopunktowy o podwyższonej 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 umożliwiające otwarcie zamka od wewnątrz bez użycia oryginalnego klucza.
W przypadku ustanowienia ochrony fizycznej wewnątrz ubezpieczonego obiektu (lokalu bądź budynku) w którym przechowywany jest Przedmiot leasingu
dopuszcza się zamknięcie drzwi zewnętrznych na jeden zamek atestowany.
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 również z przybudówek, balkonów: tarasów itp. winny być
osadzone w ramach w taki sposób aby wyjęcie szyby nie było możliwe bez jej rozbicia, a ponadto zabezpieczone przeciwwłamaniową osłoną mechaniczną
w postaci krat wykonanych z prętów stalowych, żaluzji lub okiennic.
Kraty, żaluzje lub okiennice powinny być takiej konstrukcji, tak założone i zamknięte, aby przedostanie się do wnętrza lokalu nie było możliwe 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 upoważnioną 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 Korzystającego lub przez pracowników koncesjonowanego
przedsiębiorstwa ochrony osób i mienia,
b) placówkę wyposażono 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 Korzystającego jako odpowiedzialną za odbiór sygnału alarmu
i podjęcie działań interwencyjnych,
c) placówkę wyposażono w elektroniczny system przeciwwłamaniowy i włączono do systemu monitorowania alarmów policji bądź koncesjonowanego
przedsiębiorstwa ochrony osób i
d) oszklenia lokalu wykonane są ze szkła warstwowego o zwiększonej odporności na rozbicie, stosownym atestem/certyfikatem lub innym dokumentem
wydanym przez upoważnioną do tego jednostkę.
W przypadku maszyn stanowiących Przedmiot leasingu odpowiedzialność PZU S.A- za szkody spowodowane kradzieżą z włamaniem lub rabunkiem istnieje wyłącznie
pod warunkiem, że ubezpieczone maszyny znajdują się w zamkniętym obiekcie zabezpieczonym w sposób uniemożliwiający dostęp do wewnątrz bez użycia siły oraz
narzędzi a wyłamanie lub wyważenie zabezpieczeń nie jest możliwe bez pozostawienia śladów użycia siły i narzędzi. Za zamknięty obiekt uznaje się budynek bądź jego
część lub inną budowlę, obiekt kontenerowy lub środek transportowy użytkowany wyłącznie przez Korzystającego, w którym znajdują się ubezpieczone maszyny,
wyposażony w zamykane na zamek wielozastawkowy lub kłódkę wielozastawkową drzwi oraz posiadający zabezpieczone osłoną mechaniczną (np. kratami) oszklone
okna i inne otwory zewnętrzne.
Stanowiące Przedmiot leasingu maszyny i urządzenia budowlane, maszyny rolnicze oraz pojazdy wolnobieżne, których umieszczenie np. ze względu na ich rozmiary w
zamkniętym obiekcie nie jest możliwe 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), uniemożliwiające dostęp do wnętrza maszyny bez
uprzedniego pokonania zabezpieczeń.

VI.

Postępowanie w razie zajścia szkody:

W razie zajścia zdarzenia i powstania szkody w ubezpieczonym mieniu, użytkownik postępując zgodnie z instrukcją, zobowiązany jest do zachowania należytej staranności, a w
szczególności zobowiązany jest:
1. W razie zajścia zdarzenia i powstania szkody w ubezpieczonym mieniu, Korzystający postępując zgodnie z instrukcją, zobowiązany jest;
1) użyć wszelkich dostępnych środków w celu zmniejszenia rozmiaru szkody oraz zabezpieczenia bezpośrednio zagrożonego mienia przed dalszą szkodą,
2) niezwłocznie zawiadomić organy dochodzeniowe o każdym wypadku pożaru powodującego szkodę o znacznych rozmiarach, kradzieży oraz o każdej szkodzie
powstałej w okolicznościach nasuwających przypuszczenie, że popełniono przestępstwo.
3) niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili uzyskania wiadomości o szkodzie, powiadomić najbliższą terytorialnie dla siedziby Korzystającego
jednostkę PZU S.A.
4) bez dokonywania zmian pozostawić miejsce szkody do czasu oględzin przez przedstawiciela PZU S.A., chyba że zmiana jest niezbędna w celu zabezpieczenia mienia
pozostałego po szkodzie lub zmniejszenia szkody. Ubezpieczyciel nie może powoływać się na ten zakaz, jeżeli 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 można 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. Jeżeli ubezpieczający bez zgody PZU SA zrzekł się roszczenia przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę, PZU SA może
odmówić odszkodowania lub je zmniejszyć. Jeżeli zrzeczenie się lub ograniczenie roszczenia zostanie ujawnione po wypłaceniu odszkodowania, PZU SA może
zażądać od ubezpieczającego zwrotu całości lub części wypłaconego odszkodowania.
2. niezwłocznie przesyłać do PZU S.A. odpisy wszelkich pism, orzeczeń i aktów związanych ze faktem zajścia zdarzenia i powstania szkody. W razie niedopełnienia przez
Korzystającego któregokolwiek z obowiązków wymienionych w ust. 1, PZU S.A. może odmówić odszkodowania w części lub całości, chyba że niedopełnienie obowiązku
nie miało wpływu na ustalenie okoliczności powstania szkody oraz jej wysokości.
3. Korzystający nie jest upoważniony w żadnym przypadku do dokonania na rzecz PZU S.A. cesji mienia.

UWAGA:
Szkodę do Santander Leasing SA należy zgłosić niezwłocznie po powiadomieniu policji i zakładu ubezpieczeń,
poprzez przesłanie formularza zgłoszenia szkody który jest dostępny na stronie internetowej
http://www.leasing24.pl. Prosimy o czytelne wypełnienie formularza zgłoszenia szkody.

