Wyciąg z Umowy Generalnej Ubezpieczenia Mienia w Leasingu, dotyczący warunków ubezpieczenia
mienia zawartej pomiędzy TUiR Warta S.A. a Santander Leasing S.A, nr G/WARO/42474 z dnia
07.03.2008r. z późniejszymi zmianami.

I.
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Zakres ubezpieczenia:

w odniesieniu do maszyn i urządzeń stacjonarnych, linii produkcyjnych, wyposażenia biurowego nie będącego sprzętem elektronicznym, budynków, hal namiotowych,
kiosków, baraków, kontenerów socjalnych, ubezpieczenie obejmuje ryzyka w zakresie All Risks zgodnie z par. 5 ust. 2 pkt. 2 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia mienia
od zdarzeń losowych z dnia 01.05.2008r. zmienionych Aneksem nr 1 i 2 (tekst jednolity) rozszerzonym o poniższe klauzule:
a) Klauzula 4 OWU Ubezpieczenia drobnych robót budowlano – montażowych,
b) Klauzula 5 OWU - Ubezpieczenie katastrofy budowlanej z limitem 1.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia na całą Umowę w odniesieniu do każdego rocznego
okresu obowiązywania niniejszej Umowy,
c) jeżeli wiek przedmiotu leasingu nie przekracza 10 lat: Klauzula 6 Ubezpieczenia awarii i uszkodzeń maszyn i urządzeń z limitem 1.000.000,00 zł na wszystkie zdarzenia
i 500.000,00 zł na jedno zdarzenie na całą Umowę w odniesieniu do każdego rocznego okresu obowiązywania niniejszej Umowy,
d) Klauzula 9 OWU - Strajków, zamieszek i rozruchów z limitem 1.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia na całą Umowę w odniesieniu do każdego rocznego
okresu obowiązywania niniejszej Umowy,
e) Klauzula 10 OWU Ubezpieczenia mienia w czasie transportu z limitem 1.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia na całą Umowę w odniesieniu do każdego
rocznego okresu obowiązywania niniejszej Umowy.
w odniesieniu do elektronicznego sprzętu stacjonarnego, w tym medycznego i biurowego oraz elektronicznego sprzętu przenośnego, w tym medycznego, ubezpieczenie
obejmuje ryzyka zgodnie z par. 6 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk z dnia 21.06.1999r., zmienionych Aneksami nr 1, 2, 3, 4
i 5 (tekst jednolity) rozszerzonym o poniższe klauzule:
a) Klauzula Cyber risk /IT,
b) Klauzula 502 OWU - Włączenie do ubezpieczenia lamp elektronowych,
c) Klauzula 504 OWU - Ubezpieczenie sprzętu ruchomego i przenośnego poza miejscem ubezpieczenia,
d) Klauzula 001 OWU - Ubezpieczenie ryzyka rozruchów i strajków z limitem 1.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia na całą Umowę w odniesieniu do każdego
rocznego okresu obowiązywania niniejszej Umowy,
e) Klauzula 4 (tekst poniżej) Ubezpieczenia drobnych robót budowlano – montażowych z wyłączeniem prac modernizacyjnych,
f) Klauzula 10 (tekst poniżej) Ubezpieczenia mienia w czasie transportu z limitem 1.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia na całą Umowę w odniesieniu do
każdego rocznego okresu obowiązywania niniejszej Umowy.
w odniesieniu do mobilnych maszyn i urządzeń budowlanych, sprzętu i wyposażenia budowy, wózków widłowych, ubezpieczenie obejmuje ryzyka zgodnie z par. 5
Ogólnych Warunków Ubezpieczenia maszyn i urządzeń od wszystkich ryzyk z dnia 15.08.2000 r., Sekcja II, zmienionych Aneksami nr 1, 2, 3,4 i 5 (tekst jednolity)
rozszerzonym o poniższe klauzule:
a) Klauzula Cyber risk/IT,
b) Klauzula 311 OWU - Ubezpieczenie ryzyk casco,
c) Klauzula 313 OWU - Ubezpieczenie ryzyka bezpośredniego uderzenia pioruna, wewnętrznego ognia, wewnętrznego wybuchu chemicznego,
d) Klauzula 001 OWU - Ubezpieczenie ryzyka rozruchów i strajków z limitem 1.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia na całą Umowę w odniesieniu do każdego
rocznego okresu obowiązywania niniejszej Umowy,
e) jeżeli wiek przedmiotu leasingu nie przekracza 10 lat: Klauzula 6 OWU Ubezpieczenia awarii i uszkodzeń maszyn i urządzeń z limitem 1.000.000,00 zł na wszystkie
zdarzenia i 500.000,00 zł na jedno zdarzenie na całą Umowę w odniesieniu do każdego rocznego okresu obowiązywania niniejszej Umowy,
f) Klauzula 4 (tekst poniżej) Ubezpieczenia drobnych robót budowlano – montażowych z wyłączeniem prac modernizacyjnych,
g) Klauzula 10 (tekst poniżej) Ubezpieczenia mienia w czasie transportu z limitem 1.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia na całą Umowę w odniesieniu do
każdego rocznego okresu obowiązywania niniejszej Umowy.

Dla mobilnych maszyn i urządzeń budowlanych ma dodatkowo zastosowanie:
Klauzula 312 OWU - Ubezpieczenie ryzyk casco w czasie samoczynnego przemieszczania się lub transportu - zgodnie z § 10 ust. 2 pkt.3 Umowy.

Suma ubezpieczenia - w całym okresie trwania leasingu stanowi wartość fakturową netto lub brutto przedmiotu
finansowania. W okresie ubezpieczenia nie ulega zmniejszeniu o wypłacone odszkodowania, wyjątek stanowi wypłata
odszkodowania z tytułu szkody całkowitej. Wypłata odszkodowania z tytułu szkody całkowitej rozwiązuje umowę
ubezpieczenia

II.
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maszyny i urządzenia stacjonarne, linie produkcyjne,
mobilne maszyny i urządzenia budowlane, sprzęt i wyposażenie budowy, wózki widłowe
elektroniczny sprzęt stacjonarny, w tym medyczny i biurowy oraz elektroniczny sprzęt przenośny, w tym medyczny,
wyposażenie biurowe nie będące sprzętem elektronicznym, budynki, hale namiotowe, kioski, baraki, kontenery socjalne

III.
1.

Przedmiot ubezpieczenia

Miejsce ubezpieczenia

Dla maszyn i urządzeń stacjonarnych, linii produkcyjnych, elektronicznego sprzętu stacjonarnego, w tym medycznego i biurowego, wyposażenia biurowego nie będącego
sprzętem elektronicznym, budynków, hal namiotowych, kiosków, baraków, kontenerów socjalnych- miejscem ubezpieczenia jest każde miejsce prowadzenia działalności
przez Korzystającego na terenie RP.

2.
3.
4.

Dla mobilnych maszyn i urządzeń budowlanych, sprzętu i wyposażenia budowy, wózków widłowych - miejscem ubezpieczenia są wszystkie miejsca prowadzenia
działalności przez Korzystającego na terenie UE.
Na podstawie niniejszej Umowy ubezpieczeniem może być objęte mienie opisane w ust. 1 znajdujące się poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, jednakże ubezpieczenie
w takim przypadku wymaga pisemnej zgody Ubezpieczyciela.
W przypadku elektronicznego sprzętu przenośnego, w tym medycznego miejscem ubezpieczenia jest cały świat.

IV.
1.

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

Wyłączenia odpowiedzialności
Niezależnie od wyłączeń zawartych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia wymienionych w ust. I, Warta TUiR s. a. nie odpowiada za szkody:
a) powstałe na skutek powolnego działania czynników, w szczególności termicznych , chemicznych, biologicznych lub geologicznych lub normalnego zużycia,
b) powstałe na skutek działań wojennych, stanu wyjątkowego, rewolucji, buntu, zamieszek cywilnych i wojskowych, sabotażu, a także akcji terrorystycznych
rozumianych jako użycie przemocy dla osiągnięcia celów politycznych lub społecznych, skierowanej przeciw społeczeństwu c)z zamiarem jego zastraszenia, za które
sprzedawca, producent, dostawca lub wykonujący naprawy jest odpowiedzialny z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady
c) powstałe na skutek prowadzenia przez Korzystającego doświadczeń lub eksperymentów badawczych, leczniczych i technicznych,
d) powstałe w związku z decyzjami władz publicznych,
e) spowodowane działaniem wirusów komputerowych,
f) powstałe w wyniku wyłudzenia

2.

Franszyza redukcyjna
500zł w każdej szkodzie

3.

Podnajem
Ubezpieczyciel odpowiada za szkody powstałe w przedmiotach ubezpieczenia oddanych w podnajem przez Korzystającego, o ile nie zajmuje się on zawodowo
wynajmem maszyn i urządzeń oraz wynajem przedmiotu został zaakceptowany przez Finansującego.

Treść klauzul dodatkowych nieznajdujących się w OWU, o których mowa w ust. I:

Klauzula 4 - Ubezpieczenia drobnych robót budowlano-montażowych:
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień określonych w OWU ustala się, że
Dla szkód powstałych wskutek kradzieży z włamaniem lub rabunku z miejsc innych niż zadeklarowane we wniosku ubezpieczenia, ustala się udział własny Ubezpieczającego w
każdej szkodzie w wysokości 25% szkody nie mniej jednak niż franszyza redukcyjna uzgodniona w umowie w części ubezpieczenia sprzętu od szkód materilanych
1.

2.

3.

WARTA rozszerza wybrany przez Ubezpieczającego zakres ubezpieczenia o szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w związku z prowadzeniem drobnych robót
budowlano-montażowych pod warunkiem, że:
a) prowadzone roboty nie wymagają zgody (pozwolenia na budowę) odpowiednich organów władzy zgodnie z obowiązującymi przepisami,
b) realizacja robót nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu,
c) roboty prowadzone są przez lub na zlecenie Ubezpieczającego w obiektach oddanych do użytkowania/eksploatacji, w miejscu ubezpieczenia wskazanym w
dokumencie ubezpieczenia,
d) obszar wykonywanych prac jest wydzielony i oznakowany zgodnie z obowiązującymi wymogami.
WARTA nie odpowiada za szkody:
a) powstałe wskutek katastrofy budowlanej,
b) spowodowane montażem elementów wyposażenia lub urządzeń niezgodnie z instrukcją producenta lub dostawcy,
c) w mieniu otaczającym, które są bezpośrednim następstwem niewłaściwego zabezpieczenia i wykonania robót.
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia jest równy sumie ubezpieczenia przedmiotu leasingu/pożyczki.

Klauzula 6 - Ubezpieczenia awarii i uszkodzeń maszyn i urządzeń.
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że:
Dla szkód powstałych wskutek kradzieży z włamaniem lub rabunku z miejsc innych niż zadeklarowane we wniosku ubezpieczenia, ustala się udział własny Ubezpieczającego w
każdej szkodzie w wysokości 25% szkody nie mniej jednak niż franszyza redukcyjna uzgodniona w umowie w części ubezpieczenia sprzętu od szkód materialnych
1.
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4.

W odniesieniu do ubezpieczonych zainstalowanych maszyn i urządzeń, użytkowanych zgodnie z przeznaczeniem, rozszerza się zakres ubezpieczenia o szkody powstałe
wskutek awarii i uszkodzeń.
Nowo zainstalowane maszyny i urządzenia mogą zostać objęte ubezpieczeniem po pozytywnym zakończeniu prób eksploatacyjnych.
Ubezpieczenie nie obejmuje:
a) części, które w okresie użytkowania muszą być wielokrotnie wymieniane z uwagi na ich zużywanie się,
b) wszelkiego rodzaju materiałów eksploatacyjnych, a w szczególności olejów, smarów, paliw, katalizatorów, chłodziw oraz narzędzi wymiennych, a w szczególności
matryc, form, stempli, narzędzi do obróbki skrawaniem, elektrod,
c) szkód, za które sprzedawca, producent, dostawca lub wykonujący naprawy jest odpowiedzialny z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady,
d) szkód spowodowanych przez wady lub błędy w wykonaniu istniejące w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia, o których wiedział Ubezpieczający lub Korzystający,
e) szkód będących bezpośrednim następstwem ciągłej eksploatacji, a w szczególności normalnego zużycia, kawitacji, erozji, korozji, kamienia kotłowego,
f) szkód spowodowanych zaniechaniem okresowych przeglądów konserwacyjnych i remontów, których obowiązek określony jest w przepisach prawa lub instrukcji
producenta.
O ile nie umówiono się inaczej, limit odpowiedzialności określony w dokumencie ubezpieczenia w odniesieniu do niniejszej klauzuli stanowi górną granicę
odpowiedzialności WARTY na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Klauzula 10 - Ubezpieczenia mienia w czasie transportu.
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że:
1.

WARTA rozszerza zakres ubezpieczenia o szkody powstałe w czasie transportu drogowego, pomiędzy lokalizacjami Ubezpieczającego, realizowanego przez
Ubezpieczającego lub jego pracowników, pojazdami Ubezpieczającego lub ww. osób.

2.

3.
4.
5.

6.

7.
8.

W ramach niniejszej klauzuli WARTA odpowiada za utratę, ubytek lub uszkodzenie przewożonego mienia powstałe wskutek jednego lub wielu nagłych, niespodziewanych
i niezależnych od woli Ubezpieczającego zdarzeń, za wyjątkiem szkód wyłączonych w ust. 4. i 6. niniejszej klauzuli i obejmuje również szkody powstałe w trakcie operacji
załadunkowych i wyładunkowych.
Ubezpieczenie rozpoczyna się z chwilą rozpoczęcia załadunku mienia w miejscu nadania i kończy się z chwilą zakończenia wyładunku mienia w miejscu przeznaczenia, z
zastrzeżeniem, że rozpoczęcie czynności załadunku/wyładunku ma miejsce w czasie nie dłuższym niż 12 godzin przed rozpoczęciem/ po zakończeniu przewozu.
Ubezpieczenie nie obejmuje szkód powstałych w trakcie transportów realizowanych na podstawie umów przewozowych, spedycyjnych lub umów o świadczenie usług
logistycznych.
Ubezpieczeniu w ramach niniejszej klauzuli nie podlegają:
a) środki obrotowe, rzeczy ruchome osób trzecich przyjęte do sprzedaży lub w celu wykonania usługi,
b) gotówka i wartości pieniężne,
c) żywe zwierzęta,
d) mienie pracownicze,
e) pojazdy i urządzenia w czasie holowania,
f) pojazdy i urządzenia podczas ruchu o własnym napędzie,
g) urządzenia przytwierdzone trwale do pojazdów transportujących.
WARTA nie odpowiada za szkody:
a) polegające na utracie informacji zapisanych na wszelkiego rodzaju nośnikach danych, w tym magnetycznych i optycznych,
b) powstałe wskutek naturalnego zużycia ubezpieczonego mienia lub jego wad ukrytych, bądź jego właściwości,
c) spowodowane użyciem niewłaściwego środka transportu, nie przystosowanego do przewozu określonego rodzaju mienia, spowodowane złym stanem technicznym
środka transportu,
d) powstałe w wyniku niewłaściwego załadowania, umocowania lub rozmieszczenia mienia na lub w środku transportu, niewłaściwego opakowania lub użycia
niewłaściwych lub niesprawnych urządzeń do wykonania czynności załadunkowych i wyładunkowych,
e) powstałe wskutek nietrzeźwości, odurzenia narkotycznego lub farmakologicznego kierowcy lub osób dokonujących rozładunku i załadunku,
f) powstałe wskutek kradzieży bez śladów włamania lub zaginięcia.
ile nie umówiono się inaczej, limit odpowiedzialności określony w dokumencie ubezpieczenia w odniesieniu do niniejszej klauzuli stanowi górna granicę
odpowiedzialności WARTA na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Klauzula dotyczy przedmiotów w transporcie, których wartość na środek transportu nie przekracza 1.000.000 zł.. W przypadku większych transportów wymagane jest
indywidualne zgłoszenie do ubezpieczenia.

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.

Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe
1) Dla maszyn i urządzeń stacjonarnych, linii produkcyjnych, elektronicznego sprzętu stacjonarnego, w tym medycznego i biurowego, wyposażenia biurowego nie
będącego sprzętem elektronicznym, budynków, hal namiotowych, kiosków, baraków, kontenerów socjalnych- zgodnie z par. 17 OWU
2) Dla mobilnych maszyn i urządzeń budowlanych, sprzętu i wyposażenia budowy, wózków widłowych – zgodnie z Klauzulą 311 OWU
Dodatkowo, po opłaceniu składki dodatkowej, zastosowanie mają poniższe zapisy Klauzuli ternu otwartego: Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za maszyny i
urządzenia budowlane w przypadku ich kradzieży, pod warunkiem przechowywania ich na terenie dozorowanym, ogrodzonym i oświetlonym, z zastrzeżeniem poniższych
postanowień: Pod warunkiem zastosowania stawki dodatkowej pokryte są również szkody materialne w samobieżnych maszynach budowlanych znajdujących się na
nieogrodzonym terenie otwartym, pod warunkiem, że:
a) samobieżne maszyny budowlane były pozostawione na nieogrodzonym terenie otwartym w związku z realizacją prac kontraktowych przez Korzystającego,
b) specyfika, rodzaj, przeznaczenie samobieżnych maszyn budowlanych oraz miejsce użytkowania nie pozwala na przechowywanie zgodnie z ust. 5,
c) samobieżne maszyny budowlane pozostawione po godzinach pracy na nieogrodzonym terenie otwartym były zamknięte, tak aby dostanie się do ich wnętrza
możliwe było jedynie poprzez wyłamanie zamka lub wybicie szyby lub też fizyczne zniszczenie innego stosownego zabezpieczenia, a kluczyki lub sterowniki
służące do otwarcia były w wyłącznym posiadaniu osoby upoważnionej do ich przechowywania,
d) samobieżne maszyny budowlane o wartości przekraczającej 200.000 zł miały zainstalowany system monitoringu do ustalenia ich lokalizacji GPS lub GANNET.
e) Franszyza redukcyjna na szkody pokryte powyższym rozszerzeniem ochrony wynosi 10% wartości szkody, nie mniej niż 1.000 PLN w każdej szkodzie, a przy
braku spełnienia warunku d) franszyza redukcyjna wynosi 30% wartości szkody, nie mniej niż 10.000 PLN w każdej szkodzie
3) W przypadku elektronicznego sprzętu przenośnego – zgodnie z kl. 504 OWU

VI.

Postępowanie na wypadek 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.
2.
3.

4.
5.
6.

w miarę możliwości zapobiegać zwiększeniu się rozmiarów szkody;
w przypadku, gdy istnieją podstawy do podejrzeń, iż zdarzenie nastąpiło na skutek popełnienia przestępstwa, zawiadomić organy ścigania,
niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od powstania szkody przesłać pisemne zawiadomienie o zdarzeniu lub zgłoszenie roszczenia, przekazując dostępne
użytkownikowi dane i informacje (załącznik nr 3) do Ubezpieczyciela, tj: TUiR WARTA S.A
a) zgłoszenie szkody https://www.warta.pl/formularze-szkody
b) dosłanie dokumentów do szkody - https://www.warta.pl/formularze-szkody
c) informacje o statusie szkody - Infolinia nr: 801 308 308, +48 502 308 308
zachować uszkodzone części i udostępnić je przedstawicielowi lub rzeczoznawcy TUiR Warta w celu przeprowadzenia oględzin,
udzielać TUiR Warta S.A. wyjaśnień i udzielać wszelkiej pomocy potrzebnej dla ustalenia okoliczności zdarzenia i rozmiarów szkody, a w szczególności umożliwić
oględziny miejsca zdarzenia i przekazywać wszelkie dowody w sprawie;
niezwłocznie przesyłać do TUiR Warta S.A. odpisy wszelkich pism, orzeczeń i aktów związanych ze faktem zajścia zdarzenia i powstania szkody

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.

