Wyciąg z Umowy Generalnej Ubezpieczenia Maszyn Rolniczych finansowanych w formie umowy
pożyczki, zawartej pomiędzy PZU S.A. a Santander Leasing S.A, nr 5/2005 z dnia 30.12.2005r. z
późniejszymi zmianami.

1) Zakres ubezpieczenia:
1.

2.

3.

Ogólne warunki ubezpieczenia maszyn i sprzętu budowlanego od uszkodzeń, ustalone uchwałą nr UZ/432/2007 Zarządu PZU S. A. z dnia 26 lipca 2007 r. , ze zmianami
ustalonymi uchwałą nr UZ/65/2011 z dnia 21 lutego 2011r. , uchwałą nr UZ/114/2012 z dnia 28 marca 2012r. , oraz uchwała nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 i ze
zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/2015/2018 z dni a 6 lipca 2018r.
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, wpadnięcie do wykopu oraz przewrócenie się maszyny.
b)
Powódź, deszcz nawalny, działanie wiatru (np. huraganu), bezpośrednie uderzenie pioruna, grad, obsunięcie się ziemi oraz lawinę.
c)
Kradzież z włamaniem oraz 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
Ochroną ubezpieczeniową objęte są dodatkowo szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe w wyniku trzęsienia ziemi

2) Przedmiot ubezpieczenia
1.
2.
3.

Przedmioty finansowane przez Santander Leasing w formie umowy pożyczki będące maszynami rolniczymi z własnym źródłem zasilania, maszynami rolniczymi zasilanymi
w energię ze źródeł obcych, a także maszynami rolniczymi wykonującymi swoją pracę na skutek ich ciągnięcia i pchania
Ubezpieczeniem mogą zostać objęte maszyny rolnicze nowe. Maszyny rolnicze używane, takie jak: ciągniki rolnicze, kombajny i maszyny z własnym napędem, przyczepy,
wozy zbierające i dozujące, mogą zostać objęte ubezpieczeniem jeśli ich wiek nie przekracza 15 lat.
Maszyny których wiek przekracza 15 lat mogą zostać objęte ubezpieczeniem w indywidualnych przypadkach, za zgodą PZU S. A. z zastosowaniem indywidualnych
warunków ubezpieczenia i składki.

3) Miejsce ubezpieczenia
1.

2.
3.

Za miejsce Ubezpieczenia uważa się miejsce eksploatacji Przedmiotu finansowanego przez Pożyczkobiorcę do celów działalności rolniczej, w tym miejsce świadczenia
usług przez Pożyczkobiorcę na podstawie odpowiedniej umowy o wykonanie usługi, pod warunkiem, że spełnione są wymogi minimalnych zabezpieczeń określonych w
niniejszym wyciągu.
W przypadku maszyn rolniczych używanych mobilnie lub maszyn rolniczych w transporcie miejscem ubezpieczenia jest teren Rzeczypospolitej Polskiej
Za opłatą dodatkowej składki istnieje możliwość rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej na mienie znajdujące się na terenie Unii Europejskiej oraz pozostałe kraje Europy.
Możliwe jest także rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej (wraz z ryzykiem cargo) o jednorazowy transport – przewóz przedmiotu finansowanego do RP z krajów Unii
Europejskiej i pozostałych krajów Europy.

4) Do wyżej wymienionych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia mają zastosowanie dodatkowo poniższe
postanowienia (w sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie zapisy OWU)
1.

Suma Ubezpieczenia
a)
Górną granicę odpowiedzialności PZU S. A. . w odniesieniu do przedmiotu ubezpieczenia stanowi suma ubezpieczenia.
b)
Suma ubezpieczenia odpowiada wartości fakturowej przedmiotu leasingu - netto (nie uwzględniającej podatku VAT) lub brutto (uwzględniającej podatek VAT).
c)
W przypadku szkód częściowych wypłacone odszkodowanie nie pomniejsza sumy ubezpieczenia, poza sytuacjami szkody całkowitej, kiedy z chwilą wypłaty
odszkodowania umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu.
d)
Jako wysokość szkody przyjmuje się:
i.
Przy szkodzie częściowej - określoną na dzień powstania szkody wartość kosztów naprawy uszkodzonej maszyny wg. cen nowych części zamiennych.
ii.
Przy szkodzie całkowitej (ustalanej w przypadku gdy koszt naprawy jest równy lub wyższy sumie ubezpieczenia) – aktualną sumę ubezpieczenia bez
potrącania stopnia zużycia technicznego.

2.

Udział własny w każdej szkodzie:
a)
W przypadku szkód związanych z kolizja drogową
i.
Dla kombajnów i maszyn samobieżnych
ii.
Dla pozostałych maszyn
b)
W przypadku pozostałych szkód

3.

-1 000zł
- 500zł
- 500zł

Podnajem
W ubezpieczeniu mienia, które będzie przez Pożyczkobiorcę 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 dodatkowe
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.

5) 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.

2.

3.

4.

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 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:
i.
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,
ii.
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,
iii.
placówkę wyposażono w elektroniczny system przeciwwłamaniowy i włączono do systemu monitorowania alarmów policji bądź koncesjonowanego
przedsiębiorstwa ochrony osób i
iv.
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 przy użyciu siły i narzędzi oraz uniemożlwiające zabór maszyny bez użycia 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 leasingu pojazdy wolnobieżne - o sumie ubezpieczenia ponad 200.000 zł— w przypadku braku fizycznego dozoru ubezpieczane są pod warunkiem
zainstalowania jednego urządzenia zabezpieczającego przed kradzieżą, posiadającego aktualną ocenę skuteczności Państwowego Instytutu Motoryzacji (PIM), Instytutu
Mechaniki Precyzyjnej (IMP) lub innej instytucji upoważnionej do wydawania ocen.
Za plac budowy lub inną lokalizację uznaje się oświetlony, trwale ogrodzony teren, z bramą zabezpieczoną w taki sposób, aby niemożliwy 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 Korzystającego posiadającą stały kontakt telefoniczny lub radiowy z załogami
interwencyjnymi agencji ochrony lub Policją.

5.

W przypadku, jeżeli specyfika, rodzaj, przeznaczenie maszyn i urządzeń stanowiących Przedmiot leasingu oraz miejsce realizacji prac kontraktowych nie pozwala na ich
przechowywanie po godzinach pracy na trwale ogrodzonym terenie PZU S.A. dopuszcza możliwość przechowywania maszyn stanowiących Przedmiot leasingu 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 Korzystającego posiadającą stały kontakt telefoniczny lub radiowy z załogami
interwencyjnymi agencji ochrony lub Policją

6) 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;
2) użyć wszelkich dostępnych środków w celu zmniejszenia rozmiaru szkody oraz zabezpieczenia bezpośrednio zagrożonego mienia przed dalszą szkodą,
3) 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.
4) niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili uzyskania wiadomości o szkodzie, powiadomić najbliższą terytorialnie dla siedziby Korzystającego jednostkę
PZU S.A.
5) 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,
6) 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.
7) 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 .
8) 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.

