Wyciąg z Umowy Generalnej nr. 5/2011/BUR Ubezpieczenia Maszyn Rolniczych w Leasingu.
Pakiet Agro Premium

1) Zakres ubezpieczenia:
1.
2.
3.

Warunki i zakres ubezpieczenia określa Umowa Generalna i Szczególne Warunki Ubezpieczenia Pakiet Agro Premium stanowiące załącznik do Umowy Generalnej nr.
5/2011/BUR
Za opłatą dodatkowej składki istnieje możliwość dodania klauzuli nr 1 dotyczącej wynajęcia zastępczego przedmiotu ubezpieczenia.
Za opłatą dodatkowej składki istnieje możliwość dodania klauzuli nr 2 dotyczącej pokrycia szkód w ogumieniu.

2) Przedmiot ubezpieczenia
1.
2.

3.

4.
5.

Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie stanowiące Przedmiot leasingu, a także inne maszyny rolnicze stanowiące własność Santander Leasing („Przedmiot
Ubezpieczenia").
Przedmiot leasingu - maszyny rolnicze (sprzęt):
a)
stanowiące własność BZ WBK oraz przekazane Korzystającym do używania na podstawie Umowy Leasingu w rozumieniu art. 7091 i n. K.C.;
b)
stanowiące własność BZ WBK oraz przekazane Korzystającym do używania na podstawie umowy dzierżawy, najmu, lub innej podobnej umowy cywilnoprawnej - w
tym przewłaszczone na BZ WBK tytułem zabezpieczenia takiej umowy;
c)
stanowiące własność Korzystającego, które Korzystający zakupił ze środków pochodzących z udzielonego przez BZ WBK finansowania na podstawie zawartej z nim
umowy pożyczki, kredytu lub innej podobnej umowy cywilnoprawnej;
Umowa ubezpieczenia może obejmować w odniesieniu do przedmiotów ubezpieczenia określonych w pkt. 1:
d)
ubezpieczenie Agro-Casco (AC),
e)
ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów (NWK),
f)
obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w odniesieniu do pojazdów rolniczych (OCK)
Ubezpieczenia określone w ust.3 pkt b)-c) mogą zostać zawarte wyłącznie wraz z ubezpieczeniem Agro-Casco (AC).
Ograniczenie wskazane w ust. 4. nie ma zastosowania w przypadku kontynuacji ubezpieczenia OCK po wystąpieniu szkody całkowitej, gdzie na Ubezpieczającym zgodnie
z przepisami prawa spoczywa obowiązek zawarcia takiego ubezpieczenia.

3) Do wyżej wymienionych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia mają zastosowanie dodatkowo poniższe
postanowienia (w sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie zapisy SWU)
Ochrona za szkody powstałe podczas transportu Przedmiotu Ubezpieczenia
1. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest od momentu zgłoszenia do ubezpieczenia do dnia przekazania Przedmiotu Ubezpieczenia Korzystającemu,
2. Zakres terytorialny ubezpieczenia obejmuje drogowy przewóz krajowy dokonywany transportem własnym lub obcym oraz obejmujący trasę z miejsca składowania nadawcy
(punktu sprzedaży Przedmiotu Ubezpieczenia) do miejsca stałego postoju/garażowania u Korzystającego. Przy czym pod pojęciem transport własny należy rozumieć
przewóz wykonywany przez osoby, za które Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność natomiast pod pojęciem transport obcy należy rozumieć przewóz wykonywany przez
przewoźnika zawodowego na podstawie umowy o przewóz.
3. Ubezpieczenie obejmuje utratę, ubytek lub uszkodzenie Przedmiotu Ubezpieczenia wynikłe ze zdarzeń mających charakter nadzwyczajny, niespodziewany i niezależny od
woli Ubezpieczającego, które zadziałały na Przedmiot Ubezpieczenia z zewnątrz, przy czym maksymalny limit odpowiedzialności na jedno zdarzenie wynosi 100.000,00 PLN
dla ryzyka transportu, załadunku i rozładunku na jeden środek transportu.
4. Przez ryzyko załadunku, w rozumieniu niniejszej Umowy, rozumie się moment od uniesienia Przedmiotu Ubezpieczenia w miejscu składowania nadawcy (punktu sprzedaży
Przedmiotu Ubezpieczenia) w celu bezpośredniego umieszczenia na środku transportu do umieszczenia i zamocowania na środku transportu.
5. Przez ryzyko rozładunku, w rozumieniu niniejszej Umowy, uważa się moment od rozpoczęcia usuwania mocowań transportowych do umieszczenia Przedmiotu
Ubezpieczenia w miejscu stałego postoju/garażowania u Korzystającego bezpośrednio po zdjęciu ze środka transportu.
6. Ubezpieczenie nie obejmuje:
a)
szkód spowodowanych działaniem deszczu, śniegu, mrozu upału lub innych wpływów atmosferycznych, chyba że szkoda powstała w bezpośrednim następstwie
wypadku, jakiemu uległ środek transportu;
b)
szkód w postaci utraconych zysków oraz poniesionych strat wynikających ze zobowiązań i umów Ubezpieczającego;
c)
straty, uszkodzenia ani wydatków, jakie można przypisać winie umyślnej Ubezpieczającego;
d)
ubytków naturalnych lub zwykłego zużycia Przedmiotu Ubezpieczenia;
e)
utraty, ubytku lub uszkodzenia ubezpieczonego Przedmiotu Ubezpieczenia powstałej wskutek: jego wady ukrytej lub naturalnych właściwości; niewłaściwego
opakowania, oznakowania albo nieprawidłowego rozmieszczenia lub zamocowania Przedmiotu Ubezpieczenia; złego stanu technicznego środka transportu lub
jego niezdatności do przewozu Przedmiotu Ubezpieczenia, jeżeli Ubezpieczający lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność o tym wiedziały lub przy dołożeniu
należytej staranności mogły się dowiedzieć; opóźnienia nawet gdyby opóźnienie to spowodowane zostało ryzykiem objętym ubezpieczeniem; w przypadku
przewozu dokonywanego transportem własnym - nietrzeźwości lub odurzenia kierowcy środkami, po użyciu których prowadzenie środka transportu jest
niedozwolone lub niewskazane;
8.
W ubezpieczeniu Przedmiotu Ubezpieczenia podczas transportu ustala się franszyzę redukcyjną w każdej szkodzie w kwocie 500 PLN.
9.
Jeżeli zgodnie z kontraktem handlowym zawartym pomiędzy sprzedającym Przedmiot Ubezpieczenia a Ubezpieczającym:
a)
obowiązek ubezpieczenia Przedmiotu Ubezpieczenia na czas transportu lub podczas operacji montażu z okresem prób spoczywa na sprzedającym – należne
odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia zawartego w ramach niniejszej Umowy może zostać wypłacone po udowodnieniu przez Ubezpieczającego, iż zdarzenie
będące przyczyną szkody nie było objęte umową ubezpieczenia zawartą przez sprzedającego,

b)
c)

na sprzedającym nie spoczywa obowiązek ubezpieczenia Przedmiotu Ubezpieczenia na czas transportu, odszkodowanie przysługuje Ubezpieczającemu, jeżeli
szkoda powstała na odcinku przewozu objętym ryzykiem Ubezpieczającego wraz z załadunkiem i wyładunkiem,
w każdym z przypadków opisanych w pkt. a) i b) na Ubezpieczającym spoczywa ciężar dowodu, że posiadał interes ubezpieczeniowy w momencie wystąpienia
szkody.

Klauzule dodatkowe

Klauzula nr 1 dotycząca wynajęcia zastępczego przedmiotu ubezpieczenia
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień Szczególnych Warunków Ubezpieczenia w Pakiecie Agro Premium zwanych dalej SWU, Strony
postanowiły włączyć do Umowy ubezpieczenia następujące postanowienia szczególne:
1.
Ubezpieczyciel pokrywa również dodatkowo koszt wynajęcia zastępczej maszyny rolniczej, narzędzia rolniczego lub wyposażenia dodatkowego maszyny rolniczej, jeśli
szkoda w przedmiocie ubezpieczenia jest objęta odpowiedzialnością Ubezpieczyciela
2.
Ubezpieczyciel odpowiada za koszty wynajęcia zastępczego przedmiotu ubezpieczenia, jeżeli:
a)
W momencie wystąpienia szkody, przedmiot ubezpieczenia był nie starszy niż 15 lat,
b)
W wyniku powstałej szkody objętej odpowiedzialnością Ubezpieczyciela, niemożliwe jest prowadzenie prac, do których przedmiot ubezpieczenia jest przeznaczony
c)
Okres unieruchomienia przedmiotu ubezpieczenia jest nie krótszy niż 3 dni
d)
Zachodzi konieczność wykorzystania zastępczego przedmiotu ubezpieczenia
e)
Początek okresu wynajmu rozpoczyna się w ciągu 30 dni od zdarzenia ubezpieczeniowego
f)
Ubezpieczony przedstawi rachunki lub faktury związane z najmem zastępczego przedmiotu ubezpieczenia
3.
Koszty wynajmu zastępczego przedmiotu ubezpieczenia ustala się na podstawie cen usług obowiązujących na terenie RP w dniu ustalenia wysokości szkody.
4.
Maksymalny okres wynajmu zastępczego przedmiotu ubezpieczenia nie może być dłuższy niż 90 dni.
5.
Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela za koszty wynajmu zastępczego przedmiotu ubezpieczenia wynosi na jedno i wszystkie zdarzenia 25 000 PLN.
6.
W przypadku rezygnacji Korzystającego z niniejszej klauzuli w przeciągu 30 dni od rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej, przysługuje mu zwrot składki z tytułu niniejszej
klauzuli za cały okres ubezpieczenia.

Klauzula nr 2 dotycząca pokrycia szkód w ogumieniu
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień Szczególnych Warunków Ubezpieczenia w Pakiecie Agro Premium zwanych dalej SWU, Strony
postanowiły włączyć do Umowy ubezpieczenia następujące postanowienia szczególne:
1.
Ubezpieczyciel odpowiada dodatkowo za szkody w ogumieniu, o ile powstały one jednocześnie z uszkodzeniem lub zniszczeniem innych części przedmiotu ubezpieczenia,
za uszkodzenie których wypłacane jest odszkodowanie.
2.
W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia ogumienia bez jednoczesnego uszkodzenia lub zniszczenia innych części przedmiotu ubezpieczenia, Ubezpieczyciel ponosi
odpowiedzialność do wysokości 10% sumy ubezpieczenia przedmiotu ubezpieczenia, nie więcej niż 5 000 zł. Limit 10% sumy ubezpieczenia nie obowiązuje dla szkód w
kołach bliźniaczych, które są odrębnym przedmiotem ubezpieczenia.
3.
Odszkodowanie wypłacane jest wyłącznie za ten element ogumienia, który uległ uszkodzeniu i nie obejmuje ewentualnej konieczności wymiany pozostałych,
nieuszkodzonych elementów ogumienia, nawet jeśli taka konieczność wynika z przepisów prawa bądź z przyczyn technicznych.

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.

