WYCIĄG Z WARUNKÓW UBEZPIECZENIA – UMOWA Z PZU SA – UBEZPIECZENIE MASZYN
BUDOWLANYCH W SYSTEMIE ALL RISK

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 2007 r. ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/65/2011 z dnia 21 lutego 2011 r.i uchwałą nr UZ/114/2012 z dnia 28 marca 2012 r.

Przedmiot ubezpieczenia:
Maszyny, urządzenia i osprzęt będący własnością Wacker Neuson będący przedmiotem najmu
Zgodnie z OWU:
Ubezpieczeniem objęte są maszyny w czasie ruchu bądź postoju, w czasie montażu albo demontażu na stanowisku pracy, załadunku albo
rozładunku na albo ze środka transportowego oraz w czasie dokonywanych przez posiadacza siłami własnymi napraw oraz czynności
konserwacyjnych

Zakres ubezpieczenia:
1. PZU SA odpowiada za szkody w ubezpieczonych maszynach powstałe w okresie ubezpieczenia z przyczyn nagłych, nieprzewidzianych i niezależnych od woli
Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego (także najemcy), o ile szkody te nie powstaną z przyczyny wyraźnie wyłączonej z zakresu ubezpieczenia w dalszej części OWU
lub postanowieniach dodatkowych.
2. Do szkód, o których mowa w ust. 1, za które PZU SA ponosi odpowiedzialność należą przykładowo szkody spowodowane przez:
1) błędy w obsłudze maszyn powodujące kolizje z innymi maszynami na placu budowy, wpadnięcie do wykopu lub
przewrócenie się maszyny;
2) powódź, deszcz nawalny, działanie wiatru, bezpośrednie uderzenie pioruna, grad, obsunięcie się ziemi lub lawinę;
3) kradzież z włamaniem, rabunek;
4) zniszczenie lub uszkodzenie przez osoby trzecie;
5) ogień, eksplozję, upadek statku powietrznego, zalanie przez wydostanie się ze znajdujących się w miejscu ubezpieczenia urządzeń lub instalacji wody lub innych
cieczy.
3. Za szkodę uważa się utratę, zniszczenie lub uszkodzenie maszyny, uniemożliwiające dalsze spełnianie zamierzonych
funkcji i powodujące konieczność jej naprawy bądź wymiany.

Wykaz najważniejszych wyłączeń odpowiedzialności:
PZU SA nie ponosi odpowiedzialności za szkody:
1.Umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego (wynajmującego), chyba że w razie rażącego niedbalstwa zapłata
odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności
2.Szkody spowodowane awarią mechaniczną lub elektryczną, zamarznięciem płynów chłodzących lub innych płynów, zatarciem części spowodowanym wadliwym
smarowaniem lub brakiem oleju, przegrzaniem na skutek braku płynów chłodzących; jeżeli jednak w następstwie powyższych zdarzeń nastąpi szkoda w
zewnętrznych częściach lub elementach maszyny, szkody takie objęte są ubezpieczeniem w ramach OWU;
3. Szkody w materiałach eksploatacyjnych lub pomocniczych
4. Szkody w wymienialnych narzędziach lub częściach, filtrach, bezpiecznikach elektrycznych, żarówkach, lampach, w częściach, które z uwagi na swoje
przeznaczenie, charakter użytkowania lub właściwości ulegają szybkiemu zużyciu lub podlegają okresowej wymianie, w częściach maszyn wykonanych z gumy, tkanin,
filcu i innych materiałów uszczelniających, szkła, ceramiki oraz szkody w oponach, akumulatorach, pasach, łańcuchach, kablach, linach lub wężach elastycznych, chyba
że szkody takie są bezpośrednim następstwem szkody w ubezpieczonej maszynie, za którą PZU SA ponosi odpowiedzialność w ramach OWU;
5.Szkody w czasie transportu maszyn:
a) powstałe wskutek wypadku środka transportowego, jeżeli wypadek został spowodowany jego złym stanem technicznym,
b) powstałe podczas kierowania środkiem transportu przez osobę, która znajdowała się w stanie nietrzeźwości albo w stanie po użyciu alkoholu, lub znajdowała się
pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii,
c) powstałe podczas kierowania środkiem transportu przez osobę, która znajdowała się pod wpływem środków farmaceutycznych lub leków, po użyciu których
przeciwwskazane jest kierowanie środkami transportu,
d) powstałe w wyniku niewłaściwego załadowania lub opakowania, niezgodnego z obowiązującymi normami lub zwyczajami lub braku opakowania ubezpieczonych
maszyn,
6. szkody powstałe z powodu normalnego zużycia lub naturalnego procesu starzenia się lub wskutek kawitacji, korozji, powolnego działania środków żrących lub
przywierania osadów;
7. szkody spowodowane kradzieżą maszyn, z wyjątkiem kradzieży z włamaniem oraz rabunku lub ich usiłowania, za które PZU SA w ramach niniejszych OWU
ponosi odpowiedzialność;
8.szkody spowodowane zaginięciem oraz szkody wykryte dopiero podczas inwentaryzacji lub rutynowych przeglądów;
9.szkody będące skutkiem działania lub zaniechania pracowników Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, którzy znajdowali się w stanie nietrzeźwości albo w stanie
po użyciu alkoholu, lub znajdowali się pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o
przeciwdziałaniu narkomanii;
10. szkody powstałe na skutek obsługiwania maszyn przez osoby nie posiadające wymaganych uprawnień, określonych właściwymi przepisami, a także jeżeli
maszynę eksploatowano niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub przeznaczeniem;
11.szkody powstałe w następstwie eksploatacji nie naprawionej lub źle naprawionej maszyny;

Franszyzy (udział w szkodzie):
Franszyza redukcyjna:
Dla maszyn i urządzeń budowlanych o wartości do 5.000 zł
Dla maszyn i urządzeń budowlanych o wartości powyżej
5.000 zł do 20.000 zł
Dla maszyn i urządzeń budowlanych o wartości powyżej
20.000 zł do 50.000 zł
Dla maszyn i urządzeń budowlanych o wartości powyżej
50.000 zł

500 zł
1.000 zł
5% szkody, nie mniej niż 1.000 zł
5% szkody, nie mniej niż 2.000 zł

Zasady przechowywania maszyn:
maszyny, których umieszczenie w zamkniętym obiekcie nie jest możliwe np. ze względu na ich gabaryty, dopuszcza się, aby były przechowywane na
placu budowy lub w innej lokalizacji. Co do pozostałych maszyn (głównie drobnych narzędzi) istnieje wymóg przechowywania w obiektach
zamkniętych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe:
a) plac budowy oraz inna lokalizacja – w porze nocnej oświetlony, trwale ogrodzony teren, z bramą zabezpieczoną w taki sposób, aby niemożliwy
był wstęp, wjazd bądź wyjazd osoby nieuprawnionej lub teren znajdujący się pod stałym dozorem fizycznym. W odniesieniu do prac liniowych (np.
prac przy torach lub na odcinkach dróg) zastrzeżenie dotyczące wymogu ogrodzenia terenu nie jest obligatoryjne, lecz w zamian wymagany jest
jako obligatoryjne minimum fizyczny dozór w czasie poza pracą maszyn.
b) zamknięty obiekt - znajdujący się na placu budowy lub na terenie innej lokalizacji obiekt kontenerowy, magazynowy, budynek bądź jego część
lub inna budowla, użytkowany przez Najemcę, w którym przechowywane są ubezpieczone maszyny, wyposażony w zamknięte na jeden zamek
wielozastawkowy lub kłódkę bez-kabłąkową drzwi oraz posiadający zabezpieczone (oszklone lub okratowane) okna i inne otwory zewnętrzne,
c) zabezpieczenia przeciwkradzieżowe maszyn - przewidziane konstrukcyjnie i sprawne technicznie, zamknięte urządzenia zabezpieczające,
uniemożliwiające osobom nieupoważnionym dostęp do wnętrza maszyny bez uprzedniego pokonania zabezpieczeń przy użyciu siły i narzędzi,
d) zabezpieczenia przeciwkradzieżowe środka transportowego - przewidziane konstrukcyjnie i sprawne technicznie, zamknięte urządzenia
zabezpieczające, uniemożliwiające zabór maszyny bez użycia siły i narzędzi,
- dozór - całodobowa ochrona wykonywana przez co najmniej jedną wyznaczoną do tego celu osobę pełnoletnią spośród personelu Najemcy lub
przez pracowników koncesjonowanego przedsiębiorstwa ochrony osób i mienia zatrudnionego przez Najemcę. Za równoważne zabezpieczenie (w
zamian dozoru fizycznego) uważa się podłączenie obiektu i terenu, na którym znajduje się ubezpieczenie mienie do systemu monitoringu agencji
ochrony mienia.

Obowiązki ubezpieczonego (wynajmującego):
W trakcie trwania umowy ubezpieczenia Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest przestrzegać ogólnie obowiązujących przepisów
mających na celu zapobieganie powstawaniu szkody, przepisów prawa budowlanego, przepisów o ochronie przeciwpożarowej, przepisów o
ochronie osób i mienia, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów normalizacji i certyfikacji, przepisów o budowie i eksploatacji urządzeń
technicznych oraz wykonywaniu dozoru technicznego nad tymi urządzeniami. Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest we własnym
zakresie i na własny koszt:
1) utrzymywać ubezpieczone maszyny w dobrym stanie technicznym i podejmować środki ostrożności w celu zapobiegania wypadkom mogącym
spowodować szkody w ubezpieczonych maszynach; w przypadku użytkowania maszyn nad brzegiem rzek lub zbiorników wodnych, Ubezpieczający
lub Ubezpieczony zobowiązany jest śledzić komunikaty Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej lub innych organizacji podających informacje o
poziomie wody w rzekach oraz nadchodzących falach powodziowych, a w sytuacji pojawienia się zagrożenia powodziowego ewakuować zagrożone
maszyny na nie zagrożony teren;
2) przestrzegać zasad przechowywania maszyn w miejscu ubezpieczenia;
3) prowadzić dokumentację techniczno-ruchową ubezpieczonych maszyn i przestrzegać zawartych w niej wymogów;
4) prowadzić staranny dobór pracowników, organizować pracę zgodnie z ich kwalifikacjami oraz sprawować nad nimi kontrolę;
5) stosować się do wszystkich ustawowych wymagań, zaleceń i nakazów dokonanych przez władze;

Przedstawiony wyciąg z najważniejszymi informacjami o ubezpieczeniu zawiera część informacji zawartych w OWU, które stanowi
załącznik do umowy najmu

Najemca potwierdza, że zapoznał się z warunkami i zakresem ubezpieczenia, w tym pełną treścią OWU.

Najemca (czytelny podpis) ....................................................

Data .......................................

