Ubezpieczenie maszyn, urządzeń i aparatów
technicznych od awarii dla jednostek
prowadzących działalność gospodarczą
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna zarejestrowana w Polsce
Produkt: PZU Maszyny
Pełne informacje podane przed zawarciem umowy i informacje umowne podane są w dokumencie ubezpieczenia
oraz w ogólnych warunkach ubezpieczenia maszyn, urządzeń i aparatów technicznych od awarii dla jednostek
prowadzących działalność gospodarczą ustalonych uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej
nr UZ/432/2007 z dnia 26 lipca 2007 r., ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/65/2011 z dnia 21 lutego 2011 r.,
uchwałą nr UZ/114/2012 z dnia 28 marca 2012 r. oraz ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/430/2015
z dnia 23 grudnia 2015 r., ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/215/2018 z dnia 6 lipca 2018 r.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenia maszyn, urządzeń i aparatów technicznych od awarii dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą
należy do działu II, grupa 6 i 8 załącznika do „Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej”.
Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

Umowa obejmuje wyłącznie elementy produktu
wybrane przez Klienta
Część I ubezpieczenie od szkód mechanicznych (awarii)
 ubezpieczamy maszyny, urządzenia i aparaty techniczne
zainstalowane w miejscu ubezpieczenia zgodnie
z wymogami i zaleceniami producenta, zdolne do pracy
po pozytywnym przejściu prób i testów oraz eksploatowane
zgodnie z ich przeznaczeniem;
 ochroną ubezpieczeniową obejmujemy maszyny w trakcie
pracy i postoju, demontażu i ponownego montażu, napraw,
remontów i konserwacji oraz podczas ich przemieszczania
się w związku z tymi pracami;
 odpowiadamy za szkody w maszynach spowodowane
działaniem człowieka, wadami produkcyjnymi,
przyczynami eksploatacyjnymi;
 sumę ubezpieczenia maszyn ustala Ubezpieczający
i powinna odpowiadać wartości nowej maszyn tj. wartości
początkowej wynikającej z ewidencji księgowej lub wartości
odtworzenia lub nabycia z doliczeniem kosztów transportu
i montażu w dniu zawarcia umowy;
 każdorazowa wypłata odszkodowania powoduje
zmniejszenie sumy ubezpieczenia uszkodzonej lub
zniszczonej maszyny o wypłaconą kwotę;
 zmniejszoną lub wyczerpaną sumę ubezpieczenia można
uzupełnić opłacając dodatkową składkę.
Część II ubezpieczenie maszyn elektrycznych od szkód
elektrycznych.
 umożliwiamy ubezpieczenie czynnych i zainstalowanych
na stanowiskach pracy: maszyn, aparatów, silników
i innych urządzeń elektroenergetycznych z wyłączeniem
elektroenergetycznych linii przesyłowych;
 odpowiadamy za szkody powstałych wskutek niewłaściwego
działania prądu elektrycznego tj. w wyniku zwarcia
(spięcia), uszkodzenia izolacji, nadmiernego wzrostu
lub obniżenia napięcia itp. oraz wskutek działania
elektryczności atmosferycznej;
 podstawę obliczenia składki stanowi ogólna moc
znamionowa zainstalowanych urządzeń energetycznych,
wyrażona w kilowatach (KW) lub kilowoltoamperach (kVA),
rodzaj prowadzonej działalności, okres ubezpieczenia
i indywidualna ocena ryzyka.

Ubezpieczenie nie obejmuje m.in.:
Część I
	szkód w maszynach, urządzeniach i aparatach technicznych
zamontowanych pod ziemią, związanych bezpośrednio
z produkcją wydobywczą (kopalnictwem węgla kamiennego,
brunatnego, soli, ropy naftowej, gazu ziemnego, rud żelaza
i metali nieżelaznych);
	szkód wyrządzonych z winy umyślnej lub wskutek rażącego
niedbalstwa;
	szkód powstałych w czasie naprawy maszyn dokonywanej
przez zewnętrzne służby techniczne.
Część II
	elektroenergetycznych linii przesyłowych;
	szkód wyrządzonych z winy umyślnej lub wskutek rażącego
niedbalstwa;
	szkód w miernikach, induktorach oraz w licznikach.
Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
Nie odpowiadamy m.in. za szkody:
Część I
	będące następstwem naturalnego zużycia (starzenia) maszyn;
	spowodowane wadami bądź usterkami ujawnionymi przed
zawarciem ubezpieczenia;
	powstałe w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez
producenta lub przez warsztat naprawczy.
Część II
	mechaniczne, chyba że powstały w następstwie szkody
elektrycznej;
	w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub
przez warsztat naprawczy;
	w bezpiecznikach, wkładkach topikowych bezpieczników
elektrycznych, stycznikach i odgromnikach, żarówkach,
grzejnikach lub lampach, okładzinach, częściach szklanych,
ceramicznych i gumowych, szczotkach, filtrach, sitach, wężach,
łańcuchach, pasach, linach oraz w częściach i materiałach,
które ulegają szybkiemu zużyciu lub z uwagi na swoje
specyficzne funkcje podlegają okresowej wymianie;
	w maszynach elektrycznych, w których – w okresie
bezpośrednio poprzedzającym szkodę – nie przeprowadzono
okresowego badania eksploatacyjnego (oględzin i przeglądu)
stosownie do obowiązujących przepisów.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
 Ubezpieczenie obowiązuje w Polsce, za opłatą dodatkowej składki oraz określeniem dodatkowych warunków istnieje możliwość
rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o inne kraje.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS 9831, NIP 526-025-10-49,
kapitał zakładowy: 86 352 300,00 zł wpłacony w całości, Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa, pzu.pl, infolinia: 801 102 102 (opłata zgodna z taryfą operatora)

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?
Ubezpieczony ma obowiązek:
– podać wszystkie dane, o które zapytujemy przy zawarciu umowy;
– najszybciej, jak to możliwe, poinformować nas o zmianach powstałych w trakcie ubezpieczenia;
– sporządzić i dostarczyć nam wykaz ubezpieczonych maszyn z podaniem ich danych identyfikacyjnych bądź uzgodnić z nami inny sposób
udokumentowania ubezpieczanych maszyn;
– najszybciej, jak to możliwe, powiadomić nas o szkodzie lecz nie później niż 3 dni od momentu, kiedy uzyska wiedzę o zdarzeniu;
– podjęcia współpracy z nami w zbadaniu szkody.
Jak i kiedy należy opłacać składki?
Składkę płaci ubezpieczający. Może to zrobić jednorazowo lub w ratach. Terminy płatności są podane w dokumencie ubezpieczenia.
Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Ochrona ubezpieczenia trwa:
– od daty wskazanej w dokumencie ubezpieczenia, jeśli termin zapłaty składki lub jej pierwszej raty przypada w pierwszym dniu okresu
ubezpieczenia lub później. Jeśli ubezpieczający nie zapłaci składki lub jej raty w terminie możemy wypowiedzieć umowę ze skutkiem
natychmiastowym. W razie braku wypowiedzenia umowy, rozwiązuje się ona z końcem okresu, na który przypadała niezapłacona składka;
– od daty wskazanej w dokumencie ubezpieczenia, jeśli termin zapłaty składki lub jej pierwszej raty przypada przed pierwszym dniem okresu
ubezpieczenia – nie wcześniej niż następnego dnia po zapłaceniu składki lub jej pierwszej raty. Jeśli ubezpieczający nie zapłaci składki
lub jej raty w ustalonym terminie, po jego upływie rozwiążemy umowę.
Ochrona ubezpieczeniowa wygasa m.in.:
– z końcem okresu ubezpieczenia albo, w dniu odstąpienia;
– w dniu, w którym suma ubezpieczenia się wyczerpie;
– w dniu, w którym ubezpieczający otrzyma pisemne wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym;
– z chwilą przeniesienia przedmiotu ubezpieczenia na nabywcę jeśli prawa z umowy ubezpieczenia nie zostały przeniesione;
– po 7 dniach od otrzymania przez ubezpieczającego wezwania do zapłaty kolejnej raty składki – pod warunkiem, że w wezwaniu
poinformowaliśmy go, że ochrona wygaśnie, jeśli ubezpieczający nie zapłaci w tym czasie.
Jak rozwiązać umowę?
Ubezpieczający może odstąpić od umowy zawartej na ponad 6 miesięcy:
– w ciągu 30 dni od jej zawarcia – jeśli jest konsumentem;
– w ciągu 7 dni od jej zawarcia – jeśli jest przedsiębiorcą.
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