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Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna zarejestrowana w Polsce
Produkt: PZU Ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowlano-montażowych
(CAR/EAR)
Pełne informacje podane przed zawarciem umowy i informacje umowne podane są w dokumencie ubezpieczenia
oraz w ogólnych warunkach ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowlano-montażowych (CAR/EAR) ustalonych uchwałą
Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/415/2008 z dnia 21 sierpnia 2008 roku ze zmianami
ustalonymi uchwałą nr UZ/16/2009 z dnia 15 stycznia 2009 roku, uchwałą nr UZ/65/2011 z dnia 21 lutego 2011 roku
i uchwałą nr UZ/114/2012 z dnia 28 marca 2012 roku oraz uchwałą nr UZ/430/2015 Zarządu PZU SA 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?
Ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowlano-montażowych (CAR/EAR) należy do działu II, grupa 7 załącznika do „Ustawy
o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej”.
Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

Umowa obejmuje wyłącznie elementy produktu wybrane
przez Klienta.
Dział I ubezpieczenie szkód rzeczowych (ubezpieczenie
mienia)
 ubezpieczamy prace budowlano-montażowe, sprzęt, narzędzia
i wyposażenie oraz zaplecze budowy, maszyny budowlane
(z wyłączeniem sprzętu pływającego i statków powietrznych), inne
mienie wskazane w umowie ubezpieczenia;
 dodatkowo odpowiadamy za szkody powstałe wskutek
akcji ratowniczej prowadzonej w związku z wypadkami
ubezpieczeniowymi objętymi umową, zanieczyszczenia lub skażenia
ubezpieczonego mienia;
 sumę ubezpieczenia ustala ubezpieczający i określona jest
oddzielnie dla poszczególnych kategorii mienia i może odpowiadać
całkowitej wartości mienia albo być niezależna od całkowitej
wartości mienia np. ustalana według wartości odtworzeniowej
na dzień zgłoszenia ubezpieczenia lub przypuszczalnej
maksymalnej szkody;
 udzielamy ochrony ubezpieczeniowej w granicach sumy
ubezpieczenia;
 w ramach sumy ubezpieczenia mogą być wyodrębnione limity
odpowiedzialności dla poszczególnych kategorii mienia lub szkód
danego rodzaju.

Ubezpieczenie nie obejmuje m.in.:
	utraconych korzyści;
	utraty wartości rynkowej, utraty rynku, utraty przychodu, utraty
dochodu, utraty zysku, zwiększonych kosztów działalności
powstałych w wyniku szkody, strat powstałych wskutek opóźnienia
lub niewypełnienia zobowiązań, utraty kontraktów, rabatów lub
licencji oraz kar umownych, kar pieniężnych, grzywien sądowych
i administracyjnych, podatków, należności publicznoprawnych, opłat
manipulacyjnych, odszkodowań o charakterze karnym, kosztów
procesu, kosztów administracyjnych, szkód pośrednich;
szkód powstałych poza okresem ubezpieczenia;
	szkód wyrządzonych umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa;
	szkód związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem
umowy (oc kontraktowa);
	skażenia lub zanieczyszczenia środowiska (gleby, powietrza, wody);
	częściowego lub całkowitego przerwania wykonywania prac
budowlano-montażowych z innej przyczyny niż powstanie szkody
objętej ochroną ubezpieczeniową na podstawie OWU;
	szkód górniczych w rozumieniu prawa geologicznego i górniczego;
	szkód powstałych w aktach, planach, projektach, rysunkach,
specyfikacjach, rachunkach, asygnatach, dokumentacji
kontraktu, papierach wartościowych, wartościach pieniężnych,
kartach płatniczych;
	szkód powstałych podczas rozruchu gorącego, prób lub testów;
	szkód powstałych w wyniku erozji, korozji, kawitacji, procesów
oksydacyjnych (utlenienia), przywierania osadów oraz naturalnego
zużycia, pogarszania się jakości lub starzenia się ubezpieczonego
mienia w związku z jego normalną eksploatacją w mieniu dotkniętym
tymi procesami;
	szkody nie będącej szkodą na osobie lub szkodą rzeczową (czyste
straty finansowe);
	szkód wyrządzonych w związku z wprowadzeniem do obrotu
produktów.

Dział II ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
 ubezpieczeniem obejmujemy odpowiedzialność cywilną wobec osób
trzecich za szkody będące następstwem czynu niedozwolonego
(odpowiedzialność cywilna deliktowa) w związku z realizacją prac
budowlano-montażowych oraz posiadanym i wykorzystywanym
do realizacji prac mieniem;
 suma gwarancyjna określona jest w umowie ubezpieczenia
i stanowi górną granicę odpowiedzialności w odniesieniu
do wszystkich wypadków w okresie ubezpieczenia;
 w ramach sumy gwarancyjnej mogą być ustalone limity kwotowe
z tytułu: jednego wypadku, ryzyk określonych w klauzulach,
określonego rodzaju;
 każdorazowa wypłata odszkodowania pomniejsza sumę
gwarancyjną o wypłaconą kwotę;
 sumę gwarancyjną można uzupełnić lub podwyższyć opłacając
dodatkową składkę;
 należne odszkodowanie jest pomniejszane o udział własny
wskazany w polisie.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
Nie odpowiadamy m.in. za szkody:
Dział I
	wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez
kierownika budowy, chyba że w razie rażącego niedbalstwa
zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach
względom słuszności;
	spowodowane błędami projektowymi;
	w odniesieniu do obiektu budowlanego – stanowiące koszty wymiany,
naprawy lub poprawienia wadliwego materiału, w tym obejmujące
również wartość tego materiału, lub wadliwego wykonania tego
obiektu, z wyjątkiem szkód wyrządzonych wskutek wypadku
ubezpieczeniowego spowodowanego takim wadliwym materiałem
lub wadliwym wykonaniem i powstałych w ubezpieczonym mieniu lub
jego części, wolnych od takich wad;
	w odniesieniu do obiektu montażowego – spowodowane wadami
materiałowymi, odlewniczymi lub wadliwym wykonaniem tego
obiektu, z wyjątkiem szkód spowodowanych błędami popełnionymi
podczas prac montażowych w miejscu ubezpieczenia;
	powstałe wskutek nieosiągnięcia zadanych parametrów lub wydajności;
	powstałe wskutek kradzieży mienia lub stwierdzenia niedoboru
z innych przyczyn, z wyjątkiem szkód powstałych w wyniku kradzieży
z włamaniem lub rabunku.
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Dział II
	powstałe w okresie konserwacji i gwarancji;
	w mieniu istniejącym na terenie budowy lub w jego bezpośrednim
sąsiedztwie w dniu rozpoczęcia realizacji prac budowlano-montażowych, stanowiącym własność lub będącym w pieczy,
przechowaniu lub pod kontrolą Ubezpieczającego, Ubezpieczonego,
zleceniodawcy/inwestora, wykonawców, podwykonawców lub
innych podmiotów biorących udział w realizacji prac budowlano-montażowych ubezpieczonych na podstawie Rozdziału I OWU;
	wyrządzone pracownikom lub innym osobom zatrudnionym (w tym
w oparciu o umowę cywilnoprawną) przez Ubezpieczającego
lub Ubezpieczonego, a także osobom ich reprezentującym oraz
członkom ich rodzin;
	powstałe wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania
zobowiązania, w tym powstałe po wykonaniu prac budowlano-montażowych lub włączeniu ich do eksploatacji, wynikające z ich
wadliwego wykonania;
	za które Ubezpieczony jest odpowiedzialny wskutek
rozszerzenia odpowiedzialności cywilnej w stosunku do zakresu
odpowiedzialności wynikającej z obowiązujących przepisów prawa
lub też w wyniku umownego przejęcia odpowiedzialności cywilnej
osoby trzeciej;
	spowodowane wibracjami, usunięciem lub osłabieniem elementów
nośnych, podpór lub nośności gruntu.

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

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?
Ubezpieczony ma obowiązek m.in.:
– podać wszystkie dane, o które zapytujemy przy zawarciu umowy;
– najszybciej, jak to możliwe, poinformować nas o zmianach powstałych w trakcie ubezpieczenia;
– przestrzegać przepisów o ochronie przeciwpożarowej, przepisów o ochronie osób i mienia, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów o normalizacji
i certyfikacji, przepisów o budowie i eksploatacji urządzeń technicznych oraz wykonywaniu dozoru technicznego nad tymi urządzeniami, przepisów
o wykonywaniu nadzoru urbanistyczno-budowlanego;
– stosować się do zaleceń, wymogów, decyzji organów administracji państwowej i samorządowej w zakresie bezpieczeństwa prowadzonej działalności;
– utrzymywać w należytym stanie technicznym mienie , pomieszczenia budynki, budowle, zaplecza budowy, sprzęt, narzędzia, wyposażenie, maszyny budowlane,
eksploatuj mienie zgodnie z przeznaczeniem, zaleceniami producenta i dostawcy;
– 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;
– zabezpieczyć możność dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych za szkodę.

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 nie wcześniej jednak niż z chwilą roz¬poczęcia prac budowlano-montażowych lub zakończenia wyładunku
mienia objętego ochroną ubezpieczeniową na terenie budowy, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpiło wcześniej;
– 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 odniesieniu do prac budowlano-montażowych z chwilą ich ostatecznego odbioru przez zleceniodawcę/inwestora potwierdzonego podpisaniem końcowego
protokołu zdawczo-odbiorczego lub z chwilą rozpoczęcia eksploatacji (użytkowania) w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpiło wcześniej;
– w odniesieniu do mienia używanego będącego przedmiotem prac budowlano-montażowych w zakresie szkód powstałych w bezpośrednim związku
z przeprowadzeniem rozruchu gorącego, prób lub testów – z chwilą rozpoczęcia wyżej wymienionych czynności;
– w odniesieniu do sprzętu, narzędzi, wyposażenia i zaplecza budowy oraz maszyn budowlanych – z chwilą zakończenia załadunku tego mienia na środek
transportu w celu jego usunięcia z terenu budowy lub, jeśli jego usunięcie odbywa się bez użycia środka transportu, z chwilą opuszczenia przez to mienie
terenu budowy;
– w przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – w dniu, w którym suma gwarancyjna się wyczerpie;
– w przypadku ubezpieczenia szkód rzeczowych (ubezpieczenie mienia) – wraz z wyczerpaniem sumy ubezpieczenia w odniesieniu do mienia ubezpieczonego
w systemie na pierwsze ryzyko lub wraz z wyczerpaniem limitu odpowiedzialności na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia
w odniesieniu wyłącznie do mienia lub szkód danego rodzaju, dla których ustalony został w umowie ubezpieczenia taki limit;
– 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.

801 102 102 (opłata zgodna z taryfą operatora)

PZU SA 6M11

