Ubezpieczenie maszyn i sprzętu budowlanego
od uszkodzeń
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 i sprzętu budowlanego od uszkodzeń 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. i uchwałą nr UZ/114/2012 z dnia 28 marca 2012 r., ustalonych 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 i sprzętu budowlanego od uszkodzeń należy do działu II, grupa 8 załącznika do „Ustawy
o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej”.
Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
 
ubezpieczamy maszyny, użytkowane zgodnie
z ich przeznaczeniem w związku z prowadzoną
działalnością gospodarczą;
 
ubezpieczeniem objęte są maszyny: w czasie ruchu
i postoju, montażu albo demontażu, zgłoszone
do ubezpieczenia, użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem
w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,
które przeszły próby i testy, są sprawne oraz posiadają
wymagane atesty, aprobaty, pozwolenia, certyfikaty, badania
techniczne, dokumentację techniczno-ruchową;
 
ubezpieczamy maszyny od szkód powstałych z przyczyn
nagłych, nieprzewidzianych i niezależnych od woli
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, o ile przyczyna nie
została wyłączona z zakresu ubezpieczenia;
 
suma ubezpieczenia maszyn ustala ubezpieczający i powinna
odpowiadać wartości odtworzeniowej albo wartości
księgowej brutto;
 
każdorazowa wypłata odszkodowania pomniejsza sumę
ubezpieczenia utraconej, uszkodzonej albo zniszczonej
maszyny o wypłaconą kwotę;
 
zmniejszoną lub wyczerpaną sumę ubezpieczenia można
uzupełnić opłacając dodatkową składkę.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
Ubezpieczenie nie obejmuje m.in.:
	maszyn pracujących pod powierzchnią ziemi;
	maszyn pływających, maszyn pracujących na sprzęcie
pływającym oraz na pojazdach szynowych;
	samochodów osobowych, osobowo-ciężarowych, ciężarowych
o nadwoziu osobowym;
	sprzętu elektronicznego wraz z oprogramowaniem
i bazami danych, sprzętu optycznego, wykorzystywanego
do prac budowlanych;
	części zapasowych do maszyn, materiałów eksploatacyjnych
i pomocniczych nie związanych bezpośrednio
z pracami budowlanymi;
	mienia osobistego pracowników, dokumentacji dotyczącej
budowy, wartości pieniężnych, opakowań, mienia innego
nie zgłoszonego do ubezpieczenia.
Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
Nie odpowiadamy m.in. za szkody:
	
spowodowane awarią mechaniczną lub elektryczną,
zamarznięciem płynów chłodzących lub innych płynów,
zatarciem części spowodowane 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;
	
w maszynach podlegających obowiązkowi rejestracji, chyba
że szkody takie powstały na placu budowy;
	
w czasie transportu maszyn:
powstałe wskutek wypadku środka transportowego,
– 
jeżeli wypadek został spowodowany jego złym
stanem technicznym,
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,
powstałe podczas kierowania środkiem transportu
– 
przez osobę, która znajdowała się pod wpływem
środków farmaceutycznych lub leków, po użyciu których
przeciwwskazane jest kierowanie środkami transportu,
powstałe w wyniku niewłaściwego załadowania lub
– 
opakowania, niezgodnego z obowiązującymi normami lub
zwyczajami lub braku opakowania ubezpieczonych maszyn;
	
spowodowane kradzieżą maszyn, z wyjątkiem kradzieży
z włamaniem oraz rabunku lub ich usiłowania, za które PZU SA
w ramach niniejszych OWU ponosi odpowiedzialność;
	
spowodowane zaginięciem oraz szkody wykryte dopiero
podczas inwentaryzacji lub rutynowych przeglądów;
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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;
	
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.
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;
– we własnym zakresie i na własny koszt utrzymywać ubezpieczone maszyny w dobrym stanie technicznym, przestrzegać zasad
przechowywania maszyn, prowadzić dokumentację techniczno-ruchową ubezpieczonych maszyn, stosować się do wymagań i zaleceń
producenta 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 ustalonym 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 własności przedmiotu ubezpieczenia, jeżeli nie dokonano przeniesienia praw z umowy ubezpieczenia na nabywcę;
– 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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