Ubezpieczenie utraty zysku w następstwie
uszkodzeń maszyn
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 utraty zysku w następstwie uszkodzeń maszyn 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.
i zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. oraz ze zmianami ustalonymi uchwałą
nr UZ/215/2018 z dnia 6 lipca 2018 r.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego należy do działu II, grupa 9 załącznika do „Ustawy o działalności ubezpieczeniowej
i reasekuracyjnej”.
Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
 
Ubezpieczeniem objęty jest przewidywany zysk możliwy
do uzyskania z tytułu wytwarzania produktów lub sprzedaży
towarów i usług, w sytuacji gdy prowadzona działalność
gospodarcza zostanie przerwana lub zakłócona na skutek
szkody w ubezpieczonych maszynach;
 
suma ubezpieczenia określona jest w umowie ubezpieczenia
i stanowi górna granicę odpowiedzialności w odniesieniu
do przedmiotu ubezpieczenia, dla którego została ustalona;
 
w granicach sumy ubezpieczenia, pokryte zostaną
zwiększone koszty działalności poniesione w celu uniknięcia
lub zminimalizowania spadku obrotu;
 
suma ubezpieczenia obejmuje wartość przewidywanego
zysku, długość okresu odszkodowawczego, tendencje
rozwojowe firmy, inflację i uwarunkowania rynkowe, które
mogą wystąpić i wpłynąć na wyniki tej działalności;
 
każda wypłata odszkodowania powoduje zmniejszenie sumy
ubezpieczenia o wypłaconą kwotę;
 
w odniesieniu do poszczególnych maszyn lub szkód mogą
zostać ustalone limity odpowiedzialności, do których
wysokości ponoszona będzie odpowiedzialność.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
Ubezpieczenie nie obejmuje m.in.:
	podatku VAT, podatku akcyzowego i opłat celnych;
	zysków i kosztów pochodzących z inwestycji kapitałowych,
operacji giełdowych lub ze źródeł innych niż prowadzona
przez Ubezpieczonego działalność gospodarcza;
	niemożności ściągnięcia należności w rezultacie utraty
dokumentów księgowych;
	utraty danych zapisanych elektronicznie lub utraty nośników
danych;
	zawieszenia, wycofania, anulowania lub upływu terminu
ważności umowy leasingu, koncesji, licencji lub zamówienia,
które nastąpiło po dniu, w którym dotknięta szkodą maszyna
została odtworzona i doprowadzona do stanu gotowości
do pracy.
Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
Nie odpowiadamy m.in. za szkody:
	
za które PZU SA nie ponosi odpowiedzialności na podstawie
ogólnych warunków ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń;
	
objęte ochroną ubezpieczeniową na podstawie klauzul
dodatkowych wprowadzonych do ogólnych warunków
ubezpieczenia;
	
wskutek braku wystarczających funduszy Ubezpieczonego
niezbędnych do naprawy lub odtworzenia mienia w jak
najszybszym trybie, także w przypadku, gdy wynika to
z ograniczenia odszkodowania na podstawie ogólnych
warunków ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń;
	
wskutek przerw lub zakłóceń w prowadzonej działalności
gospodarczej nastąpi z przyczyn innych niż szkoda
w maszynach objętych ubezpieczeniem;
	
z tytułu kar i odszkodowań, do których będziesz
zobowiązany w przypadku nie wywiązania się ze zobowiązań
na skutek zaistniałej szkody w maszynach.

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:
– podać wszystkie dane, o które zapytujemy przy zawarciu umowy;
– utrzymywać ubezpieczone maszyny w dobrym stanie technicznym i podejmować środki ostrożności w celu zapobiegania szkodom
w ubezpieczonych maszynach oraz możliwym zakłóceniom lub przestojom w prowadzonej działalności;
– prowadzić dokumentację techniczno-ruchową ubezpieczonych maszyn i przestrzegać zawartych w niej zapisów;
– prowadzić staranny dobór pracowników, organizować pracę zgodnie z ich kwalifikacjami oraz sprawować nad nimi kontrolę;
– stosować się do wszystkich ustawowych wymagań, zaleceń i nakazów dokonanych przez władze;
– stosować się do wymagań i zaleceń producentów maszyn;
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– stosować się do wszystkich uzasadnionych zaleceń PZU SA, mających na celu zapobieganie szkodom oraz możliwym zakłóceniom lub
przerwom w działalności;
– prowadzić księgi rachunkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz chronić dokumentację finansową w celu minimalizacji ryzyka jej
zniszczenia albo zgubienia;
– najszybciej, jak to możliwe, poinformować nas o zmianach powstałych w trakcie ubezpieczenia;
– 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 lub limit odpowiedzialności się wyczerpie w odniesieniu wyłącznie do przedmiotu ubezpieczenia lub
zdarzeń (ryzyk), dla których ustalony był taki limit;
– wraz z wygaśnięciem ochrony ubezpieczeniowej z umowy ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń;
– w dniu, w którym ubezpieczający otrzyma pisemne wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym;
– 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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