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Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
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Produkt: Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń

Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy ubezpieczenia oraz informacje dotyczące umowy są podane w innych dokumentach.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?

Jest to ubezpieczenie z grupy 9 działu II załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

√ Przedmiotem ubezpieczenia są wyszczególnione w umowie ubezpieczenia 
stacjonarne maszyny i urządzenia będące w posiadaniu Ubezpieczonego, 
zainstalowane w miejscu ubezpieczenia i gotowe do eksploatacji po pozy-
tywnie zakończonym rozruchu próbnym i testach.

√ Ochrona obejmuje szkody rzeczowe wynikające z uszkodzenia lub znisz-
czenia przedmiotu ubezpieczenia, będące bezpośrednim następstwem 
zdarzeń losowych, z wyjątkiem wyraźnie wyłączonych.

√ Ubezpieczenie może uwzględniać, zgodnie z ustaleniami stron, dodatko-
we rozszerzenia zakresu ochrony – np. klauzulę automatycznego pokrycia, 
klauzulę reprezentantów, klauzulę włączenia aktów terroru, ochronę dla 
kosztów pracy w godzinach nadliczbowych i nocnych, w dni ustawowo wol-
ne od pracy oraz dla kosztów frachtu ekspresowego, ochronę dla kosztów 
frachtu lotniczego, ubezpieczenie szkód polegających na wycieku ze zbior-
ników, ochronę ubezpieczeniową dla wykładzin ogniotrwałych i obmurzy 
pieców przemysłowych i kotłów oraz ochronę ubezpieczeniową dla olejów 
smarujących lub czynników chłodniczych.

√ Odrębne sumy ubezpieczenia dla poszczególnych przedmiotów ustala 
Ubezpieczający.

√ Sumy ubezpieczenia wyszczególnione w umowie ubezpieczenia stanowią 
górną granicę odpowiedzialności Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group w 
odniesieniu do poszczególnych kategorii przedmiotów ubezpieczenia.

√ Suma ubezpieczenia dla maszyn i urządzeń, które w dniu zawierania umo-
wy mają nie więcej niż 10 lat, licząc od daty produkcji, odpowiada ich war-
tości odtworzeniowej.

√ Suma ubezpieczenia dla maszyn i urządzeń, która w dniu zawierania umo-
wy mają więcej niż 10 lat, licząc od daty produkcji, odpowiada ich wartości 
rzeczywistej.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie? 

X Produkt nie obejmuje ubezpieczeń obowiązkowych.
X Ubezpieczenie nie obejmuje m.in. maszyn i urządzeń pracujących pod 

ziemią, i urządzeń zamontowanych na sprzęcie pływającym lub statkach 
powietrznych, i urządzeń stanowiących zaplecze budów lub użytkowanych 
na terenie elektrowni jądrowych lub w jakikolwiek sposób związanych z wy-
korzystaniem paliwa jądrowego lub odpadów, materiałów radioaktywnych.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej? 

! Ubezpieczenie nie obejmuje m.in. szkód:
• powstałych w wyniku m.in. pożaru, akcji gaśniczej lub w następstwie 

wyburzenia, rozbiórki, bezpośredniego uderzenia pioruna, zawalenia 
się budynku, zalania, opadów atmosferycznych, uderzenia pojazdu lą-
dowego, działania sił natury tj. powodzi,  huraganu, katastrof natural-
nych;

• wynikłych z winy umyślnej Ubezpieczonego lub osób, z którymi pozo-
staje on we wspólnym gospodarstwie domowym;

• będących skutkiem uszkodzenia lub wadliwego działania systemu lub 
sprzętu komputerowego, programów, danych, nośników danych, dzia-
łania wirusów i robaków komputerowych lub analogicznie działających;

• spowodowanych wadami lub usterkami istniejącymi przed zawarciem 
umowy ubezpieczenia;

• za które, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, odpowie-
dzialne są osoby trzecie: dostawcy, producenci, sprzedawcy, serwisanci, 
spedytorzy, przewoźnicy lub ich podwykonawcy;

• powstałych w wyniku jakiejkolwiek kradzieży, w tym kradzieży z włama-
niem lub rabunku oraz niewyjaśnionego zaginięcia, braków inwentary-
zacyjnych, usiłowania lub dokonania oszustwa lub wyłudzenia;

• o charakterze wyłącznie estetycznym, nieograniczających w żaden spo-
sób funkcjonalności.

! Odpowiedzialność Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group ulega ograni-
czeniu według następujących zasad:
• w razie niedoubezpieczenia, odszkodowanie zmniejsza się proporcjo-

nalnie do stopnia zaniżenia sumy ubezpieczenia;
• od ostatecznej wartości wyliczonego odszkodowania odejmuje się 

franszyzę redukcyjną (wartość określoną kwotowo lub jako procent 
wartości szkody) wskazaną w umowie ubezpieczenia.

! Pozostałe wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności są określone  
w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

√ O ile nie umówiono się inaczej, ubezpieczenie obowiązuje w miejscu ubezpieczenia wskazanym w umowie ubezpieczenia, na obszarze Unii Europejskiej.

Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?

• Ubezpieczający jest zobowiązany do zapłacenia składki ubezpieczeniowej.
• Ubezpieczający i Ubezpieczony mają następujące obowiązki:

• przed zawarciem umowy ubezpieczenia: 
- udzielić zgodnie z prawdą odpowiedzi na zadane przez Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group pytania;

• po zawarciu umowy ubezpieczenia:
- zawiadomić Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group o zmianach okoliczności, o które Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group zapytywało przed zawarciem umowy 

ubezpieczenia;
- utrzymywać ubezpieczone mienie w należytym stanie technicznym i przestrzegać regulacji mających na celu zapobieganie powstaniu szkody, w szczególności: prawa 

budowlanego, przepisów dotyczących ochrony ppoż., normalizacji, certyfikacji, budowy i eksploatacji urządzeń technicznych oraz wykonywania dozoru technicznego 
nad nimi, zaleceń producenta w zakresie montażu, warunków eksploatacji i sposobu użytkowania maszyn i urządzeń;

- umożliwić przedstawicielowi Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group dokonanie lustracji miejsca ubezpieczenia, również po zakończeniu okresu ubezpieczenia, w celu 
prawidłowej likwidacji szkody;

• w razie zgłoszenia roszczenia:
- użyć dostępnych środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów;
- niezwłocznie powiadomić Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group o zajściu zdarzenia lub powstaniu szkody i udzielić przedstawicielom Wiener TU S.A. Vienna In-

surance Group wszelkich wyjaśnień (z podaniem przyczyny, przedmiotu i zakresu szkody, okoliczności powstania oraz szacunkowej jej wartości);
- niezwłocznie powiadomić straż pożarną, policję lub inne służby, jeżeli okoliczności lub rodzaj szkody wymagają obecności tych służb w miejscu jej powstania;
- przygotować na własny koszt zestawienie poniesionych strat i przekazać je do Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group.

Jak i kiedy należy opłacać składki?

Składka może być płatna jednorazowo albo w ratach. Wysokość składki i terminy jej zapłaty Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group określa w dokumencie ubezpieczenia.



Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?

• Ochrona rozpoczyna się od dnia oznaczonego w umowie ubezpieczenia jako początek okresu ubezpieczenia.
• Ochrona kończy się:

• z upływem okresu ubezpieczenia, na jaki umowa została zawarta;
• z chwilą przejścia własności przedmiotu ubezpieczenia na nowego właściciela;
• z dniem odstąpienia przez ubezpieczającego od umowy;
• z chwilą doręczenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym;
• z upływem ostatniego dnia dodatkowego terminu na opłacenie raty składki wyznaczonego w wezwaniu do zapłaty.

Jak rozwiązać umowę?

• Umowa może zostać rozwiązana za porozumieniem stron, na pisemny wniosek Ubezpieczającego.
• Oświadczenie Ubezpieczającego dotyczące rozwiązania umowy powinno być sporządzone na piśmie i dostarczone Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group za potwierdzeniem 

odbioru lub przesłane listem poleconym.


