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Legionowo, 03.01.2016 r.
Omówienie warunków umowy ubezpieczenia
sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania
w ramach programu przeznaczonego dla firm geodezyjnych i kartograficznych
1. Podstawa prawna – ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest w oparciu o OWU sprzętu
elektronicznego ustalone uchwałą nr UZ/432/2007 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń
Spółki Akcyjnej z dnia 26 lipca 2007 r. ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/65/2011 z dnia 21
lutego 2011 r., ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/114/2012 z dnia 28 marca 2012 r.
2. Okres obowiązywania oferty: od 01.01.2016 do 31.12.2016 r. – w tym okresie Ubezpieczający mogą
zawierać roczne umowy ubezpieczenia na warunkach niniejszej oferty.
3. Podstawowy zakres ubezpieczenia sprzętu elektronicznego obejmuje:
możliwość zgłaszania do ubezpieczenia sprzętów eksploatowanych nie dłużej niż 10 lat;
możliwość ubezpiecz. sprzętu w wartości odtworzeniowej, którego wiek nie przekracza 10 lat;
szkody zaistniałe na terytorium RP z zastrzeżeniem, że sprzęt stacjonarny i oprogramowanie
objęte są ochroną wyłącznie w miejscu ubezpieczenia podanym we wniosku;
szkody powstałe wskutek wszystkich zdarzeń losowych o charakterze nagłym i
nieprzewidzianym, m.in. szkód wynikłych z: błędów w obsłudze oraz niewłaściwego
użytkowania, upadku, pożaru, wybuchu, działania wody i wilgoci, błędów popełnionych w trakcie
konstrukcji, produkcji lub montażu, a także wad materiałowych, przepięcia, przetężenia i innych
przyczyn elektrycznych, kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji, akcji ratowniczej, sprzętu
pod gołym niebem, huragan, trzęsienia ziemi. Podstawowy zakres ochrony rozszerzono o kl.
101/1, 103, 104, 141, 142;
szkody zaistniałe wskutek kradzieży z włamaniem z lokalu, rabunku i dewastacji.
Warunkiem odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń jest spełnienie minimalnych wymogów
dotyczących zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, tzn.:
wszystkie okna i inne zewnętrzne otwory w lokalu, w którym znajduje się ubezpieczony
sprzęt, powinny być w należytym stanie technicznym, właściwie osadzone i zamknięte,
wszystkie drzwi zewnętrzne prowadzące do lokalu, w którym znajduje się ubezpieczony
sprzęt, powinny być w należytym stanie technicznym oraz tak skonstruowane, osadzone i
zamknięte, aby ich wyłamanie lub wyważenie nie było możliwe bez użycia siły lub narzędzi, a
otwarcie – bez użycia podrobionych lub dopasowanych kluczy,
jeżeli przepisy wewnętrzne ubezpieczającego/ubezpieczonego nie przewidują bardziej
skutecznych zamknięć, drzwi zewnętrzne prowadzące do lokalu powinny być zamknięte na co
najmniej dwa zamki wielozastawkowe lub jeden posiadający świadectwo kwalifikacyjne
wydane przez uprawniony podmiot chyba, że w lokalu ustanowiono stały dozór albo
wyposażono go w czynne urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe – w takim przypadku drzwi
zewnętrzne prowadzące do lokalu mogą być zamknięte na jeden zamek wielozastawkowy,
przy drzwiach dwuskrzydłowych jedno skrzydło powinno być unieruchomione za pomocą
zasuwy u góry i u dołu od wewnętrznej strony lokalu lub wewnątrz drzwi,
w przypadku noclegu w hotelu pracowników ubezpieczonego lub podmiotów, którym sprzęt
oddano w użytkowanie, istnieje obowiązek oddania mienia do depozyty hotelowego;
szkody powstałe wskutek kradzieży z włamaniem z pojazdu, gdy:
pojazd ten posiada twardy dach (jednolita sztywna konstrukcja),
sprzęt pozostawiony w pojeździe został zamknięty w bagażniku lub w innym schowku,
stanowiącym seryjne wyposażenie pojazdu. Ograniczenie to nie dotyczy przypadku kradzieży
z zamkniętego przedziału pasażerskiego pojazdu, który nie posiada zamykanego przedziału
bagażowego, jeżeli pojazd w chwili zdarzenia był zabezpieczony aktywnym urządzeniem
antywłamaniowym (np. wywołującym alarm),
w chwili kradzieży w godzinach dziennych, między 6.00 a 22.00, pojazd został prawidłowo
zamknięty na klucz,
w chwili kradzieży sprzętu w godzinach nocnych, między godziną 22.00 a 6.00, pojazd został
prawidłowo zamknięty na klucz oraz dodatkowo zaparkowany był na parkingu strzeżonym i
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wyposażony był w aktywne urządzenie antywłamaniowe (np. wywołujące alarm), albo
znajdował się w garażu zamkniętym.
szkody wyrządzone przez pracowników ubezpieczonego oraz osoby trzecie lub ich
pracowników, użytkujące sprzęt za zgodą ubezpieczającego ze zrzeczeniem się prawa regresu
wobec ww. osób. Zrzeczenie się prawa do regresu nie ma zastosowania, gdy osoby te wyrządziły
szkodę umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa (nie dotyczy firm serwisowych i
konserwacyjnych);
szkody spowodowane działalnością kopalni lub zakładu górniczego z limitem 50.000 zł;
szkody zaistniałe podczas transportu realizowanego przez Ubezpieczonego lub osobę, której
sprzęt został oddany w użytkowanie. Zakres ochrony nie obejmuje szkód, za które
odpowiedzialny jest przewoźnik lub spedytor;
możliwość zgłoszenia do ubezpieczenia oprogramowania, w tym zabezpieczonego kluczem
(dodatkowym urządzeniem umożliwiającym prawidłową pracę programu);
zwiększone koszty działalności poniesione wskutek szkody materialnej z limitem
odpowiedzialności w wysokości 5.000 zł (po opłaceniu dodatkowej składki limit ten może zostać
zwiększony do 50.000 zł). Włączenie tego ryzyka oznacza, że ochroną objęte zostały koszty
proporcjonalne (m.in. koszty użytkowania sprzętu zastępczego) oraz nieproporcjonalne: (np.
prowizorycznej naprawy).
4. Rozszerzony zakres ubezpieczenia sprzętu elektronicznego obejmuje:
możliwość włączenia do ubezpieczenia ryzyka kradzieży zwykłej z limitem 50.000 zł:
możliwość włączenia do ubezpieczenia szkód zaistniałych na terenie Europy lub Świata.
5. Do ubezpieczenia została wprowadzona franszyza redukcyjna (kwota, o którą obniżane jest
odszkodowanie) w wysokości: 10% wartości odszkodowania, nie mniej niż 300 zł – dla szkód
powstałych wskutek kradzieży zwykłej, 300 zł – dla pozostałych szkód.
6. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje odpowiedzialności za szkody spowodowane przez:
działania wojenne, wojnę domową, rozruchy, wprowadzenie stanu wojennego lub stanu
wyjątkowego, powstanie zbrojne, rewolucję, konfiskatę lub innego rodzaju przejęcie przedmiotu
ubezpieczenia przez rząd lub inne władze kraju, sabotaż, strajk, lokaut, blokadę, wewnętrzne
zamieszki;
akty terroryzmu przez które rozumie się działania mające na celu wprowadzenie chaosu,
zastraszenie ludności lub dezorganizację życia publicznego dla osiągnięcia określonych skutków
ekonomicznych, politycznych, religijnych, ideologicznych, socjalnych lub społecznych;
trzęsienie ziemi, wybuch wulkanu, trzęsienie dna morskiego, tsunami, huragan, cyklon, tajfun,
tornado;
działanie energii jądrowej, skażenie radioaktywne;
umyślne działanie lub zaniechanie lub rażące niedbalstwo Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego,
chyba że w razie rażącego niedbalstwa zapłata odszkodowania odpowiada w danych
okolicznościach względom słuszności, przy czym za winę osoby prawnej lub jednostki
organizacyjnej niebędącej osobą prawną należy rozumieć winę:
– w przedsiębiorstwach państwowych – dyrektora lub jego zastępców,
– w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych – członków zarządu lub
prokurentów,
– w spółkach komandytowych i komandytowo-akcyjnych – komplementariuszy lub
prokurentów,
– w spółkach jawnych – wspólników lub prokurentów,
– w spółkach partnerskich – partnerów lub członków zarządu lub prokurentów,
– w spółkach cywilnych – wspólników,
– w spółdzielniach, fundacjach i stowarzyszeniach – członków zarządu;
zapadania lub usuwanie się ziemi spowodowane prowadzonymi robotami ziemnymi;
szkody górnicze w rozumieniu Prawa geologicznego i górniczego;
działanie wirusa, programu lub kodu zakłócającego pracę programu, całego komputera, sieci,
niezależnie od przyczyny ich pojawienia się, w tym związanego z Internetem lub korzystaniem z
Internetu.
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Ponadto ubezpieczeniem nie są objęte utracone korzyści, utrata wartości rynkowej, utrata rynku,
zwiększone koszty działalności powstałe w wyniku szkody, straty powstałe wskutek opóźnienia lub
niewypełnienia zobowiązań, utrata kontraktów, rabatów lub licencji oraz kary umowne, kary
pieniężne, grzywny sądowe i administracyjne, podatki, należności publiczne, opłaty manipulacyjne,
odszkodowania o charakterze karnym, koszty procesów, koszty administracyjne, koszty najmu/użycia
przedmiotów zastępczych, szkody pośrednie oraz szkody:
powstałe w okresie gwarancyjnym, za które odpowiedzialny jest producent, serwisant, sprzedawca
lub dostawca,
spowodowane wadami albo usterkami ujawnionymi przed zawarciem umowy ubezpieczenia,
znanymi Ubezpieczającemu lub Ubezpieczonemu niezależnie od tego czy o takich wadach bądź
usterkach wiedział PZU S.A.,
powstałe w czasie naprawy, podczas prób (za wyjątkiem prób dokonywanych w związku z
okresowymi przeglądami i badaniami eksploatacyjnymi) oraz w czasie doświadczeń i
eksperymentów,
będące następstwem naturalnego zużycia (starzenia), przechowywania niezgodnie z wymaganiami
technicznymi lub braku okresowych przeglądów konserwacyjnych, jeżeli obowiązek
przechowywania zgodnie z wymaganiami technicznymi lub przeprowadzania okresowych
przeglądów technicznych należał do Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub osoby trzeciej, której
mienie zostało oddane do użytkowania, chyba że niedopełnienie tego obowiązku nie miało
wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego,
spowodowane zagubieniem lub kradzieżą; z wyłączeniem szkód powstałych w wyniku kradzieży
z włamaniem i rabunku,
powstałe podczas tymczasowego magazynowania lub okresowego wyłączenia z użytkowania
ubezpieczonego sprzętu (nie dotyczy przerw w użytkowaniu w związku z konserwacją,
przeglądem, naprawą),
którymi są wyłącznie defekty estetyczne, które nie mają wpływu na pracę sprzętu,
spowodowane w ubezpieczonym sprzęcie przez uszkodzony lub źle funkcjonujący system
klimatyzacyjny, jeżeli system ten nie został wyposażony w oddzielny system alarmowy, który w
sposób ciągły monitoruje temperaturę i wilgotność pomieszczeń, w których znajduje się
ubezpieczony sprzęt oraz może uruchomić niezależne alarmy optyczne lub akustyczne. Powyższe
wyłączenie dotyczy sprzętu, który z uwagi na specyfikę swojej pracy wymaga stosowania
odpowiednio regulowanych zewnętrznych warunków klimatyzacyjnych (odpowiedniej
temperatury i wilgotności), zgodnie z instrukcją producenta sprzętu,
spowodowane w ubezpieczonym sprzęcie elektronicznym przez pośrednie działanie wyładowań
elektrycznych w atmosferze i zjawisk pochodnych, jeżeli sprzęt ten nie został wyposażony w
urządzenia zabezpieczające przed pośrednim działaniem wyładowań elektrycznych w atmosferze i
zjawisk pochodnych,
w tonerach, wywoływaczach, odczynnikach, środkach gaśniczych i chłodniczych, taśmach
barwiących, filmach, nośnikach dźwięku i obrazu, foliach, nośnikach pisma i obrazu, tarczach
siatkowych, bezpiecznikach, żarówkach, bateriach jednorazowych, filtrach, pomocniczym
oprzyrządowaniu w urządzeniach do rozbijania kamieni nerkowych (poduszka wodna, głowica fal
udarowo-wstrząsowych, elektrody i generator fal uderzeniowych), wymiennych narzędziach oraz
w częściach i materiałach, które z uwagi na swoją funkcję lub warunki pracy ulegają szybkiemu
zużyciu lub podlegają okresowej wymianie,
w lampach i nośnikach obrazu, spowodowane z innego tytułu niż działanie ognia, wody i kradzież
z włamaniem oraz rabunek, chyba że umówiono się inaczej i z tego tytułu opłacono dodatkową
składkę.
7. Postanowienia odmienne i dodatkowe do OWU sprzętu elektronicznego ustalonych uchwałą nr
UZ/432/2007 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 26 lipca 2007
r. ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/65/2011 z dnia 21 lutego 2011 r. ze zmianami
ustalonymi uchwałą nr UZ/114/2012 z dnia 28 marca 2012 r.
Działając na podstawie § 1 ust. 3 OWU strony postanawiają, że:
1) Zakres ochrony, o którym mowa §4 ulega rozszerzeniu o klauzule 101/1, 103, 104, 141, 142.
2) Treść §2 pkt 7) przyjmuje brzmienie: wartość odtworzeniowa – wartość odtworzeniowa brutto (z
podatkiem VAT) stanowiąca cenę zakupu sprzętu będącego bezpośrednim zamiennikiem sprzętu
zgłoszonego do ubezpieczenia, tj. o takich samych parametrach technicznych, tego samego
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3)
4)

5)
6)

7)
8)

9)

rodzaju i wydajności (przywrócenie do stanu przed szkodą bez uwzględniania stopnia zużycia).
Cenę nabycia sprzętu lub oprogramowania, których nie ma już w sprzedaży, ustala się na
podstawie ceny zakupu mienia najbardziej zbliżonego do zgłoszonego do ubezpieczenia, tj. o
podobnych parametrach technicznych, zbliżonego rodzaju i wydajności (cena każdorazowo jest
ustalona u dystrybutora danego sprzętu, również w momencie powstania szkody). Wartość
odtworzeniowa uwzględnia również koszty transportu, montażu, demontażu, cła oraz innych
opłat, o ile zostały zgłoszone do ubezpieczenia;
Umowa ubezpieczenia może obejmować w wartości odtworzeniowej sprzęt oraz oprogramowanie,
których wiek nie przekracza 10 lat.
Zmianie ulegają wymogi w zakresie bezpieczeństwa przeciwkradzieżowego, o których mowa w
§2 pkt 10): Warunkiem odpowiedzialności za ryzyko kradzieży z włamaniem z lokalu, w którym
przechowywany jest sprzęt, powinno być spełnienie minimalnych wymogów dotyczących
zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, tzn.:
wszystkie okna i inne zewnętrzne otwory w lokalu, w którym znajduje się ubezpieczony
sprzęt, powinny być w należytym stanie technicznym, właściwie osadzone i zamknięte,
wszystkie drzwi zewnętrzne prowadzące do lokalu, w którym znajduje się ubezpieczony
sprzęt, powinny być w należytym stanie technicznym oraz tak skonstruowane, osadzone i
zamknięte, aby ich wyłamanie lub wyważenie nie było możliwe bez użycia siły lub narzędzi, a
otwarcie – bez użycia podrobionych lub dopasowanych kluczy,
jeżeli przepisy wewnętrzne ubezpieczającego/ubezpieczonego nie przewidują bardziej
skutecznych zamknięć, drzwi zewnętrzne prowadzące do lokalu powinny być zamknięte na co
najmniej dwa zamki wielozastawkowe lub jeden posiadający świadectwo kwalifikacyjne
wydane przez uprawniony podmiot chyba, że w lokalu ustanowiono stały dozór albo
wyposażono go w czynne urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe – w takim przypadku drzwi
zewnętrzne prowadzące do lokalu mogą być zamknięte na jeden zamek wielozastawkowy,
przy drzwiach dwuskrzydłowych jedno skrzydło powinno być unieruchomione za pomocą
zasuwy u góry i u dołu od wewnętrznej strony lokalu lub wewnątrz drzwi,
w przypadku noclegu w hotelu pracowników ubezpieczonego lub podmiotów, którym sprzęt
oddano w użytkowanie, istnieje obowiązek oddania mienia do depozyty hotelowego;
Z treści §3 zostaje wykreślony ust. 3 (warunek możliwości ubezpieczenia sprzętu przenośnego
przy jednoczesnym ubezpieczeniu sprzętu stacjonarnego);
Z treści §5 ust. 1 zostaje wykreślony pkt 7) (szkody górnicze). Jednocześnie do §7 zostaje dodany
ust. 10 w brzmieniu: limit odpowiedzialności z tytułu zdarzeń zaistniałych wskutek szkód
górniczych w rozumieniu Prawa geologicznego i górniczego wynosi 50.000 zł.
Do treści §6 ust. 5 zostaje włączone zdanie dodatkowe: Zasady proporcjonalnego obniżenia
odszkodowania nie stosuje się, jeśli niedubezpieczenie nie przekracza 20%;
Do treści § 9 ust. 1 zostaje włączony:
pkt c) uszkodzenie, zniszczenie, utrata w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku
urządzeń pomocniczych (np. klucza) uniemożliwiających korzystanie z oprogramowania albo
zapisanie lub odczytanie zgromadzonych na nośnikach danych,
Zmianie ulega treść klauzuli 101/1, przyjmuje ona brzmienie:
Klauzula 101/1
Ubezpieczenie sprzętu przenośnego (w tym telefonów komórkowych)
Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych
warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż PZU SA rozszerza zakres ochrony
ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialność za szkody powstałe w elektronicznym sprzęcie
przenośnym (również w telefonach komórkowych) użytkowanym lub przechowywanym poza
miejscem ubezpieczenia określonym w polisie. Umowa obejmuje szkody zaistniałe na skutek
kradzieży z włamaniem i rabunku z lokalu, w którym przechowywany był sprzęt (siedziba firmy,
biuro lub inny lokal nie wskazany we wniosku jako miejsce ubezpieczenia). W przypadku
kradzieży z włamaniem ubezpieczonych przedmiotów z pojazdu, PZU SA odpowiada tylko wtedy
gdy:
pojazd ten posiada twardy dach (jednolita sztywna konstrukcja),
sprzęt pozostawiony w pojeździe został zamknięty w bagażniku lub w innym schowku,
stanowiącym seryjne wyposażenie pojazdu. Ograniczenie to nie dotyczy przypadku kradzieży
z zamkniętego przedziału pasażerskiego pojazdu, który nie posiada zamykanego przedziału

2016-geod-warunki-elektr.doc

Strona 4 z 6

05-120 Legionowo, ul. Husarska 15/10, NIP 536-100-49-15, REGON 016074121, zezwolenie KNF 1539/08
tel./fax (0-22) 784 58 61, kom. 608 488 889, www.geabroker.pl, e-mail: majka.rokoszewska@geabroker.pl

bagażowego, jeżeli pojazd w chwili zdarzenia był zabezpieczony aktywnym urządzeniem
antywłamaniowym (np. wywołującym alarm),
w chwili kradzieży w godzinach dziennych, między 6.00 a 22.00, pojazd został prawidłowo
zamknięty na klucz,
w chwili kradzieży sprzętu w godzinach nocnych, między godziną 22.00 a 6.00, pojazd został
prawidłowo zamknięty na klucz oraz dodatkowo zaparkowany był na parkingu strzeżonym i
wyposażony był w aktywne urządzenie antywłamaniowe (np. wywołujące alarm), albo
znajdował się w garażu zamkniętym.
PZU SA odpowiada za szkody objęte ubezpieczeniem OC komunikacyjnym sprawcy szkody z
zachowaniem prawa regresu do sprawcy szkody. Ochroną nie są objęte szkody zaistniałe podczas
transportu realizowanego za pośrednictwem firm kurierskich i spedycyjnych. W każdym
przypadku utraty sprzętu (w tym również telefonów) w wyniku kradzieży z włamaniem lub
rabunku Ubezpieczony ponosi udział własny w wysokości ustalonej w polisie.
10) Zmianie ulega treść klauzuli 103, przyjmuje ona brzmienie:
Zrzeczenie się prawa do regresu
Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych
warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż PZU SA zrzeka się swoich praw do regresu z
tytułu szkody w sprzęcie elektronicznym wobec pracowników ubezpieczonego oraz osób trzecich
lub ich pracowników, użytkujących ubezpieczony sprzęt za zgodą ubezpieczającego. Zrzeczenie
się prawa do regresu nie ma zastosowania, gdy osoby te wyrządziły szkodę umyślnie lub wskutek
rażącego niedbalstwa. Klauzula ta nie dotyczy firm serwisowych i konserwacyjnych.
11) Zmianie ulega treść klauzuli 104, przyjmuje ona brzmienie:
Tymczasowe magazynowanie lub chwilowa przerwa w eksploatacji sprzętu
Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych
warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż PZU SA rozszerza zakres ochrony
ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialność za szkody z tytułu utraty lub uszkodzenia sprzętu
elektronicznego, który wcześniej sprawny technicznie i eksploatowany pozostaje chwilowo nie
użytkowany lub tymczasowo magazynowany. PZU SA nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt
magazynowany w celach handlowych lub najmu lub leasingu.
12) Do umowy może zostać włączona klauzula kradzieży zwykłej w treści :
Klauzula kradzieży zwykłej
Z zastrzeżeniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i za opłatą
dodatkowej składki ubezpieczeniowej ustala się, co następuje:
1) zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody w mieniu powstałe na skutek kradzieży zwykłej;
2) w rozumieniu niniejszej klauzuli kradzież zwykła oznacza zabór w celu przywłaszczenia
cudzej rzeczy ruchomej bez użycia przemocy lub groźby jej użycia wobec osoby bądź
doprowadzenia osoby do stanu nieprzytomności lub bezbronności;
3) ubezpieczający lub ubezpieczony jest zobowiązany:
a) zachować należytą staranność w celu zabezpieczenia mienia przed kradzieżą zwykłą,
b) o ile to jest możliwe, niezwłocznie – nie później niż w ciągu 4 godzin od chwili zdarzenia
lub podjęcia wiadomości o nim – powiadomić o zdarzeniu policję z podaniem okoliczności
zdarzenia oraz danych przedmiotu i wysokości szkody;
4) limit odpowiedzialności z tytułu ryzyka objętego niniejszą klauzulą wynosi 50.000 PLN na
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;
5) franszyza redukcyjna wynosi 10% wartości odszkodowania, nie mniej niż 300 PLN.
13) Umowa ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność za zwiększone koszty działalności
(proporcjonalne i nieproporcjonalne), poniesione wskutek szkody materialnej z limitem
odpowiedzialności w wysokości 5.000 zł. Po opłaceniu dodatkowej składki, limit ten może zostać
zwiększony do wysokości 50.000 zł. Zakres ochrony obejmuje m.in.:
koszty użytkowania sprzętu zastępczego,
koszty dzierżawy, leasingu lub najmu urządzeń zastępczych,
koszty zastosowania zamiennych procesów roboczych i metod operacyjnych,
dodatkowe koszty pracy, w szczególności godziny nadliczbowe, dodatki za pracę w nocy,
niedziele i święta, koszty zatrudnienia dodatkowych pracowników na okres do momentu
przywrócenia normalnego toku działalności, zatrudnienia dodatkowego personelu oraz
zastosowania zewnętrznych mocy produkcyjnych lub usług,
koszty jednorazowego przeprogramowania,
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koszty adaptacji sprzętu,
koszty prowizorycznej naprawy ubezpieczonego sprzętu do wysokości sumy ubezpieczenia
podanej w wykazie do umowy ubezpieczenia sprzętu od szkód materialnych,
oraz dodatkowo:
koszty przeniesienia mienia objętego ochroną ubezpieczeniową do innej lokalizacji,
koszty użytkowania obcych pomieszczeń (lokali), budynków i działek,
koszty poinformowania klientów o adresie nowego lub zastępczego lokalu w sposób
zwyczajowo przyjęty,
koszty naprawy zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku kradzieży z włamaniem
zabezpieczeń lokalu łącznie z kosztami usunięcia uszkodzeń ścian, stropów, dachów, okien,
drzwi i instalacji systemów alarmowych. Zakres ochrony obejmuje koszty związane z
dokonaną lub usiłowaną kradzieżą z włamaniem i/lub rabunkiem.
14) Franszyza redukcyjna wynosi: 10% wartości odszkodowania nie mniej niż 300 zł dla szkód
spowodowanych kradzieżą zwykłą, pozostałe szkody 300 zł. Nie ma zastosowania franszyza
redukcyjna, o której mowa w treści kl. 101/1
Jednocześnie przypominam, że w myśl udzielonego Brokerowi pełnomocnictwa Ubezpieczony powinien na
bieżąco informować Brokera o zaistniałych szkodach lub zdarzeniach mogących powodować powstanie
roszczenia oraz wszelkich zmianach mających wpływ na ocenę ryzyka, m.in. o:
1. zmianach danych teleadresowych i rejestracyjnych (nr NIP, REGON) Ubezpieczającego oraz
Ubezpieczonego,
2. zmianach struktury własnościowej firm nieposiadających osobowości prawnej,
3. zawieszeniu lub likwidacji działalności gospodarczej,
4. zmianach własności zgłaszanego do ubezpieczenia mienia, w tym sprzedaży/przewłaszczenia lub innej
umowy o podobnym charakterze,
5. zmianach miejsca ubezpieczenia wskazanego we wniosku – dot. sprzętu stacjonarnego oraz oprogram.,
6. zmianach dotyczących zabezpieczeń przeciwogniowych i przeciwkradzieżowych w lokalach, w
których przechowywany jest sprzęt,
7. zmianach dotyczących zabezpieczeń przeciwkradzieżowych w środkach transportu, w których
pozostawiany jest sprzęt,
8. rozpoczęciu korzystania ze sprzętu przenośnego poza terytorium RP,
9. pozostawienia bez nadzoru i wyłączeniu z eksploatacji lokali, w których prowadzona jest działalność,
przez okres dłuższy niż 30 dni.
Z poważaniem

Maria Rokoszewska
Broker ubezpieczeniowy
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