Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna zarejestrowana w Polsce
Produkt: Leasing majątkowy
Pełne informacje podane przed zawarciem umowy i informacje umowne podane są w dokumencie ubezpieczenia
oraz w ogólnych warunkach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego 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., ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/114/2012 z dnia 28 marca 2012 r.
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?
Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego należy do działu II, grupa 9 załącznika do „Ustawy o działalności ubezpieczeniowej
i reasekuracyjnej”.
Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
 
ubezpieczamy stacjonarny, przenośny sprzęt elektroniczny
stanowiący własność bądź będący na podstawie tytułu
prawnego w posiadaniu osoby, na rzecz której zawarto
ubezpieczenie, a także w przypadku objęcia ochroną
sprzętu elektronicznego umożliwiamy ubezpieczenie
danych oraz wymiennych nośniki danych jak również
zwiększonych kosztów działalności poniesionych w celu
uniknięcia lub zmniejszenia przerw, zakłóceń w działalności
na skutek szkody materialnej we wskazanym w polisie
sprzęcie elektronicznym;
 
ubezpieczamy sprzęt elektroniczny, który jest sprawny
technicznie i gotowy do eksploatacji, zainstalowany zgodnie
z zaleceniami producenta i wykorzystywany zgodnie
z przeznaczeniem;
 
umożliwiamy ubezpieczenie przenośnego sprzętu
elektronicznego w przypadku objęcia ochroną
ubezpieczeniową sprzętu stacjonarnego;
 
odpowiadamy za szkody materialne (fizyczne) polegające
na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu przedmiotu
ubezpieczenia powstałe w wyniku zaistnienie zdarzeń
losowych w szczególności spowodowane m.in przez
niewłaściwe użytkowanie, błędną obsługę, kradzież
z włamaniem, działania ognia, eksplozję, działanie wody,
wiatru, wady produkcyjne a także za inne nietypowe szkody
w mieniu nie wyłączone w OWU;
 
w odniesieniu do zapasowych kopii danych ochrona
ubezpieczeniowa obejmujemy także transport tych kopii
pomiędzy miejscem ubezpieczenia wskazanym w polisie
a miejscem ich przechowywania;
 
sumę ubezpieczenia ustala ubezpieczający odrębnie dla
każdego przedmiotu wymienionego we wniosku-kwestionariuszu lub wykazie stanowiącym integralna
część polisy;
 
udzielamy ochrony ubezpieczeniowej w granicach sumy
ubezpieczenia nieprzekraczającej wartości przedmiotu
ubezpieczenia, która powinna być określona według wartości
odtworzeniowej przedmiotu ubezpieczenia;
 
zakres ubezpieczenia może zostać rozszerzony,
ograniczony bądź w przypadku sprzętu specjalistycznego
dokładnie sprecyzowany poprzez klauzule dodatkowe
m.in. o szkody powstałe w elektronicznym sprzęcie
przenośnym użytkowanym poza miejscem ubezpieczenia,
zainstalowanym na stałe w pojazdach, czy samolotach,
czy użytkowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;
 
każdorazowa wypłata odszkodowania pomniejsza sumę
ubezpieczenia o wypłaconą kwotę.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
Ubezpieczenie nie obejmuje m.in.:
	szkód spowodowanych przez 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
lub spowodowane działaniem pola magnetycznego;
	szkód powstałych w okresie gwarancyjnym, za które
odpowiedzialny jest producent, serwisant, sprzedawca
lub dostawca;
	szkód spowodowanych zagubieniem lub kradzieżą;
z wyłączeniem szkód powstałych w wyniku kradzieży
z włamaniem i rabunku;
	szkód, którymi są wyłącznie defekty estetyczne, które
nie mają wpływu na pracę sprzętu.
Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
Nie odpowiadamy m.in. za szkody:
	
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 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.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
 Ubezpieczenie obowiązuje w Polsce. W zakresie sprzętu przenośnego za opłatą dodatkowej składki istnieje możliwość rozszerzenia
ochrony ubezpieczeniowej o inne kraje.
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Co należy do obowiązków ubezpieczonego?
Ubezpieczony ma obowiązek m.in.:
– podać wszystkie dane, o które pytamy przy zawarciu umowy;
– najszybciej, jak to możliwe, poinformować nas o zmianach powstałych w trakcie ubezpieczenia;
– dostarczyć nam wykaz ubezpieczanych przedmiotów z charakterystyką (dane identyfikacyjne) oraz wartością zadeklarowaną
do ubezpieczenia (sumą ubezpieczenia);
– przechowywać i eksploatować ubezpieczone mienie zgodnie z zaleceniami i wskazówkami producenta dotyczących utrzymania sprzętu
w dobrym stanie technicznym zapewniającym prawidłową jego eksploatację oraz stosować środki ostrożności w celu uniknięcia szkód;
– utrzymywać w należytym stanie środki zabezpieczenia mienia przed szkodą oraz dołożyć należytej staranności w celu zapewnienia
sprawnego funkcjonowania tych zabezpieczeń;
– w przypadku ubezpieczenia danych – co najmniej raz w tygodniu wykonywać kopie zapasowe danych i przechowywać je w szafie
ogniotrwałej, sejfie lub innej strefie pożarowej;
– w przypadku ubezpieczenia sprzętu elektronicznego – zainstalować i konserwować urządzenia zabezpieczające sprzęt elektroniczny
przed pośrednim działaniem wyładowań elektrycznych w atmosferze i zjawisk pochodnych zgodnie z zaleceniami producentów sprzętu
elektronicznego, urządzeń zabezpieczających i alarmowych;
– 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 ubezpieczonego mienia, 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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