Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk
dla klienta korporacyjnego
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 mienia od wszystkich ryzyk dla klienta korporacyjnego ustalonych uchwałą
Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/432/2007 z dnia 26 lipca 2007 roku ze zmianami
ustalonymi uchwałą nr UZ/65/2011 z dnia 21 lutego 2011 roku oraz ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/135/2012
z dnia 13 kwietnia 2012 roku i uchwałą nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 roku oraz uchwałą nr UZ/215/2018 z dnia
6 lipca 2018 r.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk dla klienta korporacyjnego należy do działu II, grupa 8 załącznika do „Ustawy
o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej”.
Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
 Ubezpieczamy wskazane w polisie mienie stanowiące
własność bądź będące w posiadaniu osoby, na rzecz
której zawarto ubezpieczenie, na podstawie innego tytułu
prawnego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą
m.in. mienie osób trzecich, mienie najmowane, mienie
osobiste pracowników;
 ubezpieczamy mienie znajdujące się w miejscu określonym
w umowie ubezpieczenia, a mienie osobiste pracowników
ponadto w każdym miejscu pracy zawodowej wykonywanej
przez pracownika, z wyłączeniem sytuacji kiedy mienie to
znajduje się w miejscu zamieszkania pracownika;
 odpowiadamy za szkody powstałe w wyniku zaistnienia
zdarzeń losowych a także za inne nietypowe szkody w mieniu
nie wyłączone w OWU;
 zakres ubezpieczenia może zostać rozszerzony o ochronę
wartości pieniężnych podczas wykonywania ich transportu
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i szkody powstałe m.in.
w wyniku rabunku, zniszczenia lub uszkodzenia środka
transportu w wyniku wypadku, pożaru, uderzenia pioruna
lub wybuchu;
 sumę ubezpieczenia określa Ubezpieczający i w zależności od
kategorii mienia może ona odpowiadać całkowitej wartości
mienia albo być niezależna od całkowitej wartości mienia;
 po wypłacie odszkodowania: przy ubezpieczeniu na podstawie
całkowitej wartości mienia np. budynku – suma ubezpieczenia
nie jest pomniejszana o wypłacone odszkodowanie; przy
ubezpieczeniu, w którym suma ubezpieczenia ustalana jest
niezależnie od całkowitej wartości mienia np. nakładów
adaptacyjnych – suma ubezpieczenia jest pomniejszana
o wypłacone odszkodowanie.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
Ubezpieczenie nie obejmuje m.in.:
	budynków i budowli przeznaczonych do rozbiórki wraz ze
znajdującym się w nich mieniem oraz maszyny, urządzenia
i wyposażenie przeznaczone do likwidacji;
	mienia znajdującego się pod ziemią i związane
z produkcją wydobywczą;
	prototypów i eksponatów muzealnych i wystawowych oraz
dzieł sztuki i programów komputerowych, chyba że stanowią
środki obrotowe;
	wartości naukowych, zabytkowych, kolekcjonerskich,
artystycznych lub pamiątkowych ubezpieczonego mienia.
Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
Nie odpowiadamy m.in za szkody:
	będące bezpośrednim lub pośrednim następstwem skażenia
lub zanieczyszczenia środowiska (gleby, powietrza, wody);
	powstałe w następstwie nieprzestrzegania przepisów
w zakresie eksploatacji i konserwacji budynków, budowy
i eksploatacji urządzeń technicznych, jeżeli miało to wpływ
na zajście szkody;
	powstałe w następstwie przechowywania mienia w sposób
niezgodny z zaleceniami producenta i wymogami
technicznymi, w tym powstałe wskutek zalania od
podłoża mienia składowanego bądź przechowywanego
w pomieszczeniach usytuowanych poniżej poziomu
gruntu, jeżeli ubezpieczone mienie było składowane lub
przechowywane poniżej 10 cm ponad podłogą;
	powstałe wskutek gradu, naporu śniegu lub lodu, lub
deszczu nawalnego poprzez niezamknięte, nieszczelne
lub niezabezpieczone okna, drzwi lub inne otwory, jeżeli
obowiązek ich zamknięcia lub zabezpieczenia należał
do ubezpieczonego;
	kradzieży mienia, z wyłączeniem szkód powstałych w wyniku
kradzieży z włamaniem i rabunku;
	powstałe w następstwie katastrofy budowlanej, osiadania,
zapadnięcia się, wyniesienia, spękania lub ekspansji
elementów konstrukcji budynków, chyba że nastąpiły one
jako rezultat wcześniejszego zaistnienia innego zdarzenia
losowego objętego ochrona ubezpieczeniową;
	powstałe w wyniku utraty, uszkodzenia, zniekształcenia lub
niedostępności danych lub oprogramowania, w szczególności
polegające na niekorzystnej zmianie w danych lub
oprogramowaniu spowodowane zniszczeniem, uszkodzeniem
lub inną deformacją ich oryginalnej struktury oraz polegające
na niedziałaniu lub nieprawidłowym działaniu sprzętu
elektronicznego, nośników informacji lub wbudowanych
układów scalonych;
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	spowodowane przez przyczyny działające stopniowo
m.in. wady projektowe, materiałowe, konstrukcyjne, złe
wykonanie lub błędy w produkcji, wady ukryte – w zakresie
szkód wyrządzonych w mieniu dotkniętym tymi wadami,
złym wykonaniem lub błędami.
Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
 
Ubezpieczenie obowiązuje w Polsce.
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;
− utrzymywać we własnym zakresie i na własny koszt będące przedmiotem ubezpieczenia zajmowane i wykorzystywane pomieszczenia,
budynki, budowle, maszyny, urządzenia i wyposażenie oraz ich zabezpieczenia w dobrym stanie technicznym;
− eksploatować posiadane mienie zgodnie z zaleceniami i wskazówkami producenta lub dostawcy tego mienia;
− stosować się do norm, zaleceń i wymogów organów administracji państwowej i samorządowej dotyczących bezpieczeństwa
prowadzonej działalności;
− 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 ubezpieczeniowa, 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 odniesieniu do mienia będącego przedmiotem ubezpieczenia na pierwsze ryzyko
lub wraz z wyczerpaniem limitu odpowiedzialności na wszystkie zdarzenia losowe w okresie ubezpieczenia, w odniesieniu wyłącznie do
mienia lub kosztów dla których ustalony został w umowie ubezpieczenia taki limit i w zakresie objętym tym limitem;
− 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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