WYCIĄG Z WARUNKÓW UBEZPIECZENIA - UMOWA Z ALLIANZ
UBEZPIECZENIE WIELOLETNIE NA MASZYNY BUDOWLANE - CPM + MB
WYCIĄG OBOWIĄZUJE OD DNIA 01.03.2016.
Przedmiot Ubezpieczenia:
Nowe i używane maszyny, urządzenia i osprzęt będący własnością Caterpillar Financial Services Poland Sp. z o.o. i
stanowiący przedmiot umowy leasingu, najmu lub umowy o podobnym charakterze.

Zakres Ubezpieczenia:
I. Ubezpieczenie All Risks maszyn budowlanych (tzw. CPM)
Nieprzewidziana, nagła fizyczna utrata uszkodzenie ubezpieczonego sprzętu bądź jego części, w sposób
powodujący konieczność ich naprawy lub wymiany z jakiejkolwiek przyczyny, w tym:







szkody powstałe w wyniku wybuchu ognia i innych zdarzeń losowych
szkody powstałe w wyniku kradzież z włamaniem, rabunku i dewastacji
szkody powstałe w wyniku kradzieży zwykłej
szkody powstałe wskutek kolizji, uszkodzenia
szkody powstałe w trakcie transportu, załadunku i rozładunku
szkody powstałe w wyniku powodzi

z wyłączeniem (zgodnie z zapisami OWU) m. inn.:









szkód powstałych w związku z całkowitym lub częściowym zalaniem wodami przypływowymi
szkód w postaci wgnieceń lub zadrapań na powierzchniach malowanych, polerowanych lub
emaliowanych
szkód będących skutkiem trwałego wpływu warunków pracy np. zużycie, korozja, rdza
szkód powstałych w skutek wojny, buntów, aktów terroryzmu, zamieszek, inwazji, stanu wojennego,
rebelii, rewolucji, wysiedlenia, konfiskaty itd.
szkód powstałych poprzez działanie energii i paliwa jądrowego,
szkód powstałych w związku z defektami lub błędami istniejącymi w momencie zawarcia umowy, o
których Ubezpieczający wiedział
pośrednio utraconych korzyści oraz utraconych zysków
szkód, za które odpowiedzialny jest producent, dostawca lub przewoźnik

II. Zwrot kosztów wynajmu maszyny zastępczej
Allianz pokrywa koszty wynajęcia maszyny zastępczej (tego samego typu, rodzaju, wydajności, mocy) poniesione po
wystąpieniu ubezpieczonej szkody do wysokości 10% sumy ubezpieczenia, max. 50.000 PLN, na jedno i wszystkie zdarzenia
w rocznym okresie trwania umowy ubezpieczenia. Wyłączeniu podlegają: koszty transportu, paliwa, opłaty za autostrady i
parkingi oraz inne wydatki i straty powstałe w wyniku użytkowania maszyny.
Zwrot kosztu wynajęcia maszyny liczony będzie od dnia wynajmu, nie wcześniej jednak niż od dnia przekazania uszkodzonej
maszyny do serwisu Bergerat Monnoyeur, do dnia zakończenia umowy wynajmu, lecz nie dłużej niż do zakończenia
technicznej naprawy maszyny lub 170 motogodzin pracy maszyny zastępczej lub 15 dni, w zależności co nastąpi pierwsze.

III. Ubezpieczenie maszyn od awarii elektrycznej i mechanicznej (tzw. MB)
1. Ubezpieczenie maszyn od awarii mechanicznej i elektrycznej, w szczególności:
 wady odlewnicze lub materiałowe
 błędy konstrukcyjne
 błędy w obsłudze * (m.in. szkody powstałe w wyniku przeładowania maszyn, zła ocena możliwości
maszyny, nieprawidłowo prowadzone prace konserwacyjne i serwisowe, zastosowanie niewłaściwych
materiałów eksploatacyjnych itd.).
 niedbalstwo *
* UWAGA ! Ochrona w zakresie błędów w obsłudze oraz niedbalstwa dotyczy skutków działań, które nie
mają charakteru celowego i umyślnego.



dostanie się ciała obcego
zwarcie, przepięcie lub przetężenie

Franszyzy:
Allianz odpowiada za szkody stosując każdorazowo franszyzę redukcyjną w wysokości 2 500,- PLN, z tym, że:
1. W przypadku szkody polegającej na zbiciu szyb franszyza redukcyjna wynosi 5.000,- PLN,
2. W przypadku szkody polegającej na kradzieży zwykłej franszyza redukcyjna wynosi 5% wartości szkody.
3. W przypadku szkód powstałych w wyniku zaginięcia osprzętu (np. młoty hydrauliczne, łyżki), gdy nie był
zamontowany na żadnej maszynie, franszyza redukcyjna wynosi 5.000,- PLN,
4. W przypadku szkody określonej jako awaria elektryczna lub mechaniczna, franszyza redukcyjna wynosi
10.000,- PLN,
Okres Ubezpieczenia
Umowy Ubezpieczenia maszyn zawierane są na okres całego leasingu.
Likwidacja szkód:
1. W przypadku jakiegokolwiek zdarzenia, które może być powodem roszczenia w ramach umowy
ubezpieczenia, Korzystający zobowiązany jest niezwłocznie i nie później niż 3 dni od dnia powstania szkody
zawiadomić o zdarzeniu szkodowym, ze wskazaniem rodzaju i rozmiaru szkody:
 Policję, w przypadku szkody polegającej na kradzieży lub włamaniu
 Brokera- Willis Towers Watson Polska sp. z o.o.
 Finansującego- Caterpillar Financial Services Poland Sp. z o.o.
Szkody zgłaszane są do Willis Towers Watson Polska sp. z o.o. do:
P. Joanna Aniserowicz
Tel. 0-22 318-81-42, 725-210-210
w godz. 9:00 – 17:00
e-mail: Joanna.Aniserowicz@willistowerswatson.com

2. Allianz zobowiązuje się do dokonania oględzin uszkodzonej maszyny w ciągu dwóch dni od daty zgłoszenia.
Wypłata Odszkodowania:
1.

Wysokość odszkodowania w przypadku szkody kradzieżowej lub całkowitej ustala się następująco:







w pierwszym roku leasingu - wartość wynikająca z faktury lub z wyceny firmy Bergerat Monnoyeur lub
niezależnego rzeczoznawcy,
w drugim roku umowy leasingu- 85% wartości fakturowej lub ww. wyceny,
w trzecim roku umowy leasingu- 70% wartości fakturowej lub ww. wyceny,
w czwartym roku umowy leasingu- 50% wartości fakturowej lub ww. wyceny,
w piątym roku umowy leasingu- 40% wartości fakturowej lub ww. wyceny,
w szóstym roku umowy leasingu- 30% wartości fakturowej lub ww. wyceny.

2. W przypadku szkód częściowych wypłacone odszkodowania nie pomniejszają sumy ubezpieczenia.
3. Odszkodowanie Allianz obejmuje koszty usunięcia pozostałości po szkodzie oraz koszty niezbędnych
ekspertyz w granicach 20% sumy ubezpieczenia.
4. Odszkodowanie Allianz obejmuje koszty pracy w godzinach nadliczbowych, w dni wolne od pracy, koszty
przesyłek ekspresowych z limitem w wysokości 20% sumy ubezpieczenia.
5. Odszkodowanie wypłacone jest w wartościach netto.
6. W przypadku szkód częściowych odszkodowanie wypłacane jest bez uwzględnienia stopnia zużycia
technicznego.
7. Za szkody powstałe wskutek kradzieży zwykłej w odniesieniu do koparko- ładowarek Allianz odpowiada pod
warunkiem, iż w ubezpieczonym sprzęcie został zamontowany system GPS lub system radiowy. W przypadku
braku tych zabezpieczeń Allianz odpowiada pod warunkiem, iż po kradzieży użytkownik zwrócił komplet
kluczyków lub sterowniki służące do otwarcia lub uruchomienia przedmiotowej maszyny oraz wszystkie
urządzenia służące do uruchomienia zamontowanych w pojeździe zabezpieczeń przeciwkradzieżowych.
8. W przypadku innych maszyn niż koparko-ładowarki Allianz odpowiada wówczas gdy zwrócono kluczyki lub
sterowniki służące do otwarcia lub uruchomienia przedmiotowej maszyny.
Obowiązki Korzystającego:
Korzystający jest zobowiązany do zachowania szczególnej staranności w celu zabezpieczenia mienia przed
kradzieżą, w ten sposób że:
 Po zakończeniu pracy maszyny będą każdorazowo zamknięte na wszystkie istniejące zamki, będą
miały uruchomione wszystkie istniejące zabezpieczenia przeciwkradzieżowe a wszystkie szyby będą
w pozycji zamkniętej.
 Maszyny małogabarytowe, o masie do 75 kg oraz osprzęt, o ile nie jest zamocowany na maszynie, po
godzinach pracy muszą być przechowywane w bezpiecznym miejscu utrudniającym ich kradzież tj.
najlepiej w pomieszczeniu zamkniętym, a w przypadku braku takiej możliwości przynajmniej
schowane pod maszynę lub przykryte z zewnątrz.

Korzystający potwierdza, że zapoznał się z warunkami i zakresem ubezpieczenia

__________________
Korzystający

