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KARTA INFORMACYJNA *)

DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA CASCO MASZYN, SPRZĘTU 
BUDOWLANEGO I TRANSPORTOWEGO

LP Rodzaj informacji Numer jednostki redakcyjnej wzorca umowy

1. Przesłanki wypłaty odszkodowania              
i innych świadczeń

§ 1 ust. 3-9, § 2, § 3, § 4, § 8, § 11, § 12, § 13, 
Załącznik nr 1,
Klauzula nr 1 ust. 1, 8,
Klauzula nr 2 ust. 1, 2, 10,
Klauzula nr 3 ust 1 – 4, 12,
Klauzula nr 4 ust. 1, 2, 6,
Klauzula nr 5 ust. 1, 6, 
Klauzula nr 6 ust. 1 – 4, 11,
Klauzula nr 7 ust. 1, 2, 4,
Klauzula nr 8.

2.

Ograniczenia oraz wyłączenia 
odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń 
uprawniające do odmowy wypłaty 
odszkodowania i innych świadczeń lub ich 
obniżenia

§ 4 ust. 2, § 5, § 8, § 11 ust. 6, 16, 18, § 12 ust. 3-4, 
7-10
Klauzula nr 1 ust. 2, 7,
Klauzula nr 2 ust. 2 – 9, 
Klauzula nr 3 ust. 3 – 11,
Klauzula nr 4 ust. 2 – 5,
Klauzula nr 5 ust. 2 – 5,
Klauzula nr 6 ust. 2 – 10,
Klauzula nr 7 ust. 3.

*) Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.
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Definicje

§ 2
Określenia użyte w OWU oznaczają:
1) franszyza redukcyjna – ustalona w umowie ubezpieczenia kwota lub 

wartość procentowa, o jaką będzie pomniejszana wysokość każdego 
odszkodowania,

2) Klient – Ubezpieczający, Ubezpieczony, Uprawniony z umowy 
ubezpieczenia lub Poszukujący ochrony ubezpieczeniowej,

3) kradzież z włamaniem – dokonanie albo usiłowanie dokonania zaboru 
mienia z pomieszczeń zabezpieczonych zgodnie z postanowieniami 
dotyczącymi minimalnych wymaganych zabezpieczeń określonych     
w OWU:
a) po uprzednim usunięciu siłą lub przy pomocy narzędzi 

pozostawiających ślady włamania na istniejących zabezpieczeniach 
lub po otworzeniu istniejących zabezpieczeń przy użyciu 
podrobionego lub dopasowanego klucza, lub klucza oryginalnego, 
w którego posiadanie sprawca wszedł wskutek kradzieży                           
z włamaniem do innego pomieszczenia lub w wyniku rabunku,

b) w których sprawca ukrył się przed jego zamknięciem, pod 
warunkiem, że opuszczenie budynku lub lokalu wymagało od niego 
usunięcia siłą lub przy użyciu narzędzi istniejących zabezpieczeń,

4) maszyny i sprzęt budowlany oraz transportowy – maszyny i sprzęt, 
wykorzystywany przez Ubezpieczonego do prowadzonej przez niego 
działalności, niebędący środkami obrotowymi,

5) osoby trzecie – każdy podmiot niebędący Ubezpieczającym lub 
Ubezpieczonym, 

6) pracownicy – osoby zatrudnione przez Ubezpieczonego na podstawie 
umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej 
umowy o pracę, stażyści, wolontariusze, praktykanci, jak również 
osoby, którym Ubezpieczony zlecił posługiwanie się ubezpieczonymi 
rzeczami, ich pilnowanie lub dozór miejsca ubezpieczenia,

7) rabunek – zabór mienia w celu przywłaszczenia z zastosowaniem 
przemocy fizycznej lub groźby jej natychmiastowego użycia wobec 
Ubezpieczonego lub innej osoby uprawnionej przez Ubezpieczonego 
do sprawowania nadzoru nad przedmiotem ubezpieczenia, lub                
z doprowadzeniem tych osób do nieprzytomności lub bezbronności,

8) reklamacja – wystąpienie skierowane do Towarzystwa przez jego 
Klienta, w którym Klient zgłasza zastrzeżenia dotyczące usług 
świadczonych przez Towarzystwo,

9) reprezentanci Ubezpieczonego:
a) w przedsiębiorstwach państwowych – dyrektor, jego zastępcy 

i pełnomocnicy uprawnieni do składania i przyjmowania 
oświadczeń woli w imieniu Ubezpieczonego,

b) w spółkach akcyjnych i spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 
– członkowie zarządu, prokurenci oraz pełnomocnicy uprawnieni 
do składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu 
Ubezpieczonego,

c) w spółkach jawnych, partnerskich, komandytowych, komandytowo-
akcyjnych – wspólnicy, prokurenci oraz pełnomocnicy uprawnieni 
do składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu 
Ubezpieczonego,

d) w spółkach cywilnych – wspólnicy oraz ich pełnomocnicy,
e) w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność 

gospodarczą – przedsiębiorcy oraz ich pełnomocnicy,
10) rzeczoznawca – osoba mająca wysokie kwalifikacje i udokumentowane 

doświadczenie w określonej dziedzinie i specjalności zawodowej; 
posiadającą niniejszy tytuł na podstawie odpowiednich przepisów 
szczególnych,

11) stopień zużycia technicznego – określona w procentach zmiana 
stanu technicznego ubezpieczonego mienia, zależna od okresu 
eksploatacji, jakości wykonania, trwałości zastosowanych materiałów 
i elementów, 

12) suma ubezpieczenia – górna granica odpowiedzialności 
Towarzystwa w odniesieniu do przedmiotu ubezpieczenia, określona 
w dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia,

13) szkoda rzeczowa – utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia, na 
skutek zdarzeń ubezpieczeniowych objętych ubezpieczeniem,

14) Ubezpieczający – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka 
organizacyjna niebędąca osoba prawna, która zawarła umowę 
ubezpieczenia na podstawie OWU i zobowiązana jest do zapłaty 
składki ubezpieczeniowej,

15) Ubezpieczony – podmiot, na którego rachunek zawarta została 
umowa ubezpieczenia na podstawie OWU,

16) zasada proporcji – zasada polegająca na zmniejszeniu wysokości 
ustalonego odszkodowania proporcjonalnie w stosunku, w jakim 
suma ubezpieczenia pozostaje do wartości przedmiotu ubezpieczenia 
w dniu szkody,
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Postanowienia ogólne

§ 1
1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia casco maszyn, 

sprzętu budowlanego i transportowego, zwane dalej „OWU”, 
mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych przez 
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”, zwane dalej 
„Towarzystwem”, z osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub 
jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, 
prowadzącymi we własnym imieniu działalność gospodarczą lub 
zawodową na zasadach określonych tymi warunkami.

2. Umowy ubezpieczenia Towarzystwo zawiera z Członkami 
Towarzystwa. Towarzystwo może zawierać umowy ubezpieczenia 
także z osobami nie będącymi Członkami Towarzystwa.

3. W porozumieniu z Ubezpieczającym do umowy ubezpieczenia 
mogą być wprowadzone postanowienia dodatkowe lub odmienne 
od ustalonych w OWU, z zastrzeżeniem, że wszelkie zmiany będą 
odnotowane w umowie ubezpieczenia lub w dodatkowych klauzulach 
do umowy ubezpieczenia pod rygorem ich nieważności.

4. Ubezpieczeniem objęte są tylko te przedmioty ubezpieczenia, 
które wskazano w umowie ubezpieczenia z określeniem sumy 
ubezpieczenia i miejsca ubezpieczenia.

5. Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta na cudzy rachunek. 
W takim przypadku postanowienia niniejszych OWU dotyczące 
Ubezpieczonego odnoszą się odpowiednio do Ubezpieczającego.

6. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek 
obowiązki określone w § 11 oraz Załączniku nr 1 do OWU spoczywają 
zarówno na Ubezpieczającym, jak i na Ubezpieczonym, chyba, że 
Ubezpieczony nie wiedział o zawarciu umowy na jego rachunek.

7. Jeżeli umowa ubezpieczenia została zawarta na cudzy rachunek 
Ubezpieczający zobowiązuje się do doręczenia Ubezpieczonemu 
OWU przed zawarciem umowy ubezpieczenia, natomiast 
Towarzystwo na żądanie Ubezpieczonego zobowiązane jest udzielić 
mu informacji o postanowieniach zawartej umowy ubezpieczenia oraz 
OWU w zakresie, w jakim dotyczą jego praw i obowiązków. 

8. Zawiadomienia i oświadczenia, jakie w związku z umową ubezpieczenia 
składane są przez strony tej umowy, mogą być dokonywane na piśmie 
albo drogą elektroniczną, jeżeli Ubezpieczający, Ubezpieczony lub 
Uprawniony z umowy ubezpieczenia wyraził na to zgodę.

9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWU mają 
zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - 
Kodeks cywilny, ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności 
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz inne przepisy prawa 
powszechnie obowiązującego, w tym przepisy dotyczące działalności 
prowadzonej przez Ubezpieczonego oraz przedmiotu umowy 
ubezpieczenia.
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17) zdarzenie ubezpieczeniowe (zdarzenie) – nagłe i niepewne zdarzenie, 
wywołane przyczyną zewnętrzną, niezależną od woli Ubezpieczonego, 
które wystąpiło w okresie ubezpieczenia, powodujące szkodę objętą 
zakresem ubezpieczenia.

Przedmiot i miejsce ubezpieczenia

§ 3
1. Przedmiotem ubezpieczenia są określone w umowie ubezpieczenia 

maszyny, sprzęt budowlany i transportowy, po pomyślnym 
zakończeniu prób technicznych lub eksploatacyjnych oraz przyjęciu 
ich do eksploatacji, stanowiące własność Ubezpieczonego, bądź 
będące w jego posiadaniu na podstawie innego tytułu prawnego, 
ewidencjonowane zgodnie z przepisami prawa powszechnie 
obowiązującego.

2. Maszyny, sprzęt budowlany i transportowy objęty jest ochroną                          
w miejscu wskazanym w umowie ubezpieczenia, podczas eksploatacji, 
konserwacji, napraw lub remontów oraz montażu, demontażu, a także 
w trakcie prac wykonywanych w ramach działalności Ubezpieczonego 
poza miejscem wymienionym w umowie ubezpieczenia, z zastrzeżeniem 
postanowień określonych w Załączniku nr 1 do OWU.

3. Ochroną ubezpieczeniową objęte są maszyny, sprzęt budowlany                   
i transportowy znajdujący się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zakres ubezpieczenia

§ 4
1. Zakresem ubezpieczenia objęte są szkody polegające na uszkodzeniu, 

zniszczeniu lub utracie wskutek kradzieży z włamaniem lub rabunku 
maszyn, sprzętu budowlanego i transportowego powstałe w okresie 
ochrony ubezpieczeniowej wskutek wszelkich zdarzeń niezależnych 
od woli Ubezpieczonego lub osoby upoważnionej do korzystania ze 
sprzętu z wyłączeniem szkód wymienionych w § 5.

2. W ramach sumy ubezpieczenia przedmiotu, który uległ szkodzie 
Towarzystwo pokrywa uzasadnione i udokumentowane koszty 
poniesione przez Ubezpieczonego w związku z wystąpieniem 
zdarzenia ubezpieczeniowego objętego ochroną ubezpieczeniową:
1) koszty akcji ratowniczej i zabezpieczenia mienia przed 

zwiększeniem szkody
 koszty działań podjętych przez Ubezpieczonego w celu ratowania 

przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub 
zmniejszenia jej rozmiaru, łącznie z działaniami nieskutecznymi, 
o ile działania te były adekwatne do występujących okoliczności. 
W ramach ubezpieczenia kosztów akcji ratowniczej ochroną 
objęte są również szkody w ubezpieczonym mieniu, które 
powstały w następstwie akcji ratowniczej,

2) koszty działań po szkodzie
 koszty przypadające na uprzątnięcie pozostałości po szkodzie, 

porządkowanie i utylizację do limitu do 10% sumy ubezpieczenia, 
jednak nie więcej niż 30 000 PLN.

3. Na wniosek Ubezpieczającego i za opłatą dodatkowej składki 
ubezpieczenie casco maszyn, sprzętu budowlanego i transportowego 
może zostać rozszerzone o następujące klauzule:
1) Klauzula nr 1  Ubezpieczenie maszyn od strajków, rozruchów         

i zamieszek społecznych,
2) Klauzula nr 2  Ubezpieczenie maszyn od aktów terrorystycznych,
3) Klauzula nr 3 Ubezpieczenie kosztów dodatkowych,
4) Klauzula nr 4  Ubezpieczenie maszyn pracujących pod ziemią,
5) Klauzula nr 5  Ubezpieczenie maszyn podczas transportu 

lądowego,
6) Klauzula nr 6 Ubezpieczenie maszyn od awarii,
7) Klauzula nr 7  Zniesienie konsumpcji sumy ubezpieczenia,
8) Klauzula nr 8 Zniesienie franszyz.

Wyłączenia z zakresu ubezpieczenia

§ 5
1. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje odpowiedzialności za szkody:

1) wyrządzone umyślnie przez Ubezpieczonego oraz osoby 
pozostające z nim we wspólnym gospodarstwie domowym,

2) wyrządzone na skutek rażącego niedbalstwa przez 
Ubezpieczonego lub jego reprezentantów, chyba, że zapłata 
odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom 
słuszności,

3) wyrządzone przez Ubezpieczonego lub jego pracowników w stanie 
po użyciu alkoholu, pod wpływem środków odurzających, substancji 
psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, jeżeli 
miało to wpływ na powstanie szkody,

4) powstałe wskutek obsługi maszyn przez osoby nieposiadające 
wymaganych uprawnień lub odpowiedniego przeszkolenia, o ile 
posiadanie takich uprawnień jest wymagane,

5) powstałe w następstwie działań wojennych, rewolucji, blokady 
dróg, konfiskat, sabotażu lub manifestacji,

6) powstałe w następstwie strajków, rozruchów, zamieszek 
społecznych, o ile nie umówiono się inaczej,

7) powstałe wskutek aktów terrorystycznych, o ile nie umówiono się 
inaczej,

8) powstałe wskutek bezpośredniego lub pośredniego oddziaływania 
energii jądrowej lub skażenia radioaktywnego, promieni jonizujących, 
laserowych lub maserowych bez względu na przyczynę i źródło ich 
pochodzenia oraz pola magnetycznego lub elektromagnetycznego,

9) górnicze w rozumieniu prawa geologicznego i górniczego, 
10) spowodowane osuwaniem się lub zapadaniem się ziemi 

powstałe w związku z prowadzonymi robotami ziemnymi,
11) powstałe wskutek powolnego działania czynnika termicznego, 

chemicznego, biologicznego, lub innego czynnika podobnie 
działającego, w tym pary, wilgoci, dymu, sadzy, pyłu, pleśni, 
porostów, grzybów insektów, a także wirusów i bakterii,

12) powstałe na skutek decyzji administracyjnej wydanej na 
podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, 
powodującej konfiskatę, zarekwirowanie, nacjonalizację, 
przejęcie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia z nakazu 
właściwych organów administracyjnych lub sądowych,

13) w maszynach przeznaczonych do kasacji albo sprzedaży na 
złom lub wycofanych z eksploatacji,

14) powstałe wskutek niedopełnienia obowiązków określonych w § 11 
lub wynikających z zawartej umowy ubezpieczenia lub z przepisów 
prawa powszechnie obowiązującego, w zakresie, w jakim 
nieprzestrzeganie tych obowiązków miało wpływ na powstanie lub 
zwiększenie rozmiaru szkody.

2. Towarzystwo nie odpowiada za szkody powstałe wskutek kradzieży 
z włamaniem i rabunku, o ile nie zostały zachowane wymogi 
zabezpieczeń przeciwkradzieżowych określonych w Załączniku nr 1.

3. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkód:
1) za które na mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego 

lub postanowień umowy odpowiedzialny jest producent, sprzedawca 
lub osoba dokonująca naprawy, konserwacji lub przeglądu,

2) powstałych wskutek doświadczenia lub eksperymentu 
przeprowadzonego w skrajnie niekorzystnych dla danej maszyny 
warunkach, stworzonych specjalnie na potrzeby danego 
doświadczenia lub eksperymentu,

3) powstałych w wyniku naturalnego zużycia albo długotrwałej 
degradacji właściwości użytkowych maszyny, w tym wskutek 
kawitacji, erozji, korozji, tworzenia się kamienia kotłowego, 
szlamu i innych osadów, działania środków żrących lub starzenia 
się instalacji,

4) powstałych w wyniku niewyjaśnionego zniknięcia lub których 
powstanie zostało ujawnione dopiero podczas przeprowadzenia 
inwentaryzacji mienia lub spowodowane błędami księgowymi,

5) powstałych wskutek defraudacji, fałszerstwa, oszustwa, podstępu, 
poświadczenia nieprawdy, sprzeniewierzenia, szantażu, wprowadzenia 
w błąd, wykorzystania pozostawania w błędzie, wyłudzenia;

6) powstałych wskutek nieprawidłowo lub wadliwie wykonanej 
naprawy, jeżeli nie została ona zlecona podmiotowi profesjonalnie 
zajmującemu się naprawą maszyn i sprzętu,

7) w wymienialnych narzędziach wszelkiego rodzaju, takich jak 
wiertła, rozdrabniarki, formy odlewnicze, noże, ostrza i brzeszczoty, 
piły, kamienie i stemple,

8) w taśmach przesyłowych, sitach i wężach, ogumieniu, 
okładzinach, opaskach z tkanin i tworzyw sztucznych, szczotkach, 
linach, łańcuchach, pasach, częściach szklanych i ceramicznych, 
podmurówkach, wymurówkach oraz obudowach i rusztach pieców 
oraz palenisk, a także dyszach palników oraz innych, których czas 
prawidłowego funkcjonowania jest krótszy od trwałości maszyny,

9) w pojazdach podlegających rejestracji stosownie do aktualnie 
obowiązujących przepisów prawa dotyczących ruchu drogowego,

10) w statkach powietrznych, statkach lub innych obiektach 
pływających,

11) spowodowanych wadliwą konserwacją lub powstałe w wyniku 
zaniechania wymaganej konserwacji lub niedokonywania 
przeglądów wymaganych przez przepisy prawa powszechnie 
obowiązującego lub zalecenia producentów,

12) o charakterze estetycznym, takich jak: poplamienie, zadrapanie, 
wgniecenie, przebarwienie, nieograniczających w żaden sposób 
funkcjonalności,
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13) w maszynach eksploatowanych pod ziemią oraz w ich 
elementach, o ile nie umówiono się inaczej,

14) w środkach eksploatacyjnych wszelkiego rodzaju, takich jak paliwo, 
gaz, płyny chłodzące, katalizatory, płyny i środki smarne, z wyjątkiem 
olejów w transformatorach i wyłącznikach, które pełnią rolę izolacyjną,

15) wynikłych z niedziałania, nieprawidłowego działania lub 
nieprawidłowego zastosowania maszyn, oprogramowania lub 
nośników informacji używanych w dowolnym elektronicznym 
urządzeniu, systemie (np. w komputerze, sterowniku 
mikroprocesorowym, układzie scalonym) lub sieci, a także 
wynikłych wskutek niedostępności, utraty lub zniekształceniu 
informacji przechowywanej lub przetwarzanej przez maszyny, 
oprogramowanie lub nośnik informacji, używane w dowolnym 
elektronicznym urządzeniu, systemie lub sieci, chyba że 
w następstwie wystąpiło inne zdarzenie niewyłączone                           
z zakresu ubezpieczenia; wówczas Towarzystwo ponosi 
odpowiedzialność wyłącznie za skutki takiego zdarzenia.

4. Ponadto ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje:
1) następstw szkody, takich jak: zwiększone koszty działalności, 

kary umowne, lub inne zobowiązania pieniężne, w tym 
odpowiedzialności cywilnej i innych utraconych korzyści.

2) strat finansowych, takich jak: utrata zysku lub przychodu, a także 
kar pieniężnych grzywien sądowych lub administracyjnych.

5. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody spowodowane 
wadami lub uszkodzeniami istniejącymi w chwili zawarcia umowy 
ubezpieczenia, o których Ubezpieczający i Ubezpieczony wiedział 
lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć.

6. Franszyza redukcyjna w każdej szkodzie wynosi 10% szkody, nie 
mniej niż 200 PLN.

Zawarcie umowy ubezpieczenia

§ 6
1. Umowę ubezpieczenia zawiera się na podstawie wniosku 

Ubezpieczającego sporządzonego w formie pisemnej na formularzu 
Towarzystwa. 

2. Towarzystwo potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia polisą lub 
innym dokumentem ubezpieczenia.

3. Towarzystwo może uzależnić zawarcie umowy ubezpieczenia 
od uzyskania od Ubezpieczającego dodatkowych informacji lub 
dokumentów niezbędnych do oceny ryzyka, w tym przeprowadzenia 
oględzin i wykonania dokumentacji zdjęciowej mienia oraz miejsca 
ubezpieczenia.

Czas trwania odpowiedzialności Towarzystwa

§ 7
1. Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres 12 miesięcy, chyba że 

strony umówiły się inaczej. 
2. Odpowiedzialność Towarzystwa rozpoczyna się od dnia wskazanego 

w dokumencie ubezpieczenia, jednak nie wcześniej niż od dnia 
następnego po opłaceniu składki lub jej pierwszej raty, o ile nie 
umówiono się inaczej. 

3. Ubezpieczający może odstąpić od umowy ubezpieczenia zawartej 
na okres dłuższy niż 6 miesięcy w terminie 30 dni jeżeli nie jest 
przedsiębiorcą lub 7 dni, jeżeli jest przedsiębiorcą, licząc od dnia 
zawarcia umowy ubezpieczenia.

4. W razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę 
prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego, 
każda ze stron może żądać odpowiedniej zmiany wysokości składki, 
poczynając od chwili w której zaszła ta okoliczność, nie wcześniej 
niż od początku bieżącego okresu ubezpieczenia. W razie zajścia 
takiego żądania druga strona może w terminie 14 dni wypowiedzieć 
umowę ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym. 

5. Towarzystwo może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia ze skutkiem 
natychmiastowym jeżeli Towarzystwo ponosi odpowiedzialność 
jeszcze przed zapłaceniem składki za ubezpieczenie lub jej pierwszej 
raty, a składka lub jej pierwsza rata nie została opłacona w terminie. 

6. W razie opłacenia składki ubezpieczeniowej w ratach, niezapłacenie 
w terminie kolejnej raty składki powoduje ustanie odpowiedzialności 
Towarzystwa, jeżeli po upływie terminu płatności Towarzystwo 
wezwało Ubezpieczającego do zapłaty z zagrożeniem, że brak 
zapłaty w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje 
ustanie odpowiedzialności.

7. Odpowiedzialność Towarzystwa kończy się: 
1)  z upływem okresu ubezpieczenia, 
2)  z dniem odstąpienia od umowy ubezpieczenia lub z upływem 

okresu jej wypowiedzenia, 

3)  z chwilą zbycia przedmiotu ubezpieczenia, chyba że 
Ubezpieczający przeniósł na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia 
prawa z umowy ubezpieczenia. 

8. Wypłata odszkodowania lub odszkodowań w wysokości równej 
sumie ubezpieczenia lub limitu odpowiedzialności na dany rodzaj 
mienia lub zdarzeń ubezpieczeniowych powoduje zaprzestanie 
odpowiedzialności w części dotyczącej przedmiotu ubezpieczenia, 
który uległ szkodzie i stanowi całkowite spełnienie świadczenia             
z tytułu tej części umowy ubezpieczenia.

9. W razie zbycia przedmiotu ubezpieczenia prawa z umowy 
ubezpieczenia mogą być przeniesione na nabywcę przedmiotu 
ubezpieczenia. Przeniesienie tych praw wymaga zgody oraz 
pisemnego potwierdzenia przez Towarzystwa. 

10. Jeżeli prawa z umowy ubezpieczenia nie zostały przeniesione na 
nabywcę tego przedmiotu, stosunek ubezpieczenia wygasa z chwilą 
przejścia przedmiotu ubezpieczenia na nabywcę. 

11. W razie przejścia praw z umowy ubezpieczenia zbywca odpowiada 
solidarnie z nabywcą za zapłatę składki za ubezpieczenie przypadające 
za czas do chwili przejścia przedmiotu ubezpieczenia na nabywcę.

12. W razie zmian organizacyjnych obejmujących Ubezpieczonego, 
a polegających na podziale, wydzieleniu lub utworzeniu przez 
Ubezpieczonego lub z udziałem Ubezpieczonego nowego podmiotu, 
który przejmie w części lub całości ubezpieczone mienie, Towarzystwo 
udzieli ochrony ubezpieczeniowej tym podmiotom w zakresie istniejącej 
umowy ubezpieczenia mienia.

13. W przypadku cesji praw z umowy ubezpieczenia, a także w przypadku 
przewłaszczenia na zabezpieczenie ochrona ubezpieczeniowa będzie 
kontynuowana w zakresie istniejącej umowy ubezpieczenia mienia.

14. Warunkiem kontynuowania ochrony ubezpieczenia w przypadkach 
określonych w ust. 12 i ust. 13 jest poinformowanie Towarzystwa przez 
Ubezpieczonego w formie pisemnej w ciągu 14 dni od ich wystąpienia.

Suma ubezpieczenia

§ 8
1. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać kosztom zastąpienia 

ubezpieczonej maszyny / sprzętu przez maszynę / sprzęt tego samego 
rodzaju, typu, mocy i wydajności, z uwzględnieniem kosztów transportu, 
montażu i demontażu oraz opłat celnych i innych tego typu należności, 
z wyłączeniem kosztów transportu ekspresowego i lotniczego. 

2. Sumę ubezpieczenia ustala Ubezpieczający.
3. Suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności 

Towarzystwa na jedno i wszystkie zdarzenia powstałe w okresie 
ubezpieczenia.

4. Suma ubezpieczenia ulega każdorazowo zmniejszeniu o wypłacone 
odszkodowanie, aż do jej wyczerpania.

5. Jeżeli w okresie ubezpieczenia nastąpi wzrost wartości ubezpieczonej 
maszyny wskutek jej modernizacji lub naprawy po zaistniałej szkodzie, 
Ubezpieczający zobowiązany jest dokonać doubezpieczenia, poprzez 
zawarcie uzupełniającej umowy ubezpieczenia ze skutkiem od dnia 
następnego po opłaceniu dodatkowej składki.

6. Suma ubezpieczenia powinna:
1) uwzględniać podatek VAT w przypadku, gdy Ubezpieczający nie 

jest płatnikiem podatku VAT,
2) nie uwzględniać podatku VAT w przypadku, gdy Ubezpieczający 

jest płatnikiem podatku VAT.

Składka ubezpieczeniowa

§ 9
1. Składkę ubezpieczeniową ustala się w oparciu o obowiązującą 

w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia Taryfę Stawek za 
ubezpieczenie casco maszyn, sprzętu budowlanego i transportowego 
uwzględniając: wysokość sumy ubezpieczenia, dotychczasowy 
przebieg ubezpieczenia, przedmiot i zakres ubezpieczenia, 
rodzaj ubezpieczanego mienia, rodzaj stosowanych środków 
zabezpieczenia, warunki płatności składki ubezpieczeniowej oraz 
przeprowadzoną ocenę ryzyka.

2. W razie wprowadzenia do umowy ubezpieczenia postanowień 
dodatkowych lub odmiennych od określonych w OWU, wysokość 
składki ubezpieczeniowej ustalana jest indywidualnie w uzgodnieniu 
z Ubezpieczającym.

3. Na wniosek Ubezpieczającego składka ubezpieczeniowa może być 
rozłożona na raty.

4. Terminy płatności kolejnych rat i ich wysokość wskazane są w polisie.
5. W ubezpieczeniach krótkoterminowych, tj. ubezpieczeniach zawieranych 

na okres krótszy niż jeden rok, składka ubezpieczeniowa płatna jest 
jednorazowo.
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6. W przypadku płatności składki ubezpieczeniowej lub jej raty gotówką 
za datę opłacenia składki ubezpieczeniowej uważa się datę, w której 
należna składka ubezpieczeniowa lub jej rata została przyjęta przez 
pracownika Towarzystwa lub agenta ubezpieczeniowego Towarzystwa.

7. W przypadku płatności składki ubezpieczeniowej lub jej raty 
przelewem bankowym, przekazem pocztowym lub kartą płatniczą 
za datę opłacenia składki ubezpieczeniowej uznaje się datę zlecenia 
przelewu w banku, dokonania przekazu w urzędzie pocztowym 
lub datę operacji kartą płatniczą pod warunkiem, że na rachunku 
znajdowały się wystarczające środki pieniężne. W przypadku braku 
wystarczających środków pieniężnych na rachunku za datę opłacenia 
składki ubezpieczeniowej lub raty składki ubezpieczeniowej uznaje 
się dzień uznania rachunku Towarzystwa pełną kwotą wymaganej 
składki ubezpieczeniowej lub raty.

8. Składka ubezpieczeniowa za zawarcie umowy uzupełniającej 
naliczana jest proporcjonalnie do końca okresu ubezpieczenia przy 
założeniu, że składka ubezpieczeniowa wynosi 1/365 kwoty ustalonej 
składki ubezpieczeniowej rocznej za każdy dzień udzielonej ochrony 
ubezpieczeniowej („pro rata temporis”).

9. W przypadku wygaśnięcia stosunku ubezpieczenia przed upływem 
okresu na jaki została zawarta umowa ubezpieczenia, zgodnie                        
z postanowieniami § 7 ust. 7 pkt 2 lub 3 Ubezpieczającemu przysługuje 
zwrot składki ubezpieczeniowej za okres niewykorzystanej ochrony 
ubezpieczeniowej, z zastrzeżeniem ust. 10.

10. Wysokość składki ubezpieczeniowej podlegającej zwrotowi wynosi 
1/365 kwoty składki rocznej za każdy dzień niewykorzystanej ochrony 
ubezpieczeniowej.

11. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia lub jej rozwiązanie nie zwalnia 
Ubezpieczającego z obowiązku opłacenia składki ubezpieczeniowej 
za okres, w którym Towarzystwo udzielało ochrony ubezpieczeniowej.

12. Składka ubezpieczeniowa nie podlega indeksacji. 

Obowiązki Towarzystwa

§ 10
1. W terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zajściu 

zdarzenia ubezpieczeniowego objętego ochroną, Towarzystwo 
informuje: Ubezpieczającego i/lub Ubezpieczonego, jeżeli nie są 
oni osobami występującymi z tym zawiadomieniem, a także osobę 
występującą z roszczeniem, jakie dokumenty są potrzebne do 
ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa i wysokości odszkodowania 
oraz przeprowadza postępowanie dotyczące ustalenia stanu 
faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości 
odszkodowania. Towarzystwo przekazuje ww. informacje w formie 
pisemnej lub w inny sposób, o ile dana osoba wyraziła na to zgodę.

2. Jeżeli w terminie określonym w § 13 ust. 2 i 3, Towarzystwo nie 
wypłaci odszkodowania, zawiadamia pisemnie osobę występującą 
z roszczeniem o przyczynach braku możliwości zaspokojenia jej 
roszczeń w całości lub w części, a jeśli istnieją podstawy także 
wypłaca bezsporną część odszkodowania.

3. Ubezpieczający, Ubezpieczony, Uprawniony z umowy ubezpieczenia 
mają prawo do informacji związanych ze zdarzeniem ubezpieczeniowym 
będących podstawą ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa oraz 
ustalenia okoliczności zdarzenia ubezpieczeniowego, jak również 
wysokością odszkodowania.

Obowiązki Ubezpieczającego i Ubezpieczonego

§ 11
1. Ubezpieczający i Ubezpieczony zobowiązany jest podać do wiadomości 

Towarzystwa wszystkie znane sobie okoliczności, o które Towarzystwo 
pytało przed zawarciem umowy ubezpieczenia w formularzu wniosku       
o ubezpieczenie lub w inny sposób.   

2. Jeżeli Ubezpieczający i Ubezpieczony zawiera umowę ubezpieczenia 
przez przedstawiciela, obowiązek wskazany w ust. 1 ciąży również na 
przedstawicielu i obejmuje ponadto okoliczności mu znane. 

3. W razie zawarcia przez Towarzystwo umowy ubezpieczenia, mimo 
braku odpowiedzi na poszczególne pytania, pominięte okoliczności 
uważa się za nieistotne.

4. W czasie trwania umowy ubezpieczenia, Ubezpieczający i Ubezpieczony 
zobowiązany jest zawiadamiać Towarzystwo o zmianach okoliczności 
wymienionych w ust. 1 niezwłocznie po otrzymaniu o nich wiadomości.

5. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za skutki okoliczności, 
które z naruszeniem ust. 1, 2 i 4 nie zostały podane do jego 
wiadomości. 

6. W razie, gdy Ubezpieczający lub Ubezpieczony podał niezgodne 
z stanem faktycznym okoliczności lub zataił fakty istotne do oceny 
ryzyka, Towarzystwo jest wolne od odpowiedzialności za szkody 

powstałe z tego powodu, jeżeli miało to wpływ na zwiększenie 
prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego 
objętego ochroną.

7. Ubezpieczający zawierający umowę ubezpieczenia na cudzy rachunek 
zobowiązany jest do poinformowania Ubezpieczonego o treści zawartej 
umowy ubezpieczenia.

8. Ubezpieczający i Ubezpieczony zobowiązany jest do:
1) zawiadamiania o zmianach adresu miejsca ubezpieczenia lub 

siedziby,
2) podania okoliczności związanych ze zwiększeniem 

prawdopodobieństwa zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego 
takich jak:
a) zmiana profilu i zakresu prowadzonej działalności,
b) usunięcie, zmiana stanu lub awaria zabezpieczeń 

zgłoszonych w formularzu o zawarcie umowy ubezpieczenia,
c) rozpoczęcie remontu, modernizacji lub przebudowy 

ubezpieczonego mienia lub obiektu z ubezpieczonym 
mieniem,

d) zakończenie, przerwanie na okres dłuższy niż 30 dni 
prowadzonej działalności,

e) utrata kluczy, sterowników, kart dostępu do miejsca 
przechowywania ubezpieczonego mienia oraz 
ubezpieczanych maszyn,

3) przestrzegania zastrzeżonych w umowie ubezpieczenia przepisów 
bezpieczeństwa, mających na celu zapobieganie powstaniu 
lub zwiększeniu szkody, a także przepisów prawa powszechnie 
obowiązującego, ze szczególnym uwzględnieniem dotyczących 
prawa budowlanego, bhp, ochrony przeciwpożarowej, budowy 
i eksploatacji urządzeń technicznych, rachunkowości oraz 
wykonywania dozoru technicznego nad tymi urządzeniami, 
ochrony osób i mienia, jak również zaleceń producenta w zakresie 
montażu, warunków eksploatacji i sposobu użytkowania maszyn,

4) konserwacji i dbałości o przewody i urządzenia doprowadzające 
i odprowadzające wodę, parę wodną lub inne ciecze oraz 
stosowania w terminie odpowiednich środków ochronnych w celu 
zabezpieczenia przed mrozem przewodów i urządzeń narażonych 
na jego działanie,

5) umożliwienia Towarzystwu dostępu do ubezpieczonych maszyn 
oraz przedstawienia dokumentów związanych z ich eksploatacją, 
a w szczególności:
a) dowodu zakupu,
b) dokumentacji techniczno-ruchowej,
c) protokołów pomiarów i prób eksploatacyjnych,
d) protokołów remontów i badań poremontowych,

6) stosowania się do minimalnych wymogów zabezpieczenia 
mienia określonych w Załączniku nr 1 do OWU,

7) przestrzegania zaleceń wydanych przez Towarzystwo oraz 
usunięcia w wyznaczonym terminie szczególnego zagrożenia, 
do usunięcia którego pisemnie zobowiązało go Towarzystwo 
(zalecenia); za szczególne zagrożenie uważa się takie, które już 
wcześniej było przyczyną szkody.

9. Ubezpieczony zobowiązany jest:
1) prowadzić ewidencję księgową lub wykaz ubezpieczonego 

mienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. 
o rachunkowości oraz ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 
dochodowym od osób fizycznych wraz z jego charakterystyką 
i wartością zadeklarowaną do ubezpieczenia,

2) umożliwić Towarzystwu dokonanie lustracji ubezpieczonego mienia 
oraz zapoznanie się z dokumentami mającymi związek z umową 
ubezpieczenia w celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego oraz 
sformułowania ewentualnych rekomendacji i zaleceń dotyczących 
kontroli tego ryzyka.

10. W razie zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego Ubezpieczony 
zobowiązany jest: 
1) użyć dostępnych środków w celu ratowania przedmiotu 

ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub w celu 
zmniejszenia jej rozmiaru, przez co należy rozumieć również 
niezwłoczne:
a) wezwanie w zależności od szkody odpowiednich służb 

ratowniczych,
b) powiadomienie Policji: o zdarzeniu powodującym ofiary 

w ludziach, dewastacji, kradzieży z włamaniem i rabunku 
oraz o każdym zdarzeniu powstałym w okolicznościach 
nasuwających przypuszczenie, że popełniono przestępstwo, 

2)  powiadomić niezwłocznie Towarzystwo o powstaniu szkody, 
nie później niż w ciągu 2 dni od jej powstania lub uzyskania 
informacji o jej powstaniu, 

3)  nie zmieniać stanu faktycznego spowodowanego zdarzeniem 
do czasu rozpoczęcia czynności likwidacyjnych przez 
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przedstawiciela Towarzystwa, chyba że zmiana jest niezbędna 
w celu zabezpieczenia mienia przed dalszą szkodą lub 
zmniejszenia rozmiaru szkody; Towarzystwo nie może powołać 
się na to postanowienie, jeżeli przedstawiciel Towarzystwa 
nie rozpoczął czynności likwidacyjnych w ciągu 5 dni od dnia 
otrzymania zawiadomienia o szkodzie, 

4)  udzielić Towarzystwu pomocy przy wykonywaniu czynności 
likwidacyjnych, w tym udostępnić wszelkie dokumenty i informacje 
niezbędne do ustalenia okoliczności powstania szkody, jej rozmiaru 
i wysokości odszkodowania, 

5)  sporządzić na własny koszt rachunek strat (kosztorys lub wykaz 
utraconego, zniszczonego lub uszkodzonego mienia objętego 
ubezpieczeniem z określeniem jego ilości, wartości, roku 
produkcji, producenta), na podstawie posiadanych materiałów 
dowodowych i dokumentów i w ciągu 14 dni od dnia powzięcia 
informacji o szkodzie złożyć rachunek strat oraz dokumenty 
uzasadniające wysokość roszczenia, Towarzystwo zastrzega 
sobie prawo weryfikacji otrzymanych dokumentów, 

6)  zabezpieczyć możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych 
wobec osób odpowiedzialnych za szkodę.

11. W przypadku umowy ubezpieczenia zawartej na cudzy rachunek, 
zawiadomienie o wystąpieniu zdarzenia ubezpieczeniowego może 
złożyć również Ubezpieczony lub jego spadkobiercy.

12. Ubezpieczony jest zobowiązany także informować Towarzystwo 
o wszczętym przeciwko niemu postępowaniu karnym lub 
administracyjnym, pozostającym w związku z zakresem 
ubezpieczenia.

13. Ubezpieczony zobowiązany jest przekazać Towarzystwu orzeczenie 
sądu w terminie umożliwiającym zajęcie stanowiska co do zasadności 
wniesienia środka odwoławczego, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia 
otrzymania orzeczenia sądu.

14. Zaspokojenie lub uznanie przez Ubezpieczonego roszczeń 
poszkodowanego bez uprzedniej pisemnej zgody Towarzystwa nie 
ma wpływu na odpowiedzialność Towarzystwa za szkodę. 

15. W razie naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązków 
określonych w ust. 10 pkt 2 Towarzystwo może odpowiednio zmniejszyć 
odszkodowanie, jeżeli naruszenie spowodowało zwiększenie szkody lub 
uniemożliwiło Towarzystwu ustalenie okoliczności i skutków zdarzenia.

16. Skutki braku zawiadomienia Towarzystwa o zdarzeniu ubezpieczeniowym 
nie następują, jeżeli Towarzystwo w terminie wyznaczonym do 
zawiadomienia o zdarzeniu otrzymało wiadomość o okolicznościach, które 
należało podać do jego wiadomości.

17. Jeżeli Ubezpieczający lub Ubezpieczony umyślnie lub wskutek 
rażącego niedbalstwa nie zastosował środków określonych w ust. 10 
pkt 1 Towarzystwo jest wolne od odpowiedzialności za szkody powstałe 
z powodu niezachowania tych obowiązków.

Ustalenie rozmiaru szkody i wysokości 
odszkodowania

§ 12
1. Wysokość i rozmiar szkody w ubezpieczeniu maszyn, sprzętu 

budowlanego i transportowego określa się na podstawie cen z dnia 
powstania szkody w następujący sposób:
1) przy szkodzie częściowej – Towarzystwo pokrywa koszty naprawy 

lub remontu uszkodzonej maszyny lub sprzętu, z uwzględnieniem 
stopnia zużycia, kosztów transportu, demontażu i ponownego 
montażu, uruchomienia, cła, podatków i innych tego typu opłat,         
o ile zostały zgłoszone do ubezpieczenia, z wyłączeniem kosztów 
transportu ekspresowego i lotniczego; jeżeli koszt naprawy lub 
remontu uszkodzonej maszyny lub sprzętu przewyższa wartość 
maszyny w dniu szkody, likwidacja szkody zostanie przeprowadzona 
w sposób określony w pkt 2,

2) przy szkodzie całkowitej – Towarzystwo pokrywa koszty zakupu 
maszyny o najbardziej zbliżonych parametrach technicznych,     
z uwzględnieniem kosztów transportu, demontażu i ponownego 
montażu, uruchomienia, cła, podatków i innych tego typu opłat, 
o ile zostały zgłoszone do ubezpieczenia, z wyłączeniem 
kosztów transportu ekspresowego i lotniczego.

2. Przy ustalaniu wysokości szkody nie uwzględnia się:
1) kosztów wynikających z braku części zamiennych lub materiałów 

potrzebnych do naprawy lub remontu,
2) kosztów zmian lub ulepszeń w uszkodzonych maszynach,
3) kosztów prowizorycznych napraw, z wyjątkiem napraw 

stanowiących część naprawy końcowej i nie podwyższających 
wielkości kosztu naprawy końcowej,

4) wartości naukowej, kolekcjonerskiej, zabytkowej, historycznej, 
artystycznej lub pamiątkowej.

3. Wysokość szkody zmniejsza się o wartość pozostałości maszyny 
(części maszyny), które mogą być przeznaczone do wykorzystania, 
także wówczas, gdy naprawa maszyny jest niemożliwa lub 
ekonomicznie nieuzasadniona.

4. Towarzystwo zastrzega sobie prawo weryfikacji przedłożonych 
dokumentów, w tym rachunków, kosztorysów i innych dokumentów 
związanych z ustaleniem okoliczności, rozmiaru i wysokości szkody. 
Ponadto Towarzystwo lub osoba przez nie upoważniona, taka jak 
powołany przez Towarzystwo rzeczoznawca, ma prawo wglądu 
do ksiąg i dokumentów Ubezpieczającego związanych z realizacją 
umowy ubezpieczenia oraz sporządzania z nich kopii. Jednocześnie 
Towarzystwo zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji, 
które uzyskało od Ubezpieczającego oraz Ubezpieczonego.

5. Przy ustalaniu wysokości odszkodowania uwzględnia się podatek 
VAT, jeżeli suma ubezpieczenia została ustalona z podatkiem VAT.

6. Wysokość odszkodowania nie może przekroczyć wartości przedmiotu 
Ubezpieczenia oraz zadeklarowanej sumy ubezpieczenia.

7. Jeżeli suma ubezpieczenia określona w umowie ubezpieczenia 
jest niższa od wartości przedmiotu ubezpieczenia w dniu szkody 
(tzw. niedoubezpieczenie), wysokość ustalonego odszkodowania 
ulega zmniejszeniu proporcjonalnie w stosunku, w jakim suma 
ubezpieczenia określonego przedmiotu ubezpieczenia pozostaje do 
jego wartości w dniu szkody.

8. Jeżeli niedoubezpieczenie przedmiotu ubezpieczenia nie przekroczy 
20% faktycznej wartości tego przedmiotu lub jeżeli wysokość szkody 
nie przekracza 20% sumy ubezpieczenia, wówczas postanowień ust. 7 
nie stosuje się.

9. Przy ustalaniu wysokości szkody nie uwzględnia się uszkodzeń, za 
które zostało uprzednio wypłacone odszkodowanie.

Wypłata odszkodowania

§ 13
1. Wypłata odszkodowania następuje na podstawie uznania roszczenia 

przez Towarzystwo, ugody lub prawomocnego orzeczenia sądowego.
2. Odszkodowanie wypłaca się w terminie 30 dni od daty otrzymania 

przez Towarzystwo zawiadomienia o zdarzeniu.
3. Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych 

do ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa albo wysokości 
odszkodowania okazało się niemożliwe, odszkodowanie wypłaca 
się w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej 
staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże 
bezsporną część odszkodowania Towarzystwo wypłaca w terminie 
określonym w ust. 2.

Roszczenia regresowe

§ 14
1. Z dniem wypłaty odszkodowania na Towarzystwo przechodzi prawo 

dochodzenia roszczeń od osoby trzeciej odpowiedzialnej za szkodę, 
do wysokości wypłaconego odszkodowania.

2. Nie przechodzą na Towarzystwo roszczenia Ubezpieczonego przeciwko 
osobom, z którymi Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie 
domowym, chyba, że sprawca wyrządził szkodę umyślnie.

3. Jeżeli Towarzystwo pokryło część szkody, Ubezpieczonemu 
przysługuje co do pozostałej części, pierwszeństwo w zaspokojeniu 
roszczeń.

Rozpatrywanie reklamacji

§ 15
1. W przypadku zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez 

Towarzystwo, Klientowi przysługuje prawo do wniesienia reklamacji 
na działanie lub zaniechanie Towarzystwa związane z zawieraniem 
lub wykonywaniem umowy ubezpieczenia.

2. Reklamacja może być złożona przez osobę fizyczną:
1) w formie pisemnej – osobiście, w jednostce Towarzystwa 

obsługującej Klientów, a także w siedzibie Towarzystwa,                   
ul. H. Raabego 13, 02-793 Warszawa, albo przesyłką pocztową 
w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – 
Prawo pocztowe,

2) ustnie – telefonicznie albo osobiście do protokołu podczas wizyty 
w jednostce Towarzystwa, obsługującej Klientów.

3. Reklamacja może być złożona przez osobę prawną lub spółkę 
nieposiadającą osobowości prawnej:
1) w formie pisemnej – osobiście, w jednostce Towarzystwa 

obsługującej Klientów, a także w siedzibie Towarzystwa,                    
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ul. H. Raabego 13, 02-793 Warszawa, albo przesyłką pocztową 
w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – 
Prawo pocztowe,

2) ustnie – telefonicznie albo osobiście do protokołu podczas wizyty 
w jednostce Towarzystwa, obsługującej Klientów,

3) w formie pisemnej na innym trwałym nośniku doręczonym jak 
w pkt 1, a reklamacje składane pocztą elektroniczną należy 
przesyłać na adres reklamacje.osobyprawne@tuw.pl.

4. Ze szczegółową informacją dotyczącą trybu wnoszenia i rozpatrywania 
reklamacji przez Towarzystwo można zapoznać się na stronie 
internetowej Towarzystwa lub w każdej jednostce Towarzystwa.

5. Właściwą jednostką organizacyjną Towarzystwa do rozpatrywania 
reklamacji jest jednostka określona w regulacjach wewnętrznych 
Towarzystwa, obowiązujących na dzień składania reklamacji.

6. Towarzystwo rozpatruje reklamację w terminie 30 dni od dnia jej 
otrzymania przez Towarzystwo. Do zachowania terminu wystarczy 
wysłanie Klientowi odpowiedzi przed jego upływem.

7. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, gdy rozpatrzenie 
reklamacji nie jest możliwe w terminie, o którym mowa w ust. 6, 
odpowiedź zostanie udzielona po dokonaniu ustaleń niezbędnych 
do rozpatrzenia reklamacji, nie później jednak niż w terminie 60 dni 
od dnia otrzymania reklamacji. W takim przypadku Towarzystwo 
przesyła Klientowi informację z wyjaśnieniem przyczyn opóźnienia, ze 
wskazaniem okoliczności wymagających wyjaśnienia i przewidywanym 
terminem rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi.

8. Towarzystwo udziela odpowiedzi na reklamację na piśmie. Na wniosek 
Klienta odpowiedź może zostać dostarczona pocztą elektroniczną lub 
na innym trwałym nośniku.

9. W przypadku nieuwzględnienia przez Towarzystwo reklamacji, 
Klientom będącym osobami fizycznymi, przysługuje prawo 
wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy przez Rzecznika 
Finansowego w zakresie zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych 
przez Towarzystwo. Dodatkowo w przypadku, jeśli ww. osoby są 
konsumentami w rozumieniu art. 221 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – 
Kodeks cywilny mają możliwość zwrócenia się o pomoc do właściwego 
miejscowo Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumenta.

10. Towarzystwo podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

Rozwiązywanie sporów

§16
1. Spór z Towarzystwem może być na wniosek Klienta będącego 

osobą fizyczną, poddany pozasądowemu postępowaniu w sprawie 
rozwiązywania sporów pomiędzy Klientem a podmiotem rynku 
finansowego, które przeprowadza Rzecznik Finansowy. Szczegółowe 
informacje zamieszczone zostały na stronie internetowej Rzecznika 
Finansowego https://rf.gov.pl.

2. W postępowaniu sądowym powództwo o roszczenie wynikające 
z umowy ubezpieczenia można wytoczyć według przepisów                                         
o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca 
zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego, 
Uprawnionego z umowy ubezpieczenia, spadkobiercy Ubezpieczonego 
lub spadkobiercy Uprawnionego z umowy ubezpieczenia.

***
Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zostały zatwierdzone 
Uchwałą Zarządu TUW „TUW” nr 283/18 z dnia 13 września 2018 roku 
i wprowadzone do obrotu Zarządzeniem Prezesa Zarządu TUW „TUW” 
nr 57/18 z dnia 13 września 2018 roku.
Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia mają zastosowanie do umów 
ubezpieczenia zawieranych od dnia 1 października 2018 roku.

ZAŁĄCZNIK NR 1                                                                                 
MINIMALNE WyMAGANE ZABEZPIECZENIA 

PRZECIWKRADZIEŻOWE
1. Wszystkie ściany, podłogi, stropy i dachy budynków i lokali, w których 

znajduje się ubezpieczone mienie wykonane są z materiałów, których 
zniszczenie, uszkodzenie lub pokonanie nie jest możliwe bez użycia 
narzędzi lub siły. Pomieszczenia wykonane w całości lub części z siatki 
drucianej, materiałów ażurowych, brezentu, tworzyw sztucznych (np. 
powłoki pneumatyczne, tunele foliowe, namioty) nie są uważane za 
pomieszczenia należycie zabezpieczone.

2. Wszystkie otwory w ścianach, sufitach, podłogach, dachu są                              
w należytym stanie technicznym, zamknięte i zabezpieczone w sposób 
uniemożliwiający dostęp osób trzecich bez dokonania włamania.

3. Wszystkie drzwi zewnętrzne do budynku/lokalu powinny być w należytym 

stanie technicznym oraz tak skonstruowane, osadzone i zamknięte, aby 
ich wyłamanie lub wyważenie nie było możliwe bez użycia siły i narzędzi, 
a otwarcie bez użycia podrobionych lub dopasowanych kluczy.

4. Wszystkie drzwi zewnętrzne prowadzące do budynku/lokalu są 
zamykane na co najmniej:
a) dwa zamki wielozastawkowe lub dwie kłódki wielozastawkowe 

zawieszone na oddzielnych skoblach,
lub
b) jeden zamek o podwyższonej odporności na włamanie 

potwierdzonej atestem lub certyfikatem lub innym dokumentem 
wydanym przez upoważniony do certyfikacji podmiot,

lub
c) jeden zamek wielozastawkowy lub jedną kłódkę wielozastawkową, 

jeżeli jest sprawowany stały dozór budynku/lokalu lub zainstalowano 
i włączono system alarmowy zapewniający powiadomienie 
koncesjonowanej agencji ochrony mienia i zapewniającej przybycie 
załogi interwencyjnej do miejsca ubezpieczenia; system alarmowy 
powinien być zainstalowany oraz serwisowany przez podmiot 
posiadający stosowne uprawnienia, zgodnie z zaleceniami 
producenta.

5. W budynkach, dla których ustanowiono całodobowy dozór (np. budynki 
biurowe, centra handlowe i handlowo-rozrywkowe) wystarczające 
jest zabezpieczenie drzwi wewnętrznych do lokalu znajdującego 
się wewnątrz budynku jednym zamkiem wielozastawkowym, 
elektronicznym zamkiem szyfrowym lub zamkiem otwieranym kartą 
magnetyczną.

6. W przypadku drzwi dwuskrzydłowych, jedno skrzydło powinno być 
dodatkowo unieruchomione przy pomocy zasuwy z dołu i z góry od 
wewnętrznej strony.

7. Drzwi oszklone nie mogą być zaopatrzone w zamki lub zasuwy, które 
można otworzyć bez klucza przez otwór wybity w szybie.

8. Wszystkie klucze do zamków i kłódek/karty dostępu/piloty do 
zabezpieczeń budynków/lokali lub do ubezpieczanych pojazdów powinny 
być przechowywane w sposób chroniący je przed kradzieżą i dostępem do 
nich osób nieuprawnionych. W przypadku zaginięcia lub zagubienia kluczy 
(również zapasowych) Ubezpieczony zobowiązany jest do niezwłocznej 
wymiany zamków na własny koszt.

9. Wszystkie okna, oszklone drzwi i inne zewnętrzne otwory oszklone 
w budynku/lokalu powinny być w należytym stanie technicznym, 
właściwie osadzone i zamknięte.

10. Wszystkie okna, oszklone drzwi i inne zewnętrzne otwory oszklone                                                                                                  
w budynkach/lokalach znajdujących się na parterze oraz na 
kondygnacjach do których jest dostęp z położonych pod/nad nimi lub obok 
nich tarasów, przybudówek, balkonów, drabinek, drzew, wiatrołapów, 
daszków, piorunochronów są na całej powierzchni zabezpieczone:
1) kratami, żaluzjami lub roletami przeciwwłamaniowymi 

posiadającymi świadectwo odporności na włamanie wydane 
przez jednostkę uprawnioną do certyfikacji; kraty, żaluzje, rolety 
są w taki sposób zamontowane i zamknięte, aby przedostanie 
się do wnętrza nie było możliwe bez użycia narzędzi,

lub
2) szybami o podwyższonej odporności na włamanie co najmniej 

klasy P3/P3A posiadającymi atest Instytutu Mechaniki 
Precyzyjnej lub innej jednostki uprawnionej do certyfikacji,

lub
3) okiennicami zamykanymi na co najmniej jeden zamek 

wielozastawkowy lub jedną kłódkę wielozastawkową.
11. Wymagania określone w ustępie 10 nie są obowiązkowe, jeżeli jest 

sprawowany stały dozór budynku/lokalu lub zainstalowano i włączono 
system alarmowy zapewniający powiadomienie koncesjonowanej 
agencji ochrony mienia i zapewniającej przybycie załogi 
interwencyjnej do miejsca ubezpieczenia. System alarmowy powinien 
być zainstalowany oraz serwisowany przez podmiot posiadający 
stosowne uprawnienia, zgodnie z zaleceniami producenta. 

12. W przypadku, gdy objęty ubezpieczeniem lokal/budynek jest 
połączony z budynkiem/lokalem osoby trzeciej jakimikolwiek 
otworami, to otwory te powinny być zabezpieczone co najmniej                                                         
w sposób określony w ust. 4 i 10. 

13. Na zewnątrz budynków i lokali mogą być przechowywane:
1)  maszyny, których gabaryty lub masa własna nie pozwalają na 

umieszczenie ich w obiektach budowlanych zabezpieczonych 
zgodnie z postanowieniami ust. 1-12,

2)  maszyny w trakcie prac wykonywanych poza miejscem 
wymienionym w umowie ubezpieczenia w ramach działalności 
Ubezpieczonego, o ile nie jest możliwe umieszczenie ich                                                                                                                                       
w budynkach i lokalach zabezpieczonych zgodnie z postanowieniami 
ust. 1-12, z zastrzeżeniem postanowień ust. 14.

14. W odniesieniu do maszyn przechowywanych poza budynkiem lub lokalem, 
za prawidłowo zabezpieczony uważa się plac spełniający łącznie warunki:
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1) całodobowo dozorowany,
2) oświetlony oraz ogrodzony parkanem, siatką drucianą lub płotem 

do wysokości co najmniej 160cm w sposób trwały i pełny,
3) zabezpieczony bramą zamkniętą w sposób uniemożliwiający 

wyjazd pojazdem przez osoby nieuprawnione,
4) wewnątrz maszyn nie mogą być pozostawione kluczyki, a wszystkie 

drzwi w maszynach krytych powinny być zamknięte na zamek lub 
zabezpieczone, co najmniej w sposób przewidziany przez producenta.

15. W przypadku, gdy ubezpieczana maszyna posiada zabezpieczenia 
fabryczne przed kradzieżą, to zabezpieczenia te muszą być sprawne 
technicznie.

16. Klucze zapasowe do obiektów/zamknięć terenu z ubezpieczonym 
mieniem oraz kluczyki do ubezpieczanych maszyn muszą być 
przechowywane w sposób zabezpieczający je przed kradzieżą                        
i uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym. W razie 
zaginięcia kluczy (także zapasowych) Ubezpieczony, po powzięciu o tym 
wiadomości, obowiązany jest bezzwłocznie zmienić zamknięcia.

17. Po przeprowadzeniu indywidualnej oceny ryzyka Towarzystwo ma 
prawo określić inne warunki zabezpieczenia mienia.

ZAŁĄCZNIK NR 2                                                    
KLAUZULE DODATKOWE

Klauzula nr 1                                                      
Ubezpieczenie maszyn od strajków, rozruchów                      

i zamieszek społecznych
1. Na podstawie § 1 ust. 3 OWU, za opłatą dodatkowej składki 

ubezpieczeniowej, Towarzystwo obejmuje ochroną ubezpieczeniową 
maszyny, sprzęt budowlany i transportowy określone w umowie 
ubezpieczenia i stanowiące własność Ubezpieczonego, lub będące 
w jego posiadaniu na podstawie innego tytułu prawnego, od strajków, 
rozruchów i zamieszek społecznych, za które uważa się szkody 
bezpośrednio spowodowane przez:
1) wspólne działanie osób podejmowane w celu zakłócenia 

porządku publicznego (niezależnie od związku ze strajkiem),
2) działanie legalnych władz zmierzające do stłumienia zakłóceń 

porządku publicznego, zapobieżenia strajkom i rozruchom 
społecznym lub zminimalizowania ich skutków,

3) działanie strajkujących pracowników, mające na celu wspomożenie 
strajku.

2. Poza wyłączeniami odpowiedzialności wymienionymi w § 5, zakres 
ubezpieczenia nie obejmuje szkód:
1) wynikłych z całkowitego lub częściowego zaprzestania robót, 

opóźnień lub zakłóceń działalności,
2) będących pośrednim następstwem szkód w mieniu.

3. Górną granicą odpowiedzialności Towarzystwa jest limit 
odpowiedzialności określony w umowie ubezpieczenia.

4. Limit odpowiedzialności określa Ubezpieczający, kierując się 
przewidywaną wysokością maksymalnej szkody w okresie ubezpieczenia.

5. Maksymalny limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia 
w okresie ubezpieczenia wynosi 200.000 PLN i nie więcej niż 
zadeklarowana łączna suma ubezpieczenia maszyn.

6. Limit odpowiedzialności ulega pomniejszeniu o kwoty wypłaconych 
z niniejszej klauzuli odszkodowań.

7. Franszyza redukcyjna w każdej szkodzie wynosi 500 PLN.
8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej klauzuli mają 

zastosowanie postanowienia OWU.

Klauzula nr 2                                                       
Ubezpieczenie maszyn od aktów terrorystycznych

1. Na podstawie § 1 ust. 3 OWU, za opłatą dodatkowej składki 
ubezpieczeniowej Towarzystwo obejmuje ochroną ubezpieczeniową 
maszyny, sprzęt budowlany i transportowy określone w umowie 
ubezpieczenia i stanowiące własność Ubezpieczonego, lub będące 
w jego posiadaniu na podstawie innego tytułu prawnego, od aktów 
terrorystycznych.

2. Przez akt terrorystyczny rozumie się działanie jakiejkolwiek osoby lub 
grupy osób, zarówno działających samodzielnie, jak i w imieniu lub 
w powiązaniu z jakąkolwiek organizacją lub rządem, z włączeniem 
użycia siły lub przemocy, i/lub groźby ich użycia, popełniony z przyczyn 
politycznych, religijnych, ideologicznych, etnicznych lub ekonomicznych 
z zamiarem wywarcia wpływu na jakikolwiek rząd i/lub wywołania chaosu, 
uczucia zagrożenia ludności lub dezorganizacji życia publicznego.

3. Górną granicą odpowiedzialności Towarzystwa jest limit 
odpowiedzialności określony w umowie ubezpieczenia.

4. Limit odpowiedzialności określa Ubezpieczający, kierując się 
przewidywaną wysokością maksymalnej szkody w okresie ubezpieczenia.

5. Maksymalny limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia 
w okresie ubezpieczenia wynosi 200.000 PLN i nie więcej niż 
zadeklarowana łączna suma ubezpieczenia maszyn.

6. Limit odpowiedzialności ulega pomniejszeniu o kwoty wypłaconych 
z niniejszej klauzuli odszkodowań.

7. Franszyza redukcyjna w każdej szkodzie wynosi 500 PLN. 
8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej klauzuli mają 

zastosowanie postanowienia OWU.

Klauzula nr 3                                                       
Ubezpieczenie kosztów dodatkowych

1. Na podstawie § 1 ust. 3 OWU, za opłatą dodatkowej składki 
ubezpieczeniowej, Towarzystwo obejmuje ochroną ubezpieczeniową 
koszty dodatkowe poniesione przez Ubezpieczonego, pod warunkiem 
poniesienia ich w następstwie szkody, powstałej wskutek zdarzenia 
objętego ochroną ubezpieczeniową na podstawie zawartej umowy 
ubezpieczenia.

2. Ochroną ubezpieczeniową objęte są koszty:
1) pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych lub w dni ustawowo 

wolne od pracy,
2) frachtu ekspresowego,
3) frachtu lotniczego,
4) wynajmu maszyn zastępczych z zazstrzeżeniem ust. 3.

3. Koszty wynajmu maszyn zastępczych zwracane są za czas 
technologicznej naprawy maszyny, trwającej dłużej niż dwa dni 
robocze, za okres maksymalny siedem dni roboczych.

4. Wysokość odszkodowania jest ustalana w oparciu o udokumentowane 
rachunkami, umowami, ponoszone przez Ubezpieczonego koszty.

5. Koszty wynajmu i/lub transportu maszyny zastępczej nie mogą 
przekraczać średnich cen rynkowych i Towarzystwo ma prawo do ich 
weryfikacji.

6. Zwrot kosztów wynajmu maszyn zastępczych nie obejmuje kosztów: 
1)  paliwa, olejów lub innych płynów eksploatacyjnych,
2)  ubezpieczenia,
3)  poniesionych za naprawę wynajętego sprzętu, 
4)  poniesionych na czyszczenie wynajętego sprzętu,
5)  kar naliczonych za nieterminowy zwrot wynajętego sprzętu,
6)  kosztów i kar naliczonych za uszkodzenie lub utratę wynajętego 

sprzętu lub dokumentów.
7. Górną granicą odpowiedzialności Towarzystwa jest suma 

ubezpieczenia określona w umowie ubezpieczenia.
8. Sumę ubezpieczenia określa Ubezpieczający, kierując się 

przewidywaną wysokością maksymalnej szkody w okresie 
ubezpieczenia.

9. Maksymalna suma ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia 
w okresie ubezpieczenia wynosi 50.000 PLN.

10. Jeżeli suma ubezpieczenia zniszczonego lub uszkodzonego mienia 
jest mniejsza niż suma, która powinna być zadeklarowana zgodnie 
z § 8 ust. 1 OWU, odszkodowanie należne z tytułu niniejszej klauzuli 
zmniejsza się w takiej samej proporcji.

11. Suma ubezpieczenia ulega pomniejszeniu o kwoty wypłaconych           
z niniejszej klauzuli odszkodowań.

12. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej klauzuli mają 
zastosowanie postanowienia OWU.

Klauzula nr 4                                                      
Ubezpieczenie maszyn pracujących pod ziemią

1. Na podstawie § 1 ust. 3 OWU, za opłatą dodatkowej składki 
ubezpieczeniowej, Towarzystwo obejmuje ochroną ubezpieczeniową 
sprzęt i maszyny pracujące pod ziemią, wymienione w załączniku 
do umowy ubezpieczenia, poprzez włączenie ryzyka ich utraty, 
zniszczenia lub uszkodzenia wskutek powodzi, trzęsienia ziemi, 
osunięcia się ziemi lub skał albo zapadnięcia się ziemi. 

2. Towarzystwo nie odpowiada za szkody powstałe wskutek porzucenia 
ubezpieczonego mienia. 

3. Górną granicą odpowiedzialności Towarzystwa jest suma 
ubezpieczenia określona w umowie Ubezpieczenia.

4. Sumę ubezpieczenia określa Ubezpieczający, kierując się 
przewidywaną wysokością maksymalnej szkody w okresie 
ubezpieczenia. 

5. Suma ubezpieczenia ulega pomniejszeniu o kwoty wypłaconych           
z niniejszej klauzuli odszkodowań. 

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej klauzuli mają 
zastosowanie postanowienia OWU.
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Klauzula nr 5                                                      
Ubezpieczenie maszyn podczas transportu lądowego

1. Na podstawie § 1 ust. 3 OWU, za opłatą dodatkowej składki 
ubezpieczeniowej, Towarzystwo rozszerza ochronę ubezpieczeniową 
o szkody w mieniu transportowanym na miejsce budowy drogą 
lądową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Górną granicą odpowiedzialności Towarzystwa jest suma 
ubezpieczenia określona w umowie Ubezpieczenia.

3. Sumę ubezpieczenia maszyn podczas transportu lądowego określa 
Ubezpieczający.

4. Suma ubezpieczenia ulega pomniejszeniu o kwoty wypłaconych          
z niniejszej klauzuli odszkodowań.

5. Franszyza redukcyjna w każdej szkodzie wynosi 500 PLN. 
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej klauzuli mają 

zastosowanie postanowienia OWU.

Klauzula nr 6                                                       
Ubezpieczenie maszyn od awarii

1. Na podstawie § 1 ust. 3 OWU, za opłatą dodatkowej składki 
ubezpieczeniowej, Towarzystwo obejmuje ochroną ubezpieczeniową 
szkody powstałe na skutek awarii maszyn, sprzętu budowlanego            
i transportowego.

2. Ochroną ubezpieczeniową, o której mowa w ust. 1 mogą zostać objęte 
maszyny, sprzęt budowlany i transportowy, których wiek nie przekroczył 
10 lat (wg daty produkcji), natomiast sprzęt budowlany i transportowy 
musi być serwisowany w autoryzowanej stacji obsługi.

3. Ubezpieczony zobowiązany jest do przeprowadzania okresowych 
przeglądów serwisowych maszyn, sprzętu budowlanego oraz 
transportowego zgodnie z zaleceniami producenta oraz napraw tych 
maszyn oraz sprzętu wyłącznie w autoryzowanej stacji obsługi. 

4. Ochrona ubezpieczeniowa maszyn, sprzętu budowlanego i transportowego 
nie może zostać rozszerzona o awarię maszyn w przypadku, gdy nie został 
spełniony którykolwiek z poniższych warunków: 
1) sprzęt budowlany i transportowy nie posiada potwierdzonego 

aktualnego przeglądu serwisowego autoryzowanej stacji obsługi, 
o ile jest to wymagane przez producenta,

2) sprzęt budowlany i transportowy był naprawiany poza 
autoryzowaną stacją obsługi.

5. Poza wyłączeniami odpowiedzialności wymienionymi w § 5, 
Towarzystwo nie odpowiada za szkody:
1) polegające na uszkodzeniu silnika wskutek zassania wody 

podczas jego pracy lub próby uruchomienia silnika w warunkach 
stwarzających takie zagrożenie,

2) spowodowane wybuchem wywołanym w silnikach cieplnych, gdy 
wybuch związany jest z ich naturalną funkcją,

3) wynikłe ze zużycia, korozji, utlenienia, zawilgocenia, pleśni, 
oddziaływania normalnych warunków atmosferycznych oraz 
pogarszania się stanu technicznego sprzętu rolniczego wskutek 
długotrwałego postoju,

4) powstałe w wyniku niewłaściwego doboru paliwa, płynów                  
i materiałów eksploatacyjnych,

5) pokrywane przez producenta lub sprzedawcę w ramach 
gwarancji i rękojmi.

6. Górną granicą odpowiedzialności Towarzystwa jest limit odpowiedzialności 
określony w umowie ubezpieczenia.

7. Limit odpowiedzialności określa Ubezpieczający, kierując się 
przewidywaną wysokością maksymalnej szkody w okresie 
ubezpieczenia.

8. Maksymalny limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia 
w okresie ubezpieczenia wynosi 200.000 PLN i nie więcej niż 
zadeklarowana łączna suma ubezpieczenia maszyn.

9. Limit odpowiedzialności ulega pomniejszeniu o kwoty wypłaconych 
z niniejszej klauzuli odszkodowań.

10. Franszyza redukcyjna w każdej szkodzie wynosi 500 PLN.
11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej klauzuli mają 

zastosowanie postanowienia OWU

Klauzula nr 7                                                             
Zniesienie konsumpcji sumy ubezpieczenia

1. Na podstawie § 1 ust. 3 OWU, za opłatą dodatkowej składki 
ubezpieczeniowej Towarzystwo zmienia postanowienia dotyczące 
konsumpcji sumy ubezpieczenia dla maszyn, sprzętu budowlanego 
i transportowego.

2. Sumy ubezpieczenia maszyn, sprzętu budowlanego i transportowego 
nie ulegają zmniejszeniu o kwoty wypłaconych odszkodowań.

3. Zapisy niniejszej klauzuli nie mają zastosowania do limitów 
odpowiedzialności określonych w klauzulach dodatkowych.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej klauzuli mają 
zastosowanie postanowienia OWU.

Klauzula nr 8                                                            
Zniesienie franszyz

1. Na podstawie § 1 ust. 3 OWU, za opłatą dodatkowej składki 
ubezpieczeniowej Towarzystwo zmienia postanowienia dotyczące 
franszyz określonych w niniejszych OWU. 

2. Wszystkie franszyzy redukcyjne określone w niniejszych OWU (tj. 
w § 5 ust. 5) oraz w klauzulach nr 1, 2, 5, 6 zostają zniesione i nie 
mają zastosowania.
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