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Postanowienia wstępne
§1
Niniejsze Warunki ubezpieczenia Przedmiotów leasingu od wszystkich ryzyk regulują zasady udzielania przez
Ubezpieczyciela ochrony ubezpieczeniowej w przypadku wystąpienia Szkód w Przedmiocie leasingu, a także
prawa i obowiązki Korzystającego w związku z objęciem Przedmiotu leasingu ochroną ubezpieczeniową.

Definicje
§2
Na potrzeby niniejszych WU poniższe określenia oznaczają:
1. Jednostkowa umowa ubezpieczenia – ubezpieczenie pojedynczego Przedmiotu leasingu zawarte na
podstawie Umowy Generalnej, potwierdzone indywidualnym dokumentem ubezpieczeniowym (Certyfikatem);
2. Korzystający – osoba, która jest związana z Ubezpieczającym Umową leasingu lub Umową pożyczki; jeżeli
Korzystający powierza Przedmiot ubezpieczenia pracownikom Korzystającego bądź osobom, za które ponosi
on odpowiedzialność lub działającym z jego upoważnienia, bądź w jego imieniu zapisy dotyczące
Korzystającego stosuje się również do tych osób. Za działania lub zaniechania tych osób Korzystający ponosi
odpowiedzialność jak za własne działania lub zaniechania;
3. Przedmiot leasingu – mienie, stanowiące własność Ubezpieczającego a przekazane w posiadanie
i użytkowanie Korzystającemu
na podstawie Umowy leasingu lub mienie finansowane przez
Ubezpieczającego na podstawie Umowy pożyczki;
4. Przedmiot ubezpieczenia – Przedmiot leasingu, który został objęty ochroną ubezpieczeniową w zakresie
niniejszych WU;
5. Ubezpieczony - osoba lub podmiot, na rachunek której została zawarta umowa ubezpieczenia; w odniesieniu
do niniejszych WU Ubezpieczonym jest właściciel Przedmiotu ubezpieczenia;
6. Ubezpieczający – Finansujący w Umowie leasingu/pożyczki do której zawarto ubezpieczenie;
7. Ubezpieczyciel – Towarzystwo Ubezpieczeń Europa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu;
8. Umowa Generalna – Umowa generalna ubezpieczenia Przedmiotów leasingu od wszystkich ryzyk, zawarta
pomiędzy Ubezpieczającym a Ubezpieczycielem;
9. Umowa Leasingu – którakolwiek z umów wymienionych w Kodeksie cywilnym, zawarta pomiędzy
Ubezpieczającym a Korzystającym, na podstawie której Ubezpieczający oddaje w użytkowanie Przedmiot
leasingu leasingobiorcy;
10. Umowa pożyczki - umowa, na podstawie której Ubezpieczający finansuje Przedmiot ubezpieczenia;
11. Szkoda – utrata, zniszczenie lub uszkodzenie Przedmiotu ubezpieczenia na skutek wystąpienia niezależnie
od woli Ubezpieczonego jednego lub wielu Zdarzeń ubezpieczeniowych, mających miejsce w tym samym
czasie, za skutki których Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność;
12. Szkoda całkowita – Szkoda polegająca na takim zniszczeniu Przedmiotu ubezpieczenia, że naprawa jest
technicznie niemożliwa lub jej koszt jest równy bądź wyższy od Wartości fakturowej netto Przedmiotu
ubezpieczenia w dniu wystąpienia Szkody i naprawa jest ekonomicznie nieuzasadniona lub Szkoda
częściowa, gdy naprawa jest niemożliwa (np. części zamienne nie są produkowane) lub Przedmiot
ubezpieczenia, za zgodą Ubezpieczyciela nie będzie naprawiany;
13. Wartość fakturowa netto – wartość netto Przedmiotu leasingu wskazana w fakturze VAT lub wartość
Przedmiotu leasingu wskazana w umowie sprzedaży (dostawy) zawieranej przez Ubezpieczającego
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z podmiotem nie będącym podatnikiem podatku od towarów i usług. Jeżeli Korzystający nie jest płatnikiem
podatku VAT, za Wartość fakturową netto, na wniosek Ubezpieczającego, uznaje się wartość brutto
Przedmiotu leasingu wskazaną w fakturze VAT.
14. Zdarzenie ubezpieczeniowe – nieoczekiwane, nagłe zdarzenie losowe powodujące Szkodę, wymienione w
§ 4.

Przedmiot ubezpieczenia
§3
1. Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową Przedmioty leasingu, czyli mienie stanowiące przedmiot
Umowy leasingu lub Umowy pożyczki (Przedmiot ubezpieczenia).
2. Przedmiotem ubezpieczenia mogą być:
1) Wózki widłowe,
2) Maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych,
3) Maszyny i urządzenia przemysłu mineralnego,
4) Maszyny, urządzenia i aparaty poligraficzne,
5) Maszyny i urządzenia rolnicze i leśne,
6) Obrabiarki do metalu,
7) Maszyny do obróbki plastycznej metali i tworzyw sztucznych,
8) Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu tworzyw sztucznych,
9) Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu piekarniczego,
10) Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłów spożywczych,
11) Urządzenia czyszczące,
12) Maszyny, urządzenia i aparaty do obróbki drewna,
13) Maszyny przemysł kamieniarskiego,
14) Maszyny do obróbki szkła,
15) Wyposażenie warsztatu samochodowego,
16) Sprzęt Medyczny,
17) Sprzęt IT,
18) Wyposażenie pomieszczeń biurowych,
19) Sprzęt nie wymieniony powyżej może zostać przyjęty do ubezpieczenia na warunkach indywidualnych.

Zakres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej
§4
1. Ochrona ubezpieczeniowa jest udzielana na wypadek Szkód spowodowanych wystąpieniem następujących
zdarzeń losowych:
1) pożaru, uderzenia pioruna, eksplozji, uderzenia lub upadku statku powietrznego (zgodnie z § 5),
2) huraganu i gradu (zgodnie z § 6),
3) innego żywiołu jak: powódź, deszcz nawalny, trzęsienie ziemi, obsunięcie ziemi, zapadanie ziemi, lawina
lub napór śniegu (zgodnie z § 7),
4) zalania (zgodnie z § 8),
5) zalania wodą z instalacji tryskaczowej (zgodnie z § 9),
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6) kradzieży z włamaniem lub rabunku, wandalizmu po dokonanym włamaniu (zgodnie z § 10),
7) uderzeniem pojazdu, dymu, uderzeniem fali dźwiękowej (zgodnie z § 11),
8) wewnętrznych zamieszek, celowym uszkodzeniem, strajkiem lub zwolnieniem grupowym pracowników
(zgodnie z § 12),
9) innych nie nazwanych ryzyk zewnętrznych (zgodnie z § 13),
10) nie nazwanych ryzyk wewnętrznych (zgodnie z § 14).
2. Ubezpieczyciel jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania, gdy Przedmiot ubezpieczenia został
uszkodzony, zniszczony lub utracony z przyczyn określonych w §§ 5 – 14, przy spełnieniu innych stosownych
postanowień WU, także gdy:
1) Szkoda powstała w maszynach, urządzeniach mechanicznych, elektrotechnicznych lub elektronicznych,
do której doszło w związku z ich uruchomieniem, używaniem, konserwacją, naprawą lub pracą oraz
w wyniku błędu w obsłudze, ,
2) Szkoda powstała w wyniku gwałtownego przypływu,
3) Szkoda powstała w Przedmiocie ubezpieczenia znajdującym się w budynkach nie gotowych do odbioru
technicznego, jak również w Przedmiocie ubezpieczenia, dla którego nie skończył się jeszcze okres
próbnego rozruchu,
z zastosowaniem limitu odpowiedzialności 50 % sumy ubezpieczenia Przedmiotu ubezpieczenia dotkniętego
szkodą.
3. Zakres ubezpieczenia obejmuje Szkody:
1) wyrządzone przez Korzystającego na skutek rażącego niedbalstwa, z prawem regresu Ubezpieczyciela
do Korzystającego,
2) w Przedmiocie ubezpieczenia znajdującym się w budynku, w którym prowadzone są zmiany budowlane
lub remontowe, czego skutkiem był brak spełnionych minimalnych wymogów przeciwkradzieżowych ,
z prawem regresu Ubezpieczyciela do Korzystającego,
3) wyrządzone czynami osób trzecich, do popełnienia których nakłaniał Korzystający, z prawem regresu
Ubezpieczyciela do Korzystającego,
4) wyrządzone przez Korzystającego pozostającego po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości
w rozumieniu przepisów o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, lub w stanie po
użyciu środków odurzających lub substancji psychotropowych albo środków zastępczych, w rozumieniu
przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, lub w stanie po użyciu lekarstw lub innych środków
wyłączających świadomość, z prawem regresu Ubezpieczyciela do Korzystającego
do limitu odpowiedzialności określonego w stosunku do wszystkich Przedmiotów ubezpieczenia w wysokości
10% łącznej sumy ubezpieczenia wszystkich Przedmiotów ubezpieczenia. Limit liczony jest narastająco w
kolejnych miesiącach kalendarzowych, wg stanów na koniec każdego poprzedniego miesiąca kalendarzowego
i odnosi się do wszystkich szkód zaistniałych również do końca tego poprzedniego miesiąca kalendarzowego.
4. W przypadku, gdy Szkoda wyrządzona została przez Korzystającego będącego w stanie po użyciu lekarstw lub
innych środków wyłączających świadomość oraz spożycie tych środków nastąpiło w celach medycznych i po
zaleceniu lekarza, Ubezpieczyciel udziela ochrony do pełnej sumy ubezpieczenia Przedmiotu ubezpieczenia.

§5
Ubezpieczenie na wypadek Szkód spowodowanych pożarem, uderzeniem pioruna, eksplozją, uderzeniem lub
upadkiem statku powietrznego
1. Ubezpieczającemu przysługuje prawo do odszkodowania, jeżeli Szkoda w Przedmiocie ubezpieczenia
powstała w wyniku bezpośredniego działania:
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1) pożaru, za który uważa się działanie ognia, który wystąpił poza palenisko lub powstał bez paleniska
i mógł rozprzestrzenić się o własnej sile,
2) uderzenia piorunu, za który uważa się bezpośrednie trafienie wyładowania atmosferycznego
w ubezpieczony przedmiot,
3) eksplozji, za którą uważa się nagle przebiegające uzewnętrznienie się siły spowodowanej dążeniem do
rozszerzania się gazów, pyłów, cieczy lub pary, przy czym w odniesieniu do naczyń ciśnieniowych
i innych tego rodzaju zbiorników, warunkiem uznania Szkody za spowodowaną eksplozją jest, aby ściany
tych naczyń i zbiorników uległy rozerwaniu w takim zakresie, że zachodzi nagłe wyrównanie różnicy
ciśnień wewnątrz i zewnątrz zbiornika; za eksplozję uważa się także implozję polegającą na uszkodzeniu
zbiornika lub aparatu próżniowego ciśnieniem zewnętrznym,
4) uderzenia lub upadku statku powietrznego, za które uważa się katastrofę lub przymusowe lądowanie
jakiegokolwiek statku powietrznego oraz upadek jego części albo przewożonego ładunku.
2. Z zastrzeżeniem postanowień § 4 ust. 3 zakresem ubezpieczenia objęte są także Szkody:
1) spowodowane zwarciem przewodu elektrycznego, któremu towarzyszyło iskrzenie i/lub działanie ciepła
bez udziału płomieni z zastrzeżeniem szkód będących następstwem wszelkiego rodzaju awarii
wewnętrznych,
2) powstałe w maszynach, aparatach lub innych urządzeniach wskutek działania prądu elektrycznego
podczas ich eksploatacji w wyniku np.: spięcia (zwarcia), przepięcia lub indukcji z zastrzeżeniem szkód
będących następstwem wszelkiego rodzaju awarii wewnętrznych.

§6
Ubezpieczenie na wypadek Szkód spowodowanych huraganem i gradem
1. Ubezpieczającemu przysługuje prawo do odszkodowania, jeżeli Szkoda w Przedmiocie ubezpieczenia
powstała w wyniku:
1) bezpośredniego działania huraganu, za które uważa się prąd powietrza o prędkości nie mniejszej niż
17,5 m/s potwierdzonej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW), który wyrządza szkody
masowe; w przypadku braku możliwości potwierdzenia przez IMiGW wystąpienia na terenie obejmującym
miejsce powstania Szkody wiatru o określonej prędkości, Ubezpieczyciel potwierdza wystąpienie takiego
wiatru na podstawie stanu faktycznego i rozmiaru szkód świadczących wyraźnie o jego działaniu
w najbliższej okolicy,
2) bezpośredniego działania gradu na Przedmiot ubezpieczenia, za które uważa się opad atmosferyczny
składający się z bryłek lodu,
3) uderzenia innego przedmiotu w Przedmiot ubezpieczenia, jeśli zostało to spowodowane przez działanie
huraganu lub gradu.
2. Zakresem ubezpieczenia są objęte także Szkody powstałe w Przedmiotach ubezpieczenia znajdujących się
na zewnątrz budynku i/lub zamocowanych na zewnątrz budynku, pod warunkiem że stanowią one części
maszyn, urządzeń lub linii technologicznych.

§7
Ubezpieczenie na wypadek Szkód spowodowanych przez inne żywioły
1. Ubezpieczającemu przysługuje prawo do odszkodowania, jeżeli Szkoda w Przedmiocie ubezpieczenia
powstała w wyniku bezpośredniego działania:
1) powodzi, za którą uważa się zalanie miejsca ubezpieczenia w następstwie podniesienia się i wystąpienia
wody z koryt wód płynących lub stojących wskutek nadmiernych opadów atmosferycznych, topnienia kry
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lodowej, tworzenia się zatorów w korytach wód płynących bądź nadmiernych opadów atmosferycznych;
w wypadku powodzi będącej następstwem zalania podłoża w wyniku nadmiernych opadów
atmosferycznych; odpowiedzialność Ubezpieczyciela powstaje pod warunkiem, że system
odprowadzania wody opadowej (studzienki i rury kanalizacyjne, przepusty, rowy) był prawidłowo
zaprojektowany do warunków miejscowych oraz sprawny bezpośrednio przed powstaniem Szkody,
2) deszczu nawalnego, za który uważa się deszcz o współczynniku wydajności co najmniej 4, który ustala
się w oparciu o dane pomiarowe uzyskane z IMiGW; w przypadku braku możliwości potwierdzenia przez
IMiGW wystąpienia na terenie obejmującym miejsce powstania Szkody deszczu o określonym
współczynniku, Ubezpieczyciel potwierdza wystąpienie takiego deszczu na podstawie stanu faktycznego
i rozmiaru szkód świadczących wyraźnie o jego działaniu w najbliższej okolicy,
3) trzęsienia ziemi, za które uważa się nie wywołane działalnością człowieka zaburzenie systemu
równowagi we wnętrzu ziemi, któremu towarzyszą wstrząsy i drgania gruntu; trzęsienie ziemi uważa się
za zaistniałe, jeżeli spowodowało ono Szkody także w budynkach znajdujących się w sąsiedztwie miejsca
ubezpieczenia, które były w podobnym stopniu odporne na to zjawisko jak ubezpieczony budynek.
4) obsunięcia się ziemi, za które uważa się:
a) obsunięcie się ziemi wskutek ruchów podłoża na stokach z przyczyn naturalnych, lub
b) obsunięcie się ziemi w wyniku działalności przemysłowej (zastosowanie mechanizacji) lub innej
działalności człowieka; w takim wypadku Ubezpieczyciel wypłaci Ubezpieczającemu odszkodowanie,
z jednoczesnym zachowaniem prawa regresu Ubezpieczyciela do osoby odpowiedzialnej za
Szkodę,
5) zapadnięcia się ziemi, za które uważa się obniżenie poziomu terenu z powodu zawalenia się
naturalnych pustych przestrzeni w gruncie, które nie powstały wskutek działalności człowieka,
6) lawiny, za którą uważa się gwałtowne zsuwanie się lub staczanie się mas śniegu, lodu, skał lub kamieni
ze zboczy górskich,
7) naporu śniegu, za który uważa się niszczące oddziaływanie ciężaru śniegu lub lodu na konstrukcję
dachu.
2. Ubezpieczeniem są także objęte Szkody w Przedmiocie ubezpieczenia spowodowane przez cofnięcie się
wody lub ścieków z kanalizacji publicznej w następstwie powodzi, pod warunkiem, że powódź wystąpiła
w miejscu ubezpieczenia (na posesji), gdzie znajdował się Przedmiot ubezpieczenia dotknięty Szkodą na
skutek zalania wodą lub ściekami z kanalizacji.
3. Zakres ubezpieczenia obejmuje również Szkody spowodowane przez:
1) deszcz nawalny, do powstania których przyczyniły się:
a) brak konserwacji budynku, w którym znajduje się Przedmiot ubezpieczenia i/lub wynikający z faktu,
że jego konstrukcja nie odpowiada normom obowiązującym w budownictwie,
b) pozostawienie otwartych drzwi, okien lub świetlików dachowych,
2) napór śniegu lub lodu, jeżeli dach został wykonany niezgodnie z normami budowlanymi lub posiadał
obniżoną wytrzymałość spowodowaną przez brak konserwacji
z prawem regresu do Korzystającego lub właściciela budynku, w którym znajduje się Przedmiot
ubezpieczenia (jeżeli był najmowany przez Korzystającego) oraz z zastosowaniem limitu odpowiedzialności,
określonego w stosunku do wszystkich Przedmiotów ubezpieczenia w wysokości 10% łącznej sumy
ubezpieczenia wszystkich Przedmiotów ubezpieczenia. Limit liczony jest narastająco w kolejnych miesiącach
kalendarzowych, wg stanów na koniec każdego poprzedniego miesiąca kalendarzowego i odnosi się do
wszystkich Szkód zaistniałych również do końca tego poprzedniego miesiąca kalendarzowego.
4. W związku z zakresem ubezpieczenia określonym w niniejszym paragrafie Korzystający jest zobowiązany do:
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1) zapewnienia w miejscu ubezpieczenia pełnej przepustowości przewodów odpływowych i kanalizacyjnych,
a jeżeli jest najemcą budynku lub lokalu, to w razie stwierdzenia nieprawidłowości w tym zakresie
powinien wymagać wywiązania się z wyżej wymienionych obowiązków od właściciela lub administratora
budynku,
2) podjęcia działań, które zapobiegną wylewaniu się wody z systemu kanalizacyjnego do wnętrza budynku,
szczególnie w razie niebezpieczeństwa wystąpienia powodzi,
3) składowania ruchomego Przedmiotu ubezpieczenia, znajdującego się w pomieszczeniach budynku
usytuowanych poniżej poziomu gruntu, na wysokości co najmniej 12 cm lub co najmniej innej
indywidualnie uzgodnionej wysokości od poziomu podłogi.

§8
Ubezpieczenie na wypadek szkód spowodowanych przez zalanie
1. Ubezpieczającemu przysługuje prawo do odszkodowania, jeżeli Szkoda w Przedmiocie ubezpieczenia
powstała w wyniku zalania, za które uważa się niszczące działanie wody będącej efektem innych okoliczności
niż powódź.
2. W rozumieniu niniejszych WU na równi z wodą traktuje się parę wodną oraz ciecze, które zapewniają
przenoszenie ciepła, takie jak roztwory soli, oleje oraz środki chłodzące.
3. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również Szkody spowodowane przez zalanie Przedmiotu ubezpieczenia
znajdującego się wewnątrz budynku, powstałe w następstwie zamarznięcia i pęknięcia:
1) rur doprowadzających i odprowadzających w systemie wodociągowym,
2) instalacji ogrzewania wodnego lub parowego, klimatyzacji, pomp wodnych oraz słonecznego systemu
ogrzewania wody, wraz z ich częściami składowymi,
3) urządzeń kąpielowych, umywalek, toalet, kranów, wodomierzy lub podobnych urządzeń,
4) elementów instalacji tryskaczowej lub innej instalacji gaśniczej.
4. Ubezpieczeniem z limitem odszkodowawczym 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) na jedno
Zdarzenie ubezpieczeniowe dla każdego z ryzyk określonych poniżej w pkt. 1) i 2) są objęte Szkody powstałe
na skutek zalania Przedmiotu ubezpieczenia w wyniku:
1) wycieku lub cofnięcia się wody lub ścieków z kanalizacji publicznej, jeżeli system kanalizacji był
prawidłowo zaprojektowany do warunków miejscowych,
2) nieumyślnego pozostawienia otwartych kranów lub innych zaworów w czasie przerwy w dopływie wody.
5. W związku z zakresem ubezpieczenia określonym w niniejszym paragrafie Korzystający jest zobowiązany do:
1) okresowej konserwacji i utrzymania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w dobrym stanie
technicznym,
2) zapewnienia w okresie występowania niskich temperatur wystarczającego ogrzewania budynku, a w razie
potrzeby powinien zakręcić zawory i spuścić wodę z rur; jeżeli Korzystający jest najemcą budynku lub
lokalu, to w razie stwierdzenia nieprawidłowości w tym zakresie powinien wymagać wywiązania się
z wyżej wymienionych obowiązków od właściciela lub administratora budynku,
3) składowania Przedmiotu ubezpieczenia, znajdującego się w pomieszczeniach budynku usytuowanych
poniżej poziomu gruntu, na wysokości co najmniej 12 cm lub co najmniej innej indywidualnie uzgodnionej
wysokości od poziomu podłogi.
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§9
Ubezpieczenie na wypadek Szkód spowodowanych przez wodę z instalacji tryskaczowej
1. Ubezpieczającemu przysługuje prawo do odszkodowania, jeżeli do Szkody w Przedmiocie ubezpieczenia
doszło w wyniku działania wody z instalacji tryskaczowej, za którą uważa się wodę, która wyciekła
z powodu awarii lub niewłaściwej obsługi instalacji tryskaczowej; dotyczy to wody wyciekającej ze zbiorników,
rur, zaworów, pomp, armatury, jeżeli urządzenia te służą wyłącznie do obsługi instalacji tryskaczowej.

§ 10
Ubezpieczenie na wypadek Szkód spowodowanych kradzieżą z włamaniem lub rabunkiem, wandalizmem po
dokonanym włamaniu
1. Ubezpieczającemu przysługuje prawo do odszkodowania, jeżeli Szkoda w Przedmiocie ubezpieczenia
powstała w wyniku:
1) kradzieży z włamaniem, za którą uważa się zabór Przedmiotu ubezpieczenia, pod warunkiem, że
zostały spełnione wymogi właściwych zabezpieczeń określone § 27:
a) z zamkniętego lokalu, po usunięciu przy użyciu siły i narzędzi istniejących zabezpieczeń lub po
otworzeniu zabezpieczeń kluczem oryginalnym, zdobytym przez sprawcę wskutek kradzieży
z włamaniem do innego lokalu lub w wyniku rabunku,
b) z zamkniętego lokalu po otworzeniu zabezpieczeń kluczem, który został podrobiony po dokonaniu
rabunku lub kradzieży z włamaniem do pomieszczenia, w którym przechowywane są klucze
oryginalne,
c) z lokalu, w którym sprawca ukrył się przed jego zamknięciem, jeżeli Korzystający nie był w stanie,
przy zachowaniu należytej staranności, tego faktu ujawnić, a sprawca pozostawił w pomieszczeniu
ślady, które mogą zostać użyte jako środki dowodowe,
2) rabunku w miejscu ubezpieczenia, za który uważa się zabór Przedmiotu ubezpieczenia:
a) przy użyciu przemocy fizycznej lub groźby jej natychmiastowego użycia w stosunku do
Korzystającego, w tym także przez doprowadzenie osoby napadniętej do stanu nieprzytomności lub
bezbronności,
b) przy wykorzystaniu powstałego nagle stanu fizycznego lub psychicznego Korzystającego,
spowodowanego wypadkiem lub inną przyczyną (bez związku przyczynowego z użyciem alkoholu,
środków odurzających lub substancji psychotropowych albo środków zastępczych, w rozumieniu
przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, lub użyciem lekarstw lub innych środków wyłączających
świadomość, z wyjątkiem sytuacji, gdy spożycie tych środków nastąpiło w celach medycznych i po
zaleceniu lekarza.),
3) rabunku podczas transportu Przedmiotu ubezpieczenia, za który uważa się Szkodę powstałą
w wyniku kradzieży będącej następstwem wypadku środka transportu, kradzieży z włamaniem,
rabunku oraz kradzieży łącznie ze środkiem transportu, pod warunkiem spełnienia wymogów
właściwego zabezpieczenia określonego w § 26,
Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela w zakresie Szkód spowodowanych rabunkiem podczas
transportu Przedmiotu ubezpieczenia wynosi 1 000 000 zł. (słownie: jeden milion złotych) na jeden
transport,
4) wandalizmu po dokonanym włamaniu, za który uważa się rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie
Przedmiotu ubezpieczenia przez sprawcę kradzieży z włamaniem, przy spełnieniu znamion czynów
opisanych w ust. 1 pkt 1) lit. a) lub b) lub gdy podczas próby dokonania czynów opisanych w ust. 1
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2.

3.

4.
5.

Przedmiot ubezpieczenia został uszkodzony, zniszczony lub utracony.
Ubezpieczeniem w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 4 objęte są Przedmioty leasingu, który znajduje
się wewnątrz budynku w miejscu ubezpieczenia, pod warunkiem, że działania sprawcy Szkody wyczerpują
znamiona, określonych wyżej, kradzieży z włamaniem względnie znamiona wandalizmu po dokonanym
włamaniu.
Do ubezpieczenia rabunku podczas transportu Przedmiotu ubezpieczenia stosuje się ponadto następuje
postanowienia:
1) na równi z Korzystającym są traktowane osoby, które dokonują transportu na jego zlecenie,
2) osoby dokonujące transportu muszą mieć więcej niż 18 i mniej niż 65 lat,
3) w sytuacji opisanej w ust. 1 pkt 2) lit. a) rabunek podczas transportu ubezpieczonego ma miejsce
wówczas, gdy groźba użycia przemocy zaistniała po przybyciu na miejsce przeznaczenia,
4) ubezpieczenie obejmuje Szkody w Przedmiocie ubezpieczenia w trakcie wszystkich faz transportu,
5) osoba dokonująca transportu Przedmiotu ubezpieczenia obowiązana jest do jego przeprowadzenia
możliwie najkrótszą drogą i bez zbędnych postojów,
6) Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie maksymalnie do wysokości 20 000 zł (słownie: dwudziestu
tysięcy złotych) również w wypadku Szkód, które bez winy ze strony osób dokonujących transportu
powstały w wyniku oszustwa dokonanego na tych osobach,
Przedmiot ubezpieczenia podczas jego używania mobilnego poza siedzibą Korzystającego jest objęty
ubezpieczeniem pod warunkiem, że będzie należycie zabezpieczony, zgodnie z postanowieniami §§ 24-25.
Warunkiem niezbędnym do uznania odpowiedzialności Ubezpieczyciela w zakresie o którym mowa
w niniejszym paragrafie, jest niezwłoczne zgłoszenia powyższych Zdarzeń na Policji.

§ 11
Ubezpieczenie na wypadek Szkód spowodowanych przez uderzenie pojazdu, dym oraz uderzenie fali dźwiękowej
Ubezpieczającemu przysługuje prawo do odszkodowania, jeżeli do Szkody w Przedmiocie ubezpieczenia doszło
w wyniku:
1) uderzenia pojazdu, za które uważa się bezpośrednie uderzenie w Przedmiot ubezpieczenia wszelkich
pojazdów mechanicznych, bądź przewożonego przez nie ładunku, w tym także pojazdu należącego do
Korzystającego, z zastosowaniem limitu odpowiedzialności 50% sumy ubezpieczenia Przedmiotu
Ubezpieczenia,
2) dymu, za który uważa się dym, który nagle wydostał się z urządzeń eksploatacyjnych użytkowanych
zgodnie z przeznaczeniem i przepisami technicznymi, przy jednoczesnym sprawnym funkcjonowaniu
urządzeń wentylacyjnych i/lub klimatyzacyjnych,
3) uderzenia fali dźwiękowej, za które uważa się falę dźwiękową (akustyczną), wywołaną przez statek
powietrzny w trakcie przekraczania bariery dźwięku.

§ 12
Ubezpieczenie na wypadek Szkód spowodowanych przez wewnętrzne zamieszki, celowe uszkodzenie, strajk lub
zwolnienie grupowe pracowników
1. Z zastrzeżeniem § 4 ust. 3, Ubezpieczającemu przysługuje prawo do odszkodowania, jeżeli Szkoda
w Przedmiocie ubezpieczenia powstała w wyniku:
1) wewnętrznych zamieszek, za które uważa się zakłócanie porządku publicznego oraz dopuszczanie się
aktów agresji wobec ludzi i rzeczy przez co najmniej 50 osób; w razie wątpliwości liczba ta powinna
zostać potwierdzona, na podstawie raportów i danych posiadanych przez policję. Ubezpieczyciel
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odpowiada za Szkody w Przedmiocie ubezpieczenia powstałe w wyniku agresywnych działań ludzkich
mających bezpośredni związek z wewnętrznymi zamieszkami,
2) celowego uszkodzenia, za które uważa się każde umyślne, bezpośrednie uszkodzenie lub zniszczenie
Przedmiotu ubezpieczenia,
3) strajku, za który uważa się planowo przeprowadzone i nastawione na konkretny cel wspólne przerwanie
pracy przez grupę pracowników stanowiącą co najmniej 10% ogółu zatrudnionych w miejscu
ubezpieczenia,
4) zwolnienia grupowego pracowników, za które uważa się zmniejszenie zatrudnienia z przyczyn
dotyczących zakładu pracy; zwolnienie pracowników jest traktowane jako zwolnienie grupowe, jeżeli
spełnia kryteria określone w obowiązujących przepisach prawa pracy,
jeśli odszkodowań z tych tytułów można dochodzić zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem od
podmiotów odpowiedzialnych za Szkodę, Ubezpieczycielowi przysługuje prawo regresu do tych podmiotów.
2. Ubezpieczyciel odpowiada za Szkody:
1) w Przedmiocie ubezpieczenia powstałe w wyniku agresywnych działań protestujących pracowników,
mających bezpośredni związek ze strajkiem lub zwolnieniem grupowym, do jakiego doszło w ich
zakładzie pracy,
2) powstałe w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku mające bezpośredni związek z wewnętrznymi
zamieszkami.

§ 13
Ubezpieczenie na wypadek Szkód spowodowanych przez inne nie nazwane ryzyka zewnętrzne
1. Ubezpieczającemu przysługuje prawo do odszkodowania, jeżeli do Szkody w Przedmiocie ubezpieczenia
doszło w wyniku działania innych ryzyk niż podlegające ubezpieczeniu w myśl postanowień §§ 5 – 12, o ile to
działanie nastąpiło bezpośrednio z zewnątrz.
2. Ubezpieczyciel obejmuje także ochroną szkody powstałe w skutek aktów terroryzmu z limitem
odpowiedzialności 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) na jedno zdarzenie i 2 000 000 zł (słownie:
dwa miliony złotych) na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

§ 14
Ubezpieczenie na wypadek Szkód spowodowanych przez nie nazwane ryzyka wewnętrzne
1. Ubezpieczającemu przysługuje prawo do odszkodowania, jeżeli do Szkody w Przedmiocie ubezpieczenia
doszło w wyniku działania innych ryzyk niż podlegające ubezpieczeniu w myśl §§ 5 – 12, o ile działało ono na
to mienie bezpośrednio od wewnątrz.
2. W ramach zakresu ubezpieczenia określonego w niniejszym paragrafie, ochroną ubezpieczeniową objęte są
m.in.:
1) Szkody polegające na awarii będących następstwem dostania się ciała obcego, rozerwania na skutek
działania siły odśrodkowej,
2) Szkody elektryczne w maszynach i urządzeniach powstałe na skutek przepięcia, zwarcia, przetężenia,
bez związku z wyładowaniami atmosferycznymi; zakres ochrony nie obejmuje szkód elektrycznych
powstałych w generatorach energii elektrycznej i transformatorach o mocy powyżej 1000 kVA oraz
w silnikach o mocy powyżej 1000 kW.
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Ubezpieczenie kosztów
§ 15
1. Ubezpieczyciel pokryje poniesione w związku przyczynowym ze Zdarzeniem ubezpieczeniowym koszty
podjętych przez Korzystającego działań zmierzających do zapobieżenia zagrażającej bezpośrednio Szkodzie
lub złagodzenia skutków już powstałej Szkody, łącznie z działaniami nieskutecznymi, jeśli były one stosowne
do zaistniałych okoliczności. Podlegające zwrotowi koszty wraz z odszkodowaniem nie mogą jednak
przekroczyć uzgodnionej dla danego Przedmiotu ubezpieczenia sumy ubezpieczenia..
2. Nakłady na usługi straży pożarnej lub innych podmiotów zobowiązanych do niesienia pomocy w interesie
publicznym nie podlegają zwrotowi.
3. Ubezpieczyciel pokryje uzasadnione i konieczne z punktu widzenia Umowy leasingu/Umowy pożyczki lub
Ubezpieczającego koszty związane z:
a) pracami porządkowymi w miejscu wystąpienia Szkody, łącznie z rozbiórką pozostałości po Szkodzie,
wywozem gruzu oraz pozostałości na najbliższe możliwe składowisko, jak również ich utylizacją; koszty
związane z zanieczyszczeniem gleby i wody nie będą pokryte,
b) demontażem i ponownym montażem pozostałego nieuszkodzonego mienia, wykonanymi w celu
odzyskania lub naprawy mienia dotkniętego szkodą oraz składowaniem tego mienia,
c) odtworzeniem dokumentacji produkcyjnej i zakładowej,
d) poszukiwaniem miejsca powstania uszkodzenia,
e) umożliwieniem dokonania naprawy lub wymiany uszkodzonego Przedmiotu ubezpieczenia, w tym dojazdu
do uszkodzonego Przedmiotu ubezpieczenia,
f) naprawą zabezpieczeń przeciwkradzieżowych uszkodzonych lub zniszczonych wskutek kradzieży
z włamaniem lub jej usiłowania.
Wskazane koszty będą pokrywane w ramach sumy ubezpieczenia Przedmiotu ubezpieczenia dotkniętego szkodą.
4. Ponadto Ubezpieczyciel jest zobowiązany do pokrycia następujących kosztów:
a) wynagrodzenia prawników, architektów, inspektorów nadzoru i biegłych powołanych za zgodą
Ubezpieczyciela do ustalenia okoliczności powstania lub rozmiaru szkody, a także w celu przywrócenia
stanu poprzedniego,
b) ratowania mienia, takich jak koszty gaszenia pożaru, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2, środków
bezpieczeństwa i koszty przeniesienia mienia, poniesione przez Ubezpieczającego w celu ograniczenia
rozmiaru szkody,
wskazane koszty będą pokrywane w ramach sumy ubezpieczenia Przedmiotu ubezpieczenia dotkniętego szkodą.

Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności
§ 16
1. W myśl niniejszych WU Przedmiotem ubezpieczenia nie mogą być:
1) pojazdy mechaniczne podlegające obowiązkowi rejestracji i uprawnione odrębnymi przepisami do
poruszania się po drogach publicznych, a także te, które mogą być przedmiotem ubezpieczenia CASCO,
2) maszyny, aparaty i urządzenia zainstalowane na stałe na pojazdach, o których mowa w pkt 1),
3) mienie wykorzystywane:
a) w kopalniach głębinowych - podziemnych,
b) podczas prac hydrotechnicznych oraz inne wykorzystywane pod wodą,
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c) w przemyśle drzewnym, z zastrzeżeniem § 3, ust. 2, pkt 12,
d) w produkcji broni lub amunicji, materiałów wybuchowych i artykułów pirotechnicznych,
e) poza morską linią brzegową,
4) tabor kolejowy, statki wodne i powietrzne,
5) zwierzęta, drzewa, krzewy, uprawy rolne (łącznie z systemem melioracji lub kanałów przepustowych)
6) woda, ziemia, grunty i zbiorniki wodne, kanały, rowy, mola, pirsy i nabrzeża,
7) budynki trwale związane z gruntem lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych
stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności,
8) wieże wiertnicze wraz z wyposażeniem,
9) budowle hydrotechniczne, w szczególności zapory, tamy, wały przeciwpowodziowe,
10) napowietrzne linie przesyłowe,
11) elektrownie atomowe oraz instalacje do przygotowywania paliwa jądrowego dla tych elektrowni, wraz z
wyposażeniem.
2. Zakres ubezpieczenia wg §§ 4 – 14 nie obejmuje Szkód, bezpośrednio lub pośrednio wynikających z lub
spowodowanych przez:
1) wojnę, inwazję, inne wrogie działania obcych państw, działania wojenne lub noszące znamiona takowych
(niezależnie od tego, czy wojna została wypowiedziana, czy nie), wojnę domową, stan wojenny, stan
wyjątkowy, przewrót wojskowy, bunt w siłach zbrojnych, rebelię, rewolucję oraz działania podejmowane
w celu ich kontroli, zapobieżenia lub powstrzymania, wysiedlenie, konfiskatę, zarekwirowanie, oraz przez
inne działania represyjne stosowane przez uprawomocnione organy władzy, rozruchy społeczne, które ze
względu na dużą liczbę lub odsetek uczestników oraz zasięg terytorialny noszą znamiona powstania lub
przewrotu społecznego,
2) energię i paliwo jądrowe, promieniowanie jonizujące, zanieczyszczenie radioaktywne, którego źródłem
jest jakiekolwiek paliwo jądrowe, odpady nuklearne lub związki będące wynikiem spalania paliwa
jądrowego, izotopy promieniotwórcze, broń czy inne urządzenia wytwarzające lub wykorzystujące energię
jądrową bądź substancje radioaktywne,
3) zanieczyszczenie, wytrącenie osadu chemicznego, niemożność użytkowania Przedmiotów ubezpieczenia
na skutek ich skażenia, chyba że jest to następstwem Szkody polegającej na zniszczeniu, utracie lub
uszkodzeniu w wyniku zaistnienia ryzyk opisanych w §§ 4 – 14,
4) zanieczyszczenie lub skażenie środowiska, zatrucie, epidemię, chorobę,
5) zniszczenie, zafałszowanie, zniekształcenie lub uszkodzenie jakichkolwiek danych, kodów, programów
lub oprogramowania, jak również przez niewłaściwe funkcjonowanie sprzętu komputerowego,
oprogramowania lub wbudowanych mikroukładów (układów scalonych), chyba że jest to następstwem
Szkody w Przedmiocie ubezpieczenia polegającej na zniszczeniu, utracie lub uszkodzeniu w wyniku
zaistnienia ryzyk opisanych w §§ 4 – 14,
6) szkody górnicze w rozumieniu prawa górniczego,
7) winę umyślną lub rażące niedbalstwo reprezentantów Ubezpieczającego, za których uważa się osoby lub
organ wieloosobowy (zarząd), które, zgodnie z obowiązującymi przepisami, statutem lub na mocy prawa
własności, uprawnione są do zarządzania podmiotem, z włączeniem prokurentów oraz winę umyślną jego
przedstawicieli; w przypadku wypłaty odszkodowania w razie rażącego niedbalstwa przedstawicieli, nie
będących pracownikami Ubezpieczającego, Ubezpieczycielowi przysługuje prawo regresu do tych
przedstawicieli,
3. Ponadto zakresem ubezpieczenia nie są objęte Szkody :
1) wynikające z zakłócenia lub przerwy w działalności gospodarczej, bez względu na ich przyczynę,
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2) w Przedmiocie ubezpieczenia, który niezgodnie ze swym przeznaczeniem i warunkami przechowywania
lub magazynowania znajdował się na wolnym powietrzu, chyba że nie miało to wpływu na powstanie lub
zwiększenie Szkody,
3) spowodowane działaniem światła, zanieczyszczeniami, powolnym i systematycznym działaniem
czynników termicznych, chemicznych, biologicznych, geologicznych, hydrologicznych, atmosferycznych,
klimatycznych itp.,
4) powstałe w niewyjaśnionych okolicznościach lub z nieustalonych przyczyn, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4),
5) ujawnione w trakcie inwentaryzacji, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4).
4. Z zakresu ubezpieczenia są wyłączone Szkody powstałe w wyniku:
1) utlenienia się, korozji chemicznej i ogólniej rzecz biorąc progresywnego działania czynników
destrukcyjnych,
2) doświadczeń lub eksperymentów badawczych, leczniczych i technicznych prowadzonych przez
Korzystającego,
3) wykonania orzeczenia sądowego lub aktu administracyjnego,
4) kradzieży innej niż określonej w § 10 ust. 1, z wyjątkiem kradzieży dokonanej na terytorium RP i pod
warunkiem powiadomienia o kradzieży Policji, z zastosowaniem limitu odpowiedzialności 30.000 zł.
(słownie: trzydzieści tysięcy złotych) na jedno i wszystkie Zdarzenia w każdym z rocznych okresów
obowiązywania Umowy generalnej,
5) normalnego użycia energii elektrycznej oraz gazów i płynów,
6) normalnego zużycia w eksploatacji bez względu na jej przyczynę lub wynikająca, z przedłużonego efektu
eksploatacji.
7) błędu w obsłudze oraz wszelkiego rodzaju awarii wewnętrznych powstałych w maszynach, urządzeniach
mechanicznych, elektrotechnicznych lub elektronicznych, do której doszło w związku z ich
uruchomieniem, używaniem, konserwacją, naprawą lub pracą,
8) katastrofy budowlanej, przeprowadzania prac budowlano-remontowych niezgodnie z planami
architektonicznymi i/lub sztuką budowlaną, zastosowaniem złych lub wadliwych materiałów,
niewłaściwym wykorzystaniem materiałów, złym lub wadliwym wykonaniem instalacji,
9) niewłaściwego montażu, rozruchu przeprowadzonym wbrew instrukcji producenta i/lub dostawcy, błędów
montażowych,
10) niewłaściwego zabezpieczenia mienia otaczającego przed skutkami prowadzonych prac,
11) prac, które z racji niewłaściwego wykonania miały bezpośredni wpływ na zniszczenie lub uszkodzenie
Przedmiotu ubezpieczenia znajdującego się wewnątrz obiektu,
Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności w zakresie ubezpieczenia
na wypadek Szkód spowodowanych pożarem, uderzeniem pioruna, eksplozją, uderzeniem statku powietrznego
5. W przypadku ubezpieczenia na wypadek Szkód spowodowanych pożarem, uderzeniem piorunu,
eksplozją, uderzeniem statku powietrznego zakresem ochrony nie są objęte Szkody:
1) polegające na uszkodzeniu sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, do którego
doszło w wyniku przepięcia spowodowanego przez czynniki inne niż wyładowanie atmosferyczne,
2) powstałe w Przedmiocie ubezpieczenia wskutek tego, że został on poddany działaniu użytkowego ognia
lub ciepła; dotyczy to także Przedmiotów, w których lub przy pomocy których ogień lub ciepło są
wytwarzane, przekazywane lub odprowadzane,
3) spowodowane przez zamierzone eksplozje związane z prowadzeniem prac przy wykorzystaniu
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materiałów wybuchowych,
4) wywołane przez eksplozję w przestrzeniach spalania silników spalinowych,
5) spowodowane przez ciśnienie gazu w układach przełączających wyłączników elektrycznych.
Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności w zakresie ubezpieczenia
na wypadek Szkód spowodowanych huraganem i gradem
6.

W przypadku ubezpieczenia na wypadek Szkód spowodowanych huraganem i gradem ubezpieczeniem
nie są objęte Szkody spowodowane przez wnikanie opadów atmosferycznych lub nieczystości do wnętrza
budynku, chyba że jest to następstwem uszkodzenia jego elementów na skutek huraganu lub gradu.
Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności w zakresie ubezpieczenia
na wypadek szkód spowodowanych przez zalanie

7. W przypadku ubezpieczenia na wypadek szkód spowodowanych przez zalanie, zakres ubezpieczenia nie
obejmuje Szkód spowodowanych przez:
1) przenikanie wody gruntowej, spowodowane innymi przyczynami niż powódź, czy deszcz nawalny,
2) działanie wilgoci, pleśni,
3) grzyba ściennego.
Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności w zakresie ubezpieczenia
na wypadek Szkód spowodowanych przez wodę z instalacji tryskaczowej
8. W przypadku ubezpieczenia na wypadek Szkód spowodowanych przez wodę z instalacji tryskaczowej,
ubezpieczeniem nie są objęte Szkody powstałe:
1) w samej instalacji tryskaczowej,
2) podczas przeprowadzania prób ciśnieniowych w instalacji tryskaczowej,
3) podczas naprawy, konserwacji, przebudowy budynku lub instalacji tryskaczowej,
4) w wyniku działania wilgoci, pleśni, grzyba ściennego.
Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności w zakresie ubezpieczenia
na wypadek Szkód spowodowanych kradzieżą z włamaniem lub rabunkiem, wandalizmem po dokonanym
włamaniu
9. W przypadku ubezpieczenia na wypadek Szkód spowodowanych kradzieżą z włamaniem lub rabunkiem,
wandalizmem po dokonanym włamaniu:
1) ubezpieczenie nie obejmuje:
a) przedmiotów wartościowych, gotówki, środków pieniężnych i dłużnych papierów wartościowych,
b) towarów niebezpiecznych, których przewóz jest zabroniony w rozumieniu umowy europejskiej
dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR),
c) żywych zwierząt,
d) wcześniejszych uszkodzeń lub dekompletacji Przedmiotu leasingu, w takim wypadku odszkodowanie
pomniejsza się o wartość odpowiadającą wcześniejszym uszkodzeniom lub dekompletacji,
2) zakres ochrony ubezpieczeniowej jest ograniczony poprzez wyłączenie Szkód powstałych wskutek:
Towarzystwo
Europa S.A.

Ubezpieczeń ul. Gwiaździsta 62
53-413 Wrocław
bok@tueuropa.pl
www.tueuropa.pl

tel. 71 36 92 887, fax 71 36 92 707
Biuro Obsługi Klienta
801 500 300 (dla telefonów stacjonarnych)
lub 71 36 92 887 (dla telefonów kom.)
koszt połączenia zgodny z taryfą operatora

TU Europa S.A.
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, KRS 0000002736
NIP 895-10-07-276,kapitał zakładowy zarejestrowany i opłacony 37 800 000 zł;
posiadające zezwolenie Ministra Finansów nr DU/2849/A/CG/94 z dnia 07.11.1994r. na
prowadzenie działalności ubezpieczeniowej

Strona 14

a) niewłaściwego lub niedostatecznego opakowania, osłonięcia albo wadliwego załadunku bądź
zamocowania Przedmiotu ubezpieczenia,
b) wady ukrytej Przedmiotu ubezpieczenia lub jego naturalnych właściwości, takich jak np.
samozapalenie, samozepsucie, samozanieczyszczenie,
c) złego stanu technicznego środka transportu lub jego niezdatności do przewozu mienia danego
rodzaju, jeżeli Ubezpieczający o tym wiedział lub przy dołożeniu należytej staranności mógł się
dowiedzieć,
d) stanu nietrzeźwości lub odurzenia kierowcy środka transportu oraz innych osób uczestniczących
w przewozie Przedmiotu ubezpieczenia, chyba że nie miało to wpływu na powstanie Szkody,
e) konfiskaty, nacjonalizacji, zajęcia, zarekwirowania lub zniszczenia na podstawie decyzji podjętej
przez uprawnione do tego władze przewożonego Przedmiotu leasingu lub środka transportu albo
ograniczenia przez nie swobody przewozu,
f) przekroczenia norm załadowania środka transportu lub przyczepy.
3) ubezpieczeniem nie jest objęte:
a) Przedmiot ubezpieczenia, który do miejsca przekazania sprawcy został przyniesiony na jego
żądanie, poparte groźbą lub szantażem, z wyjątkiem tych sytuacji, gdy fakt użycia groźby lub
zastosowania szantażu, został zgłoszony na Policję,
b) zdarzenie polegające na wykorzystaniu podrobionego klucza do dokonania kradzieży z włamaniem,
z zastrzeżeniem istnienia ochrony dla Zdarzeń opisanych w ust. 1 pkt 1 b).
4) Zakres ubezpieczenia nie obejmuje Szkód w Przedmiocie ubezpieczenia, powstałych na skutek winy
umyślnej lub działania przestępczego przedstawiciela Ubezpieczającego, chyba że do przestępstwa
doszło poza miejscem ubezpieczenia albo też miało ono miejsce w czasie, gdy dane pomieszczenie
w miejscu ubezpieczenia było dla niego zamknięte.
Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności w zakresie ubezpieczenia
na wypadek Szkód spowodowanych przez wewnętrzne zamieszki
10. W przypadku ubezpieczenia na wypadek Szkód spowodowanych przez wewnętrzne zamieszki, celowe
uszkodzenie, strajk lub zwolnienie grupowe pracowników, nie jest objęte ubezpieczeniem nie wyjaśnione
zaginięcie Przedmiotu ubezpieczenia z zastrzeżeniem § 16 ust. 3 pkt 4.
Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności w zakresie ubezpieczenia
na wypadek Szkód spowodowanych przez inne nie nazwane ryzyka zewnętrzne
11. W przypadku ubezpieczenia na wypadek Szkód spowodowanych przez inne nie nazwane ryzyka
zewnętrzne:
1) Szkoda nie zostanie uznana, jeżeli:
a) jej przyczyną okazała się pierwotnie istniejąca wada Przedmiotu ubezpieczenia, która została
ujawniona,
b) polega na nie wyjaśnionym zaginięciu Przedmiotu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem § 16 ust. 3 pkt 4.
2) Odszkodowanie za utratę danych, tzn. informacji odczytywalnych przez specjalistyczne urządzenia,
Ubezpieczyciel wypłaci tylko wówczas, jeżeli zniszczenie, uszkodzenie lub niekorzystna zmiana danych
są następstwem zniszczenia lub uszkodzenia nośnika, na którym dane te były zapisane i jeżeli za Szkodę
tę Ubezpieczyciel jest zobowiązany wypłacić odszkodowanie zgodnie z niniejszym paragrafem.
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3) Zakres ubezpieczenia nie obejmuje Szkód powstałych w wyniku:
a) wad konstrukcyjnych, wad materiału lub wadliwego wykonania,
b) normalnego zużycia, zestarzenia, ścierania również wtedy, gdy okoliczności te są pośrednio
najważniejszą przyczyną Szkody,
c) kontaminacji (np. skażenia, zakopcenia, osadów, zapylenia) lub korozji,
d) pękania, kurczenia się lub rozciągania,
e) wewnętrznego psucia się, działania mikroorganizmów, zwierząt lub roślin,
f) naturalnych cech Przedmiotu ubezpieczenia,
g) dopływu lub braku energii,
h) przerwy w działaniu lub wadliwego działania klimatyzacji, ogrzewania,
i) działania stopionych mas szkła lub metalu,
j) obróbki lub przetwarzania,
k) zarysowania lub pomalowania (graffiti).
4) Zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód powstałych wskutek użycia substancji
biologicznych lub chemicznych, działania wirusów komputerowych lub pola elektromagnetycznego,
promieniowania jonizacyjnego lub jądrowego oraz szkód i kosztów powstałych wskutek gróźb
i fałszywych alarmów.
Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności w zakresie ubezpieczenia
na wypadek Szkód spowodowanych przez nienazwane ryzyka wewnętrzne:
12. W przypadku ubezpieczenia na wypadek Szkód spowodowanych przez nienazwane ryzyka wewnętrzne:
1) Szkody powstałe we wbudowanych wymiennych elementach elektronicznych Ubezpieczyciel uzna tylko
wówczas, jeśli Ubezpieczający przedstawi dowód, że objęte zakresem ubezpieczenia ryzyko oddziaływało
z zewnątrz na element wymienny lub na cały Przedmiot ubezpieczony. Jeśli dostarczenie dowodu nie jest
możliwe, wystarczające jest wykazanie prawdopodobieństwa, że powstanie Szkody należy tłumaczyć
działaniem zewnętrznym ubezpieczonego ryzyka.
2) Szkoda nie zostanie uznana, jeżeli:
a) jej przyczyną okazała się pierwotnie istniejąca wada Przedmiotu ubezpieczenia, która została
ujawniona,
b) polega na nie wyjaśnionym zaginięciu Przedmiotu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem § 16 ust. 3 pkt 4),
c) jej skutkiem są nieznaczne zmiany, które w żaden sposób nie zmniejszają wartości użytkowej
Przedmiotu ubezpieczenia.
3) Szkody następcze powstałe w innych elementach wymiennych są objęte ochroną ubezpieczeniową.
4) Odszkodowanie za utratę danych, tzn. informacji odczytywalnych przez specjalistyczne urządzenia,
Ubezpieczyciel wypłaci tylko wówczas, jeżeli zniszczenie, uszkodzenie lub niekorzystna zmiana danych
jest następstwem zniszczenia lub uszkodzenia nośnika, na którym dane te były zapisane, i jeżeli za
Szkodę tę Ubezpieczyciel jest zobowiązany wypłacić odszkodowanie zgodnie z § 13.
5) Zakresem ubezpieczenia nie są objęte Szkody powstałe w wyniku:
a) awarii maszyn i urządzeń, w tym awarii będących następstwem błędu w obsłudze, z zastrzeżeniem
ust. 2 pkt 1),
b) normalnego zużycia, zestarzenia, ścierania – również wtedy, gdy okoliczności te są pośrednio
najważniejszą przyczyną Szkody,
c) kontaminacji (np. skażenia, zakopcenia, pokrycia osadem, zapylenia) lub korozji,
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d) obsunięcia się ziemi na skutek eksploatacji powierzchniowej lub podziemnej,
6) Zakresem ubezpieczenia nie są objęte Szkody:
a) w częściach, elementach i materiałach eksploatacyjnych, które w okresie użytkowania muszą być
wielokrotnie wymieniane z uwagi na ich zużywanie się,
b) powstałe podczas testów, ruchów i obciążeń próbnych lub gdy przedmiot ubezpieczenia był
używany w celu i w sposób inny niż jego przeznaczenie,
7) Zakresem ubezpieczenia nie są objęte Szkody, za które jest odpowiedzialna zidentyfikowana osoba
trzecia jako dostawca (producent lub sprzedawca) albo przedsiębiorca wykonujący usługę. Jeżeli osoba
trzecia kwestionuje obowiązek poniesienia odpowiedzialności za powstałą Szkodę, Ubezpieczyciel
wypłaci odszkodowanie. Jeśli jednak po wypłacie odszkodowania okaże się, że osoba trzecia jest
bezspornie odpowiedzialna za Szkodę, a mimo to nadal kwestionuje odpowiedzialność – Ubezpieczający
zatrzymuje wypłacone odszkodowanie. Ubezpieczający dochodzi swoich roszczeń na koszt i według
wskazówek Ubezpieczyciela na drodze pozasądowej lub jeśli zachodzi taka potrzeba – na drodze
sądowej, chyba że Ubezpieczyciel samo dochodzi roszczeń od osoby odpowiedzialnej za Szkodę.
Odszkodowanie podlega zwrotowi, jeżeli Ubezpieczający nie zastosował się do zaleceń Ubezpieczyciela
lub jeśli osoba trzecia odpowiedzialna za Szkodę zaspokoi roszczenia Ubezpieczającego.
8) Do ust. 12 pkt 2) lit. a) – c) odnosi się, co następuje: powstałe w wyniku zaistnienia tych okoliczności
Szkody następcze w innym Przedmiocie ubezpieczenia są objęte ubezpieczeniem, jeżeli nie zostały
wyraźnie wyłączone. Obowiązuje to jednak tylko wówczas, jeśli Szkody następcze dotyczą Przedmiotów
ubezpieczenia zgodnie z postanowieniami ust. 1 w § 14.
Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności w zakresie ubezpieczenia
na wypadek kosztów
13. W przypadku ubezpieczenia kosztów: Ubezpieczyciel nie jest zobowiązany do pokrycia następujących
kosztów związanych:
a) z czyszczeniem, obsługą dostosowaniem oraz wykrywaniem i usuwaniem usterek, które nie są
bezpośrednim wynikiem Szkody;
b) z ulepszaniem, zmianą lub usuwaniem wad, usterek lub defektów.

Miejsce ubezpieczenia
§ 17
1. Ochroną ubezpieczeniową są objęte Przedmioty ubezpieczenia znajdujące się na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, z zastrzeżeniem ust.3.
2. Miejscem ubezpieczenia jest:
1) dla przedmiotów, których suma ubezpieczenia nie przekracza 5 000 000 zł (słownie: pięć milionów
złotych) - każde miejsce prowadzenia działalności przez Korzystającego (adres) oraz siedziba
Ubezpieczającego lub miejsce wskazane przez Ubezpieczającego albo Korzystającego,
2) dla przedmiotów, których suma ubezpieczenia przekracza 5 000 000 zł (słownie: pięć milionów złotych) miejsce zgłoszone przez Ubezpieczającego do Ubezpieczyciela we Wniosku o ubezpieczenie ryzyk
ponadstandardowych.
3. Miejscem ubezpieczenia dla elektronicznego sprzętu mobilnego jest terytorium Europy (w znaczeniu
geograficznym).
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4. Ubezpieczeniem objęte są także Przedmioty ubezpieczenia, które z powodu bezpośrednio zagrażającej
Szkody lub już zaistniałego Zdarzenia ubezpieczeniowego zostało usunięte z miejsca ubezpieczenia.

Okres ubezpieczenia i okres odpowiedzialności
§ 18
Okres ubezpieczenia i odpowiedzialności
1. Jednostkowa umowa ubezpieczenia dla pojedynczego Przedmiotu leasingu zawierana jest na czas trwania
Umowy leasingu/Umowy pożyczki (okres ubezpieczenia), jednak nie dłużej niż 72 miesiące, z zastrzeżeniem
ust. 3.
2. Okres odpowiedzialności Ubezpieczyciela dla pojedynczego Przedmiotu leasingu rozpoczyna się:
1) w przypadku Umowy leasingu: od chwili wydania Przedmiotu leasingu leasingobiorcy albo od chwili
zapłaty za dany Przedmiot leasingu przez leasingodawcę, w zależności od tego które ze zdarzeń wystąpi
jako pierwsze,
2) w przypadku Umowy pożyczki: od chwili wypłaty kwoty wynikającej z Umowy pożyczki na rzecz
Korzystającego, i trwa do końca trwania okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Okres ubezpieczenia i okres odpowiedzialności Ubezpieczyciela dla pojedynczego Przedmiotu leasingu
zakończy się przed upływem okresu wskazanego w ust. 2, w dniu zajścia jednego z wcześniejszych zdarzeń:
1) zakończenia Umowy pożyczki/Umowy leasingu
2) przejścia własności Przedmiotu ubezpieczenia na Korzystającego lub inny podmiot,
3) ustania ryzyka ubezpieczeniowego (kradzież Przedmiotu ubezpieczenia lub Szkoda całkowita),
4) z dniem wypowiedzenia Jednostkowej umowy ubezpieczenia w przypadku bezskutecznego upływu
terminu zapłaty składki,
5) w którym wartość fakturowa netto po potrąceniu zużycia technicznego osiąga wartość zero zgodnie z WU
§21 ust 3,
6) z dniem, w którym Ubezpieczony złożył oświadczenie o rezygnacji z ubezpieczenia zgodnie z zapisami
ust. 4,
w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi jako pierwsze.
4. Ubezpieczony w każdym czasie ma prawo zrezygnować z ubezpieczenia. W tym celu składa pisemne
oświadczenia woli o rezygnacji. Jeśli Ubezpieczonym jest Korzystający oświadczenie woli o rezygnacji
składane jest do Ubezpieczającego, zaś jeśli Ubezpieczonym jest Ubezpieczający oświadczenie woli o
rezygnacji składane jest do Ubezpieczyciela. Okres ubezpieczenia, w takiej sytuacji kończy się z dniem
złożenia oświadczenia. Rezygnacja z ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku opłacenia
składki za okres, w którym Ubezpieczyciel udzielał ochrony ubezpieczeniowej.

Suma ubezpieczenia
§ 19
1. Suma ubezpieczenia pojedynczego Przedmiotu ubezpieczenia, będąca jednocześnie górną granicą
odpowiedzialności Ubezpieczyciela za wszystkie Szkody i koszty, jest ustalana przez Ubezpieczającego.
2. Sumę ubezpieczenia przyjmuje się w systemie ubezpieczenia na sumy stałe i winna ona odpowiadać
Wartości fakturowej netto, nie więcej jednak niż 5 000 000 zł (słownie: pięć milionów złotych),
z zastrzeżeniem ust. 7.
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3. Jeżeli w dniu Szkody suma ubezpieczenia Przedmiotu ubezpieczenia jest niższa od jego Wartości fakturowej
netto (niedoubezpieczenie), to wysokość odszkodowania ulega zmniejszeniu w takiej proporcji, w jakiej suma
ubezpieczenia tego Przedmiotu pozostaje do jego Wartości fakturowej.
4. Jeżeli w dniu Szkody suma ubezpieczenia Przedmiotu ubezpieczenia jest wyższa od jego Wartości fakturowej
netto (nadubezpieczenie), to Ubezpieczyciel odpowiada tylko do kwoty Wartości fakturowej netto.
5. Suma ubezpieczenia nie ulega zmniejszeniu o kwoty wypłaconych odszkodowań (brak konsumpcji sumy
ubezpieczenia).
6. Strony dopuszczają zmianę sumy ubezpieczenia w trakcie obowiązywania Jednostkowej umowy
ubezpieczenia na wniosek Ubezpieczającego, zgłoszony do Ubezpieczyciela.
7. Przyjęcie do ubezpieczenia Przedmiotu leasingu o sumie ubezpieczenia przekraczającej 5 000 000 zł
(słownie: pięć milionów złotych) uwarunkowane jest uzyskaniem indywidualnej akceptacji Ubezpieczyciela.
Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia takiego przedmiotu do ubezpieczenia lub do
ubezpieczenia na innych warunkach niż wynikają z Umowy Generalnej.

Działania stron podejmowane po wystąpieniu szkody
§ 20
Prawa i obowiązki stron
Ubezpieczyciel, po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu Zdarzenia ubezpieczeniowego, w terminie 5 (pięć)
dni roboczych od dnia jego otrzymania, rozpocznie postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego
Zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości odszkodowania oraz pisemnie lub drogą
elektroniczną poinformuje Ubezpieczającego i Korzystającego, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia
odszkodowania, jeśli takie dokumenty są w posiadaniu Ubezpieczającego i Korzystającego lub można je
uzyskać na podstawie przepisów obowiązującego prawa polskiego.
2. Ubezpieczyciel udostępni osobom, o których mowa w ust. 1, informacje i dokumenty, które miały wpływ na
ustalenie jego odpowiedzialności odszkodowawczej i wysokości odszkodowania oraz umożliwi im wgląd do
akt szkodowych z możliwością sporządzenia na ich koszt odpisów lub kserokopii tych dokumentów.

1.

§ 21
Ustalenie wysokości Szkody i odszkodowania
1. Odszkodowanie z tytułu Zdarzenia, w wyniku którego doszło do uszkodzenia Przedmiotu ubezpieczenia
(Szkoda częściowa), równe będzie rzeczywistym kosztom niezbędnym dla odtworzenia stanu Przedmiotu
ubezpieczenia według jego Wartości fakturowej netto, z uwzględnieniem stopnia zużycia technicznego,
określonego w ust. 3. Przy ustaleniu odszkodowania uwzględnia się podatek VAT, jeżeli był uwzględniony
przy ustaleniu sumy ubezpieczenia.
2. W przypadku kradzieży Przedmiotu ubezpieczenia lub Szkody całkowitej wysokość odszkodowania ustala się
w kwocie odpowiadającej rzeczywistej wartości Przedmiotu ubezpieczenia, przy czym w przypadku Szkód
całkowitych odszkodowanie wypłaca się z potrąceniem wartości Przedmiotu ubezpieczenia dotkniętego
Szkodą, który, z uwagi na rodzaj lub rozmiar uszkodzeń, nadaje się jeszcze do dalszego użytku, sprzedaży,
ekonomicznie uzasadnionej przeróbki lub odbudowy. Pozostałości po Szkodzie całkowitej są własnością
Ubezpieczającego.
3. Za rzeczywistą wartość Przedmiotu ubezpieczenia przyjmuje się Wartość fakturową netto, po potrąceniu
stopnia zużycia technicznego, który określany będzie liniowo, na podstawie następujących stawek
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określających zużycie:
1) 2,5% miesięcznie – dla sprzętu elektronicznego, przez pierwsze 24 miesiące, a następnie 1%
miesięcznie,
2) 1,0 % miesięcznie – dla innych Przedmiotów ubezpieczenia,
z zastrzeżeniem, że miesiąc rozpoczęty uważa się za pełny.
4. Odszkodowanie z tytułu Szkody w Przedmiocie Ubezpieczenia, do której doszło w okresie ubezpieczenia, nie
może przekroczyć niższej z kwot:
1) sumy ubezpieczenia ustalonej dla danego Przedmiotu ubezpieczenia,
2) limitów odszkodowawczych, o których mowa w WU i Umowie Generalnej.
5. Przy ustalaniu wysokości Szkody nie uwzględnia się:
1) wartości naukowej, kolekcjonerskiej i zabytkowej Przedmiotu ubezpieczenia,
2) kosztów związanych z wszelkimi nieuzasadnionymi ekonomicznie lub technologicznie zmianami,
usprawnieniami lub ulepszeniami dokonanymi w Przedmiocie ubezpieczenia w trakcie naprawy po
wystąpieniu Szkody,
3) kosztów wynikających z braku części zamiennych lub materiałów potrzebnych do przywrócenia stanu
istniejącego przed szkodą.
6. Odszkodowanie przysługuje o ile wartość Szkody przekracza:
1) 200 zł (słownie: dwieście złotych) – dla Przedmiotu ubezpieczenia o wartości do 100 000 zł. (słownie sto
tysięcy złotych) lub
2) 500 zł (słownie: pięćset złotych) – dla Przedmiotu ubezpieczenia o wartości powyżej 100 000 zł. (słownie:
sto tysięcy złotych).
7. Ubezpieczyciel jest uprawniony do stosownego zmniejszenia odszkodowania , jeżeli stwierdzi naruszenie
przez Ubezpieczającego – z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa – obowiązków wymienionych
w niniejszych WU oraz jeżeli naruszenie to wpłynęło na wystąpienie lub zwiększenie skutków Szkody albo
uniemożliwiło przedłożenie dowodów potrzebnych do ustalenia wysokości Szkody bądź potwierdzających, że
Szkoda powstała na skutek Zdarzenia ubezpieczeniowego.
8. Ubezpieczyciel przekazuje Ubezpieczającemu i Korzystającemu oświadczenie o uznaniu roszczenia
i wypłacie odszkodowania lub o odmowie jego uznania, wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną
uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty odszkodowania, informując jednocześnie
o możliwości złożenia odwołania do wskazanej jednostki nadrzędnej Ubezpieczyciela. Odwołanie powinno
zawierać okoliczności lub przepisy wskazujące nieprawidłową podstawę prawną przyjętego stanowiska
wydanego w pierwszej instancji albo nowe okoliczności, nieznane wcześniej, które mogą być podstawą
uznania zgłoszonego roszczenia oraz dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

§ 22
Termin wypłaty odszkodowania
1. Należne odszkodowanie Ubezpieczyciel wypłaci w terminie 30 (słownie: trzydzieści) dni, licząc od daty
otrzymania zawiadomienia o Zdarzeniu ubezpieczeniowym.
2. Ubezpieczyciel przystępuje do dokonania czynności zmierzających do likwidacji Szkody niezwłocznie, nie
później niż w terminie 7 (słownie: siedem) dni roboczych od daty uzyskania zawiadomienia o zajściu
Zdarzenia ubezpieczeniowego umożliwiających podjęcie czynności likwidacyjnych.
3. W przypadku nie przystąpienia do dokonania czynności zmierzających do likwidacji szkody przez
Ubezpieczyciela w terminie określonym w ust. 2., Ubezpieczyciel przyjmie za podstawę do dalszych czynności
likwidacyjnych i wypłaty odszkodowania ocenę wielkości Szkody zgłoszoną przez Ubezpieczającego, popartą
Towarzystwo
Europa S.A.

Ubezpieczeń ul. Gwiaździsta 62
53-413 Wrocław
bok@tueuropa.pl
www.tueuropa.pl

tel. 71 36 92 887, fax 71 36 92 707
Biuro Obsługi Klienta
801 500 300 (dla telefonów stacjonarnych)
lub 71 36 92 887 (dla telefonów kom.)
koszt połączenia zgodny z taryfą operatora

TU Europa S.A.
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, KRS 0000002736
NIP 895-10-07-276,kapitał zakładowy zarejestrowany i opłacony 37 800 000 zł;
posiadające zezwolenie Ministra Finansów nr DU/2849/A/CG/94 z dnia 07.11.1994r. na
prowadzenie działalności ubezpieczeniowej

Strona 20

4.

5.

6.
7.

8.

niezbędnymi dokumentami dla uzasadnienia wysokości roszczeń i zweryfikowania przez Ubezpieczyciela.
Gdyby wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela albo wysokości
odszkodowania w terminie, o którym mowa w ust. 1 okazało się niemożliwe, Ubezpieczyciel zawiadamia
pisemnie Ubezpieczającego i Korzystającego o przyczynach niemożności zaspokojenia roszczeń w całości
lub części, a także wypłaca bezsporną część odszkodowania. Pozostała część odszkodowania wypłacana jest
w ciągu 14 (słownie: czternaście) dni od wyjaśnienia okoliczności uzasadniających jego wypłatę.
W przypadku powstania sporu co do wysokości odszkodowania, Ubezpieczyciel wypłaci na rachunek
wskazany przez Ubezpieczającego bezsporną część odszkodowania zgłoszonego roszczenia w terminie
określonym w ust. 1. Pozostała część odszkodowania zostanie wypłacona w terminie 14 (słownie:
czternaście) dni po dokonaniu wszystkich czynności związanych z wyjaśnieniem okoliczności Zdarzenia.
Odszkodowanie jest wypłacane przelewem na konto bankowe wskazane przez Ubezpieczającego.
Wypłata odszkodowania może zostać uzależniona od wyrażenia zgody przez Ubezpieczającego lub
Korzystającego (w przypadku, gdy jest on właścicielem Przedmiotu ubezpieczenia) na przeniesienie
własności uszkodzonego lub utraconego Przedmiotu ubezpieczenia na Ubezpieczyciela.
Ubezpieczający
i
Korzystający
zobowiązują
się
do
pisemnego
powiadamiania
Ubezpieczyciela o fakcie odzyskania Przedmiotu leasingu niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 (siedem)
dni roboczych od momentu uzyskania informacji o takim fakcie. W przypadku utraconego Przedmiotu
ubezpieczenia, za który zostało wypłacone odszkodowanie, Ubezpieczający lub Korzystający, po uzgodnieniu
tego z Ubezpieczycielem, zobowiązany jest do:
1) przekazania Ubezpieczycielowi odzyskanego Przedmiotu ubezpieczenia

Obowiązki korzystającego
§ 23
Obowiązki ogólne
1. Korzystający zobowiązany jest do:
1) właściwego zabezpieczenia Przedmiotu ubezpieczenia, także przed negatywnym wpływem warunków
atmosferycznych, za wyjątkiem Zdarzeń chronionych w poniższych WU, utrzymywania Przedmiotu
ubezpieczenia wraz z jego zabezpieczeniami w należytym stanie technicznym i przestrzegania przepisów
prewencyjnych, w tym eksploatacyjnych dotyczących Przedmiotu ubezpieczenia, wynikających
z przepisów prawa budowlanego, przepisów o ochronie przeciwpożarowej, Państwowej Inspekcji Pracy,
normalizacji i certyfikacji, o budowie i eksploatacji urządzeń technicznych oraz zaleceń producenta
w zakresie montażu, warunków eksploatacji oraz sposobu użytkowania maszyn i urządzeń objętych
Jednostkową umową ubezpieczenia oraz wykonywaniu dozoru technicznego nad tymi urządzeniami,
2) udostępnić Przedmiot ubezpieczenia oraz miejsce ubezpieczenia do oględzin dokonywanych przez
Ubezpieczyciela w trakcie trwania Jednostkowej umowy ubezpieczenia,
3) przedsięwzięcia wszelkich dostępnych środków mających na celu minimalizację ryzyka kradzieży
z włamaniem, w szczególności z uwzględnieniem postanowień §§ 24 – 27,
4) bezzwłocznego informowania Ubezpieczyciela, w zakresie w jakim zapytywał w formularzu wniosku lub
innych pismach, o wszelkich zmianach w rodzaju lub sposobie prowadzonej działalności, a także innych
znanych mu okoliczności, wpływających na zwiększenie się ryzyka,
5) niezwłocznego informowania Ubezpieczyciela o każdym zwiększeniu ryzyka, które jest mu znane, bez
względu na to, czy do zwiększenia ryzyka doszło w wyniku jego działalności, czy osób trzecich,
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6) zabezpieczenia przed kradzieżą i zniszczeniem dokumentacji księgowej i dokumentacji dotyczącej
prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Do zwiększenia ryzyka dochodzi w szczególności w sytuacji, gdy:
1) zabezpieczenia określone w WU czy też uzgodnione dla Jednostkowej umowy ubezpieczenia zostaną
usunięte lub ich skuteczność zostanie zmniejszona,
2) w budynku w którym znajduje się Przedmiot ubezpieczenia lub w budynku z nim graniczącym, są
prowadzone roboty remontowe, budowlane, wznoszone rusztowania, mocowane dźwigi linowe lub inne,
3) pomieszczenia, w którym znajduje się Przedmiot ubezpieczenia graniczą z góry, z boku lub z dołu
z pomieszczeniami, które nie są wykorzystywane w sposób ciągły lub tymczasowy,
4) działalność Korzystającego jest na stałe lub tymczasowo wstrzymana,
5) utracono klucz od drzwi wejściowych do obiektu lub do schowka, gdzie z zachowaniem ustalonych
środków bezpieczeństwa jest przechowywany Przedmiot ubezpieczenia, a Korzystający bezzwłocznie nie
zastąpi zamka innym zamkiem, co najmniej tego samego rodzaju i jakości.
3. Ponadto Korzystający w razie zaistnienia zdarzenia mogącego pociągnąć za sobą powstanie Szkody
w Przedmiocie ubezpieczenia, obowiązany jest użyć wszelkich dostępnych środków w celu zabezpieczenia
Przedmiotu ubezpieczenia przed Szkodą, a w przypadku powstania Szkody dążyć do zmniejszenia jej
skutków samodzielnie lub z pomocą powołanych do tego służb.
4. W razie wystąpienia Szkody Korzystający ma obowiązek:
1) niezwłocznego zgłoszenia, za pośrednictwem Ubezpieczającego, do Ubezpieczyciela faktu wystąpienia
Szkody, nie później niż w terminie 7 (słownie: siedem) dni od daty powzięcia wiadomości o jej
wystąpieniu,
2) niezwłocznego zawiadomienia organów dochodzeniowych, jeżeli zachodzi podejrzenie, że Szkoda
powstała wskutek przestępstwa,
3) nie zmieniać stanu spowodowanego Zdarzeniem ubezpieczeniowym, chyba, że zmiany te były niezbędne
dla zabezpieczenia Przedmiotu ubezpieczenia przed powiększeniem się Szkody (również w wyniku
prowadzonej akcji ratunkowej), albo, jeżeli dokonanie tych zmian w danych okolicznościach było
konieczne, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel nie może powoływać się na ten wymóg, jeżeli nie
rozpoczął czynności likwidacyjnych w ciągu 5 (słownie: pięć) dni roboczych od daty otrzymania
zawiadomienia o powstaniu Szkody,
4) zezwolić Ubezpieczycielowi na dokonanie czynności niezbędnych do ustalenia okoliczności powstania
Szkody i wysokości odszkodowania, jak również udzielić Ubezpieczycielowi potrzebnych wyjaśnień oraz
przedstawić dowody, w tym księgowe, których odpowiednio do stanu rzeczy zażąda Ubezpieczyciel,
5) niezwłocznego przedłożenia Ubezpieczycielowi wykazu wszystkich uszkodzonych, zniszczonych lub
utraconych Przedmiotów ubezpieczenia.

Obowiązki szczególne w zakresie zabezpieczenia przedmiotu leasingu
§ 24
Elektroniczny sprzęt przenośny
Elektroniczny sprzęt przenośny używany mobilnie przez Korzystającego w czasie kiedy znajduje się on poza
miejscem ubezpieczenia, może być pozostawiany bez dozoru tylko w przypadku gdy:
1) będzie się znajdował w pojeździe posiadającym zamknięte nadwozie (tzn. jednolitą twardą konstrukcję),
2) będzie przechowywany w bagażniku,
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3) podczas postoju na czas nieobecności osoby (osób) wykonujących transport, pojazd zawierający
Przedmiot ubezpieczenia będzie każdorazowo zamknięty na wszystkie istniejące zamki, będzie miał
uruchomione wszystkie istniejące zabezpieczenia przeciwkradzieżowe oraz będzie miał wszystkie szyby
w pozycji zamkniętej,
4) przy postoju w godzinach od 22.00 do 6.00 pojazd zawierający Przedmiot ubezpieczenia będzie się
znajdował na parkingu strzeżonym lub na terenie ogrodzonej i dozorowanej posesji lub w zamkniętym
pomieszczeniu (np. garażu),
5) za dozorowaną posesję rozumie się posesję, w której ustanowiony jest stały dozór koncesjonowanej
agencji ochrony mienia lub administratora budynku/posesji, w którym znajduje się Przedmiot
ubezpieczenia.

§ 25
Pozostały sprzęt używany mobilnie
Sprzęt używany mobilnie (nie będący elektronicznym sprzętem przenośnym) w czasie kiedy znajduje się on poza
miejscem ubezpieczenia, może być pozostawiany bez dozoru tylko w przypadku gdy:
1) będzie się znajdował w zamkniętym, zgodnie z § 27, pomieszczeniu (np. magazynie, garażu) lub na
parkingu strzeżonym, lub na terenie ogrodzonym i dozorowanym, w rozumieniu postanowień § 24 pkt 5,
oraz dodatkowo, w porze nocnej, należycie oświetlonym (np. plac lub posesja) – za wyjątkiem krótkich
przerw w pracy (np. przerwy obiadowej) oraz
2) maszyny samobieżne będą każdorazowo zamknięte na wszystkie istniejące zamki, będą miały
uruchomione wszystkie istniejące zabezpieczenia przeciwkradzieżowe oraz będą miały wszystkie szyby
w pozycji zamkniętej.

§ 26
Mienie w transporcie
1. W przypadku transportu Przedmiotu ubezpieczenia muszą być spełnione następujące warunki:
1) pojazd służący do transportu musi posiadać zamknięte nadwozie (tzn. jednolitą twardą konstrukcję),
z zastrzeżeniem ust. 2,
2) przewożony Przedmiot ubezpieczenia nie może być widoczne z zewnątrz pojazdu, z zastrzeżeniem
ust. 2,
3) przy postoju dłuższym niż 2 godziny pojazd zawierający Przedmiot ubezpieczenia musi znajdować się na
parkingu strzeżonym lub na terenie ogrodzonej posesji lub w zamkniętym pomieszczeniu,
4) pojazd podczas postoju na czas nieobecności osoby (osób) wykonujących transport, musi pozostawać
zamknięty na wszystkie istniejące zamki oraz mieć wszystkie szyby w pozycji zamkniętej.
2. Warunki wyszczególnione w ust. 1 pkt 1) i 2) obowiązują tylko wówczas jeżeli pozwolą na to właściwości
przewożonego Przedmiotu ubezpieczenia (np.: wielkość, kształt, rodzaj itp.).

§ 27
Mienie zainstalowane lub znajdujące się w miejscu ubezpieczenia
1. Przedmiot ubezpieczenia powinien znajdować się w budynku o trwałej, na stale osadzonej konstrukcji, której
fundament, ściany, stropy, podłoga, dachy wykonane są z materiałów i według technologii odpowiadających
rodzajowi obiektu i nie posiadają niezabezpieczonych, zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu,
otworów, które umożliwiają dostęp do Przedmiotu ubezpieczenia bez włamania.
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2. Jeżeli Przedmiot ubezpieczenia znajduje się w budynku (pomieszczeniu) połączonym z budynkiem
(pomieszczeniem) nie należącym do Korzystającego drzwiami, oknami lub innymi otworami, to otwory te
powinny być zabezpieczone co najmniej w sposób określony w ust. 3 – 5 (w sposób przewidziany dla drzwi,
okien i innych otworów zewnętrznych).
3. Drzwi zewnętrzne prowadzące do budynku (pomieszczenia), powinny posiadać odpowiednią konstrukcję oraz
pozostawać w należytym stanie technicznym; być 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.
4. Z zastrzeżeniem ust. 5, jeżeli wewnętrzne przepisy bezpieczeństwa Korzystającego nie przewidują bardziej
skutecznych zamknięć, wszystkie drzwi zewnętrzne powinny być zamykane na co najmniej dwa różne zamki
wielozapadkowe lub dwie różne kłódki wielozapadkowe zawieszone na oddzielnych skoblach, bądź zamknięte
na jeden zamek wielozapadkowy i jedną kłódkę wielozapadkową. Sztaby, skoble i zawiasy zewnętrzne są
wmurowane w ściany lub przytwierdzone śrubami zaklinowanymi lub zamocowanymi w inny sposób od
wewnątrz budynku (pomieszczenia), w którym znajduje się Przedmiot ubezpieczenia.
5. W przypadku zabezpieczenia drzwi jednym zamkiem brak drugiego może być zastąpiony przez
zainstalowanie alarmu lub ustanowienie dozoru w obiekcie, w którym znajduje się Przedmiot ubezpieczenia.
W miejsce drzwi z dwoma różnymi zamkami wielozapadkowymi, mogą być zastosowane drzwi antywłamaniowe,
zamknięte na jeden zamek rozporowy z wielopunktowym ryglowaniem i atestem
6. W przypadku drzwi dwuskrzydłowych, jedno skrzydło musi być dodatkowo unieruchomione przy pomocy
zasuwy z dołu i góry od wewnętrznej strony.
Drzwi oszklone nie mogą być zaopatrzone w zamki (zasuwy), które można otworzyć przez otwór wybity w szybie
bez użycia klucza.
7. Wszystkie okna i inne zewnętrzne otwory oszklone powinny być w należytym stanie technicznym, właściwie
osadzone i zamknięte w sposób stanowiący przeszkodę, której sforsowanie wymaga użycia narzędzi.
8. Z zastrzeżeniem ust. 9, okna i inne zewnętrzne otwory oszklone na parterze i ostatnim piętrze oraz te, do
których jest dostęp z położonych pod nimi, nad nimi lub obok nich przybudówek i tarasów muszą być
okratowane lub w inny sposób zabezpieczone (atestowane/ posiadające atest Centralnego Laboratorium
Kryminalistyki i Instytutu Mechaniki Precyzyjnej lub innej tego typu instytucji: żaluzje, stalowe okiennice, szyby
antywłamaniowe klasy P3 lub wyżej), tak by przedostanie się do wnętrza lokalu nie było możliwe bez
uprzedniego ich uszkodzenia przy użyciu narzędzi.
9. Brak zabezpieczeń, określonych w ust. 8, może być zastąpiony przez alarm lub ustanowienie dozoru
10. Klucze zapasowe i oryginalne do budynku (pomieszczeń), w których znajduje się Przedmiot ubezpieczenia,
powinny być przechowywane w sposób chroniący je przed kradzieżą, podrobieniem i uniemożliwiający dostęp
do nich osobom nieuprawnionym. W razie zgubienia albo zaginięcia kluczy (także zapasowych) Korzystający
obowiązany jest do bezzwłocznej wymiany zamków.

Roszczenia regresowe
§ 28
1. Z chwilą wypłaty odszkodowania za utracony Przedmiot ubezpieczenia, na Ubezpieczyciela przechodzi prawo
własności utraconego Przedmiotu.
2. Z dniem wypłaty odszkodowania, roszczenie do osoby trzeciej odpowiedzialnej za Szkodę przechodzi z mocy
prawa na Ubezpieczyciela do wysokości wypłaconego odszkodowania. Jeżeli wypłacone odszkodowanie
pokrywa tylko część Szkody, Ubezpieczającemu przysługuje pierwszeństwo zaspokojenia roszczeń, co do
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pozostałej części Szkody.
3. Ubezpieczający oraz Korzystający obowiązani są umożliwić Ubezpieczycielowi dochodzenie roszczeń
regresowych od osoby trzeciej odpowiedzialnej za Szkodę poprzez dostarczenie informacji i dokumentów
niezbędnych do skutecznego dochodzenia tych roszczeń.
4. Jeżeli Ubezpieczający lub Korzystający skutecznie zrzekli się roszczenia odszkodowawczego w stosunku do
sprawcy Szkody w całości lub części, Ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania lub je odpowiednio
zmniejszy. Jeżeli fakt zrzeczenia lub ograniczenia roszczeń zostanie ujawniony po wypłaceniu
odszkodowania, Ubezpieczycielowi przysługuje roszczenie o zwrot całości lub części wypłaconego
odszkodowania.

Postanowienia końcowe
§ 29
1. Ubezpieczony, Ubezpieczający ma prawo do składania reklamacji do Departamentu Obsługi Reklamacji
Ubezpieczyciela:
- pisemnie drogą pocztową,
- w formie ustnej z wykorzystaniem formularza zgłoszenia reklamacji w centrali Ubezpieczyciela lub Biurze
Regionalnym, których dane teleadresowe można uzyskać pod numerem infolinii Ubezpieczyciela 801 500
300,
- z wykorzystaniem aplikacji zamieszczonej na stronie internetowej www.tueuropa.pl - Centrum Obsługi
Klienta.
2. Aktualne dane teleadresowe Ubezpieczyciela znajdują się na stronie internetowej www.tueuropa.pl
3. Reklamacje rozpatrywane są przez Ubezpieczyciela w terminie 30 dni kalendarzowych licząc od dnia ich
wpływu.
4. W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji w powyższym
terminie, Klient zostanie poinformowany o przyczynie opóźnienia oraz o spodziewanej dacie uzyskania
odpowiedzi. Maksymalny termin rozpatrzenia reklamacji nie może przekroczyć 60 dni kalendarzowych licząc
od dnia jej wpływu.
5. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana w formie papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika
informacji. Przekazanie odpowiedzi w formie elektronicznej może nastąpić na wniosek Klienta.
6. Ubezpieczyciel podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
7. Powództwo o roszczenia wynikające ze stosunku ubezpieczenia powstałego na podstawie Warunków
Ubezpieczenia można wytoczyć przed sąd właściwy według przepisów o właściwości ogólnej bądź sąd
właściwy dla siedziby Ubezpieczającego lub sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby
Ubezpieczonego, Uprawnionego lub ich spadkobierców.
8. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
9. Niniejsze WU mają zastosowanie do Ubezpieczonych, którzy przystąpili do ochrony ubezpieczeniowej od
01.12.2015 roku.

Towarzystwo
Europa S.A.

Ubezpieczeń ul. Gwiaździsta 62
53-413 Wrocław
bok@tueuropa.pl
www.tueuropa.pl

tel. 71 36 92 887, fax 71 36 92 707
Biuro Obsługi Klienta
801 500 300 (dla telefonów stacjonarnych)
lub 71 36 92 887 (dla telefonów kom.)
koszt połączenia zgodny z taryfą operatora

TU Europa S.A.
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, KRS 0000002736
NIP 895-10-07-276,kapitał zakładowy zarejestrowany i opłacony 37 800 000 zł;
posiadające zezwolenie Ministra Finansów nr DU/2849/A/CG/94 z dnia 07.11.1994r. na
prowadzenie działalności ubezpieczeniowej

Strona 25

