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Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Przedsiębiorstwo: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń

Produkt: Ubezpieczenie przedmiotu leasingu

ERGO Hestia Spółka Akcyjna, Polska
Pełne informacje podane są w Warunkach Ubezpieczenia dla Klientów Idea Getin Leasing SA. Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie przyjmują
znaczenie określone ww. WU.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Idea Getin Leasing SA są skierowane do przedsiębiorców oraz jednostek organizacyjnych niebędących osobami
prawnymi (ubezpieczenie majątkowe grupa 8, 9 i 16 z działu II załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i
reasekuracyjnej.

Co jest przedmiotem
ubezpieczenia?
Przedmiotem ubezpieczenia jest
leasingowany przez Idea Getin Leasing
sprzęt użytkowany przez Korzystającego/
Pożyczkobiorcę.
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody
polegające na utracie, uszkodzeniu lub
zniszczeniu ubezpieczonego mienia będące
bezpośrednim następstwem przewidzianego
w umowie zdarzenia o charakterze losowym
i niepewnym, które wystąpiło nagle,
nieprzewidzianie i niezależnie od woli
Ubezpieczającego i zaistniało w miejscu i
okresie ubezpieczenia, z zastrzeżeniem
wyłączeń ochrony.
Koszty usunięcia pozostałości po szkodzie
maksymalnie 5% wysokości szkody objętej
zakresem ubezpieczenia.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
Szkody powstałe wskutek wypadku dźwigu/maszyny
budowlanej, rolniczej lub leśnej jeśli:
a) został on spowodowany złym stanem technicznym dźwigu/maszyny budowlanej, rolniczej lub
leśnej,
b) kierujący znajdował się w stanie nietrzeźwości,
c) kierujący znajdował się pod wpływem środków odurzających,
d) kierujący prowadził maszynę bez wymaganych uprawnień.
Szkody wynikające z całkowitego lub częściowego wstrzymania robót albo opóźnienia, przerwania
lub wstrzymania jakiejkolwiek operacji lub procesu technologicznego,
Szkody wywołane przez trwałe lub czasowe wywłaszczenie, konfiskatę, zajęcie lub rekwizycję
dokonaną przez legalnie ukonstytuowane władze,
Szkody wywołane przez trwałe lub czasowe nielegalne zajęcie budynku przez jakąkolwiek osobę,
Szkody lub zobowiązania powstałe w następstwie wszelkich płatności w części przekraczającej limit
odszkodowania przewidziany w niniejszej klauzuli za szkodę rzeczową.
Szkód powstałych w wyniku: wojny, inwazji, wrogich działań obcego państwa, działań wojennych lub
operacji o charakterze wojennym (niezależnie od tego, czy wojna została wypowiedziana, czy nie),
wojny domowej,
Szkód powstałych w wyniku: buntu, zamieszek wewnętrznych przybierających rozmiary buntu
ludowego, a także buntu
wojskowego, powstania, rebelii, rewolucji, wojskowego lub cywilnego zamachu stanu,
Szkód powstałych w wyniku: czynów osób działających w imieniu lub w powiązaniu z organizacjami,
których działalność zmierza
do obalenia siłą organów sprawujących władzę lub do wywierania wpływu na nie przez akty
przemocy lub terroru.
Szkód powstałych w wyniku umyślnego działania, zaniechania lub rażącego niedbalstwa
Korzystającego/Pożyczkobiorcy,
w tym następujących osób, których działania/zaniechania uznaje się za działania Korzystającego/
Pożyczkobiorcy:
i) wspólnicy, prokurenci w spółkach jawnych,
ii) zarząd spółki, prokurenci w spółkach kapitałowych,
iii) partnerzy, zarząd, prokurenci w spółkach partnerskich,
iv) komplementariusz, prokurenci w spółkach komandytowych, komandytowo akcyjnych,
v) wspólnicy w spółkach cywilnych,
vi) dyrektor w przedsiębiorstwach Państwowych;
Za zdarzenia, za które odpowiada osoba trzecia z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady albo
występująca w charakterze dostawcy, wytwórcy, sprzedawcy, przewoźnika, spedytora lub
dokonującego naprawy, następstw wojny, inwazji, wrogich działań obcego państwa, działania o
charakterze wojennym (niezależnie od tego, czy wojna została wypowiedziana, czy nie), wojny
domowej, rebelii, rewolucji, powstania, wojskowego lub cywilnego zamachu stanu, zorganizowanych
działań lub działań w złym zamiarze osób działających w imieniu lub w powiązaniu z organizacjami
politycznymi, spisku, konfiskaty, rekwizycji, zajęcia, zniszczenia lub uszkodzenia z nakazu organów
sprawujących władzę,
wszelkich następstw reakcji jądrowej, promieniowania jądrowego lub skażenia promieniotwórczego,
ataków chemicznych/biologicznych,
jakichkolwiek szkód lub zobowiązań następczych polegających na utracie zysku oraz innych stratach
finansowych lub płatnościach ponad odszkodowania za szkody rzeczowe,
nie przeprowadzenia zabiegów konserwacyjno-remontowych wymaganych przez obowiązujące
przepisy lub zalecenia producentów,
kradzieży, za wyjątkiem kradzieży z włamaniem i rabunku,
tajemniczego i niewyjaśnionego zniknięcia, które nastąpiło bez znamion włamania oraz strat i
ubytków wykrytych podczas inwentaryzacji,
działania wirusów komputerowych, oszustwa komputerowe, zaniechania obowiązkowych okresowych
przeglądów konserwacyjnych i remontów, zastosowania części składowej maszyny budowlanej,
rolniczej lub leśnej lub urządzenia wymagającej
naprawy, o czym Korzystający/Pożyczkobiorca lub jego reprezentanci wiedzieli lub powinni byli
wiedzieć;
działania energii jądrowej, w tym substancji radioaktywnych i promieniotwórczych, pola

elektromagnetycznego oraz skażenia lub zanieczyszczenia środowiska odpadami przemysłowymi,
naturalnego zużycia, eksploatacji, starzenia się elementów maszyn i urządzeń, ścierania,
stopniowego pogarszania się jakości, kawitacji, erozji, korozji, rozszerzenia się kamienia kotłowego,
szlamu i innych osadów, działania środków żrących lub starzenia izolacji; jeżeli jednak spowoduje to
uszkodzenie lub zniszczenie innej współpracującej części przedmiotu ubezpieczenia
prób, testów, eksperymentów przeprowadzonych w nadzwyczajnych dla danej maszyny budowlanej,
rolniczej lub leśnej lub urządzenia warunkach, braków lub wad istniejących w chwili zawarcia umowy
ubezpieczenia, o których Korzystający/Pożyczkobiorca lub jego przedstawiciel wiedział, szkód
spowodowanych prowadzonymi robotami podziemnymi lub szkodami górniczymi w rozumieniu prawa
górniczego,
wiatru o sile nie przekraczającej 17,5 m/s,
deszczu, gradu, śniegu lub zanieczyszczeń, jeśli do powstania szkody przyczynił się zły stan
techniczny dachu, rynien, brak zabezpieczeń, niedostateczne zabezpieczenia otworów okiennych i
drzwiowych
oraz innych otworów technicznych budynku, za których utrzymanie i konserwację
Korzystający/Pożyczkobiorca ponosi odpowiedzialność,
przerw w dostawie lub zasilaniu prądem, gazem, wodą lub innymi mediami, z zastrzeżeniem,
wybuchu wywołanego w celach produkcyjnych, eksploatacyjnych itp.,
działania ognia i temperatury związanych z procesem technologicznym,
zmian i wahań w poziomie wody gruntowej, zalania wodą na skutek przelania, przecieku zbiorników
lub innych urządzeń technologicznych,
awarii mechanicznych i elektrycznych.
w mieniu skonfiskowanym, znacjonalizowanym, zajętym, zarekwirowanym, zniszczonym na
podstawie decyzji podjętej przez uprawnione do tego władze,
w prototypach, modelach, wzorach i eksponatach,
w dokumentach, aktach, danych i wymiennych nośnikach danych,
w materiałach pomocniczych, materiałach roboczych np. płynach eksploatacyjnych, odczynnikach,
tonerach, chłodziwach, środkach smarnych (z wyjątkiem olejów w transformatorach i wyłącznikach
pełniących rolę izolacyjną), paliwach, gazach, żarówkach, lampach, pośrednich nośników obrazu (np.
bębnach selenowych), wkładkach topikowych, bezpiecznikach elektrycznych, odgromnikach
wydmuchowych, wymienialnych narzędziach np.: wiertłach, rozdrabniarkach, formach odlewniczych,
nożach, ostrzach, brzeszczotach pił, częściach, które w wyniku użytkowania lub ich właściwości
ulegają przyśpieszonemu zużyciu np.: taśmach przesyłowych, sitach i wężach, ogumieniu,
okładzinach, opaskach z tkanin i tworzyw sztucznych, szczotkach, linach, częściach szklanych,
porcelanowych i ceramicznych, a także dyszach palników itp.,
w liniach przesyłowych i dystrybucyjnych (w tym linie energetyczne, telefoniczne, telegraficzne,
światłowodowe i inne). Wszelkie linie transmisyjne i dystrybucyjne z włączeniem przewodów, kabli,
słupów, wież i wszelkiego rodzaju sprzęt, który może być połączony z tymi instalacjami włączając
wszelkiego rodzaju podstacje, znajdujące się w odległości większej niż 100 m od ubezpieczonych
budynków i budowli,
w fundamentach,
w mieniu wykorzystywanym do pracy pod ziemią,
w statkach, łodziach i samolotach oraz mieniu na nich zamontowanym,
w przedmiotach zlokalizowanych na otwartym morzu,
w przedmiotach nielegalnie wprowadzonych na polski obszar celny,
w ubezpieczonym mieniu zniszczonym lub uszkodzonym przez ogień w związku z poddawaniem go
w procesie technologicznym działaniu ognia lub ciepła technologicznego.
Szkody polegające na zadrapaniu powierzchni malowanych, polerowanych, lub emaliowanych (tzw.
defekty estetyczne), jeśli nie powstały one wskutek zdarzenia powodującego uszkodzenie
przedmiotu ubezpieczenia,
wszelkiego rodzaju szkody pośrednie (np. utracone zyski) lub utratę możliwości użytkowania,
szkody powstałe w trakcie tymczasowego magazynowania,
szkody ujawnione podczas przeprowadzania okresowych przeglądów i konserwacji.
jakiekolwiek koszty poniesione w związku z konserwacją, modernizacją, remontami lub naprawami
gwarancyjnymi przedmiotu ubezpieczenia.
ERGO Hestia SA nie ponosi odpowiedzialności za mienie wykorzystywane w poniższych rodzajach
działalności:
a) kopalnie (mienie znajdujące się pod ziemią; nie dotyczy kopalni odkrywkowych),
b) przemysł petrochemiczny (nie dotyczy stacji paliwowych oraz sprzętu nieużywanego w procesach
produkcyjnych),
c) lotnictwo i inna działalność związana z lotnictwem (dotyczy portów lotniczych i aeroklubów,
z wyłączeniem budynków biurowych oraz administracyjnych wraz z mieniem w nim się znajdującym),
d) żeglarstwo i inna działalność związana z żeglarstwem (dotyczy portów i przystani dla
żaglówek i innego wodnego sprzętu rekreacyjnego, z wyłączeniem budynków biurowych oraz
administracyjnych wraz z mieniem w nim się znajdującym),
e) pirotechnika, produkcja materiałów wybuchowych.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
Ubezpieczenie ulega ograniczeniu w zakresie:

Szkód powstałych w skutek wybuchu wywołanego przez Ubezpieczającego w celach
produkcyjnych, eksploatacyjnych lub innych, zapadania lub osuwania się ziemi, gdy są to
szkody powstałe w wyniku działalności zakładu górniczego w rozumieniu Ustawy Prawo
geologiczne i górnicze.
Szkód w wyniku niedziałania, nieprawidłowego działania lub nieprawidłowego zastosowania
sprzętu, oprogramowania lub nośników informacji używanych w dowolnym elektronicznym
urządzeniu, systemie (np. w komputerze, sterowniku mikroprocesorowym, układzie
scalonym) lub sieci, a także niedostępności, utracie lub zniekształceniu informacji

przechowywanej lub przetwarzanej przez sprzęt, oprogramowanie lub nośnik informacji
używane w dowolnym elektronicznym urządzeniu, systemie lub sieci, chyba że w następstwie
wystąpiło inne zdarzenie niewyłączone z zakresu ubezpieczenia; wówczas Ubezpieczyciel
ponosi odpowiedzialność wyłącznie za skutki takiego zdarzenia.
Szkód wynikłych z stopniowego pogarszania się stanu ubezpieczonego mienia w związku z
normalnym zużyciem, korozją, naturą przedmiotu ubezpieczenia, stopniowo postępującym
pogarszaniem właściwości, odkształcaniem lub deformacją, powolnym działaniem czynników
termicznych i biologicznych (m.in. pleśni, porostów, grzybów, mokrego i suchego rozkładu,
insektów, bakterii), chyba że w następstwie wystąpiło inne zdarzenie niewyłączone z zakresu
ubezpieczenia; wówczas Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność wyłącznie za skutki
takiego zdarzenia.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
Ubezpieczenie obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej.

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?
Obowiązki na początku umowy:
- Ubezpieczający obowiązany jest podać do wiadomości ubezpieczyciela wszystkie znane sobie okoliczności, o które STU ERGO Hestia S.A.
zapytywał w formularzu oferty albo przed zawarciem umowy w innych pismach; w razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek
obowiązek ten spoczywa zarówno na ubezpieczającym, jak i na ubezpieczonym, chyba że ubezpieczony nie wiedział o zawarciu umowy na jego
rachunek.

Obowiązki w czasie trwania umowy ubezpieczenia:
- przestrzegania wszelkich przepisów dotyczących przedmiotu ubezpieczenia, a w szczególności
przepisów prawa budowlanego, ochrony przeciwpożarowej, przepisów Państwowej Inspekcji Pracy,
przepisów o budowie i eksploatacji urządzeń technicznych oraz zaleceń producenta w zakresie
montażu, warunków eksploatacji i sposobu użytkowania maszyn i urządzeń objętych umową, jak
również wykonywania dozoru technicznego nad nimi,
- przestrzegania uzgodnionych zaleceń STU ERGO Hestia SA warunkujących zawarcie lub kontynuację umowy ubezpieczenia oraz terminów ich
realizacji – w szczególności usunięcia zagrożeń będących przyczyną powstałej w okresie wcześniejszym szkody,
- umożliwienia STU ERGO Hestia SA dostępu do przedmiotu ubezpieczenia w celu przeprowadzenia
lustracji ryzyka oraz przedstawienia dokumentów związanych z eksploatacją, w szczególności:
dokumentacji techniczno-ruchowej,
protokołów z pomiarów i prób eksploatacyjnych oraz z remontów i badań poremontowych.

W przypadku zajścia zdarzenia, przedstawienia/zgłoszenia roszczenia Ubezpieczony ma obowiązek:
- użyć dostępnych mu środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów.
- niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości, zawiadomić Ubezpieczyciela o
szkodzie,
- niezwłocznie powiadomić miejscową jednostkę policji o każdej szkodzie, która mogła powstać w wyniku przestępstwa,
- pozostawić bez zmian miejsce szkody do czasu przybycia przedstawiciela Ubezpieczyciela, chyba że zmiana jest niezbędna w celu
zabezpieczenia mienia pozostałego po szkodzie lub zmniejszenia szkody,
- umożliwić Ubezpieczycielowi dokonanie czynności niezbędnych do ustalenia okoliczności powstania szkody, zasadności i wysokości roszczenia
oraz udzielić w tym celu pomocy i wyjaśnień, a w szczególności udostępnić pełną dokumentację księgową ubezpieczonego mienia,
- zabezpieczyć możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych za szkodę.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Składkę ubezpieczeniową należy opłacić w wysokości i terminach określonych przez strony umowy w umowie ubezpieczenia, przy czym zapłata
może być jednorazowa bądź w ratach.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Umowa ubezpieczenia zawierana jest na okres do 12 miesięcy. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się od dnia i godziny wskazanej
w umowie jako początek okresu ubezpieczenia, pod warunkiem że składka lub jej pierwsza rata zostanie zapłacona w terminie wskazanym w
umowie ubezpieczenia. W przypadku gdy Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność przed zapłaceniem składki lub jej pierwszej raty, a składka nie
zostanie zapłacona w terminie, Ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i żądać zapłaty składki za okres przez
który ponosił odpowiedzialność. W przypadku braku wypowiedzenia umowa wygasa z końcem okresu, na który przypadała niezapłacona składka
lub rata składki.

Jak rozwiązać umowę?
Jeżeli umowę ubezpieczenia zawarto na okres przekraczający 6 miesięcy, Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy w okresie 30 dni, a
w przypadku gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. Jeżeli najpóźniej w chwili zawarcia umowy
Ubezpieczyciel nie poinformował Ubezpieczającego będącego konsumentem o prawie odstąpienia od umowy, termin 30 dni biegnie od dnia, w
którym Ubezpieczający będący konsumentem dowiedział się o tym prawie. Odstąpienie od Umowy Ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpieczającego
z obowiązku zapłacenia składki ubezpieczeniowej za okres, w jakim Ubezpieczyciel udzielał Ochrony Ubezpieczeniowej.

