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Warunki Ubezpieczenia
dla Klientów Idea Getin Leasing SA
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Przedsiębiorstwo: Sopockie Towarzystwo
Ubezpieczeń ERGO Hestia Spółka Akcyjna, Polska

Produkt: Ubezpieczenie przedmiotu leasingu

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?

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?



Ubezpieczenie nie obejmuje:

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.

wszelkiego rodzaju strat pośrednich, w szczególności: utrata zysku, kary
umowne, straty spowodowane opóźnieniem, brak wydajności, utrata kontraktu, utrata rynku, zwiększone koszty prowadzenia działalności, utrata wartości
maszyn i urządzeń spowodowana lub zwiększona ich nieużywaniem,
szkód spowodowanych wadami projektowymi,
kosztów wszelkich przeprojektowań, zmian i modyfikacji projektu,
szkód spowodowanych wadami materiałowymi lub odlewniczymi,
szkód w elementach budowlano-montażowych, powstałych na skutek ich
wadliwego wykonania, za wyjątkiem szkód powstałych w tych elementach
wskutek ich wadliwego montażu,
Szkód spowodowanych przez:
a) stopniowe pogarszanie się przedmiotu ubezpieczenia, w tym erozję,
korozję, kawitację, oksydację, powstawanie osadów,
b) topnienie śniegu, systematyczne zawilgacanie, przesiąkanie, działanie
wód gruntowych i przemarzanie ścian,
c) stopniowo postępujące pogarszanie właściwości, odkształcanie lub deformację,
d) powolne działanie czynników termicznych lub biologicznych, w tym pleśni,
porostów, grzybów, mokrego lub suchego rozkładu, insektów, bakterii,
wirusów,
e) normalne zużycie lub naturę przedmiotu ubezpieczenia,
szkód w podzespołach sprzętu i wyposażenia budowlanego oraz podzespołach maszyn budowlanych, powstałych wskutek awarii lub uszkodzeń, chyba
że w ich następstwie wystąpiła szkoda w przedmiocie ubezpieczenia lub
innych podzespołach sprzętu i wyposażenia budowlanego lub podzespołach
maszyny budowlanych, wówczas Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność
wyłącznie za te szkody; przez podzespół rozumie się zbiór określonej liczby
części połączonych ze sobą i zależnych od siebie funkcjonalnie, tworzących
odrębną całość; za awarię lub uszkodzenie uważa się stan techniczny maszyny, urządzenia lub aparatu, który ogranicza lub uniemożliwia jego dalsza
eksploatację,
szkód w pojazdach dopuszczonych do poruszania się po drogach publicznych, za wyjątkiem szkód na terenie budowy,
szkód w pojazdach wodnych lub statkach powietrznych,
szkód wynikających z utraty lub uszkodzenia akt, rysunków, rachunków,
asygnat, gotówki, znaczków, dokumentów, skryptów dłużnych, not, papierów
wartościowych,
szkód w opakowaniach,
braków lub strat stwierdzonych w trakcie sprawdzania lub spisywania stanu
ilościowego majątku,
szkód powstałych wskutek zaginięcia, sprzeniewierzenia, kradzieży, z wyjątkiem:
a) rabunku, za który uważa się zabór mienia przy użyciu lub groźbie natychmiastowego użycia przemocy fizycznej na osobie albo doprowadzeniu jej
do stanu nieprzytomności lub bezbronności,
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b) kradzieży z włamaniem z pomieszczenia zamkniętego na co najmniej
jeden zamek lub kłódkę po uprzednim usunięciu siłą przez sprawcę
zabezpieczeń lub otwarciu wejścia do miejsca składowania mienia przy
użyciu narzędzi albo podrobionego lub dopasowanego klucza bądź klucza
oryginalnego, w którego posiadanie sprawca wszedł wskutek włamania
do innego pomieszczenia lub w wyniku rabunku,
c) zaboru mienia z placu ogrodzonego parkanem, siatką drucianą, płotem
i oświetlonego w porze nocnej lub gdy mienie było pod stałym dozorem;
za stały dozór uważa się całodobowy dozór pełniony w miejscu ubezpieczenia przez pracowników Ubezpieczającego lub licencjonowana agencję
ochrony mienia na zlecenie Ubezpieczającego; osoby sprawujące dozór
muszą posiadać pisemnie określony zakres obowiązków, obejmujący
określenie miejsca wykonywania dozoru, przedmiotu dozoru, który podlega ochronie, i sposobu prowadzenia dozoru,
szkód wynikających z utraty lub uszkodzenia oprogramowania komputerowego lub zasobów baz danych,
szkód wynikających z 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, utraty lub zniekształcenia 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 we wcześniej używanym mieniu:
a) wynikłych z wcześniejszego używania,
b) wynikłych z demontażu, chyba że prace demontażowe były objęte zakresem ubezpieczenia,
szkód powstałych wskutek przeprowadzania rozruchu oraz ruchu próbnego,
franszyzy redukcyjnej określonej w umowie ubezpieczenia, która stanowi
udział Ubezpieczającego w odszkodowaniu.
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,
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–

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 kredytowania. 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.

