
 

Ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Przedsiębiorstwo: Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group, Polska
zezwolenie Ministra Finansów z 31 stycznia 1990, DMU-006-5-90    
Produkt: Ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych

Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy ubezpieczenia oraz informacje dotyczące umowy są podane w innych dokumentach.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?

Jest to ubezpieczenie z grupy 9 działu II załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. 

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

√ Przedmiotem ubezpieczenia mogą być maszyny lub urządzenia budowlane, 
sprzęt, narzędzia i wyposażenie budowy. 

√ Ochrona obejmuje szkody rzeczowe wynikające z uszkodzenia lub zniszcze-
nia przedmiotu ubezpieczenia wskutek nienazwanych zdarzeń losowych,  
z wyjątkiem wyraźnie wyłączonych.

√ Ubezpieczenie może uwzględniać, zgodnie z ustaleniami stron, dodatko-
we rozszerzenia zakresu ochrony – np. klauzulę automatycznego pokry-
cia, klauzulę reprezentantów, klauzulę włączenia aktów terroru, ochronę 
dla kosztów pracy w godzinach nadliczbowych i nocnych, w dni ustawowo 
wolne od pracy oraz dla kosztów frachtu ekspresowego oraz ochronę dla 
kosztów frachtu lotniczego.

√ Sumy ubezpieczenia dla poszczególnych przedmiotów ustala Ubezpiecza-
jący.

√ Sumy ubezpieczenia wyszczególnione w umowie ubezpieczenia stanowią 
górną granicę odpowiedzialności Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group 
(maszyn i urządzeń budowlanych wymienionych w wykazie - suma ubez-
pieczenia danej pozycji, a dla sprzętu, narzędzi i wyposażenia budowy - 
łączny limit na jedno i wszystkie zdarzenia).

√ Suma ubezpieczenia dla maszyn i urządzeń budowlanych odpowiada ich 
wartości odtworzeniowej (nowej) lub rzeczywistej, osobno dla każdej pozy-
cji wykazu.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie? 

X Ubezpieczenie nie obejmuje następujących przedmiotów:
• sprzętu pływającego, statków powietrznych, maszyn i urządzeń budow-

lanych, sprzętu, narzędzi i wyposażenia budowy zainstalowanych lub 
znajdujących się na nich;

• maszyn lub urządzeń budowlanych, sprzętu, narzędzi i wyposażenia 
budowy użytkowanych na terenie elektrowni jądrowych lub w jakim-
kolwiek związku z wykorzystaniem materiałów radioaktywnych;

• podziemnych maszyn lub urządzeń budowlanych, sprzętu, narzędzi  
i wyposażenia budowy;

• elementów i materiałów ze względu na przeznaczenie i warunki pracy 
szybko zużywających się lub podlegających okresowej wymianie w ra-
mach konserwacji.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej? 

! Ubezpieczenie nie obejmuje m.in. szkód:
• wynikłych z winy umyślnej Ubezpieczonego lub osób, z którymi pozo-

staje on we wspólnym gospodarstwie domowym;
• będących skutkiem uszkodzenia lub wadliwego działania systemu lub 

sprzętu komputerowego, programów, danych, nośników danych, dzia-
łania wirusów i robaków komputerowych lub analogicznie działających;

• polegających na awarii mechanicznej lub elektrycznej, na zamarznięciu 
płynu eksploatacyjnego (np. chłodzącego), a także wynikłych z niewła-
ściwego smarowania, braku oleju lub płynu chłodzącego;

• powstałych w okresie rozruchu próbnego lub testów, a także w wyniku 
zamierzonego przeciążenia, doświadczeń lub eksperymentów;

• powstałych wskutek niewyjaśnionego zaginięcia lub strat ujawnionych 
przy inwentaryzacji;

• powstałych podczas ich obsługi przez operatorów bez ważnych upraw-
nień;

• powstałych po użyciu alkoholu przez operatora albo pod wpływem 
środków odurzających;

• powstałych w wyniku wybuchu kotła, zbiornika ciśnieniowego lub silni-
ka spalinowego;

• powstałych podczas transportu;
• w maszynach będących w okresie gwarancyjnym;
• wyłącznie estetycznych (zadrapania, pomalowanie lub pobrudzenie po-

wierzchni, graffiti), nieograniczających w żaden sposób funkcjonalności 
przedmiotu ubezpieczenia.

! Odpowiedzialność Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group ulega ograni-
czeniu według następujących zasad:
• w razie niedoubezpieczenia odszkodowanie zostanie pomniejszone 

proporcjonalnie do stopnia zaniżenia sumy ubezpieczenia;
• wartość szkody jest pomniejszana o franszyzę redukcyjną ustaloną  

w umowie ubezpieczenia;
• dla maszyn i urządzeń w wieku powyżej 3 lat przy szkodach całkowi-

tych uwzględnia się zużycie techniczne według skali przyjętej w umowie 
ubezpieczenia;

• przy ustalaniu rozmiaru szkody nie uwzględnia się wartości naukowej, 
kolekcjonerskiej, zabytkowej lub pamiątkowej, kosztów realizacji prze-
pisów dotyczących konstrukcji maszyn i urządzeń budowlanych, do-
datkowych prac naprawczych lub remontowych w związku z wejściem  
w życie tych przepisów, kosztów innowacji i ulepszeń.

! Pozostałe wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności są określone  
w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

√ Ubezpieczenie obowiązuje na obszarze Unii Europejskiej, o ile nie umówiono się inaczej.

Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?

• Ubezpieczający jest zobowiązany do zapłacenia składki ubezpieczeniowej.
• Ubezpieczający i Ubezpieczony mają następujące obowiązki:

• przed zawarciem umowy ubezpieczenia: 
- udzielić zgodnie z prawdą odpowiedzi na zadane przez Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group pytania;

• po zawarciu umowy ubezpieczenia:
- zawiadomić Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group o zmianach okoliczności, o które Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group zapytywało przed zawarciem umowy 

ubezpieczenia;
- utrzymywać ubezpieczone mienie w należytym stanie technicznym i przestrzegać regulacji mających na celu zapobieganie powstaniu szkody, w szczególności: prawa 

budowlanego, przepisów ochrony ppoż., dotyczących normalizacji, certyfikacji, budowy i eksploatacji urządzeń technicznych oraz wykonywania dozoru technicznego 
nad nimi, zaleceń producenta w zakresie montażu, warunków eksploatacji i sposobu użytkowania maszyn i urządzeń oraz wszelkich uzasadnionych środków ostroż-
ności w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia lub powiększenia się szkody;



• w razie zgłoszenia roszczenia:
- niezwłocznie powiadomić Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group o zajściu zdarzenia lub powstaniu szkody i udzielić przedstawicielom Wiener TU S.A. Vienna In-

surance Group wszelkich wyjaśnień;
- użyć dostępnych środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów;
- niezwłocznie powiadomić straż pożarną, policję lub inne służby, jeżeli okoliczności lub rodzaj szkody wymagają obecności tych służb w miejscu jej powstania;
- nie dokonywać zmian w miejscu szkody, w tym zachować uszkodzone mienie i udostępnić je przedstawicielowi Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group w celu prze-

prowadzenia oględzin.

Jak i kiedy należy opłacać składki?

Składka może być płatna jednorazowo albo w ratach. Wysokość składki i terminy jej zapłaty Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group określa w dokumencie ubezpieczenia.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?

• Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, ochrona rozpoczyna się od dnia oznaczonego w polisie lub innym dokumencie ubezpieczenia jako początek okresu ubezpieczenia,  
nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po zawarciu umowy ubezpieczenia i zapłaceniu składki lub jej pierwszej raty.

• Ochrona kończy się:
• z upływem okresu ubezpieczenia, na jaki umowa została zawarta;
• dla przedmiotów ubezpieczonych na pierwsze ryzyko - z chwilą wyczerpania sumy ubezpieczenia;
• z dniem odstąpienia przez Ubezpieczającego od umowy;
• z chwilą przejścia własności przedmiotu ubezpieczenia na nowego właściciela;
• z chwilą doręczenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym;
• z upływem ostatniego dnia dodatkowego terminu na opłacenie raty składki wyznaczonego w wezwaniu do zapłaty.

Jak rozwiązać umowę?

• Umowa może zostać rozwiązana za porozumieniem stron, na pisemny wniosek Ubezpieczającego.
• Oświadczenie Ubezpieczającego dotyczące rozwiązania umowy powinno być sporządzone na piśmie i dostarczone Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group za potwierdzeniem 

odbioru lub przesłane listem poleconym.


