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Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy ubezpieczenia i informacje dotyczące umowy ubezpieczenia podane są w innych dokumentach,
w szczególności w Warunkach ubezpieczenia maszyn i urządzeń budowlanych od uszkodzeń (indeks UK056/20/12/22) zatwierdzonych uchwałą Zarządu z 22 grudnia 2020 r.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie majątkowe w następujących działach i grupach ryzyk według załącznika do Ustawy z 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej
i reasekuracyjnej: Grupa 8 – Ubezpieczenia od szkód spowodowanych żywiołami, Grupa 9 – Ubezpieczenia pozostałych szkód rzeczowych.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

✔ Fizyczny uszczerbek, strata lub zniszczenie maszyn i urządzeń
budowlanych stanowiących własność lub będących w posiadaniu Ubezpieczającego wskutek zdarzeń losowych, z wyjątkiem zdarzeń wyraźnie wyłączonych w warunkach ubezpieczenia i polisie (ubezpieczenie na zasadzie wszystkich ryzyk).
Górną granicą odpowiedzialności UNIQA jest suma ubezpieczenia
określona w umowie ubezpieczenia odrębnie dla każdej pozycji
(przedmiotu ubezpieczenia). Sumę ubezpieczenia dla poszczególnych pozycji określa Ubezpieczający w kwestionariuszu oceny
ryzyka lub innym dokumencie.
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Kosztów pośrednich jakiegokolwiek rodzaju związanych
z wypadkiem ubezpieczeniowym, takich jak utrata możliwości użytkowania, utrata zysku, kary umowne, kary administracyjne.
Szkód w maszynach i urządzeniach, co do których nie zostały przeprowadzone testy i próby wymagane przepisami
lub wymaganiami producenta lub przeprowadzone testy
i próby nie zostały zakończone wynikiem pozytywnym z potwierdzeniem tego wyniku przez uprawnione osoby.
Części wymiennych, w szczególności: wierteł, świdrów, noży
i innych ostrzy, pasów, łańcuchów, baterii, opon, materiału
łączeniowego i wypełnieniowego.
Jednostek i statków pływających.
Pojazdów zaprojektowanych i przeznaczonych do ruchu po
drogach publicznych oraz podlegających obowiązkowi rejestracji.
Maszyn i urządzeń pracujących pod ziemią.
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Jakie są ograniczenia ochrony
ubezpieczeniowej?
UNIQA nie odpowiada za szkody będące następstwem:
! wojny lub działań wojennych, stanu wojennego, stanu
wyjątkowego, aktów terroru, strajków, lokautu, konfiskaty,
nacjonalizacji, przetrzymania lub zarekwirowania przez
władzę;
! działania energii jądrowej, promieniowania jądrowego lub
skażenia radioaktywnego;
! wybuchu jakiegokolwiek kotła, zbiornika gazu, płynu pod
ciśnieniem lub silnika spalinowego;
! używania ubezpieczonego mienia w sposób i do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem;
! normalnej eksploatacji zużycia, korozji, kawitacji, rdzy,
erozji, niszczenia z powodu postoju, wpływu warunków
atmosferycznych;
! transportu ubezpieczonych rzeczy;
! ujawnione podczas przeprowadzonych inwentaryzacji lub
rutynowego przeglądu;
! zastosowania rzeczy, która wymagała naprawy, o czym
Ubezpieczający lub jego reprezentanci wiedzieli lub z zachowaniem należytej staranności mogli się dowiedzieć,
z zastrzeżeniem że niniejszego wyłączenia nie stosuje się,
jeśli zastosowanie rzeczy wymagającej naprawy nie miało
wpływu na powstanie szkody lub jeżeli dana rzecz została
prowizorycznie naprawiona przed wystąpieniem szkody (za
zgodą UNIQA );
! awarii elektrycznej lub mechanicznej, zepsucia, niedziałania
lub zakłócenia pracy, zamarznięcia płynu chłodzącego lub
innych płynów, nieprawidłowego smarowania lub braku
smaru czy płynu chłodzącego;
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zdarzeń, za które zgodnie z prawem lub umową odpowiedzialność ponosi producent lub dostawca ubezpieczonych
przedmiotów, lub warsztat naprawczy, z zastrzeżeniem że
jeżeli wyżej wymienione podmioty negują swój obowiązek
naprawy, to UNIQA wypłaci odszkodowanie;
braków lub wad istniejących w momencie zawarcia umowy
ubezpieczenia i znanych Ubezpieczającemu, pod warunkiem że nie były one znane UNIQA;
prób i testów, z zastrzeżeniem że ubezpieczeniu podlegają
wypadki związane z próbami i testami w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
✔ Mienie objęte jest ochroną ubezpieczeniową w każdym miejscu jego pracy w granicach Polski.

Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?
— Ubezpieczający obowiązany jest podać do wiadomości UNIQA wszystkie znane sobie okoliczności, o które UNIQA zapytywała we wniosku
o zawarcie umowy ubezpieczenia albo przed zawarciem umowy w innych pismach.
— Ubezpieczający jest zobowiązany do informowania UNIQA o zmianach dotyczących powyższych okoliczności niezwłocznie po dowiedzeniu się o nich.
— Ubezpieczający obowiązany jest do terminowej zapłaty składki.
— W przypadku umowy ubezpieczenia zawieranej na cudzy rachunek, o ile Ubezpieczony zgadza się na finansowanie kosztu składki, Ubezpieczający przekazuje osobom zainteresowanym, przed przystąpieniem do umowy ubezpieczenia, na piśmie lub – jeżeli osoba zainteresowana wyrazi na to zgodę – na innym trwałym nośniku warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami.
— Ubezpieczający zobowiązany jest powiadomić UNIQA o każdym wypadku ubezpieczeniowym niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni
od daty powzięcia o nim wiadomości.
— W razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego Ubezpieczający zobowiązany jest użyć dostępnych mu środków w celu ratowania przedmiotu
ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiaru.
— W razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego, który może spowodować roszczenia zgodnie z umową ubezpieczenia, Ubezpieczający zabezpieczy części przedmiotu ubezpieczenia, które uległy zniszczeniu, i udostępni je do oględzin przedstawicielom UNIQA.
— Ubezpieczający, po powiadomieniu UNIQA o zaistniałej szkodzie, zobowiązany jest nie zmieniać stanu faktycznego spowodowanego zdarzeniem losowym bez zgody UNIQA, chyba że zmiany były niezbędne do zabezpieczenia mienia pozostałego po szkodzie, do zmniejszenia
szkody lub były w danych okolicznościach konieczne.
— Ubezpieczający zobowiązany jest zabezpieczyć możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych za
szkodę.
— Ubezpieczający zobowiązany jest umożliwić UNIQA dokonanie czynności niezbędnych do ustalenia okoliczności powstania szkody i przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.
— Ubezpieczający jest zobowiązany bezzwłocznie powiadomić policję i prokuraturę, jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, że szkoda jest
wynikiem przestępstwa.
— Ubezpieczający zobowiązany jest do przestrzegania przepisów, w szczególności przepisów BHP i ppoż., o budowie i eksploatacji urządzeń
technicznych oraz zaleceń producenta.
— Ubezpieczający obowiązany jest umożliwić przedstawicielom UNIQA przeprowadzenie kontroli ryzyka w każdym rozsądnym czasie.
— Ubezpieczający obowiązany jest zastosować się do zaleceń mających na celu usunięcie szczególnych zagrożeń dla ubezpieczonego mienia
lub poprawy jakości stanu bezpieczeństwa, jakie UNIQA w porozumieniu z Ubezpieczającym wprowadziła do umowy ubezpieczenia.
— Ubezpieczający jest zobowiązany do złożenia w ciągu 14 dni od dnia powstania wypadku ubezpieczeniowego, rachunku strat oraz dokumentów uzasadniających roszczenie.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Składka jest płatna jednorazowo lub ratalnie, przelewem na konto Ubezpieczyciela w terminie wskazanym w polisie.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
O ile nie umówiono się inaczej, umowa ubezpieczenia zawierana jest na okres roku.
Okres trwania umowy ubezpieczenia rozpoczyna się z chwilą jej zawarcia, przy czym umowę ubezpieczenia uważa się za zawartą po otrzymaniu przez Ubezpieczyciela pisemnego oświadczenia woli Ubezpieczającego lub osoby przez niego upoważnionej o akceptacji oferty przedstawionej Ubezpieczającemu, przygotowanej na podstawie danych zawartych w kwestionariuszu oceny ryzyka lub innym dokumencie.
Jeżeli nie umówiono się inaczej, okres ochrony ubezpieczeniowej rozpoczyna od dnia następnego po opłaceniu składki lub jej pierwszej raty.
Okres trwania i okres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej kończy się z upływem okresu, na jaki umowa ubezpieczenia została zawarta lub
z chwilą rozwiązania umowy, z zastrzeżeniem że ochrona ubezpieczeniowa ustaje w razie przejścia prawa własności ubezpieczonych przedmiotów na inną osobę.
Odpowiedzialność UNIQA za przedmioty ubezpieczone wygasa, jeśli przeprowadzono naprawę tymczasową bez zgody UNIQA.

Jak rozwiązać umowę?
Jeżeli umowa ubezpieczenia została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, Ubezpieczający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 30 dni,
a gdy jest przedsiębiorcą – w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy ubezpieczenia.

