OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MASZYN OD AWARII
I. Postanowienia ogólne
§1
1. Przez umowę ubezpieczenia, zawartą na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia
maszyn od awarii, zwanych dalej OWU, Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., zwane dalej Generali,
udziela ochrony ubezpieczeniowej w odniesieniu do awarii maszyn osobom fizycznym, osobom
prawnym lub jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, zwanym dalej
Ubezpieczającym.
2. Umowa ubezpieczenia może być również zawarta przez Ubezpieczającego we własnym imieniu, lecz na
rachunek innej osoby (Ubezpieczonego). W takim przypadku postanowienia OWU dotyczące
Ubezpieczającego stosuje się odpowiednio do Ubezpieczonego.
3. Za pisemną zgodą Generali oraz w porozumieniu z Ubezpieczającym umowa ubezpieczenia może
zostać zawarta na warunkach odbiegających od postanowień OWU. Klauzule umowne, zawierające
postanowienia dodatkowe lub odmienne od postanowień OWU, wymagają zachowania formy pisemnej,
pod rygorem ich nieważności.
4. Generali potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia poprzez wystawienie polisy. Polisa wraz z OWU,
wnioskiem ubezpieczeniowym, klauzulami dodatkowymi oraz ich zmianami, stanowi integralną część
umowy ubezpieczenia.
II. Definicje
§2
W umowie ubezpieczenia oraz w OWU wymienione poniżej terminy definiuje się następująco:
1. Ubezpieczający – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca
osobowości prawnej, która zawiera umowę z Generali i opłaca składkę.
2. Ubezpieczony – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości
prawnej, w imieniu i na rzecz której została zawarta przez Ubezpieczającego umowa ubezpieczenia.
3. Osoba trzecia – osoba nie będąca stroną umowy ubezpieczenia, zawartej na podstawie niniejszych OWU.
4. Szkoda – bezpośrednie zniszczenie lub awaria mienia.
5. Maszyna – urządzenie zawierające mechanizm lub zespół mechanizmów, służący do przetwarzania
energii albo do wykonywania określonej pracy mechanicznej.
6. Franszyza redukcyjna – ustalona w umowie wartość (procentowa lub kwotowa), o jaką zmniejsza się
każdorazowo wypłatę odszkodowania.
7. Wojna – wojna domowa, konflikt zbrojny z innym państwem bez względu na to czy wypowiedziano wojnę,
bunt, przewrót, działanie sił zbrojnych, wprowadzenie stanu wojennego lub wyjątkowego oraz inne
zdarzenia o podobnym charakterze.
8. Zamieszki – gwałtowne demonstracje lub wrogie akcje skierowane przeciwko władzy, których celem jest
zmiana istniejącego porządku prawnego.
9. Strajk – przerwa w pracy podjęta przez pracowników w zamiarze wymuszenia spełnienia żądań o
charakterze politycznym, ekonomicznym lub socjalnym.
10. Terroryzm/sabotaż – nielegalne akcje indywidualne lub grupowe organizowane z pobudek
politycznych, religijnych lub ideologicznych skierowane przeciwko osobom lub obiektom:
1) w celu zastraszenia ludności i dezorganizacji życia publicznego (terroryzm),
2) w celu dezorganizacji funkcjonowania transportu publicznego, zakładów produkcyjnych lub
usługowych (sabotaż).
11. Polisa – dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia.
III. Przedmiot ubezpieczenia
§3
1. Przedmiotem ubezpieczenia są maszyny wymienione w polisie, stanowiące własność Ubezpieczającego
lub będące w jego posiadaniu zależnym.
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2. Pod rygorem utraty prawa do odszkodowania Ubezpieczający przed zawarciem umowy ubezpieczenia,
zobowiązany jest wskazać Generali we wniosku zgłoszone do ubezpieczenia mienie, stanowiące
własność innej osoby.
3. Po pisemnym uzgodnieniu i ustaleniu w polisie odrębnej sumy ubezpieczenia ochroną ubezpieczeniową
objęte mogą być także nośniki danych (odczytywane maszynowo) zainstalowane na stałe, stanowiące
część ubezpieczonych maszyn i nie podlegające wymianie przez użytkownika oraz dane na nich
zgromadzone, jeżeli są konieczne do prawidłowego funkcjonowania podlegających ubezpieczeniu
maszyn.
IV. Miejsce ubezpieczenia
§4
1. Maszyny są objęte ochroną ubezpieczeniową w miejscu ubezpieczenia.
2. Miejsce ubezpieczenia jest określone w polisie.
3. Maszyny, o których mowa w § 3 objęte są ochroną ubezpieczeniową po ich zainstalowaniu w miejscu
ubezpieczenia, zgodnie z wymogami instrukcji lub dokumentacji, po testach próbnych zakończonych
wynikiem pozytywnym, podczas ich eksploatacji, napraw lub remontów, demontażu i montażu oraz
związanego z nimi transportu wewnątrzzakładowego w obrębie miejsca ubezpieczenia.
V. Zakres ubezpieczenia
§5
1. Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody w ubezpieczonych maszynach powstałe w miejscu
ubezpieczenia i w czasie trwania okresu ubezpieczenia, jeżeli ich bezpośrednią przyczyną były
jakiekolwiek nagłe, przypadkowe i nieprzewidziane zdarzenia z wyjątkiem tych, które zostały
wyszczególnione w § 6 niniejszych OWU.
2. Zakres ubezpieczenia może ulec modyfikacji w celu dostosowania do specyfiki ubezpieczonych maszyn.
Modyfikacji dokonuje się poprzez zastosowanie klauzul wybranych dla danej umowy ubezpieczenia i
określonych w polisie, stanowiących integralną część umowy ubezpieczenia.
3. Z uwzględnieniem ust. 1 i 2 Generali obejmuje ochroną ubezpieczeniową w szczególności szkody
powstałe w wyniku:
1) wad odlewniczych lub materiałowych,
2) błędów w projektowaniu lub konstrukcji,
3) niewłaściwej obsługi,
4) rozerwania wskutek siły odśrodkowej,
5) niedoboru wody w kotłach,
6) dostania się ciała obcego,
7) zwarcia, przepięcia, przetężenia.
VI. Wyłączenia odpowiedzialności
§6
1. Generali nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w sposób bezpośredni lub pośredni
wskutek:
1) nieprzestrzegania obowiązujących przepisów, w szczególności przepisów o ochronie
przeciwpożarowej, o budowie i eksploatacji urządzeń technicznych, o utrzymaniu dozoru
technicznego nad tymi urządzeniami oraz przepisów prawa budowlanego, a także niestosowania się
do decyzji i zaleceń wydanych w tych sprawach przez właściwe władze oraz nieprzestrzegania
wszelkich wymogów zawartych w umowie ubezpieczenia, w tym zaleceń Generali w zakresie
ochrony mienia przed szkodą,
2) wojny, zamieszek, strajków, sabotażu, aktów terrorystycznych, konfiskaty, zawłaszczenia,
nacjonalizacji, zajęcia, zarekwirowania lub zniszczenia mienia na mocy aktu prawnego, niezależnie
od jego formy, wydanego przez władze państwowe, publiczne, lokalne, celne albo inne uprawnione
władze,
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3) działania energii jądrowej, promieni jonizujących, laserowych lub maserowych, pola magnetycznego
albo elektromagnetycznego, a także skażenia lub zanieczyszczenia odpadami przemysłowymi
(materiałami lub substancjami),
4) umyślnego działania, zaniechania lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego lub osób za które
ponosi on odpowiedzialność, a są to:
a) w przedsiębiorstwach państwowych: dyrektor, a w przypadku jego nieobecności zastępca
dyrektora,
b) w spółkach kapitałowych: zarząd spółki, prokurenci,
c) w spółkach jawnych: wspólnicy, prokurenci,
d) w spółkach partnerskich: partnerzy (lub zarząd), prokurenci,
e) w spółkach komandytowych i komandytowo-akcyjnych: komplementariusz, prokurenci,
f) w spółkach cywilnych: wspólnicy,
g) w spółdzielniach, fundacjach i stowarzyszeniach: zarząd,
5) zdarzeń, za które odpowiada osoba trzecia z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady, występująca w
charakterze dostawcy, wytwórcy, sprzedawcy lub dokonującego naprawy,
6) zdarzeń, które mogą być objęte ochroną ubezpieczeniową na podstawie ogólnych warunków
ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, a w szczególności pożaru,
bezpośredniego uderzenia pioruna, wybuchu chemicznego (z wyjątkiem wybuchów gazów
spalinowych w kotłach), upadku statku powietrznego, silnego wiatru, deszczu nawalnego, gradu,
śniegu, trzęsienia ziemi, osuwania i zapadania się ziemi, lawiny, zalania, powodzi, uderzenia pojazdu
mechanicznego, dymu, implozji, huku ponaddźwiękowego oraz innych zdarzeń, mających swoją
przyczynę poza ubezpieczoną maszyną, a także wskutek akcji ratowniczej związanej z tymi
zdarzeniami,
7) kradzieży lub jej usiłowania, rabunku, dewastacji oraz niewyjaśnionego zaginięcia ubezpieczonych
maszyn,
8) działania wirusów komputerowych,
9) zaniechania obowiązkowych okresowych przeglądów konserwacyjnych i remontów,
10) zastosowania części składowej maszyny wymagającej naprawy o czym Ubezpieczający lub jego
reprezentanci wiedzieli lub powinni byli wiedzieć. Generali ponosi odpowiedzialność w przypadku,
gdy zastosowanie części składowej nie miało wpływu na powstanie szkody lub dana część została
przed wystąpieniem szkody prowizorycznie naprawiona za zgodą Generali.
2. Generali ponadto nie ponosi odpowiedzialności za:
1) szkodę, której wysokość nie przekracza określonej w polisie franszyzy redukcyjnej,
2) szkody powstałe w materiałach pomocniczych, materiałach roboczych, np. płynach
eksploatacyjnych, odczynnikach, tonerach, chłodziwach, środkach smarnych (z wyjątkiem olejów w
transformatorach i wyłącznikach pełniących rolę izolacyjną), paliwach, wszystkich rodzajach
żarówek i lamp, wkładkach topikowych, bezpiecznikach elektrycznych, odgromnikach
wydmuchowych, wymienialnych narzędziach np.: wiertła, rozdrabniarki, formy odlewnicze, noże,
ostrza, brzeszczoty 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, obudowach i rusztach pieców oraz palenisk, a także dyszach palników itp. Jeżeli
jednak szkoda w ww. przedmiotach powstanie w następstwie zdarzenia objętego ochroną na
podstawie niniejszych OWU, to Generali ponosi za nią odpowiedzialność,
3) fundamenty, chyba że w polisie ustalono odpowiedni limit odpowiedzialności oraz pobrana została
uzgodniona składka dodatkowa,
4) szkody powstałe w wyniku naturalnego zużycia albo długotrwałej degradacji właściwości
użytkowych maszyn, w tym wskutek kawitacji, erozji, korozji, rozszerzenia się kamienia kotłowego,
szlamu i innych osadów, działania środków żrących lub starzenia izolacji,
5) straty lub szkody będące bezpośrednim lub pośrednim wynikiem prób, testów lub eksperymentów
przeprowadzonych w nadzwyczajnych dla danej maszyny warunkach,
6) jakiekolwiek koszty poniesione przez Ubezpieczającego w związku z konserwacją, modernizacją,
remontami lub naprawami gwarancyjnymi przedmiotu ubezpieczenia,
7) szkody w danych znajdujących się na ubezpieczonych nośnikach danych w przypadku braku
znamion fizycznego uszkodzenia nośnika danych,
8) szkody pośrednie np.: utracone zyski, kary umowne, odsetki.
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VII. Suma ubezpieczenia
§7
1. Określone w polisie dla poszczególnych maszyn sumy ubezpieczenia stanowią górną granicę
odpowiedzialności Generali w odniesieniu do każdej z nich.
2. Suma ubezpieczenia dla poszczególnych maszyn ustalana jest na podstawie zadeklarowanej przez
Ubezpieczającego wartości.
3. Sumę ubezpieczenia ustala się:
1) bez uwzględnienia kwoty podatku od towarów i usług (VAT) – w przypadku Ubezpieczających
będących płatnikami podatku VAT,
2) z uwzględnieniem kwoty podatku od towarów i usług (VAT) – w przypadku Ubezpieczających nie
będących płatnikami podatku VAT.
4. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać nowej wartości odtworzeniowej maszyn (WO), tj. wartości
równej kosztom ich zastąpienia przez nowe maszyny o takich samych lub najbardziej zbliżonych
parametrach użytkowych dostępnych na rynku, z uwzględnieniem kosztów, transportu, demontażu i
ponownego montażu oraz opłat celnych i innych tego typu należności, bez kosztów transportu
ekspresowego i lotniczego.
5. Na wniosek Ubezpieczającego, Generali - po zapoznaniu się z wykazem maszyn, ze szczególnym
uwzględnieniem ich wieku - może przyjąć sumę ubezpieczenia odpowiadającą wartości księgowej brutto
(WKB), tj. księgowej wartości początkowej maszyny z uwzględnieniem obowiązujących przeszacowań,
bez uwzględnienia odpisów amortyzacyjnych.
6. Jeżeli w okresie ubezpieczenia Ubezpieczający podwyższy wartość ubezpieczanej maszyny poprzez
dokonanie zmian technicznych lub nastąpi konieczność przeszacowania WKB Ubezpieczający jest
zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia nowej sumy ubezpieczenia i opłacenia dodatkowej składki
od różnicy, liczonej pro rata za każdy dzień ochrony. Nowa suma ubezpieczenia będzie obowiązywała
od dnia następnego po zgłoszeniu jej przez Ubezpieczającego, pod warunkiem, że składka dodatkowa
zostanie opłacona w terminie określonym w fakturze lub innym dokumencie, wystawionym przez
Generali.
7. Suma ubezpieczenia dla danych i ich nośników, objętych ochroną ubezpieczeniową ustalana jest jako
limit odpowiedzialności, którego wielkość określa Ubezpieczający kierując się przewidywaną wielkością
maksymalnej szkody, którą może ponieść wskutek jednego zdarzenia (ubezpieczenie na pierwsze
ryzyko).
8. Sumę ubezpieczenia zmniejsza się o wypłacone odszkodowania. Za zgodą Generali i po opłaceniu
dodatkowej składki suma ubezpieczenia może zostać podwyższona do pierwotnej wysokości.
Odpowiedzialność Generali do pierwotnej sumy ubezpieczenia rozpoczyna się od dnia następnego po
opłaceniu składki dodatkowej.
§8
VIII. Składka ubezpieczeniowa
1. Składkę ubezpieczeniową oblicza się na podstawie taryfy składek Generali obowiązującej w dniu
wystawienia polisy. Wysokość składki oraz terminy jej płatności są określone w polisie.
2. Wysokość stawki taryfowej uzależniona jest m. in. od: rodzaju i wieku maszyn będących przedmiotem
umowy ubezpieczenia, okresu ubezpieczenia, dodatkowego zakresu ubezpieczenia, wynikającego z
klauzul dołączonych do umowy ubezpieczenia.
3. Jeżeli do umowy ubezpieczenia zostały wprowadzone klauzule umowne, zawierające postanowienia
dodatkowe lub odmienne od postanowień niniejszych OWU, wysokość składki ustalana jest
indywidualnie, w porozumieniu z Ubezpieczającym.
4. Na wniosek Ubezpieczającego Generali może wyrazić zgodę na rozłożenie płatności składki na raty.
Terminy płatności rat oraz ich wysokość są określone w polisie. W przypadku powstania szkody
Generali ma prawo wezwać do zapłaty niezapłaconych lub jeszcze niewymagalnych rat składki.
5. Za datę zapłaty składki przyjmuje się datę dokonania przez Ubezpieczającego przelewu lub wpłaty na
rachunek Generali, potwierdzonych stemplem pocztowym, bankowym lub w przypadku przelewu
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elektronicznego potwierdzeniem wydanym przez bank, pod warunkiem, że na rachunku
Ubezpieczającego znajdowała się odpowiednia ilość środków finansowych.
6. W razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa zajścia
szkody, każda ze stron może żądać odpowiedniej zmiany wysokości składki, poczynając od chwili, w
której zaszła ta okoliczność, nie wcześniej jednak niż od początku bieżącego okresu ubezpieczenia. W
razie zgłoszenia takiego żądania druga strona może w terminie 14 dni wypowiedzieć umowę
ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym.
7. Wygaśnięcie, wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpieczającego z
obowiązku zapłaty składki za okres, w którym Generali udzielało ochrony ubezpieczeniowej.
8. W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia przed upływem okresu, na jaki została zawarta,
Ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej.
IX. Zawarcie, zmiana i rozwiązanie umowy ubezpieczenia
§9
Zawarcie umowy ubezpieczenia
1. Zawarcie umowy ubezpieczenia następuje na podstawie wniosku Ubezpieczającego złożonego na
formularzu Generali lub w innej formie pisemnej.
2. Wniosek powinien zawierać co najmniej następujące dane:
1) nazwę i adres Ubezpieczającego,
2) rodzaj prowadzonej działalności oraz REGON,
3) miejsce ubezpieczenia,
4) sumę ubezpieczenia określoną odrębnie dla każdej maszyny zgodnie z § 7 OWU,
5) okres ubezpieczenia.
3. Ubezpieczający zobowiązany jest dołączyć do wniosku wykaz maszyn z ich danymi identyfikacyjnymi
(producent, rok produkcji, typ, model, numer fabryczny, moc).
4. Generali może zwrócić się do Ubezpieczającego o udzielenie dodatkowych informacji koniecznych do
oceny ryzyka.
5. Ubezpieczający oraz przedstawiciel Ubezpieczającego, jeżeli umowa ubezpieczenia zawierana jest za
jego pośrednictwem, obowiązani są udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania zamieszczone w
formularzu wniosku lub przed zawarciem umowy ubezpieczenia skierowane do niego na piśmie oraz
podać wszystkie znane mu okoliczności istotne dla oceny ryzyka i ustalenia składki. Jeżeli Generali
zawarło umowę ubezpieczenia mimo braku odpowiedzi Ubezpieczającego na poszczególne pytania,
pominięte okoliczności uważa się za nieistotne.
6. Ubezpieczający ma obowiązek zgłaszać zmiany okoliczności wymienionych w ust. 5 i zawiadamiać o
tych zmianach Generali niezwłocznie po otrzymaniu o nich wiadomości.
7. Generali nie ponosi odpowiedzialności za skutki okoliczności, które z naruszeniem postanowień ust. 6,
nie zostały podane do jego wiadomości. Jeżeli do naruszenia ust. 6 doszło z winy umyślnej, w razie
wątpliwości przyjmuje się, że wypadek przewidziany umową i jego następstwa są skutkiem okoliczności,
o których mowa w zdaniu poprzedzającym.
8. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na rachunek innej osoby, obowiązki określone w paragrafach
poprzedzających spoczywają zarówno na Ubezpieczającym, jak i na Ubezpieczonym, chyba że
ubezpieczony nie wiedział o zawarciu umowy ubezpieczenia na jego rachunek.
9. Umowę ubezpieczenia uważa się za zawartą z chwilą doręczenia Ubezpieczającemu polisy, chyba że w
polisie określono inny dzień jako datę zawarcia umowy ubezpieczenia. Jeżeli umowa ubezpieczenia
została zawarta na rzecz innej osoby polisę doręcza się Ubezpieczającemu.
§ 10
Zmiany w umowie ubezpieczenia
1. Wszelkie zmiany w umowie ubezpieczenia wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności. Generali potwierdzi uzgodnioną zmianę umowy ubezpieczenia wystawiając aneks do
polisy.
2. W razie zbycia przedmiotu ubezpieczenia, prawa z umowy ubezpieczenia mogą być przeniesione na
nabywcę przedmiotu ubezpieczenia za zgodą Generali.
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§ 11
Rozwiązanie umowy ubezpieczenia
1. Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, Ubezpieczający ma prawo
odstąpić od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni, a w przypadku, gdy Ubezpieczający jest
przedsiębiorcą w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
2. Generali może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli ponosi
odpowiedzialność jeszcze przed zapłaceniem składki lub jej pierwszej raty, a składka lub jej pierwsza
rata nie została zapłacona w terminie. W takim przypadku Generali może żądać zapłaty składki za okres
udzielanej ochrony. W przypadku braku wezwania do zapłaty, odpowiedzialność Generali kończy się w
ostatnim dniu okresu ubezpieczenia wskazanym w umowie ubezpieczenia. Generali może żądać zapłaty
składki za okres udzielanej ochrony.
3. Jeżeli umowa ubezpieczenia zawarta jest na czas określony, z zastrzeżeniem ust. 2 powyżej, Generali
może ją wypowiedzieć, z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia, jedynie w przypadkach
wskazanych w kodeksie cywilnym, a także z ważnych powodów tj.:
1) jeżeli ujawniona zostanie okoliczność, która zwiększa prawdopodobieństwo zajścia szkody w takim
stopniu, że Generali nie zawarłoby umowy ubezpieczenia gdyby o takiej okoliczności wiedziało,
2) jeżeli po zawarciu umowy ubezpieczenia Generali otrzymało informację o naruszeniu przez
Ubezpieczającego lub osobę, działającą w imieniu Ubezpieczającego i na jego rzecz, obowiązków, o
których mowa w § 9 ust. 6 oraz w § 14 ust 2 pkt 1) – 3) oraz 5) – 8).
3) jeżeli ujawniona zostanie okoliczność, która zwiększa prawdopodobieństwo zajścia szkody w takim
stopniu, że Generali nie zawarłoby umowy ubezpieczenia, gdyby o tej okoliczności wiedziało,
4) jeżeli Ubezpieczający, przedstawiciel lub osoba, za którą Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność
zataili lub przekazali nieprawdziwą informację o dotychczasowej szkodowości (zgodnie z
wnioskiem), lub też zataili lub podali nieprawdziwe informacje dotyczące przedmiotu
ubezpieczenia, o które Ubezpieczający był pytany przed zawarciem umowy ubezpieczenia.
§ 12
Wygaśnięcie umowy ubezpieczenia
Umowa ubezpieczenia wygasa:
1. z chwilą wypłaty odszkodowania w kwocie równej sumie ubezpieczenia ustalonej w polisie,
2. z chwilą przeniesienia własności ubezpieczonej maszyny na inna osobę, jeżeli prawa z umowy
ubezpieczenia nie zostały przeniesione na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia.
X. Okres ubezpieczenia i czas trwania odpowiedzialności
§ 13
1. Okres ubezpieczenia określony jest w polisie.
2. Odpowiedzialność Generali rozpoczyna się w pierwszym dniu okresu ubezpieczenia wskazanym w
polisie.
3. Odpowiedzialność Generali kończy się w ostatnim dniu okresu ubezpieczenia określonym w polisie lub
w dniu, w którym umowa ubezpieczenia uległa rozwiązaniu lub wygasła, w zależności od tego, które z
tych zdarzeń miało miejsce wcześniej, zgodnie z postanowieniami §11, 12.
4. W przypadku zmian wprowadzonych do umowy ubezpieczenia w trakcie trwania okresu ubezpieczenia
zapisy dotyczące początku i końca okresu ubezpieczenia stosuje się odpowiednio.
5. W przypadku, gdy składka opłacana jest w ratach oraz gdy Ubezpieczający nie opłaci kolejnej raty
składki we wskazanym w polisie terminie, Generali może wezwać Ubezpieczającego do zapłaty
wymagalnej raty składki z zagrożeniem, że brak zapłaty w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania
spowoduje ustanie odpowiedzialności. W przypadku braku płatności w w/w terminie odpowiedzialność
Generali kończy się z ostatnim dniem wyznaczonego terminu. W przypadku braku wezwania do
zapłaty, odpowiedzialność Generali kończy się w ostatnim dniu okresu ubezpieczenia wskazanym w
umowie ubezpieczenia. Generali może żądać zapłaty składki za okres udzielanej ochrony.
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XI. Obowiązki ubezpieczającego i skutki ich niedopełnienia
§ 14
Obowiązki Ubezpieczającego
1. Ubezpieczający jest zobowiązany podać zgodnie z prawdą wszelkie okoliczności, o które był pytany
przed zawarciem umowy ubezpieczenia. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia przez
przedstawiciela obowiązek ten ciąży również na przedstawicielu i obejmuje ponadto okoliczności jemu
znane.
2. W czasie trwania umowy ubezpieczenia Ubezpieczający obowiązany jest:
1) w ciągu 5 dni roboczych zawiadomić Generali o wszelkich zmianach okoliczności, które mogą mieć
wpływ na zwiększenie prawdopodobieństwa powstania szkody i o które Generali zapytywało we
wniosku ubezpieczeniowym albo przed zawarciem umowy ubezpieczenia w innych pismach,
2) we własnym zakresie i na własny koszt podejmować stosowne działania zapobiegawcze oraz
wszelkie uzasadnione środki ostrożności w celu zapobieżenia powstawaniu szkód, a także stosować
się do decyzji i zaleceń wydanych w tych sprawach przez właściwe władze oraz do wszelkich
wymogów zawartych w umowie ubezpieczenia, w tym zaleceń Generali w zakresie ochrony mienia i
osób przed szkodą,
3) do przestrzegania wszelkich przepisów eksploatacyjnych dotyczących ubezpieczonych maszyn, a w
szczególności przepisów o budowie i eksploatacji maszyn oraz wewnętrznych instrukcji,
4) zawiadomić Generali o zawartych w tym czasie innych umowach ubezpieczenia, dotyczących
ubezpieczonych maszyn,
5) zawiadomić Generali o każdej zmianie wartości ubezpieczonych maszyn,
6) zapewnić Generali dostęp do ubezpieczonych maszyn w celu oględzin ryzyka związanego z ich
ubezpieczeniem i ewentualnego sformułowania rekomendacji oraz zaleceń dotyczących kontroli
tego ryzyka,
7) podjąć we wskazanym terminie określone przez Generali działania, mające na celu usunięcie
okoliczności, które mogą doprowadzić do powstania szkody,
8) umożliwić przedstawicielom Generali wgląd w dokumentację związaną z eksploatacją
ubezpieczonych maszyn, a w szczególności:
a) dokumentację techniczno-ruchową,
b) protokół pomiarów i prób eksploatacyjnych,
c) protokoły remontów i badań poremontowych.
3. W razie przeniesienia praw, o których mowa w §10 ust 2 powyżej, na nabywcę przedmiotu
ubezpieczenia przechodzą także obowiązki, które ciążyły na zbywcy. Pomimo tego przejścia
obowiązków zbywca odpowiada solidarnie z nabywcą za zapłatę składki przypadającej za czas od chwili
przejścia własności przedmiotu ubezpieczenia na nabywcę.
4. Obowiązki związane z zawarciem oraz wykonaniem umowy ubezpieczenia na rzecz innej osoby ciążą
na Ubezpieczającym. Jeżeli Ubezpieczony nie wiedział o zawarciu umowy na jego rzecz, obowiązki te
ciążą na nim od chwili, w której dowiedział się o tym fakcie. Obowiązek zapłaty składki lub rat składki
ciąży wyłącznie na Ubezpieczającym.
§ 15
Postępowanie w przypadku szkody
1. W razie powstania szkody wskutek zajścia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową Ubezpieczający
obowiązany jest:
1) użyć dostępnych mu środków w celu zmniejszenia rozmiarów szkody lub zabezpieczenia mienia
bezpośrednio zagrożonego szkodą, z zastrzeżeniem § 16 ust. 1,
2) niezwłocznie nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od wystąpienia szkody lub uzyskania o niej
informacji zawiadomić Generali o jej powstaniu; w razie zawarcia umowy ubezpieczenia na rzecz
innej osoby, obowiązek taki spoczywa również na Ubezpieczonym, chyba że Ubezpieczony nie wie
o zawarciu umowy ubezpieczenia na jego rachunek,
3) bez zgody przedstawiciela Generali nie dokonywać żadnych napraw w ubezpieczonych maszynach i
zmian w miejscu wystąpienia szkody, chyba że zmiana jest niezbędna do zabezpieczenia mienia
pozostałego po szkodzie lub zmniejszenia szkody. Generali nie może powoływać się na ten zakaz,
jeżeli nie rozpoczęło czynności likwidacyjnych w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania
zawiadomienia o szkodzie,
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4) umożliwić przedstawicielowi Generali dokonanie czynności niezbędnych do ustalenia okoliczności
powstania szkody, zasadności roszczenia i wysokości odszkodowania oraz udzielić Generali w tym
celu pomocy i wyjaśnień, w szczególności udostępnić pełną dokumentację księgową dotyczącą
ubezpieczonych maszyn, umożliwić wejście na teren i do obiektów, w których zaszła szkoda oraz
zabezpieczenie lub zatrzymanie mienie objętego awarią,
5) niezwłocznie zawiadomić o zaistniałym zdarzeniu miejscową jednostkę policji, jeżeli zachodzi
podejrzenie, że szkoda powstała w wyniku przestępstwa,
6) bez dodatkowego wezwania niezwłocznie dostarczyć Generali postanowienie prokuratora kończące
postępowanie prowadzone w związku ze szkodą lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu,
7) zachować wszystkie uszkodzone części,
8) upoważnić Generali, na żądanie Generali, do rozporządzania odzyskami z maszyn objętych awarią,
które z uwagi na rodzaj lub rozmiar awarii nadają się do dalszego użytku lub sprzedaży,
9) przedstawić udokumentowany wykaz maszyn objętych awarią, wraz z udokumentowanym
wyliczeniem poniesionych strat.
2. Zawiadomienie o powstaniu szkody powinno zawierać określenie daty, godziny, okoliczności powstania
oraz przedmiotu szkody,
§ 16
Skutki niedopełnienia obowiązków
1. Jeżeli Ubezpieczający umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa nie zastosował środków określonych
w § 15 ust. 1 pkt 1) Generali jest wolne od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu.
2. W przypadku naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązku, o którym mowa w §15
ust. 1 pkt 2) Generali może odpowiednio zmniejszyć odszkodowanie, jeżeli naruszenie przyczyniło się
do zwiększenia rozmiarów szkody lub uniemożliwiło Generali ustalenie okoliczności i skutków
zdarzenia.
3. Generali może odmówić wypłaty odszkodowania lub ograniczyć jego wysokość, jeżeli Ubezpieczający,
przedstawiciel lub osoba za którą Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność, z winy umyślnej zataili lub
podali niezgodnie z prawdą okoliczności, o które Ubezpieczający był pytany przed zawarciem umowy
ubezpieczenia.
4. Generali może odmówić wypłaty odszkodowania lub ograniczyć jego wysokość, jeżeli Ubezpieczający,
przedstawiciel lub osoba, za którą Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność, z winy umyślnej lub
rażącego niedbalstwa nie dopełnili obowiązków, o których mowa w § 14 ust. 2 pkt 1), 6) – 8) i § 15 ust.
1 z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 niniejszego paragrafu.
5. W przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 14 ust.2 pkt 5) i zaniżenia sumy
ubezpieczenia, przy wypłacie odszkodowania stosuje się zasadę odpowiedzialności proporcjonalnej
określonej w § 19 ust. 1 niniejszych OWU.
XII. Ustalenie rozmiaru szkody i wysokości odszkodowania
§ 17
1. Rozmiar szkody dla ubezpieczonych maszyn określa się następująco:
1) w przypadku szkody częściowej, jeżeli maszyna kwalifikuje się do naprawy – rozmiar szkody
odpowiada kosztom jej naprawy, z uwzględnieniem kosztów transportu, demontażu i ponownego
montażu, potwierdzonych rachunkiem wykonawcy lub kalkulacją Ubezpieczającego, który usunął
szkodę we własnym zakresie oraz opłat celnych i innych tego typu należności z wyłączeniem
kosztów transportu ekspresowego i lotniczego,
2) w przypadku szkody całkowitej, jeżeli maszyna kwalifikuje się do wymiany – rozmiar szkody
odpowiada jej wartości rzeczywistej bezpośrednio przed wystąpieniem szkody. Przez wartość
rzeczywistą rozumie się nową wartość odtworzeniową maszyny w rozumieniu § 7 ust. 4 OWU
pomniejszoną o stopień zużycia technicznego.
2. Rozmiar szkody i wysokości odszkodowania w przypadku maszyny, dla której suma ubezpieczenia
została określona według WKB ustala się na podstawie postanowień OWU, przy czym przez wartość
rzeczywistą rozumie się WKB maszyny, pomniejszoną o stopień zużycia technicznego.
3. Górną granicą odpowiedzialności jest suma ubezpieczenia pojedynczej maszyny określona wg WKB.
4. Jeżeli koszty naprawy, o których mowa w ust. 1 pkt 1 są wyższe niż wartość rzeczywista ubezpieczonej
maszyny bezpośrednio przed wystąpieniem szkody, rozmiar szkody określa się według zasad
określonych w ust. 1 pkt 2.
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5. Rachunek kosztów naprawy przedstawiony przez Ubezpieczającego podlega weryfikacji przez Generali
co do zakresu robót i zastosowanych cenników. W przypadku usuwania skutków szkody we własnym
zakresie przez Ubezpieczającego, przedłożona kalkulacja kosztów naprawy nie może zawierać narzutów
na koszty ogólnozakładowe oraz zysku.
§ 18
1. Generali nie pokrywa kosztów dodatkowych związanych ze zmianą lub modernizacją ubezpieczonej
maszyny dokonaną przy okazji usuwania szkody objętej ubezpieczeniem, chyba że nie było
alternatywnej możliwości przywrócenia jej do stanu przed wystąpieniem szkody. Powyższa decyzja musi
uzyskać akceptację Generali przed przystąpieniem do dokonania naprawy, a odszkodowanie nie może
przekroczyć sumy ubezpieczenia.
2. Przy ustalaniu wysokości szkody nie uwzględnia się:
1) kosztów wynikających z braku części zamiennych potrzebnych do przywrócenia stanu istniejącego
przed szkodą,
2) kosztów poniesionych na odkażenie pozostałości po szkodzie, usunięcie zanieczyszczeń środowiska
oraz rekultywacji gruntów.
3. W granicach sumy ubezpieczenia Generali pokrywa faktycznie poniesione i udokumentowane koszty:
1) związane z akcją ratowniczą ubezpieczonych maszyn prowadzoną w związku ze zdarzeniami
objętymi ochroną ubezpieczeniową,
2) wynikłe z zastosowania wszelkich dostępnych środków w celu zmniejszenia szkody objętej
zakresem ubezpieczenia oraz zabezpieczenia bezpośrednio zagrożonych ubezpieczonych maszyn
przed szkodą, jeżeli środki te były właściwe, chociażby okazały się bezskuteczne. Jeżeli koszty te
dotyczą mienia ubezpieczonego i nieubezpieczonego Generali pokrywa te koszty w takiej proporcji
do ogólnych kosztów poniesionych przez Ubezpieczającego, w jakiej wartość mienia
ubezpieczonego pozostaje do wartości całego mienia. W przypadku braku możliwości ustalenia
tych wartości Generali pokryje 50% wartości tych kosztów,
3) koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie w ubezpieczonych maszynach, maksymalnie do 5%
ustalonej wysokości szkody objętej zakresem ubezpieczenia.
4. Wysokość odszkodowania pomniejsza się o wartość pozostałości, które mogą być przeznaczone do
dalszego użytku, przeróbki, naprawy lub sprzedaży,
5. Od wartości ustalonego odszkodowania potrąca się franszyzę redukcyjną w wysokości określonej w
polisie. W przypadku szkody w więcej niż jednej ubezpieczonej maszynie, na skutek tego samego
zdarzenia, zastosowana zostanie kwota najwyższej franszyzy redukcyjnej spośród określonych dla
wszystkich ubezpieczonych maszyn, które uległy awarii wskutek tego zdarzenia.
6. Koszt prowizorycznych napraw zwracany jest tylko wtedy, gdy naprawy te stanowią część końcowych
napraw i nie podwyższają całkowitego kosztu naprawy.
7. Odszkodowanie nie obejmuje podatku od towarów i usług (VAT) w takim zakresie, w jakim
Ubezpieczający może odliczyć ten podatek zgodnie z obowiązującymi przepisami
§ 19
Niedoubezpieczenie i nadubezpieczenie
1. Jeżeli podana przez Ubezpieczającego i określona w polisie suma ubezpieczenia dla maszyny dotkniętej
szkodą jest niższa od jej nowej wartości odtworzeniowej w dniu powstania szkody
(niedoubezpieczenie), to odszkodowanie zmniejsza się w takiej proporcji, w jakiej w dniu powstania
szkody podana suma ubezpieczenia pozostaje do jej faktycznej wartości. W takiej samej proporcji
zmniejsza się wypłatę z tytułu kosztów dodatkowych, o których mowa w § 18 ust 3 OWU.
2. Jeżeli podana przez Ubezpieczającego i określona w polisie suma ubezpieczenia dla maszyny dotkniętej
szkodą jest wyższa od jej nowej wartości odtworzeniowej w dniu powstania szkody (nadubezpieczenie),
Generali odpowiada tylko do faktycznej wysokości poniesionej szkody.
3. Zasady ust. 1 i 2 powyżej stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy suma ubezpieczenia ustalona
została wg wartości księgowej brutto, odnosząc ustaloną w polisie sumę ubezpieczenia maszyny do jej
wartości księgowej brutto w dniu szkody.
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XIII. Wypłata odszkodowania
§ 20
1. Ubezpieczający obowiązany jest dostarczyć do Generali dokumenty niezbędne do rozpatrzenia wniosku
o wypłatę odszkodowania.
2. Generali zastrzega sobie prawo do weryfikacji przedłożonych przez Ubezpieczającego rachunków,
kosztorysów i innych dokumentów związanych z ustaleniem rozmiaru szkody.
3. Generali wypłaci odszkodowanie w kwocie odpowiadającej rozmiarowi szkody, ustalonej zgodnie z
zasadami określonymi w §§ 17 - 19, nie większej jednak niż suma ubezpieczenia określona w polisie,
stanowiąca górną granicę odpowiedzialności Generali.
4. W przypadku zbiegu świadczeń z tytułu dwóch lub więcej umów ubezpieczenia z tego samego
zdarzenia na sumy ubezpieczenia łącznie przewyższające wysokość szkody, Generali wypłaci
odszkodowanie w takim stosunku, w jakim przyjęta przez Generali suma ubezpieczenia pozostaje do
sum ubezpieczenia wynikających z podwójnego lub wielokrotnego ubezpieczenia.
5. Każda ze stron może na własny koszt powołać biegłego rzeczoznawcę do ustalenia wysokości szkody
oraz jej przyczyny. W razie rozbieżności w opiniach biegłych rzeczoznawców strony mogą powołać
arbitra, który wyda wiążącą dla nich opinię. Koszty jego powołania ponoszą w równej części obydwie
strony.
6. Generali wypłaci odszkodowanie w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o szkodzie,
chyba że wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności lub wysokości
odszkodowania w terminie 30 dni okazało się niemożliwe; wówczas odszkodowanie zostanie
wypłacone w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych
okoliczności było możliwe, z tym że Generali wypłaci bezsporną w świetle przedłożonych
dokumentów część odszkodowania w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o szkodzie.
XIV. Fałszywe roszczenia
§ 21
Jeżeli jakiekolwiek roszczenie wniesione z tytułu umowy ubezpieczenia zawartej na podstawie niniejszych
OWU okazało się pod jakimkolwiek względem fałszywe, lub gdyby Ubezpieczający lub ktokolwiek
uprawniony do działania w jego imieniu użył fałszywych środków lub zabiegów w celu uzyskania korzyści
wynikających z umowy ubezpieczenia, bądź też w przypadku, gdy szkoda została spowodowana umyślnie
przez Ubezpieczającego lub za jego przyzwoleniem, wszelkie prawa do uzyskania odszkodowania z tytułu
takiej umowy ubezpieczenia podlegają utracie.
XV. Regres ubezpieczeniowy
§ 22
1. Z dniem wypłaty odszkodowania z mocy prawa przechodzi na Generali roszczenie Ubezpieczającego
przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę, do wysokości wypłaconego odszkodowania
(roszczenie regresowe). Roszczenie takie nie przechodzi na Generali, jeżeli sprawcą szkody jest osoba,
za którą Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność.
2. Jeżeli Generali pokryło tylko część szkody, Ubezpieczającemu przysługuje co do pozostałej części
pierwszeństwo zaspokojenia przed roszczeniem Generali.
3. W razie zajścia szkody Ubezpieczający obowiązany jest zabezpieczyć możność dochodzenia roszczeń
odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych za szkodę.
4. Ubezpieczający obowiązany jest udzielić Generali wszelkiej pomocy przy dochodzeniu roszczeń
regresowych, w tym dostarczyć odpowiednie dokumenty oraz udzielić niezbędnych informacji.
5. Jeżeli Ubezpieczający bez zgody Generali zrzekł się roszczenia przeciwko osobie trzeciej,
odpowiedzialnej za szkodę lub je ograniczył, Generali może odmówić wypłaty odszkodowania lub je
odpowiednio zmniejszyć. Jeżeli zrzeczenie się lub ograniczenie roszczenia zostało ujawnione po
wypłacie odszkodowania, Generali może żądać od Ubezpieczającego zwrotu całości lub części
wypłaconego odszkodowania.
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XVI. Postanowienia końcowe
§ 23
1. Jeżeli Ubezpieczający lub osoba uprawniona do wystąpienia z roszczeniem nie zgadza się z decyzjami
Generali co do odmowy zaspokojenia roszczenia albo wnosi inne skargi lub zażalenia, może ona
wystąpić z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 zostanie rozpatrzony w ciągu 30 dni od daty wpływu do Generali.
3. Ponadto, jeżeli Ubezpieczający lub osoba uprawniona do wystąpienia z roszczeniem nie zgadza się z
decyzjami Generali co do odmowy zaspokojenia roszczenia może wnieść skargę lub zażalenie do
Rzecznika Ubezpieczonych działającego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze
ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych.
4. Wszelkie spory wynikające z umowy ubezpieczenia będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla miejsca
zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego.
5. Zawiadomienia oraz oświadczenia dotyczące umowy ubezpieczenia powinny być przesyłane w formie
pisemnej na adres siedziby Generali. Jeżeli Ubezpieczający zmienił adres i nie zawiadomił o tym
Generali, przyjmuje się, że Generali dopełniło obowiązku zawiadomienia, jeżeli pismo zostało wysłane
na ostatni adres Ubezpieczającego.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi OWU lub klauzulami umownymi stosuje się przepisy prawa
polskiego, w tym Kodeksu cywilnego, ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz inne obowiązujące
akty prawne.
7. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zostały przyjęte uchwałą Zarządu Generali Towarzystwo
Ubezpieczeń S.A. Nr GNL/ob./18/8/2007 w dniu 8 sierpnia 2007 r. i wchodzą w życie z dniem 10
sierpnia 2007 roku.

Erich Fischer
Członek Zarządu
Generali TU S.A.

Michał Gomowski
Członek Zarządu
Generali TU S.A.
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Załącznik do OWU Maszyn od Awarii
KLAUZULA 006

UBEZPIECZENIE DODATKOWYCH KOSZTÓW PRACY W
GODZINACH NADLICZBOWYCH, NOCNYCH I W DNIACH
WOLNYCH OD PRACY ORAZ FRACHTU EKSPRESOWEGO

Z zastrzeżeniem ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień Umowy uzgodniono, że na
podstawie niniejszej klauzuli dodatkowej rozszerza się zakres pokrycia ubezpieczeniowego o dodatkowe
koszty pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych i w dniach wolnych od pracy oraz frachtu ekspresowego
(z wyłączeniem frachtu lotniczego), pod warunkiem, że takie koszty są poniesione w związku ze szkodą w
ubezpieczonych maszynach lub urządzeniach podlegających odszkodowaniu w ramach niniejszej Umowy.
Limit odpowiedzialności na jedno zdarzenie oraz franszyzę redukcyjną określa się w polisie.

KLAUZULA 007

UBEZPIECZENIE DODATKOWYCH KOSZTÓW FRACHTU
LOTNICZEGO

Z zastrzeżeniem ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień Umowy uzgodniono, że na
podstawie niniejszej klauzuli dodatkowej rozszerza się zakres pokrycia ubezpieczeniowego o koszty frachtu
lotniczego o ile takie koszty są poniesione w związku ze szkodą w ubezpieczonych maszynach i
urządzeniach podlegających odszkodowaniu w ramach niniejszej Umowy.
Limit odpowiedzialności na jedno zdarzenie oraz franszyzę redukcyjną określa się w polisie.
KLAUZULA 313

UBEZPIECZENIE RYZYKA BEZPOŚREDNIEGO UDERZENIA
PIORUNA, WEWNĘTRZNEGO OGNIA, WEWNĘTRZNEGO
WYBUCHU CHEMICZNEGO

Z zastrzeżeniem ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień Umowy uzgodniono, że na
podstawie niniejszej klauzuli dodatkowej rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej w odniesieniu do
ubezpieczonych maszyn i urządzeń o następujące ryzyka:
1. bezpośrednie uderzenie pioruna,
2. wewnętrzny ogień,
3. wewnętrzny wybuch chemiczny
Generali odpowiada również za szkody powstałe w wyniku gaszenia ognia będącego skutkiem ww. zdarzeń.
Szkody powstałe w mieniu otaczającym ubezpieczone maszyny i urządzenia będące następstwem:
1. bezpośredniego uderzenia pioruna
2. rozprzestrzeniania się wewnętrznego ognia oraz jego gaszenia,
3. wewnętrznego wybuchu chemicznego,
nie są objęte ochroną ubezpieczeniową.
KLAUZULA 315

UBEZPIECZENIE RYZYKA UTRATY SUBSTANCJI WSKUTEK
WYCIEKU ZE ZBIORNIKA

1. Z zastrzeżeniem ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień Umowy uzgodniono, że na

podstawie niniejszej klauzuli dodatkowej rozszerza się zakres pokrycia ubezpieczeniowego o ryzyko
utraty surowców, półproduktów, produktów spowodowane wyciekiem ze zbiorników, pod warunkiem,
że takie zdarzenie jest następstwem szkody podlegającej odszkodowaniu w ramach polisy.
2. Generali T.U. S.A. zapewni Ubezpieczającemu odszkodowanie za utratę substancji w wysokości

określonej jak niżej:
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1) dla produktów wytwarzanych przez Ubezpieczającego – koszt wytworzenia, nie wyższy
jednak niż cena jaką uzyskałby Ubezpieczający z tytułu ich sprzedaży, pomniejszony o
zaoszczędzone koszty produkcji nie zakończonej w momencie wystąpienia szkody;
2) dla produktów sprzedawanych przez Ubezpieczającego – wartość odtworzeniowa, nie wyższa
niż cena jaką uzyskałby Ubezpieczający z tytułu ich sprzedaży pomniejszona o koszty nie
poniesione;
3) dla produktów, które mogą być ponownie użyte – koszty oczyszczenia i przywrócenia jakości
do stanu przed zaistnieniem szkody, pod warunkiem, że takie koszty nie są większe niż koszty
określone w ppkt. 1) i 2).
3. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody pośrednie spowodowane przez zanieczyszczenie

środowiska, usuwanie substancji będących przedmiotem wycieku lub szkody w mieniu otaczającym, tj.
mieniu znajdującym się w miejscu ubezpieczenia wskazanym w polisie oraz będącym w posiadaniu
Ubezpieczającego na podstawie tytułu prawnego.
4. Limit odpowiedzialności na jedno zdarzenie oraz franszyzę redukcyjną określa się w polisie.

KLAUZULA 320

UBEZPIECZENIE RYZYKA UTRATY OLEJU SMAROWEGO
LUB
CZYNNIKÓW
CHŁODNICZYCH
I
PŁYNÓW
CHŁODZĄCYCH

1. Z zastrzeżeniem ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień Umowy uzgodniono, że na

podstawie niniejszej klauzuli dodatkowej rozszerza się zakres pokrycia ubezpieczeniowego o ryzyko
utraty oleju smarowego lub czynników chłodniczych, płynów chłodzących, z zastrzeżeniem, że w
polisie zadeklarowano oddzielne sumy ubezpieczenia dla oleju smarowego, czynników chłodniczych i
płynów chłodzących.
2. Wysokość odszkodowania w odniesieniu do mienia określonego w pkt. 1 ustalona według zasad

podanych w OWU., zostanie pomniejszona o stopień zużycia określony na dzień powstania szkody, o
ile nie został określony on wcześniej przez producenta.
KLAUZULA 331

OKREŚLENIE ZUŻYCIA W PRZYPADKU PRZEZWAJANIA
MASZYN ELEKTRYCZNYCH (NP. SILNIKÓW, GENERATORÓW,
TRANSFORMATORÓW)

Z zastrzeżeniem ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień Umowy uzgodniono, że na
podstawie niniejszej klauzuli dodatkowej wprowadza się następujące postanowienia:
1. Wysokość odszkodowania w odniesieniu do uszkodzonych maszyn elektrycznych – w przypadku

konieczności ich przezwojenia w celu dokonania naprawy – ustalona zgodnie z zasadami podanymi w
OWU, zostaje pomniejszona o wskaźnik zużycia, określony na dzień wystąpienia szkody.
2. Wskaźnik ten nie może być niższy niż 10% na rok, jednak nie wyższy niż 60% łącznie.
KLAUZULA 332

OKREŚLENIE ZUŻYCIA W PRZYPADKU NAPRAW SILNIKÓW
SPALINOWYCH (NP. WYSOKOPRĘŻNYCH, - DIESLA,
GAZOWYCH

Z zastrzeżeniem ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień Umowy uzgodniono, że na
podstawie niniejszej klauzuli dodatkowej wprowadza się następujące postanowienia:
1. W przypadku uszkodzenia części silników spalinowych takich jak: tuleje, cylindry, cylindry włącznie z

wyposażeniem i tłokami, pokrywy głowic, wysokość odszkodowania w odniesieniu do uszkodzonych
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części ustalona wg zasad podanych w OWU zostaje pomniejszona o wskaźnik zużycia określony w
dniu wystąpienia szkody.
2. Wskaźnik ten nie może być niższy niż 10% na rok, jednak nie wyższy niż 60% łącznie.
KLAUZULA 342

PRZEGLĄDY MASZYN DOCISKOWYCH

Z zastrzeżeniem ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień Umowy uzgodniono, że na
podstawie niniejszej klauzuli dodatkowej wprowadza się następujące postanowienia:
1. Ubezpieczający zleci na własny koszt przegląd wszystkich części maszyn dociskowych poddanych
działaniom wysokich naprężeń oraz poinformuje Generali T.U. S.A. z co najmniej 2 tygodniowym
wyprzedzeniem, tak aby przedstawiciel Generali T.U. S.A. mógł uczestniczyć w przeglądzie.
2. Ubezpieczający jest zobowiązany do zorganizowania inspekcji z udziałem eksperta, w trakcie prób nie
niszczących i przedstawienia Generali T.U. S.A. raportu z dokonanej inspekcji. Powołany ekspert
powinien określić datę kolejnej inspekcji.
3. Powyższe przeglądy/ inspekcje powinny być organizowane co najmniej co 12 miesięcy.
4. Daty kolejnych przeglądów ustalane są niezależnie od daty rozpoczęcia ubezpieczenia.
5. Ubezpieczający może ubiegać się o wydłużenie okresów pomiędzy przeglądami. Wydłużenie takie
zostanie zaakceptowane, o ile w opinii Generali T.U. S.A. nie spowoduje to wzrostu ryzyka.
6. Jeżeli Ubezpieczający nie zastosuje się do warunków wymienionych w niniejszej Klauzuli, Generali
T.U. S.A. będzie zwolnione z odpowiedzialności za szkody spowodowane przez jakiekolwiek
okoliczności, które mogłyby być ujawnione, gdyby przegląd miał miejsce.
KLAUZULA 343

PRZEGLĄDY SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH DWUBIEGOWYCH
O MOCY POWYŻEJ 750 KW I CZTERO – LUB WIĘCEJ
BIEGUNOWY O MOCY POWYŻEJ 1 000 KW

Z zastrzeżeniem ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień Umowy uzgodniono, że na
podstawie niniejszej klauzuli dodatkowej wprowadza się następujące postanowienia:
1. Ubezpieczający zleci na własny koszt przegląd otwartego silnika po 8 000 godzin pracy lub 500

2.
3.
4.
5.
6.

uruchomieniach lub nie później niż dwa lata od daty ostatniego przeglądu oraz poinformuje Generali
T.U. S.A. z co najmniej 2 tygodniowym wyprzedzeniem, tak aby przedstawiciel Generali T.U. S.A.
mógł uczestniczyć w przeglądzie.
Nowy silnik elektryczny musi być poddany przeglądowi po 2 000 godzin pracy lub nie później niż po
roku eksploatacji.
Ubezpieczający jest zobowiązany dostarczyć Generali T.U. S.A. raporty z dokonanych przeglądów.
Okresy między kolejnymi przeglądami są liczone od pierwszego włączenia lub od ostatniego przeglądu
danego turbogeneratora lub jego części niezależnie od daty rozpoczęcia ubezpieczenia.
Ubezpieczający może ubiegać się o wydłużenie okresów między przeglądami. Wydłużenie takie
zostanie zaakceptowane, o ile w opinii Generali T.U S.A. nie spowoduje to wzrostu ryzyka.
Jeżeli Ubezpieczający nie stosuje się do wymagań niniejszej Klauzuli, Generali T.U. S.A. będzie
zwolnione z wszelkiej odpowiedzialności za szkody spowodowane przez jakiekolwiek okoliczności,
które mogłyby być ujawnione, gdyby przegląd miał miejsce.

KLAUZULA 344

PRZEGLĄDY TURBIN PAROWYCH, WODNYCH I GAZOWYCH
ORAZ TURBOZESPOŁÓW

Z zastrzeżeniem ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień Umowy uzgodniono, że na
podstawie niniejszej klauzuli dodatkowej wprowadza się następujące postanowienia:
1. Ubezpieczający zleci na własny koszt przegląd otwartego turbozespołu lub jego części w niżej
wymienionych okresach oraz poinformuje Generali T.U. S.A. z co najmniej 2 tygodniowym
wyprzedzeniem, tak aby przedstawiciel Generali T.U. S.A. mógł uczestniczyć w przeglądzie:
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2.
3.
4.
5.

6.

1) Turbiny parowe i turbozespoły pracujące w przeważającym stopniu ze stałym obciążeniem oraz
wyposażone w nowoczesne oprzyrządowanie, które umożliwia pełną kontrolę stanu maszyn, muszą
być poddawane przeglądowi co najmniej co cztery lata;
2) Turbiny parowe i turbozespoły inne niż wymienione w ppkt 1) – co najmniej co trzy lata;
3) Turbiny wodne i turbozespoły muszą być poddawane przeglądom zgodnie z zaleceniem
producenta, nie rzadziej jednak niż co dwa lata;
4) Turbiny gazowe i turbozespoły gazowe musza być poddawane przeglądom zgodnie z zaleceniem
producenta.
Okresy przeglądów są liczone od pierwszego włączenia lub od ostatniego przeglądu danego
turbozespołu lub jego części, niezależnie od daty rozpoczęcia ubezpieczenia.
Ubezpieczający poinformuje Generali T.U. S.A. o każdej istotnej zmianie w pracy turbozespołu i obie
strony wspólnie zadecydują o krokach, jakie powinny być przedsięwzięte.
Ubezpieczający może ubiegać się o wydłużenie okresów pomiędzy przeglądami. Wydłużenie takie
zostanie zaakceptowane, o ile w opinii Generali T.U. S.A. nie spowoduje to wzrostu ryzyka.
W przypadku, gdy Ubezpieczający nie dotrzyma terminów określonych w pkt. 1 ppkt do 4) z
zastrzeżeniem pkt. 5) a nastąpi szkoda objęta niniejszym ubezpieczeniem, wówczas Generali T.U. S.A.
pokrywa dodatkowe koszty naprawy, z wyłączeniem kosztów demontażu i montażu oraz innych
kosztów, które musiałyby zostać poniesione przez Ubezpieczającego w celu dokonania przeglądu. Takie
koszty demontażu i montażu oraz inne koszty związane z przeprowadzeniem przeglądu są zaliczane do
kosztów przeglądu.
Jeżeli Ubezpieczający nie zastosuje się do wymagań niniejszej klauzuli, Generali T.U. S.A. będzie
zwolnione z wszelkiej odpowiedzialności za straty lub uszkodzenia spowodowane przez jakiekolwiek
okoliczności, które mogłyby być ujawnione, gdyby przegląd miał miejsce.

KLAUZULA 345

PRZEGLĄDY I INSPEKCJE KOTŁÓW

Z zastrzeżeniem ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień Umowy uzgodniono, że na
podstawie niniejszej klauzuli dodatkowej wprowadza się następujące postanowienia:
1. Ubezpieczający zleca na własny koszt coroczną lub w terminach przewidzianych w obowiązujących
przepisach przeglądy kotłów. Ubezpieczający zleca także na swój własny koszt przegląd lub inspekcję
wymaganą przez odpowiedni urząd nadzoru lub przez producenta.
2. Ubezpieczający poinformuje Generali T.U. S.A. o takim przeglądzie lub inspekcji nie później niż na dwa
tygodnie przed jej terminem, tak aby przedstawiciel Generali T.U. S.A. mógł wziąć w niej udział.
3. Daty kolejnych przeglądów ustala się niezależnie od daty rozpoczęcia ubezpieczenia.
4. Ubezpieczający może ubiegać się o wydłużenie okresu pomiędzy przeglądami lub inspekcjami. Takie
wydłużenie może zostać zaakceptowane pod warunkiem, że zostanie również zaakceptowane przez
odpowiedni urząd nadzoru i w opinii Generali T.U. S.A. nie spowoduje to wzrostu ryzyka.
5. Jeżeli Ubezpieczający nie zastosuje się do wymagań niniejszej Klauzuli, Generali T.U. S.A. będzie
zwolnione z wszelkiej odpowiedzialności za szkody spowodowane przez jakiekolwiek okoliczności,
które mogłyby być ujawnione, gdyby inspekcja lub przegląd miały miejsce.
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Aneks nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia
W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i
reasekuracyjnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1844 – dalej Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej)
oraz wynikającą z powyższego koniecznością dostosowania treści ogólnych warunków ubezpieczenia do
nowych wymogów prawnych, Generali T.U. S.A. wprowadza do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia
Maszyn od Awarii przyjętych Uchwałą Zarządu Generali T.U. S.A. Nr GNL/ob./18/8/2007 w dniu 8
sierpnia 2007 r. (dalej OWU) niżej wymienione zmiany:
§1
Zapis § 11 ust. 1 OWU otrzymuje następujące brzmienie:
1. 1) Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, Ubezpieczający ma
prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni, a w przypadku gdy Ubezpieczający
jest przedsiębiorcą – w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.
2)
Jeżeli najpóźniej w chwili zawarcia umowy Generali nie poinformowało Ubezpieczającego
będącego konsumentem o prawie odstąpienia od umowy, termin 30 dni biegnie od dnia, w którym
Ubezpieczający będący konsumentem dowiedział się o tym prawie.
3) Oświadczenie o odstąpieniu od umowy ubezpieczenia winno być złożone w formie pisemnej.
4)
Odstąpienie od umowy ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku
zapłacenia składki za okres, w jakim Generali udzielało ochrony ubezpieczeniowej.”;
§2
Do zapisu § 14 dodaje się ust. 5 o następującej treści:
„5. W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia zawierana jest na cudzy rachunek, Ubezpieczający
zobowiązany jest do doręczenia Ubezpieczonemu OWU oraz Skorowidza, przed przystąpieniem przez
niego do umowy ubezpieczenia. Ubezpieczający jest zwolniony z tego obowiązku, jeżeli Ubezpieczony
wskaże adres poczty elektronicznej, wyrażając zgodę, aby Generali przekazało mu te dokumenty drogą
elektroniczną lub na innym trwałym nośniku. Zgoda tego rodzaju może być jednak wyrażona tylko
wówczas, gdy Ubezpieczony po otrzymaniu dokumentów ma możliwość ich przechowywania i odtwarzania
w niezmienionej postaci przez czas odpowiedni do celów jakim te dokumenty służą.”
§3
Zapis § 23 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:
„Powództwo o roszczenie wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyć według przepisów o
właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego,
Ubezpieczonego lub osoby uprawnionej z umowy ubezpieczenia, jak również przed sąd właściwy dla
miejsca zamieszkania spadkobiercy Ubezpieczonego lub spadkobiercy osoby uprawnionej z umowy
ubezpieczenia.”
§4
Zapis § 23 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:
„Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Zawiadomienia oraz oświadczenia dotyczące umowy ubezpieczenia powinny być przesyłane w formie
pisemnej.”

§5
Wprowadza się Skorowidz do OWU zawierający informacje o postanowieniach OWU określających
przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń oraz ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności
zakładu ubezpieczeń uprawniające do odmowy wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub ich
obniżenia. Skorowidz stanowi wstęp do OWU. Treść skorowidza jest następująca:
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„Skorowidz
Postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia regulujące:
1) przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń określają, z
uwzględnieniem definicji wskazanych w § 2 OWU, poniższe zapisy OWU:
§ 3; § 4; § 5; § 15; § 17; § 18 ust. 3; § 20 ust. 1, 3, 5 oraz 6; Klauzula 006;
Klauzula 007; Klauzula 313; Klauzula 315: ust. 1-2; Klauzula 320: ust. 1;
Klauzula 331; Klauzula 332; Klauzula 342; Klauzula 343; Klauzula 344;
Klauzula 345;
2) ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń
uprawniające do odmowy wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub
ich obniżenia, z uwzględnieniem definicji wskazanych w § 2 OWU,
określają poniższe zapisy OWU: § 2 ust. 6; § 3; § 4; § 5 ust. 1-2; § 6; § 7
ust. 1, 7 oraz 8; § 9 ust. 6-8; § 12; § 16; § 17; § 18; § 19; § 20 ust. 3-5; §
21; § 22 ust. 5; Klauzula 006; Klauzula 007; Klauzula 313; Klauzula 315:
ust. 1-4; Klauzula 320: ust. 1-2; Klauzula 331; Klauzula 332; Klauzula
342; Klauzula 343; Klauzula 344; Klauzula 345.”
§6
Niniejszy Aneks nr 1 został zatwierdzony Uchwałą Zarządu Generali i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016
roku.
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