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Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Ubezpieczyciel: TUiR „WARTA” S.A.  Produkt: MASZYNY I URZĄDZENIA BUDOWLANE  

(Dział II, Grupa: 9)

Niniejszy dokument prezentuje najważniejsze informacje o produkcie. Pełne informacje o produkcie podawane są przed zawarciem Umowy ubezpieczenia i znajdują się w Ogólnych 
Warunkach Ubezpieczenia Maszyn i Urządzeń budowlanych o symbolu C8030 (zwanych dalej OWU). Powyższe OWU obowiązują od dnia 13.09.2021 roku.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie Maszyn i Urządzeń budowlanych będących w eksploatacji.

ü  Maszyny i Urządzenia budowlane,

Zakres ubezpieczenia obejmuje Szkody, które powstały w miejscu 
ubezpieczenia i w czasie trwania okresu ubezpieczenia wskutek 
Zdarzeń losowych (np. Pożar, Kradzież z włamaniem, Rabunek, 
dewastacja) z zastrzeżeniem postanowień określonych w § 6 OWU 
Maszyn i Urządzeń budowlanych.

Szczegółowy opis przedmiotu oraz zakresu ubezpieczenia zawarty jest 
w §§ 3 – 5 OWU Maszyn i Urządzeń budowlanych.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

û  przedmiotów będących Prototypami,
û  części Maszyn i Urządzeń, które z uwagi na swoje przeznaczenie, 

charakter pracy lub właściwości fizyczne podlegają szybkiemu 
zużyciu, regularnej wymianie,
û  wymiennych narzędzi lub części,
û  materiałów eksploatacyjnych,
û  Maszyn i Urządzeń pływających lub latających,
û  Maszyn i Urządzeń użytkowanych na statkach powietrznych, 

użytkowanych lub transportowanych poza morską linią brzegową,
û  mienia pracującego pod ziemią

Jakie są ograniczenia ochrony 
ubezpieczeniowej?

!  wojna, działania wojenne, inwazja, wojna domowa, rewolucja, 
rebelia, przewrót, stan wojenny lub wyjątkowy, konfiskata, 
nacjonalizacja, rekwizycja, zajęcie lub zniszczenie mienia na mocy 
decyzji jakichkolwiek legalnie ustanowionych władz, lokaut,

!  atak elektroniczny lub cybernetyczny, działalność hakerów, 
działania wirusów komputerowych, robaków komputerowych, 
koni trojańskich, bomb logicznych lub innego rodzaju złośliwego 
oprogramowania,

!  wybuch jądrowy, reakcja jądrowa, promieniowanie jonizujące, 
skażenie radioaktywne, działanie pola elektromagnetycznego, 
oddziaływanie czynników biologicznych lub chemicznych, skażenie 
lub zanieczyszczenie odpadami przemysłowymi,

!  wina umyślna Reprezentantów Ubezpieczającego,
!  Szkody objęte gwarancją lub rękojmią za wady,
!  Szkody polegające na uszkodzeniach estetycznych, takich jak 

np. pomalowania, graffiti, zadrapania, odbarwienia, oraz innych 
uszkodzeniach podobnego rodzaju nie mających wpływu na 
funkcjonalność przedmiotu ubezpieczenia.

Ochronę ubezpieczeniową ogranicza również Franszyza redukcyjna, 
tj. wskazana w Dokumencie ubezpieczenia wartość, o którą WARTA 
pomniejsza odszkodowanie. 

Pozostałe ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności 
uprawniające do odmowy wypłaty odszkodowania i innych świadczeń 
lub ich obniżenia opisane są w § 6 OWU Maszyn i Urządzeń 
budowlanych.
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Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?

Jak i kiedy należy opłacać składki?

Kiedy się rozpoczyna i kończy ochrona ubezpieczeniowa?

Jak rozwiązać umowę?

–     udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania zamieszczone we wniosku oraz podanie dodatkowych informacji, o które WARTA zapytywała przed 
zawarciem Umowy, a także podanie wszystkich znanych okoliczności istotnych dla oceny ryzyka oraz ustalenia składki,

–     umożliwienie przedstawicielowi WARTY dostępu do Maszyn i Urządzeń w celu przeprowadzenia oględzin i sformułowania zaleceń dotyczących 
kontroli ryzyka oraz udostępnienie mu dokumentów związanych z eksploatacją Maszyn i Urządzeń, a w szczególności dokumentacji techniczno-
ruchowej (DTR), protokołów remontów i przeglądów konserwacyjnych, badań, protokołów testów, prób oraz pomiarów technicznych,

–     przestrzeganie powszechnie obowiązujących przepisów prawa i norm dotyczących użytkowania i ochrony mienia, w szczególności przepisów 
prawa budowlanego, ochrony przeciwpożarowej, prawa pracy, przepisów BHP, norm o budowie i eksploatacji urządzeń technicznych oraz 
wykonywanie dozoru technicznego nad ubezpieczonym mieniem zgodnie z zalecaniami producenta lub dostawcy,

–     powiadomienie WARTY o wszelkich zmianach, mogących mieć wpływ na ocenę ryzyka,
–     w razie zdarzenia mogącego pociągnąć za sobą prawdopodobieństwo powstania Szkody – użycie wszelkich dostępnych środków w celu 

zabezpieczenia zagrożonego mienia.

Składka płatna jest jednorazowo lub w ratach na rachunek bankowy wskazany w Dokumencie ubezpieczenia.
O ile nie umówiono się inaczej, składka lub jej pierwsza rata powinna być zapłacona przy zawarciu Umowy. Wysokość rat składki i terminy ich płatności 
określa się w Dokumencie ubezpieczenia.

O ile nie umówiono się inaczej, ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od pierwszego dnia okresu ubezpieczenia, chyba że Umowa uzależnia 
rozpoczęcie odpowiedzialności od opłacenia składki lub pierwszej raty składki – w takim przypadku odpowiedzialność WARTY rozpoczyna się od dnia 
następnego po opłaceniu składki lub pierwszej raty składki.
Ochrona ubezpieczeniowa kończy się z upływem okresu ubezpieczenia, na jaki Umowa została zawarta, chyba że rozwiązanie Umowy nastąpi przed 
upływem okresu ubezpieczenia.

Jeżeli Umowa została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia, 
a w przypadku gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą – w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy. 

Pozostałe przypadki rozwiązania Umowy przed upływem okresu ubezpieczenia reguluje § 12 OWU Maszyn i Urządzeń budowlanych.
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Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

ü  o ile nie umówiono się inaczej, miejscem ubezpieczenia są wskazane w Dokumencie ubezpieczenia lokalizacje (miejsca ubezpieczenia) na terytorium RP,
ü  z możliwością rozszerzenia terytorialnego zakresu ochrony w trakcie samoczynnego przemieszczania się lub transportu poza miejscem ubezpieczenia, 

pod warunkiem rozszerzenia zakresu ochrony o Klauzulę 402 – Ubezpieczenie ryzyk casco w czasie samoczynnego przemieszczania się Maszyn 
budowlanych lub Klauzulę 401 – Ubezpieczenie ryzyk casco w czasie transportu.
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