MASZYNY I URZĄDZENIA
Miejsce w OWU

Definicje – wybrane
(najważniejsze z punktu
widzenia produktu)

OWU maszyn i urządzeń od
wszystkich ryzyk (Sekcja I)
z dnia 15.08.1999 r.
zm. Aneksem 1, 2, 3, 4 , 5

OWU Maszyn i Urządzeń z dnia 13.09.2021 r.

Awaria elektryczna

BRAK

NOWA DEFINICJA W OWU

Awaria mechaniczna

BRAK

NOWA DEFINICJA W OWU

Konserwacja

BRAK

NOWA DEFINICJA W OWU

Kradzież z włamaniem

DEFINICJA w OWU w ramach kl. 311

NOWA DEFINICJA W OWU

Maszyny i Urządzenia

BRAK

NOWA DEFINICJA W OWU

Mienie otaczające

BRAK

NOWA DEFINICJA W OWU

Modernizacja

BRAK

NOWA DEFINICJA W OWU

Normalne zużycie

BRAK

NOWA DEFINICJA W OWU

Ponadnormatywne zużycie

BRAK

NOWA DEFINICJA W OWU

Prototyp

BRAK

NOWA DEFINICJA W OWU

DEFINICJA w OWU

NOWA DEFINICJA W OWU

BRAK

NOWA DEFINICJA W OWU

Zagadnienie

Szkoda
Zdarzenie losowe

Przedmiot ubezpieczenia

Maszyny i urządzenia są ubezpieczone niezależnie
od tego, czy są w ruchu, stanie spoczynku lub
zostały zdemontowane w celu dokonania
konserwacji.

SEKCJA I – Maszyny i Urządzenia objęte są ochroną podczas użytkowania, postoju lub składowania. Maszyny i Urządzenia objęte
są również ochroną podczas Konserwacji lub remontu (z wyłączeniem Modernizacji), w tym demontażu i ponownego montażu
w miejscu ubezpieczenia, w którym Ubezpieczający prowadzi działalność, oraz transportu wewnątrzzakładowego wraz
z operacjami Załadunku i Rozładunku w związku z wyżej wymienionymi czynnościami.

Miejsce ubezpieczenia

Maszyny i urządzenia są ubezpieczone w miejscu
wskazanym w dokumencie ubezpieczenia,
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Miejscem ubezpieczenia są wskazane w Dokumencie ubezpieczenia lokalizacje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Maszyny i Urządzenia objęte są ochroną również w lokalizacjach, do których zostały relokowane w związku z bezpośrednim
zagrożeniem powstania Szkody w celu ich ratowania oraz w czasie relokacji do i z tego miejsca.

Z zastrzeżeniem postanowień § 6 ust. 1 pkt 3) w granicach sumy ubezpieczenia WARTA obejmuje ochroną ubezpieczeniową
również Szkody powstałe wskutek skażenia lub zanieczyszczenia (np. przez dym, sadzę) przedmiotu ubezpieczenia, które
jest następstwem Zdarzenia objętego ochroną, pod warunkiem, że wskutek takiego skażenia lub zanieczyszczenia przedmiot
ubezpieczenia nie może spełniać swoich funkcji i być prawidłowo użytkowany.

WARTA ponosi odpowiedzialność za nagłe,
nieprzewidziane i niezależne od woli
Ubezpieczającego zniszczenie, uszkodzenie
lub utratę przedmiotu ubezpieczenia objętego
ochroną w ramach niniejszych OWU, jeśli szkody
te powstaną z jakiejkolwiek przyczyny innej niż
wyraźnie wyłączonej w OWU.

Zakres ubezpieczenia

Klauzula 001 –
Ubezpieczenie ryzyka
rozruchów i strajków

KLAUZULA DODATKOWA

Klauzula 006 –
Ubezpieczenie dodatkowych
kosztów pracy w godzinach
KLAUZULA DODATKOWA
nadliczbowych, nocnych
i w dniach wolnych od pracy
orz frachtu ekspresowego

W ramach zakresu ubezpieczenia i ponad sumę ubezpieczenia ustaloną w systemie sum stałych, WARTA pokrywa w granicach
poniższych limitów odpowiedzialności:
1) koszty zgodnie z warunkami Klauzuli 006/007 – Ubezpieczenie dodatkowych kosztów pracy w godzinach nadliczbowych,
nocnych i w dniach wolnych od pracy oraz frachtu ekspresowego (w tym frachtu lotniczego) do limitu odpowiedzialności 10%
wartości Szkody, nie więcej niż 100.000 PLN,
2) koszty zgodnie z warunkami Klauzuli ubezpieczenia kosztów naprawy lub wymiany zabezpieczeń przeciwkradzieżowych do
limitu odpowiedzialności 10% łącznej sumy ubezpieczenia przedmiotów objętych ochroną w ramach Umowy, nie więcej niż
100.000 PLN (przy włączeniu do zakresu ochrony klauzuli 311 lub 312),
3) koszty zgodnie z warunkami Klauzuli ubezpieczenia kosztów wynagrodzenia rzeczoznawców i ekspertów do limitu
odpowiedzialności 10% wartości Szkody, nie więcej niż 100.000 PLN,
4) koszty zgodnie z warunkami Klauzuli 320 – Ubezpieczenie ryzyka utraty oleju smarowego, czynników chłodniczych lub płynów
chłodzących do limitu odpowiedzialności 100.000 PLN,
5) wzrost sumy ubezpieczenia oraz przedmioty ubezpieczenia w nowych lokalizacjach zgodnie z warunkami Klauzuli
automatycznego ubezpieczenia nowych Maszyn i Urządzeń oraz miejsc ubezpieczenia do limitu odpowiedzialności 10% łącznej
początkowej sumy ubezpieczenia przedmiotów objętych ochroną w ramach Umowy, nie więcej niż 1.000.000 PLN (w ramach
podstawowej składki),
6) koszty zgodnie z warunkami Klauzuli ubezpieczenia kosztów naprawy uszkodzeń w Mieniu otaczającym do limitu
odpowiedzialności 10% wartości Szkody w Maszynach lub Urządzeniach, nie więcej niż 100.000 PLN,
7) k
 oszty zgodnie z warunkami Klauzuli ubezpieczenia kosztów naprawy fundamentów Maszyn i Urządzeń do limitu
odpowiedzialności 10% wartości Szkody w Maszynach lub Urządzeniach, nie więcej niż 100.000 PLN.
Dodatkowo w ramach zakresu ubezpieczenia oraz ponad sumę ubezpieczenia, WARTA ustanawia prewencyjną sumę
ubezpieczenia w wysokości 5% łącznej sumy ubezpieczenia przedmiotów objętych ochroną w ramach Umowy w systemie sum
stałych, które uległy Szkodzie, nie więcej niż 100.000 PLN, która zostanie rozdzielona na te przedmioty, w których po Szkodzie
stwierdzono niedoubezpieczenie.

KLAUZULA DODATKOWA – nowa treść dostosowana do zapisów OWU

KLAUZULA W ZAKRESIE PODSTAWOWYM
Połączona klauzula 006 i 007

Klauzula 007 –
Ubezpieczenie dodatkowych KLAUZULA DODATKOWA
kosztów frachtu lotniczego
Klauzule

Klauzula 311 –
Ubezpieczenie ryzyka casco

KLAUZULA DODATKOWA

KLAUZULA DODATKOWA – nowa treść dostosowana do zapisów OWU

Klauzula 312 –
Ubezpieczenie ryzyk casco
w czasie samoczynnego
pzemieszczania lub
transportu

KLAUZULA DODATKOWA

KLAUZULA DODATKOWA – nowa treść dostosowana do zapisów OWU
Klauzula pokrywa Szkody w Maszynach i Urządzeniach powstałe w trakcie samoczynnego przemieszczania się lub tansportu poza
miejscem ubezpieczenia na terenie RP, dodatkowo zakres ochrony obejmuje postój związny z wyżej wymienionymi czynnościami,
a także Szkody powstałe podczas Załadunku oraz Rozładunku Maszyn i Urządzeń. Klauzula pokrywa również Szkody powstałe
w czasie przemieszczania się lub transportu Maszyn i Urządzeń na terytorium państw Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii oraz
krajów EFTA w celu wykonania planowanej usługi serwisowej.

Klauzula 313 –
Ubezpieczenie ryzyka
bezpośredniego uderzenia
pioruna, wewnętrznego
ognia, wewnętrznego
wybuchu chemicznego

KLAUZULA DODATKOWA

KLAUZULA DODATKOWA – nowa treść dostosowana do zapisów OWU
Zakres klauzuli pokrywa również Szkody powstałe w wyniku gaszenia Pożaru będącego skutkiem Uderzenia pioruna,
Wewnętrznego ognia oraz Wybuchu chemicznego.

Klauzula 315 –
Ubezpieczenie ryzyka utraty
KLAUZULA DODATKOWA
substancji wskutek wycieku
ze zbiornika

KLAUZULA DODATKOWA – nowa treść dostosowana do zapisów OWU

Klauzula 316 –
Ubezpieczenie ryzyka
zalania i/lub zamulenia

KLAUZULA DODATKOWA

KLAUZULA DODATKOWA – nowa treść dostosowana do zapisów OWU

Klauzula 318 –
Ubezpieczenie pomp
zanurzeniowych
i głębinowych

KLAUZULA DODATKOWA

KLAUZULA DODATKOWA – nowa treść dostosowana do zapisów OWU

Klauzula 319 –
Ubezpieczenie materiałów
ogniotrwałych i/lub
obmurza kotłów i pieców
przemysłowych

KLAUZULA DODATKOWA

KLAUZULA DODATKOWA – nowa treść dostosowana do zapisów OWU

Klauuzla 320 –
Ubezpieczenie ryzyka utraty
oleju smarowego i/lub
KLAUZULA DODATKOWA
czynników chłodniczych
i płynów chłodzących

Klauzule

KLAUZULA W ZAKRESIE PODSTAWOWYM – nowa treść dostosowana do zapisów OWU

Klauzula 321 –
Ubezpieczenie taśm
i łańcuchów przenośników

KLAUZULA DODATKOWA

Klauzula 322 –
Ubezpieczenie
drutów i przewodów
nieelektrycznych

KLAUZULA DODATKOWA

Klauzula automatycznego
ubezpieczenia nowych
miejsc ubezpieczenia

KLAUZULA DODATKOWA

Klauzula automatycznego
ubezpieczenia nowych
Maszyn i Urządzeń

KLAUZULA DODATKOWA

Klauzula ubezpieczenia
Aktów terroryzmu lub
Sabotażu

BRAK

KLAUZULA DODATKOWA

Klauzula ubezpieczenia
kosztów naprawy lub
wymiany zabezpieczeń
przeciwkradzieżowych

BRAK

KLAUZULA W ZAKRESIE PODSTAWOWYM

Klauzula ubezpieczenia
kosztów wynagrodzenia
rzeczoznawców i ekspertów

BRAK

KLAUZULA W ZAKRESIE PODSTAWOWYM

Klauzula ubezpieczenia
kosztów naprawy uszkodzeń BRAK
w Mieniu otaczającym

KLAUZULA W ZAKRESIE PODSTAWOWYM

Klauzula ubezpieczenia
kosztów naprawy
fundamentów Maszyn
i Urządzeń

BRAK

KLAUZULA W ZAKRESIE PODSTAWOWYM

Klauzula likwidacji drobnych
BRAK
szkód

KLAUZULA W ZAKRESIE PODSTAWOWYM

KLAUZULA DODATKOWA – nowa treść dostosowana do zapisów OWU
Połączona klauzula 321 oraz 322

KLAUZULA W ZAKRESIE PODSTAWOWYM – nowa treść dostosowana do zapisów OWU
Klauzula automatycznie obejmuje nowe miejsca ubezpieczenia, w których Ubezpiecający rozpoczyna swoją działalność oraz nowo
zakupione Maszyny i Urządzenia do limitu okreslonego w OWU

Wyłączenia
odpowiedzialności –
wybrane
(najważniejsze z punktu
widzenia produktu)

System ubezpieczenia

wirusy komputerowe

Szkody spowodowane działaniem wirusów
komputerowych

Szkody powstałe wskutek ataku elektronicznego lub cybernetycznego, działalności hakerów, działania wirusów komputerowych,
robaków komputerowych, koni trojańskich, bomb logicznych lub innego rodzaju złośliwego oprogramowania

gwarancja lub rękojmia

Szkody, za które sprzedawca, producent, dostawca
lub wykonujący naprawy jest odpowiedzialny
z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady

Szkody powstałe wskutek, za które na podstawie umowy lub obowiązujących przepisów prawa (w tym z tytułu gwarancji
lub rękojmi) odpowiedzialny jest producent, sprzedawca, dostawca lub wykonawca usługi, chyba że podmiot ten pisemnie
zakwestionował swoją odpowiedzialność za Szkodę, nie jest w stanie realizować zobowiązań w związku z upadłością likwidacyjną
lub nie występuje w obrocie gospodarczym

remont, Moderrnizacja

brak wyłączenia

Szkody powstałe wskutek prowadzenia remontu lub Modernizacji, w tym prób i testów w związku z tymi czynnościami

CyberRisk/IT

Klauzula dodatkowa CyberRisk IT

Szkody polegające na uszkodzeniu lub utracie danych lub oprogramowania, w tym niekorzystnej zmianie w danych lub
oprogramowaniu spowodowanej usunięciem, uszkodzeniem lub inną deformacją ich oryginalnej struktury, lub polegające na
ograniczeniu dostępności, niedostępności, niedziałaniu, nieprawidłowym działaniu lub nieprawidłowym zastosowaniu danych,
oprogramowania lub nośników informacji, jednakże jeżeli w bezpośrednim następstwie wyżej wymienionych okoliczności
powstanie Szkoda w przedmiocie ubezpieczenia z przyczyn niewyłączonych z zakresu ochrony w ramach niniejszych OWU,
wówczas WARTA ponosi odpowiedzialność za taką Szkodę

zawieszenie, likwidacja oraz
upadłość działalności

brak wyłączenia

Szkody powstałe w związku z zawieszeniem działalności dłuższym niż 30 dni kalendarzowych lub realizowaną przez
Ubezpieczającego likwidacją działalności, w tym związaną z upadłością

erozja, kawitacja, korozja,
utlenienie, Normalne
żużycie, Ponadnormatywne
zużycie

Szkody będące bezpośrednimi następstwami
ciągłej eksploatacji, a w szczególności: normalnego
zużycia, kawitacji, erozji, korozji, kamienia
kotłowego

Szkody będące bezpośrednim następstwem ciągłej eksploatacji, w szczególności Normalnego zużycia lub Ponadnormatywnego
zużycia, erozji, kawitacji, korozji, utlenienia, powstawania osadów, ciągłego działania warunków atmosferycznych oraz
pogorszenia jakości wskutek nieużywania przedmiotu ubezpieczenia

uszkodzenia estetyczne

brak wyłączenia

Szkody polegające wyłącznie na uszkodzeniach estetycznych, takich jak np. pomalowania, graffiti, zadrapania, odbarwienia, oraz
innych uszkodzeniach podobnego rodzaju nie mających wpływu na funkcjonalność przedmiotu ubezpieczenia, jednakże
w przypadku, gdy wyżej wymienione uszkodzenia powstaną w bezpośrednim związku ze Szkodą objętą ochroną, wówczas WARTA
ponosi odpowiedzialność za takie uszkodzenia

części podlegające
szybkiemu zużyciu,
regularnej wymianie

narzędzia wymienne wszelkiego rodzaju,
a w szczególności matryce, formy, stemple,
narzędzia do obróbki skrawaniem, elektrody,
części, które przez używanie i/lub swoje własności
fizyczne ulegają szybkiemu zużyciu i/lub na które
producent nie udzielił gwarancji, a w szczególności
wykładziny ogniotrwałe i antykorozyjne, powłoki
ogniochronne, ruszty pieców i palenisk, dysze
palników, młoty do kruszenia, przedmioty z gumy,
szkła i ceramiki, pasy, łańcuchy, liny, druty,
wszelkiego rodzaju materiały eksploatacyjne,
a w szczególności oleje, smary, paliwa, katalizatory,
chłodziwa

Szkody w częściach Maszyn i Urządzeń, które z uwagi na swoje przeznaczenie, charakter pracy lub właściwości fizyczne
podlegają szybkiemu zużyciu, regularnej wymianie podczas Konserwacji zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową (DTR)
lub zaleceniami producenta lub dostawcy, w szczególności rusztach pieców i palenisk, dyszach palników, młotach do kruszenia,
przedmiotach z gumy, tkanin, filcu, szkła, ceramiki, jednakże w przypadku, gdy Szkoda w wyżej wymienionych częściach jest
bezpośrednim następstwem objętej ochroną Szkody w innych częściach Maszyn i Urządzeń, których elementami są wyżej
wymienione części, wówczas WARTA ponosi odpowiedzialność za taką Szkodę

zawalenie się budynków
i budowli

brak wyłączenia

Szkody spowodowane zawaleniem się budynków i budowli

prototypy

brak wyłączenia

Szkody w przedmiotach będących Prototypami

Maszyny i Urządzenia
pływające lub latające

brak wyłączenia

Szkody w Maszynach i Urządzeniach pływających lub latających

Maszyny i Urządzenia
użytkowane na statkach
powietrznych lub poza linią
brzegową

brak wyłączenia

Szkody w Maszynach i Urządzeniach użytkowanych na statkach powietrznych lub poza linią brzegową

sumy stałe

Wartość odtworzeniowa albo księgowa brutto

Wartość odtworzeniowa albo Wartość księgowa brutto

Szkody w wymiennych narzędziach lub częściach, w szczególności matrycach, formach, stemplach, narzędziach do obróbki
skrawaniem, elektrodach, żarówkach, lampach, katalizatorach, filtrach, jednakże w przypadku, gdy Szkoda w wyżej
wymienionych częściach jest bezpośrednim następstwem objętej ochroną Szkody w innych częściach Maszyn i Urządzeń, których
elementami są wyżej wymienione części, wówczas WARTA ponosi odpowiedzialność za taką Szkodę

Jeżeli suma ubezpieczenia ustalona przez
Ubezpieczającego dla poszczególnego przedmiotu
ubezpieczenia jest niższa od sumy ubezpieczenia,
która powinna być zgłoszona na początku okresu
ubezpieczenia lub w trakcie jego trwania, wysokość
ustalonego odszkodowania określonego zgodnie
z OWU ulega zmniejszeniu w takiej proporcji,
w jakiej ustalona przez Ubezpieczającego suma
ubezpieczenia pozostaje do sumy ubezpieczenia,
która powinna być zgłoszona

W przypadku, gdy suma ubezpieczenia określona w Dokumencie ubezpieczenia, którą zadeklarował Ubezpieczający w odniesieniu
do poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia, jest niższa niż wartość tego przedmiotu w dniu Szkody (niedoubezpieczenie),
wartość Szkody jest pomniejszana w takiej proporcji, w jakiej suma ubezpieczenia tego przedmiotu pozostaje do jego wartości
w dniu Szkody (zasada proporcji)

Zniesienie zasady proporcji

BRAK

Zasada proporcji dotyczy przedmiotów ubezpieczonych w systemie sum stałych i nie ma zastosowania w odniesieniu do Maszyn
i Urządzeń ubezpieczonych wg:
1) Wartości księgowej brutto (KB) – o ile suma ubezpieczenia przedmiotu ubezpieczenia, który uległ Szkodzie odpowiada wartości
tego przedmiotu zgodnie z ewidencją środków trwałych lub dokumentem zakupu w formie rachunku lub faktury,
2) Wartości odtworzeniowej (O) – o ile wartość przedmiotu ubezpieczenia, który uległ Szkodzie w dniu Szkody nie przekracza
130% sumy ubezpieczenia tego przedmiotu.
Zasada proporcji nie ma również zastosowania:
1) w przypadku, gdy wartość Szkody nie przekracza 20% sumy ubezpieczenia przedmiotu, który uległ Szkodzie, oraz jednocześnie
40.000 PLN
2) w odniesieniu do Szkody całkowitej.

Szkoda częściowa

W przypadku szkody częściowej wysokość szkody
stanowią następujące koszty:
1) p
 oniesione w celu przywrócenia uszkodzonej
maszyny lub urządzenia do poprzedniego stanu
zdatności do użytku;
2) d
 emontażu i ponownego montażu poniesione
w celu wykonania napraw;
3) transportu do warsztatu naprawczego
i z powrotem;
4) c ło, podatki i opłaty, w takim rozmiarze, w jakim
zostały poniesione przez Ubezpieczającego,
i pod warunkiem, że zostały uwzględnione przy
ustalaniu sumy ubezpieczenia;
5) K
 oszty z tytułu klauzuli 006 lub 007, o ile takie
koszty zostały zgłoszone do ubezpieczenia.

W przypadku Szkody częściowej jako wartość Szkody przyjmuje się:
1) koszty poniesione w celu przywrócenia uszkodzonej Maszyny lub Urządzenia do poprzedniego stanu zdatności do użytku,
w tym koszty demontażu oraz transportu do warsztatu naprawczego i z powrotem oraz ponownego montażu i uruchomienia,
2) opłaty celne, podatki i inne opłaty podobnego rodzaju, pod warunkiem że zostały uwzględnione w sumie ubezpieczenia,
w takiej wysokości, w jakiej zostały poniesione przez Ubezpieczającego w celu wykonania naprawy przedmiotu ubezpieczenia.
W przypadku Szkody częściowej WARTA pokrywa dodatkowo uzasadnione i udokumentowane koszty poniesione przez
Ubezpieczającego, o których mowa w § 5 ust. 3, koszty ujęte ponad sumę ubezpieczenia, które wynikają z zakresu podstawowego,
o których mowa 4 pkt 1)–4), 6) i 7) oraz § 5 ust. 6 niniejszych OWU, a także inne koszty określone w Dokumencie ubezpieczenia na
indywidualnych warunkach pomiędzy WARTĄ a Ubezpieczającym.

Szkoda całkowita

W przypadku szkody całkowitej za wysokość szkody
przyjmuje się:
1) w odniesieniu do przedmiotów, których suma
ubezpieczenia została określona wg wartości
odtworzeniowej:
a) w
 artość rzeczywistą przedmiotu ubezpieczenia
na dzień powstania szkody;
b) koszty demontażu zniszczonej maszyny;
c) koszty transportu, cła, opłat i podatków,
w takim rozmiarze, w jakim zostały poniesione
przez Ubezpieczającego, i pod warunkiem,
że zostały uwzględnione przy ustalaniu sumy
ubezpieczenia;
2) w odniesieniu do przedmiotów, których suma
ubezpieczenia została określona wg. wartości
księgowej brutto: wartość księgową brutto
pomniejszoną o stopień zużycia technicznego

W przypadku Szkody całkowitej jako wartość Szkody przyjmuje się:
1) w przypadku Maszyny lub Urządzenia w wieku:
a) do pięciu lat włącznie, licząc od daty produkcji wg stanu na dzień Szkody – ustaloną przez
Ubezpieczającego sumę ubezpieczenia wg Wartości odtworzeniowej (O) albo Wartości księgowej brutto (KB) przedmiotu
ubezpieczenia bez potrącania zużycia technicznego,
b) powyżej pięciu lat, licząc od daty produkcji wg stanu na dzień Szkody – Wartość rzeczywistą (R) przedmiotu ubezpieczenia,
oraz koszty transportu, montażu oraz uruchomienia, opłaty celne, podatki i inne opłaty podobnego rodzaju, pod warunkiem
że zostały uwzględnione w sumie ubezpieczenia, w takiej wysokości, w jakiej zostały poniesione przez Ubezpieczającego
w celu odtworzenia przedmiotu ubezpieczenia.
W przypadku Szkody całkowitej WARTA pokrywa dodatkowo uzasadnione i udokumentowane koszty poniesione przez
Ubezpieczającego, koszty ujęte ponad sumę ubezpieczenia, które wynikają z zakresu podstawowego, o których mowa w § 5 ust.
4 pkt 1)–4), 6) i 7) oraz § 5 ust. 6, a także inne koszty określone w Dokumencie ubezpieczenia na indywidualnych warunkach
pomiędzy WARTĄ a Ubezpieczającym.

Zasada proporcji

Postępowanie w przypadku
niedoubezpieczenia

Ustalenie wartości Szkody

Ustalenie wysokości
odszkodowania

Konsumpcja sumy
ubezpieczenia

Ubezpieczenie Utraty zysku
brutto wskutek Szkody
w Maszynach i Urządzeniach

Wartość Szkody częściowej oraz całkowitej, jest korygowana na poniższych zasadach:
1) wartość Szkody pomniejsza się o wartość pozostałości, które mogą być przeznaczone do dalszego użytku, przeróbki, naprawy
lub sprzedaży,
2) jezeli zachodzi niedoubezpieczenie, wartość Szkody pomniejszana jest zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 9–11 OWU (zasada
proporcji).
Wysokość odszkodowania ustala się w kwocie odpowiadającej wartości Szkody, jednak nie większej niż suma ubezpieczenia lub
uzgodniony w Umowie limit odpowiedzialności, z uwzględnieniem poniższych zasad:
1) wysokość odszkodowania powiększa się o koszty wynikające z zakresu ubezpieczenia (w przypadku Szkody częściowej § 5 ust. 3,
4 pkt 1)–4), 6) i 7) oraz § 5 ust. 6, w przypadku Szkody całkowitej § 5 ust. 4 pkt 1)–4), 6) i 7) oraz § 5 ust. 6),
2) od wysokości ostatecznie ustalonego odszkodowania potrąca się Franszyzę redukcyjną, przy czym jeżeli na skutek jednego
Zdarzenia zostanie uszkodzony, zniszczony lub utracony więcej niż jeden przedmiot ubezpieczenia, to od wysokości
odszkodowania potrąca się najwyższą Franszyzę redukcyjną przewidzianą dla przedmiotów ubezpieczenia.
W przypadku Szkody częściowej, gdy uszkodzeniu ulegnie jeden z elementów podzespołu, który wchodzi w skład Maszyny lub
Urządzenia, a jego samodzielny zakup nie jest możliwy lub też naprawienie lub odtworzenie takiego elementu jest ekonomicznie
nieuzasadnione, WARTA pokrywa koszt zakupu całego podzespołu.
W przypadku Szkody całkowitej powstałej w Maszynie lub Urządzeniu, którego nie można odtworzyć ze względu na
fakt zaprzestania jego produkcji, wartość Szkody ustalana jest w oparciu o cenę zakupu nowej Maszyny lub Urządzenia
odpowiadającego najbardziej zbliżonym parametrom technicznym oraz wydajności.

Sumę ubezpieczenia zmniejsza się
o odszkodowania wypłacone w danym okresie
ubezpieczenia. Uzupełnienie lub podwyższenie
sumy ubezpieczenia do pierwotnej wysokości,
w danym okresie ubezpieczenia, następuje
na wniosek Ubezpieczającego po opłaceniu
dodatkowej składki.

Suma ubezpieczenia ustalona zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 1–3 nie ulega pomniejszeniu o wysokość wypłaconego
odszkodowania.

SEKCJA III OWU

SEKCJA II OWU

BRAK

NOWA DEFINICJA W OWU

DEFINICJA W OWU

NOWA DEFINICJA W OWU

BRAK

NOWA DEFINICJA W OWU

Obrót

DEFINICJA W OWU

NOWA DEFINICJA W OWU

Obrót roczny

DEFINICJA W OWU

NOWA DEFINICJA W OWU

Okres odszkodowawczy

DEFINICJA W OWU

NOWA DEFINICJA W OWU

BRAK

NOWA DEFINICJA W OWU

DEFINICJA W OWU

NOWA DEFINICJA W OWU

Utrata zysku brutto

BRAK

NOWA DEFINICJA W OWU

Zwiększone koszty
działalności

BRAK

NOWA DEFINICJA W OWU

Zysk brutto

DEFINICJA W OWU

NOWA DEFINICJA W OWU

Wskaźnik zysku brutto

DEFINICJA W OWU

NOWA DEFINICJA W OWU

Działalność operacyjna
Koszty zmienne
Koszty stałe

Nowe definicje
(najwazniejsze z punktu
widzenia produktu)

Wysokość odszkodowania ustala się w kwocie
odpowiadającej wysokości szkody
z uwzględnieniem poniższych zasad:
1) od ustalonej wysokości szkody potrąca się
wartość mienia dotkniętego szkodą, które
z uwagi na rodzaj lub rozmiar uszkodzeń
nadaje się jeszcze do dalszego użytku,
sprzedaży, przeróbki lub odbudowy (tj. wartość
pozostałości);
2) od wartości ostatecznej sumy wyliczonego
odszkodowania potrąca się franszyzę redukcyjną
w wysokości określonej w dokumencie
ubezpieczenia, przy czym jeżeli na skutek
jednego zdarzenia zostanie utracony, zniszczony
lub uszkodzony więcej niż jeden przedmiot
ubezpieczenia, od wysokości odszkodowania
potrąca się jedną najwyższą franszyzę
redukcyjną przewidzianą dla tych przedmiotów
ubezpieczenia.

Maksymalny okres
odszkodowawczy
Szkoda w mieniu

Przedmiot ubezpieczenia

Utrata przewidywanego zysku brutto powstała
w następstwie zakłócenia lub przerwy
w działalności gospodarczej Ubezpieczającego,
spowodowana bezpośrednio szkodą w mieniu

Przedmiotem ubezpieczenia w ramach Ubezpieczenia Utraty zysku brutto wskutek Szkody w Maszynach
i Urządzeniach (Sekcja II) jest prognozowany Zysk brutto, który Ubezpieczający może osiągnąć w Maksymalnym okresie
odszkodowawczym z tytułu Działalności operacyjnej prowadzonej w miejscu ubezpieczenia, jeśli działalność ta nie zostanie
przerwana lub zakłócona wskutek Szkody w mieniu.
W ramach Ubezpieczenia Utraty zysku brutto wskutek Szkody w Maszynach i Urządzeniach (Sekcja II) ochroną objęte są również
Zwiększone koszty działalności.

Zakres ubezpieczenia

Na wniosek Ubezpieczającego istnieje możliwość
rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o:
1) Koszty biegłych rewidentów ponad wysokość
tych kosztów, gwarantowaną zgodnie
postanowieniami – po opłaceniu dodatkowej
składki.
2) Klauzulę „Odpowiedzialność dodatkowa”
(Leeway), wymienioną w załączniku do OWU
maszyn i urządzeń od wszystkich ryzyk Sekcja III.

W ramach podstawowego zakresu ubezpieczenia Utraty zysku brutto:
– koszty wynagrodzenia głównego księgowego, biegłego rewidenta albo eksperta zewnętrznego w celu wyliczenia wysokości
poniesionych strat i ustalenia wysokości należnego odszkodowania,
– koszty odpraw dla zwalnianych Pracowników,
– kary umowne z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań handlowych
Limit odpowiedzialności ponad sumę ubezpieczenia – 100.000 PLN.
WARTA obejmuje ochroną ubezpieczeniową Utratę zysku brutto niezależenie od wysokości Franszyzy redukcyjnej określonej
w Ubezpieczeniu Maszyn i Urządzeń (Sekcja I).

