Przykłady świadczeń

Jaka jest suma ubezpieczenia?

Przykład 1.
Ubezpieczenie maszyny (np. ładowarki
budowlanej) będącej przedmiotem leasingu

• do 4 000 000 zł w odniesieniu do stanowiących przedmiot finansowania:

W trakcie prowadzenia prac ziemnych ładowarka
budowlana została uszkodzona. Przyczyną powstania
szkody było uderzenie przez operatora w nieoznakowany murek w trakcie cofania.
• 9 550 zł – koszt nowych elementów
• 1 650 zł – koszt naprawy
Przykład 2.
Ubezpieczenie urządzenia do zabiegów kosmetycznych
będącego przedmiotem leasingu
W salonie kosmetycznym, w trakcie przeprowadzania zabiegu
kosmetycznego, doszło do zerwania się uchwytu głowicy
i, w efekcie, uszkodzenia urządzenia.

– budynków wraz z trwale z nimi związanymi urządzeniami technologicznymi,
instalacjami, urządzeniami technicznymi,
elementami wykończeniowymi, elementami zewnętrznymi
–w
 yposażenia, maszyn i urządzeń
(w tym maszyn i urządzeń budowlanych
oraz rolniczych)
– s przętu elektronicznego stacjonarnego
i przenośnego, w tym sprzętu
medycznego
• do 1 000 000 zł w odniesieniu do stanowiących przedmiot finansowania:
– budowli
– tymczasowych obiektów budowlanych

• 19 000 zł – koszt wymiany głowicy

Przykład 3.
Ubezpieczenie systemu monitoringu będącego
przedmiotem leasingu
W budynku, w którym prowadzona jest działalność
gospodarcza, doszło do wybuchu pożaru. Ogień
spowodował rozległe zniszczenie piwnicy i części
pomieszczeń w budynku oraz systemu monitoringu,
który był leasingowany. Najbardziej prawdopodobną
przyczyną pożaru było zwarcie instalacji elektrycznej.
• 24 000 zł – koszt nowego systemu monitorującego
wraz z montażem

Czego nie można ubezpieczyć?
• budynków i budowli wyłączonych z eksploatacji, przeznaczonych do rozbiórki,
w stadium budowy, krytych strzechą, trzciną, posiadających w pełni palną konstrukcję
• szklarni
• pojazdów i urządzeń dopuszczonych do ruchu, zarejestrowanych i podlegających obowiązkowi
ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu mechanicznego, oprócz żurawi samojezdnych
• statków powietrznych i pływających, taboru kolejowego
• mienia będącego przedmiotem wynajmu krótkoterminowego trwającego do 3 miesięcy,
np. sprzętu, maszyn, urządzeń wypożyczanych osobom trzecim
• licencji oraz informacji zawartych na nośnikach danych
• gruntów, gleby oraz przedmiotów znajdujących się pod ziemią w kopalniach
• innego mienia wskazanego w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia

Ubezpieczenie Mienia Stanowiącego Przedmiot Umowy Finansowania oferuje PKO Towarzystwo Ubezpieczeń SA za pośrednictwem agenta PKO Bank Polski SA
oraz PKO Agencja Ubezpieczeniowa SA. Szczegółowe informacje o ubezpieczeniu i wyłączeniach zawarte są w Dokumencie zawierającym podstawowe informacje
o produkcie ubezpieczeniowym oraz OWU na www.pkoubezpieczenia.pl.
PKO Leasing
infolinia: 801 887 887 (pn-pt 8.00-17.00, opłata zgodna z taryfą operatora)
www.pkoleasing.pl

