Wyciąg z warunków Umowy Generalnej Ubezpieczenia Mienia w Leasingu oraz obowiązki
korzystającego w zakresie ubezpieczenia mienia

Zakres ubezpieczenia
Zakres ubezpieczenia zgodny jest z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Majątku Przedsiębiorstw
zatwierdzone uchwałą Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 93/2007 z dnia 13 lipca 2007 roku (OWUMP),
Aneksem nr 1 do OWUMP oraz postanowieniami Umowy Generalnej Ubezpieczenia Mienia w Leasingu z
dn. 13.05.2014r z późniejszymi zmianami zawartą pomiędzy TUiR Allianz Polska S.A., a PKO Leasing S.A.,
przy czym zapisy Umowy Generalnej uważa się za nadrzędne.
Ubezpieczenie na zasadach wymienionych powyżej obejmuje również mienie stanowiące własność osób
trzecich, którego nabycie jest finansowane na podstawie umowy pożyczki zawartej przez właściciela z
PKO Leasing S.A.
Allianz w razie bezpośredniego uszkodzenia, zniszczenia lub utraty mienia zadeklarowanego do
ubezpieczenia w wyniku nagłego i niespodziewanego zdarzenia, jest zobowiązany do przywrócenia
stanu poprzedniego lub zapłaty odszkodowania Ubezpieczonemu lub w przypadku pożyczki – PKO
Leasing S.A jako uprawnionemu do odbioru odszkodowania na podstawie umowy cesji zawartej z
Korzystającym, jednak w żadnym wypadku nie wyższego niż suma ubezpieczenia, określona w umowie
ubezpieczenia i nie wyższego od wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

Okres ochrony ubezpieczeniowej
Ochrona Ubezpieczeniowa rozpoczyna się:
 dla mienia będącego przedmiotem ubezpieczenia z datą podpisania protokołu
zdawczo-odbiorczego potwierdzającego udostępnienie przedmiotu ubezpieczonego
Korzystającemu,
 dla mienia finansowanego na podstawie umowy pożyczki- z datą podpisania protokołu
zdawczo-odbiorczego
potwierdzającego
wydanie
mienia
finansowanego
Pożyczkobiorcy i przejęcie go przez Pożyczkobiorcę
 dla mienia obciążonego zastawem rejestrowym na rzecz PKO Leasing S.A. – z datą
zawarcia umowy zastawu rejestrowego lub też rozpoczyna się ona z dniem zgłoszenia
mienia do ubezpieczenia przez PKO Leasing S.A. – w zależności od tego, które z tych
zdarzeń nastąpi wcześniej.
Ubezpieczenia zawierane będą na okres 12 miesięcy i przedłużane na kolejne okresy 12
miesięcy, nie dłużej jednak niż do dnia zbycia przez PKO Leasing S.A., przedmiotów leasingu – w
przypadku mienia leasingowanego oraz nie dłużej niż do dnia spłaty przez pożyczkobiorcę
wszelkich zobowiązań wynikających z umowy pożyczki, na podstawie której finansowane było
nabycie ubezpieczonego mienia.
Istnieje możliwość ubezpieczenia przedmiotu leasingu lub przedmiotu finansowanego na
podstawie umowy pożyczki na cały okres trwania umowy leasingu/pożyczki, nie dłużej jednak
niż na okres 60 miesięcy (ubezpieczenie wieloletnie).
Suma ubezpieczenia:
1. Sumą ubezpieczenia w umowach ubezpieczeniowych, będącą jednocześnie górną granicą
odpowiedzialności Allianz, jest wartość fakturowa netto lub brutto każdego przedmiotu
stanowiącego ubezpieczone mienie.
2. Ustalona w ten sposób suma ubezpieczenia będzie obowiązywała przez cały okres trwania umowy
ubezpieczenia.
3. Kwoty wypłaconych odszkodowań nie pomniejszają sumy ubezpieczenia.
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Miejsce Ubezpieczenia:
1. Dla przedmiotów stacjonarnych, których suma ubezpieczenia nie przekracza 4.000.000 PLN
miejscem ubezpieczenia jest każde miejsce prowadzenia działalności Korzystającego na terenie
Polski. Za zgodą Allianz istnieje możliwość ubezpieczenia mienia poza teren RP.
2. W przypadku przedmiotów, których suma ubezpieczenia przekracza 4.000.000 PLN za miejsce
ubezpieczenia uznaje się miejsce na terenie Polski zgłoszone do Allianz.
3. Miejscem ubezpieczenia przedmiotów ruchomych jest teren Unii Europejskiej zaś dla sprzętu
elektronicznego przenośnego cały świat. Mienie w transporcie obejmuje transporty krajowe
(Polska).
4. Ochroną ubezpieczeniową objęte są także przedmioty znajdujące się w placówkach PKO Leasing
S.A. lub w miejscach przez niego wskazanych, niezależnie od postanowień pkt. 1.
Postępowanie na wypadek powstania szkody
W razie zajścia zdarzenia i powstania szkody w ubezpieczonym mieniu, Korzystający/Zastawca
postępując zgodnie z instrukcją, zobowiązany jest do zachowania należytej staranności, a w
szczególności:
a) w miarę możliwości zapobiegać zwiększaniu się rozmiarów szkody,
b) w przypadku, gdy istnieją podstawy do podejrzeń, iż zdarzenie nastąpiło na skutek popełnienia
przestępstwa, zawiadomić organy ścigania,
c) niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu trzech dni roboczych od dnia uzyskania informacji o
powstaniu szkody, przesłać do Allianz i PKO Leasing S.A. formularz zgłoszenia szkody majątkowej
/ roszczenia, przekazując dostępne Korzystającemu / Zastawcy dane i informacje,
d) udzielać Allianz wyjaśnień i wszelkiej pomocy potrzebnej dla ustalenia okoliczności zdarzenia i
rozmiarów szkody, a w szczególności umożliwić oględziny miejsca zdarzenia i przekazywać
wszelkie dowody w sprawie,
e) niezwłocznie po ich otrzymaniu przesyłać do Allianz odpisy wszelkich pism, orzeczeń i aktów
związanych z faktem zajścia zdarzenia i powstania szkody.

Likwidacja Szkód:
1. W przypadku orzeczenia szkody całkowitej, na wniosek PKO Leasing S.A., Ubezpieczyciel
zobowiązany jest do wskazania mu w terminie 30 dni od dnia otrzymania ww. wniosku oferenta na
zakup pozostałości po szkodzie całkowitej za kwotę ustaloną w swojej decyzji tj. wartość netto
pozostałości odpowiadającą różnicy pomiędzy sumą ubezpieczenia a kwotą odszkodowania. W
przypadku gdy wartość pozostałości w przedstawionej przez Ubezpieczyciela ofercie będzie niższa
niż wartość pozostałości wskazana w decyzji, Ubezpieczyciel zobowiązany będzie do dopłaty
różnicy po otrzymaniu kopii faktury sprzedaży pozostałości.
2. Gdy jest to ekonomicznie uzasadnione Ubezpieczyciel ma prawo potrącić wartość złomu, jaki
prezentuje sobą pozostałość po szkodzie, bez koniczności wskazywania oferenta na zakup złomu.
Ubezpieczyciel jest zobowiązany do dopłaty, jeżeli potrącona przez niego kwota tytułem odzysku
ze złomu okaże się większa niż realny uzysk ze złomowania udokumentowany fakturą.
3. Odszkodowanie należne PKO Leasing S.A. równe będzie kosztom niezbędnym dla odtworzenia
stanu mienia według wartości fakturowej netto lub brutto przedmiotu w dniu podpisania przez
PKO Leasing S.A. z Korzystającym umowy dotyczącej danego mienia. Allianz nie ma jednak
obowiązku pokrycia kosztów dostosowania mienia do wymogów wynikających z przepisów prawa,
o ile mienie przed zaistnieniem szkody ich nie spełniało lub przepisy te weszły w życie po
zaistnieniu szkody.
4. Allianz wypłaci należne PKO Leasing S.A. odszkodowanie w terminie i na zasadach określonych w
OWUMP.
5. Za pisemną zgodą PKO Leasing S.A. odszkodowanie może być wypłacone Korzystającemu lub
innemu podmiotowi.
6. W przypadku szkody kradzieżowej lub innej polegającej na utracie posiadania ubezpieczonego
mienia będącego przedmiotem umowy zawartej przez PKO Leasing S.A. z Korzystającym lub
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innym podmiotem, Strony zobowiązują się do wzajemnego, pisemnego powiadamiania o fakcie
odzyskania przedmiotu leasingu niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od
momentu uzyskania informacji o takim fakcie.
Franszyza redukcyjna:
Wypłatę odszkodowania pomniejsza się każdorazowo o franszyzę redukcyjną w wysokości:
1) dla mienia o wartości do 100 000,00 PLN – 500,00 PLN
2) dla mienia o wartości powyżej 100 000,00 PLN:
— 10% nie mniej niż 500,00 PLN dla sprzętu elektronicznego przenośnego w przypadku
szkód spowodowanych kradzieżą z włamaniem, rabunkiem oraz upadkiem,
— 500,00 PLN dla sprzętu elektronicznego przenośnego w przypadku pozostałych szkód
— 2 000,00 PLN dla wszystkich szkód w domkach campingowych, kioskach, barakach,
namiotach i budowlach tymczasowych oraz przedmiotach zainstalowanych na zewnątrz
budynków i/lub znajdujących się z racji swych właściwości na zewnątrz budynków
powstałe w wyniku celowego uszkodzenia (wandalizmu),
— 10% wartości szkody, nie mniej niż 5 000,00 PLN w każdej szkodzie w maszynach
budowlanych i rolniczych zarejestrowanych a w przypadku dźwigów budowlanych 15%
wartości szkody nie mniej niż 5 000,00 PLN w każdej szkodzie,
— 10% wartości szkody nie mniej niż 2 000,00 PLN dla szkód wewnętrznych 1 000,00 PLN
w każdej szkodzie dla transportów obcych (zawodowy przewoźnik), 10% wartości
szkody min. 1 000,00 PLN w każdej szkodzie w przypadku przewozów dokonywanych
transportem własnym,
— 2 000,00 PLN dla pozostałych zdarzeń nie wymienionych powyżej

Klauzula dotycząca obowiązków Korzystającego/Zastawcy w zakresie zabezpieczenia
mienia
Art 1. Postanowienia wstępne
Przepisy niniejszej klauzuli powinny zostać podane do wiadomości wszystkim osobom
prowadzącym nadzór nad ubezpieczonym mieniem. Pracownicy powinni zostać
poinformowani o najważniejszych punktach jej treści oraz o sposobie ich przestrzegania.
Art 2. Stosowanie ogólnych przepisów prawa
Korzystający/Zastawca obowiązany jest przestrzegać powszechnie obowiązujących
przepisów dotyczących ochrony mienia, a w szczególności przepisów: prawa
budowlanego, normalizacji i certyfikacji, budowy i eksploatacji urządzeń technicznych,
sprawowania dozoru technicznego, ochrony przeciwpożarowej, BHP oraz Państwowej
Inspekcji Pracy.
Art. 3. Przepisy przeciwpożarowe
1. Zamknięcia przeciwpożarowe.
1.1. Zamknięcia przeciwpożarowe muszą posiadać urzędowe świadectwo dopuszczenia
/atest.
1.2. Samozamykające przegrody przeciwpożarowe nie mogą być blokowane (klinowane
lub przywiązywane).
1.3. Jeżeli zamknięcia przeciwpożarowe muszą pozostać otwarte w trakcie czasu pracy, to
wówczas można używać jedynie urządzeń blokujących dopuszczonych przez nadzór,
które w przypadku pożaru odblokowują się samoczynnie. W każdym razie ww.
zamknięcia muszą być po zakończeniu czasu pracy zamknięte.
1.4. Przez konserwację należy zapewnić ich ciągłą funkcjonalność.
2. Urządzenia elektryczne.
Urządzenia elektryczne powinny być montowane i obsługiwane według uznanych zasad
elektrotechniki tylko przez specjalistów i odpowiednio przeszkolone osoby.
3. Palenie tytoniu i otwarty ogień.
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5.
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3.1. W pomieszczeniach lub obszarach zagrożonych pożarem i/lub eksplozją, jak również
w garażach i warsztatach samochodowych, zabrania się palenia tytoniu oraz używania
ognia lub otwartego płomienia. W pomieszczeniach i obszarach zagrożonych
eksplozją nie wolno także stosować urządzeń i narzędzi powodujących iskrzenie oraz
urządzeń elektrycznych bez zabezpieczenia przeciw eksplozyjnego. W
pomieszczeniach lub obszarach zagrożonych pożarem i/lub eksplozją oraz po
zewnętrznej stronie ich drzwi wejściowych należy umieścić wyraźną informację o
szczególnym zagrożeniu oraz o ww. zakazach.
3.2. Zagrożone pożarem są obszary, w których znajdują się większe ilości palnych
materiałów o stanie skupienia stałym, ciekłym bądź gazowym. Zagrożone eksplozją
są obszary, w których mogą wytworzyć się mieszaniny par, gazów lub pyłu, które w
połączeniu z powietrzem stanowią mieszaninę wybuchową.
3.3. W przypadku miejsc w zakładzie, gdzie istnieje jedynie zagrożenie pożarowe,
dopuszczalne jest wyznaczenie miejsc, w których palenie tytoniu jest dozwolone,
jeżeli miejsce takie, dzięki działaniom podjętym przez zakład, jest w sposób
dostateczny oddzielone od materiałów łatwopalnych i wyraźnie odizolowane. Należy
w takim miejscu ustawić odpowiednią ilość popielnic oraz środków gaśniczych, a
także tablice ostrzegawcze.
Prace z użyciem ognia.
4.1. Prace polegające na spawaniu, cięciu, szlifowaniu oraz nagrzewaniu powinny być
wykonywane tylko przez osoby odpowiednio zaznajomione z ich prowadzeniem. W
pobliżu powinny znajdować się urządzenia gaśnicze, takie jak gaśnice lub wiadra z
wodą, itp.
4.2. Poza stałymi przeznaczonymi do tego celu miejscami pracy, prace te dozwolone są
tylko na podstawie pisemnego zezwolenia kierownictwa zakładu lub osoby przez
kierownictwo upoważnionej (zezwolenie na spawanie). Na zezwoleniu takim należy
podać dane dotyczące podjętych środków zabezpieczających.
Paleniska, urządzenia grzewcze, przewody cieplne, urządzenia suszarnicze.
5.1. Obowiązujące przepisy prawa budowlanego dotyczące budowy palenisk, urządzeń
grzewczych oraz suszarniczych, a także zalecenia dotyczące pomieszczeń grzewczych,
powinny być przestrzegane, podobnie jak wszelkie inne przepisy bezpieczeństwa,
normy i ustalenia. W promieniu 2 m od palenisk oraz urządzeń grzewczych (wraz z
kominem i przewodami pieca) nie mogą znajdować się żadne materiały palne.
Wyjątek stanowią tu urządzenia grzewcze, których temperatura powierzchni lub
temperatura wychodzącego powietrza nie przekracza wartości 120°C. Benzyna, ropa,
spirytus oraz resztki lakieru itp. nie mogą być używane jako materiał opałowy.
Gorący żużel i popiół powinny być składowane w przeznaczonych do tego celu
ognioodpornych odizolowanych dołach lub pomieszczeniach, albo też na wolnym
powietrzu przy zachowaniu bezpiecznej odległości.
Paleniska pomocnicze, elektryczne grzejniki lub kuchenki, jak również grzałki nurkowe
mogą być używane jedynie za zgodą kierownictwa zakładu.
5.2. Przewody cieplne, przy których może dojść do zapłonu materiałów palnych, muszą
zostać zabezpieczone. Zabezpieczenie to może polegać na założeniu izolacji, kratki
ochronnej, fartuchów, itp.
Palne ciała stałe, ciecze oraz gazy.
6.1. W przypadku stosowania lub składowania ciał stałych łatwopalnych, samozapalnych
lub eksplodujących bądź też wydzielających podczas pożaru żrące gazy, jak również
przy obchodzeniu się palnymi cieczami lub gazami, należy przestrzegać specjalnych
obowiązujących w tym zakresie przepisów.
6.2. W pomieszczeniach zakładowych można składować palne ciecze i gazy tylko w
ilościach zapewniających ciągłość pracy (jednak nie więcej niż wynosi dzienne
zapotrzebowanie). Przypadki wyjątkowe uwarunkowane specyfiką zakładu wymagają
specjalnego uzgodnienia.
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6.3. Palne ciecze należy składować w zabezpieczonych beczkach. Nie mogą one być
wylewane do zlewów lub kanałów ściekowych.
7. Materiał opakunkowy.
7.1. W pomieszczeniach pakowni łatwopalny materiał opakunkowy może znajdować się w
niepalnych pojemnikach o szczelnej pokrywie.
7.2. Poza tym materiały opakunkowe należy składować w osobnych ognioodpornych
pomieszczeniach lub na wolnym powietrzu w bezpiecznej odległości.
7.3. Pomieszczenia pakowni i magazynu materiałów opakunkowych nie mogą być
ogrzewane bezpośrednio (np. piecami, promiennikami, grzejnikami opalanymi
olejem, itp.).
8. Odpady.
8.1. Palne odpady powinny być usuwane z pomieszczeń roboczych co najmniej
codziennie lub podczas jednej zmiany. Należy składować je na wolnym powietrzu w
bezpiecznej odległości, względnie w przeciwpożarowych osobnych pomieszczeniach.
8.2. Oleista, natłuszczona lub nasączona palną cieczą wata do czyszczenia, szmatki itp.
powinny być przechowywane jedynie w niepalnych pojemnikach ze szczelną pokrywą,
w żadnym wypadku w odzieży roboczej.
8.3. Popiół z papierosów i inne odpady, które mogą zawierać jeszcze żar powinny być
składowane oddzielnie z innymi palnymi odpadami w odpowiednich popielnikach.
8.4. Kurz (pył) należy usuwać z urządzeń i pomieszczeń roboczych w określonych
odstępach czasu.
9. Urządzenia gaśnicze.
9.1. W każdym zakładzie muszą znajdować się urządzenia gaśnicze, które odpowiadają
specyficznym dla danego zakładu ryzykom. Urządzenia te muszą być okresowo
konserwowane.
9.2. Gaśnice muszą posiadać urzędowe świadectwo dopuszczenia i muszą znajdować się
w dostatecznej liczbie, w widocznych i zawsze łatwo dostępnych miejscach.
9.3. W zakresie użycia sprzętu gaśniczego należy przeszkolić odpowiednią liczbę
personelu zakładu.
9.4. Należy opracować i rozwiesić regulamin ochrony przeciwpożarowej.
9.5. Każde użycie urządzeń gaśniczych powinno być natychmiast zgłaszane kierownictwu
zakładu. Urządzenia gaśnicze muszą być bezzwłocznie przywrócone do stanu
gotowości do działania. Zabronione jest użycie tych urządzeń niezgodnie z ich
przeznaczeniem.
10. Kontrola po zakończeniu pracy.
Po zakończeniu pracy osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo zakładu powinna
skontrolować, czy w pomieszczeniach zakładu nie występują jakiekolwiek zagrożenia.
Należy w szczególności sprawdzić czy:
 wszystkie zamknięcia przeciwpożarowe są zamknięte,
 wszystkie niepotrzebne urządzenia elektryczne są wyłączone,
 w miejscach, gdzie prowadzone były prace naprawcze nie istnieje zagrożenie
pożarowe,
 odpady zostały w odpowiedni sposób usunięte,
 paleniska i urządzenia grzewcze są w odpowiedni sposób zabezpieczone.
Art. 4. Elektroniczny sprzęt przenośny
Elektroniczny sprzęt przenośny używany mobilnie przez Korzystającego/Zastawcę, w
czasie kiedy znajduje się on poza określonymi w umowie ubezpieczenia: siedzibą lub
miejscem używania, może być pozostawiany bez dozoru tylko w przypadku, gdy:
1. będzie się znajdował w pojeździe posiadającym zamknięte nadwozie (tzn. jednolitą twardą
konstrukcję),
2. będzie przechowywany w bagażniku lub w miejscu niewidocznym z zewnątrz pojazdu,
3. podczas postoju nie dłuższym niż 2-godziny na czas nieobecności osoby (osób)
wykonujących transport, pojazd zawierający ubezpieczone mienie będzie każdorazowo
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zamknięty na wszystkie istniejące zamki, będzie miał uruchomione wszystkie istniejące
zabezpieczenia przeciwkradzieżowe oraz będzie miał wszystkie szyby w pozycji
zamkniętej,
przy postoju dłuższym niż 2-godziny pojazd zawierający ubezpieczone mienie będzie się
znajdował na parkingu strzeżonym lub na terenie ogrodzonej i dozorowanej posesji lub w
zamkniętym pomieszczeniu (np. garażu).

Art. 5. Pozostały sprzęt używany mobilnie
Sprzęt używany mobilnie (nie będący elektronicznym sprzętem przenośnym) może być
pozostawiany bez dozoru przez Korzystającego/Zastawcę tylko w przypadku, gdy:
1. Będzie się znajdował w zamkniętym, zgodnie z Art. 8 niniejszego Wyciągu, pomieszczeniu
(np. magazynie, garażu),
2. w przypadku kradzieży ze środka transportu, pojazd posiadać musi zamknięte nadwozie,
mienie przewożone nie jest widoczne z zewnątrz pojazdu, przy postoju dłuższym niż 2
godziny pojazd zawierający ubezpieczone rzeczy musi znajdować się na parkingu
strzeżonym, na terenie ogrodzonej posesji lub zamkniętym pomieszczeniu; pojazd
podczas postoju na czas nieobecności kierowcy powinien być zamknięty na wszystkie
istniejące zamki oraz mieć wszystkie szyby w pozycji zamkniętej.
3. W przypadku maszyn i urządzeń, które z racji swych gabarytów są przechowywane na
zewnątrz budynków oraz poza siedzibą Korzystającego, muszą one znajdować się na
terenie zamkniętym (ogrodzonym ze wszystkich stron), oświetlonym, strzeżonym (fizyczny
dozór świadczony przez osobę wykonującą czynności dozoru zawodowo) lub ogrodzonym
jeżeli pozostawiany sprzęt jest na posesji gdzie ma miejsce zamieszkania posiadający.
Maszyny samobieżne będą każdorazowo zamknięte na wszystkie istniejące zamki, będą
miały uruchomione wszystkie istniejące zabezpieczenia przeciwkradzieżowe oraz będą
miały wszystkie szyby w pozycji zamkniętej, tak, aby uniemożliwić swobodne ich
uruchomienie i/lub otwarcie bez użycia podrobionych kluczy, narzędzi. Dla w/w maszyn w
tym dla wszelkich maszyn wolnobieżnych, których wartość jednostkowa przekracza kwotę
400.000 PLN dodatkowo konieczne jest zainstalowanie systemy GPS.
4. W przypadku rowerów stanowiących przedmiot umowy leasingu lub finansowanych na
podstawie umowy pożyczki:
ochroną ubezpieczeniową od ryzyka kradzieży z włamaniem oraz rabunku, i szkód
powstałych podczas przemieszczania (z włączeniem przemieszczania po drogach
publicznych) objęte są rowery stanowiące przedmiot umowy leasingu lub umowy
pożyczki przy czym:
1) w przypadku kradzieży z włamaniem powstałej wewnątrz budynku, rower znajdował
się w zamkniętym pomieszczeniu do którego dostęp ma wyłącznie Użytkownik
roweru np.:
 piwnica, komórka lokatorska, garaż – zamknięta na co najmniej jeden zamek
wielozastawkowy lub dwa zamki jednozastawkowe lub kłódkę trzpieniową,
 mieszkanie, dom – zamknięty na co najmniej jeden zamek wielozastawkowy lub
dwa zamki jednozastawkowe
2) w przypadku kradzieży z włamaniem powstałej na zewnątrz budynku, rower był
przymocowany do stojaka rowerowego lub innej stałej konstrukcji za pomocą:
 stalowego pałąka typu „U-lock” z zamkiem zabezpieczonym przed
podważaniem. Sam pałąk musi mieć średnicę minimum 12 milimetrów, lub
 łańcuchem lub linką stalową zamykaną na zamek lub kłódkę szeklową.
3) Z zakresu ochrony wyłączone są szkody z tytułu kradzieży zwykłej.
4) W razie wystąpienia szkody z tytułu kradzieży z włamaniem oraz rabunku
Korzystający / Zastawca zobowiązany jest każdorazowo:
 niezwłocznie po stwierdzeniu zaistnienia zdarzenia powiadomić policję,
5) w sytuacji zaistnienia szkody powstałej podczas użytkowania roweru (z włączeniem
przemieszczania po drogach publicznych), Korzystający / Zastawca zobowiązany jest
w zakresie swoich możliwości:
6




niezwłocznie po stwierdzeniu zaistnienia zdarzenia powiadomić odpowiednie
służby np. Policję, Pogotowie ratunkowe,
odnotować dane osób uczestniczących w zdarzeniu, a także dane pojazdów
oraz dane kierujących tymi pojazdami

Art. 6. Maszyny i urządzenia rolnicze
Maszyny i urządzenia rolnicze, które z racji swych gabarytów i/lub innych uwarunkowań są
garażowane lub przechowywane na zewnątrz budynków oraz poza siedzibą
Korzystającego/Zastawcy muszą znajdować się na terenie zamkniętym (ogrodzonym),
strzeżonym i oświetlonym. Maszyny samobieżne będą każdorazowo zamknięte na wszystkie
istniejące zamki, będą miały uruchomione wszystkie istniejące zabezpieczenia
przeciwkradzieżowe oraz będą miały wszystkie szyby w pozycji zamkniętej, tak aby
uniemożliwić swobodne ich uruchomienie i/lub otwarcie bez użycia podrobionych kluczy,
narzędzi lub innych działań noszących znamiona włamania i/lub forsowania zabezpieczeń.
Art. 7. Mienie w transporcie
W przypadku transportu mienia muszą być spełnione następujące warunki:
1. środki transportu dokonujące przewozów posiadają zamkniętą formę karoserii oraz
ubezpieczone mienie jest tak umiejscowione w środku transportu, że nie jest widoczne z
zewnątrz,
2. w przypadku postoju dłuższego niż 2 godz. środek transportu zawierający ubezpieczone
mienie znajduje się na parkingu strzeżonym, na terenie ogrodzonej posesji lub w
zamkniętym pomieszczeniu,
3. środek transportu przewożący ubezpieczone mienie podczas postoju na czas
nieobecności kierowcy jest zamknięty na wszystkie istniejące zamki, ma dosunięte
wszystkie szyby, posiada włączony system alarmowy lub inne posiadane zabezpieczenia
kradzieżowe.
Powyższe warunki określone w pkt. 1) nie dotyczą ładunków ponadgabarytowych, o
specyficznych właściwościach (wielkość, kształt itp.).
Art. 8. Mienie zainstalowane lub znajdujące się w miejscu określonym w umowie ubezpieczenia
(nie dotyczy mienia określonego w Art. 5 i 6 niniejszego Wyciągu):
1. Ubezpieczone mienie powinno znajdować się w budynku o trwałej, na stale osadzonej
konstrukcji, której fundament, ściany, stropy, podłoga, dachy wykonane są z materiałów i
według
technologii
odpowiadających
rodzajowi
obiektu
i
nie
posiadają
niezabezpieczonych otworów, które umożliwiają dostęp do ubezpieczonego mienia bez
włamania.
2. Jeżeli ubezpieczone mienie znajduje się w budynku (pomieszczeniu) połączonym z
budynkiem (pomieszczeniem) nie należącym do Korzystającego/Zastawcy drzwiami,
oknami lub innymi otworami, to otwory te powinny być zabezpieczone co najmniej w
sposób określony w Art. 8 pkt. od 3 do 5 niniejszego Wyciągu (w sposób przewidziany dla
drzwi, okien i innych otworów zewnętrznych).
3. Drzwi zewnętrzne prowadzące do budynku (pomieszczenia), powinny posiadać
odpowiednią konstrukcję oraz pozostawać w należytym stanie technicznym; być tak
skonstruowane, osadzone i zamknięte, aby ich wyłamanie lub wyważenie nie było możliwe
bez użycia siły lub narzędzi, a otwarcie bez użycia podrobionych lub dopasowanych
kluczy.
Jeżeli wewnętrzne przepisy bezpieczeństwa Korzystającego/Zastawcy nie przewidują bardziej skutecznych
zamknięć, wszystkie drzwi zewnętrzne powinny być zamykane na co najmniej dwa różne zamki
wielozapadkowe lub dwie różne kłódki wielozapadkowe zawieszone na oddzielnych skoblach, bądź
zamknięte na jeden zamek wielozapadkowy i jedną kłódkę wielozapadkową. Sztaby, skoble i zawiasy
zewnętrzne są wmurowane w ściany lub przytwierdzone śrubami zaklinowanymi lub zamocowanymi w
inny sposób od wewnątrz budynku (pomieszczenia), w którym znajduje się ubezpieczone mienie.
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W przypadku zabezpieczenia drzwi jednym zamkiem, brak drugiego może być zastąpiony przez
zainstalowanie alarmu lub ustanowienie dozoru w ubezpieczonym obiekcie.
W miejsce drzwi z dwoma różnymi zamkami wielozapadkowymi, mogą być zastosowane drzwi
antywłamaniowe, zamknięte na jeden zamek rozporowy z wielopunktowym ryglowaniem i posiadające
atest.
W przypadku drzwi dwuskrzydłowych, jedno skrzydło musi być dodatkowo unieruchomione przy
pomocy zasuwy z dołu i góry od wewnętrznej strony.
Drzwi oszklone nie mogą być zaopatrzone w zamki (zasuwy), które można otworzyć przez otwór wybity
w szybie bez użycia klucza.
1. Wszystkie okna i inne zewnętrzne otwory oszklone powinny być w należytym stanie technicznym,
właściwie osadzone i zamknięte w sposób stanowiący przeszkodę, której sforsowanie wymaga
użycia narzędzi.
2. Okna i inne zewnętrzne otwory oszklone na parterze i ostatnim piętrze oraz te, do których jest
dostęp z położonych pod nimi, nad nimi lub obok nich przybudówek i tarasów muszą być
okratowane lub w inny sposób zabezpieczone (atestowane / posiadające atest Centralnego
Laboratorium Kryminalistyki i Instytutu Mechaniki Precyzyjnej lub innej tego typu instytucji: żaluzje,
stalowe okiennice, szyby antywłamaniowe klasy P3 lub wyżej), tak by przedostanie się do wnętrza
lokalu nie było możliwe bez uprzedniego ich uszkodzenia przy użyciu narzędzi. Brak w/w
zabezpieczeń może być zastąpiony przez alarm lub ustanowienie dozoru.
3. Klucze zapasowe i oryginalne do budynku (pomieszczeń), w których znajduje się ubezpieczone
mienie, powinny być przechowywane w sposób chroniący je przed kradzieżą i uniemożliwiający
dostęp do nich osobom nieuprawnionym. W razie zgubienia albo zaginięcia kluczy (także
zapasowych) Korzystający/Zastawca obowiązany jest do bezzwłocznej wymiany zamków.
Oświadczam, że zapoznałem się z Wyciągiem z warunków Umowy Generalnej Ubezpieczenia Mienia w
Leasingu / Pożyczki oraz obowiązkami Korzystającego/Zastawcy w zakresie zabezpieczenia mienia,
zobowiązuję się do przestrzegania zapisów w nim zawartych pod rygorem, że ich niewykonanie będzie
skutkować niewłaściwym wykonaniem umowy leasingu. Jestem świadomy, że wszelkie roszczenia w
tym zakresie przechodzą na Allianz z dniem zapłaty odszkodowania.
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