OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MASZYN BUDOWLANYCH
I. Postanowienia ogólne
§1
1. Przez umowę ubezpieczenia, zawartą na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia
maszyn budowlanych, zwanych dalej OWU, Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., zwane dalej
Generali, udziela ochrony ubezpieczeniowej w odniesieniu do maszyn budowlanych 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, uszkodzenie lub utrata mienia.
5. Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlano-montażowe wraz z
powierzchnią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
6. Maszyna budowlana – urządzenie, które posiada własny napęd i jest obsługiwane przez operatora oraz
drobny sprzęt budowlany (narzędzia elektryczne, betonownie, generatory itp.).
7. Kradzież z włamaniem:
1) usiłowanie lub dokonanie zaboru mienia z zamkniętych pomieszczeń, po usunięciu, poprzez
zniszczenie lub uszkodzenie przy użyciu siły lub narzędzi, istniejących zabezpieczeń lub po
otworzeniu wejścia kluczem podrobionym, dopasowanym lub kluczem oryginalnym, zdobytym
przez sprawcę wskutek kradzieży z włamaniem do innego pomieszczenia lub w wyniku rabunku,
2) usiłowanie lub dokonanie zaboru mienia z pomieszczenia, w którym sprawca ukrył się przed jego
zamknięciem, jeżeli Ubezpieczający nie był w stanie przy zachowaniu należytej staranności tego
faktu ujawnić, a sprawca pozostawił w pomieszczeniu ślady, które mogą zostać użyte jako środki
dowodowe,
3) usiłowanie lub dokonanie zaboru mienia znajdującego się poza pomieszczeniem, o ile zostały
spełnione łącznie następujące warunki:
a) mienie przechowywane poza lokalem znajduje się pod stałym nadzorem, na terenie
ogrodzonym parkanem, siatką drucianą lub płotem i oświetlonym w porze nocnej, z
zastrzeżeniem że:
- przez stały nadzór rozumie się całodobowy dozór pełniony przez pracowników
Ubezpieczającego lub pracowników agencji ochrony mienia,
- mienie uważa się za dozorowane pod warunkiem, iż znajduje się pod stałą kontrolą
wzrokową osób dozorujących,
b) wjazd na teren powinien być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający swobodny wyjazd
pojazdem mechanicznym przez osobę nieuprawnioną,
c) w ubezpieczonych maszynach budowlanych nie mogą znajdować się kluczyki od stacyjek
zapłonowych, a wszystkie drzwi powinny być zamknięte na zamek fabryczny. Kluczyki
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powinny być przechowywane w taki sposób, aby dostęp do nich miały tylko osoby
upoważnione. Ponadto wszelkie zainstalowane zabezpieczenia powinny być uruchomione.
Warunkiem odpowiedzialności Generali, za szkody powstałe wskutek kradzieży z włamaniem jest
pozostawienie przez sprawców widocznych śladów włamania, w postaci uszkodzenia istniejących
zabezpieczeń.
Rabunek – zabór ubezpieczonego mienia przy użyciu siły lub groźby jej natychmiastowego użycia
wobec Ubezpieczającego lub osób przez niego zatrudnionych. Rabunek ma miejsce również wtedy, gdy
sprawca, używając siły lub grożąc jej użyciem wobec Ubezpieczającego lub osoby przez niego
zatrudnionej posiadającej klucze, doprowadził ją do ubezpieczonego pomieszczenia i zmusił do jego
otworzenia lub sam je otworzył zrabowanym kluczem.
Franszyza redukcyjna – ustalona w umowie wartość (procentowa lub kwotowa), o jaką zmniejsza się
każdorazowo wypłatę odszkodowania.
Powódź – zalanie terenów w wyniku podniesienia się poziomu wody w korytach wód płynących lub
zbiornikach wód stojących na skutek:
1) nadmiernych opadów atmosferycznych,
2) spływu wód po zboczach lub stokach na terenach górskich i pofałdowanych,
3) topnienia kry lodowej lub tworzenia się zatorów lodowych,
4) sztormu lub podniesienia się poziomu morskich wód przybrzeżnych.
Zalanie:
1) nagromadzenie się lub oddziaływanie wody pochodzącej z opadów atmosferycznych, wody gruntowej
lub wody, która przedostała się na plac budowy w wyniku awarii albo uszkodzenia urządzeń lub budowli
hydrotechnicznych,
2) niekontrolowanego wycieku wody lub pary ze znajdujących się wewnątrz budynku i
zamontowanych na stałe przewodów i urządzeń wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania
lub technologicznych,
3) cofnięcia się wody lub ścieków z publicznych urządzeń kanalizacyjnych,
4) samoczynnego uruchomienia się urządzeń gaśniczych (tryskaczowych) z innych przyczyn niż
wskutek pożaru,
5) nieumyślnego pozostawienia otwartych zaworów w urządzeniach wodno-kanalizacyjnych czasowo
niezasilanych.
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.
Zamieszki – gwałtowne demonstracje lub wrogie akcje skierowane przeciwko władzy, których celem jest
zmiana istniejącego porządku prawnego.
Strajk – przerwa w pracy podjęta przez pracowników w zamiarze wymuszenia spełnienia żądań o
charakterze politycznym, ekonomicznym lub socjalnym.
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).
Polisa – dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia.

III. Przedmiot ubezpieczenia
§3
1. Przedmiotem ubezpieczenia są maszyny budowlane wymienione w polisie, stanowiące własność
Ubezpieczającego lub będące w jego posiadaniu zależnym.
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.
IV. Miejsce ubezpieczenia
§4
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1. Maszyny budowlane są objęte ochroną ubezpieczeniową w miejscu ubezpieczenia.
2. Miejsce ubezpieczenia jest określone w polisie.
3. O ile nie umówiono się inaczej, ochrona ubezpieczeniowa obejmuje terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
oraz państw Unii Europejskiej.
V. Zakres ubezpieczenia
§5
1. Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody w ubezpieczonych maszynach budowlanych 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. Na wniosek Ubezpieczającego, ochrona ubezpieczeniowa
może zostać ustalona w zakresie podstawowym, zgodnie z treścią klauzuli dodatkowej znajdującej się w
załączniku do OWU.
2. Maszyny budowlane, o których mowa w § 3 niniejszych OWU objęte są ochroną ubezpieczeniową pod
warunkiem, że wszystkie testy oraz próby wymagane przepisami lub zaleceniami producenta zostały
zakończone wynikiem pozytywnym.
3. Odpowiedzialność Generali za szkody będące wynikiem kradzieży z włamaniem i dewastacji powstaje
pod warunkiem spełnienia zabezpieczeń przeciwkradzieżowych określonych w § 2 ust 7 niniejszych
OWU.
4. Zakres ubezpieczenia może ulec modyfikacji w celu dostosowania do specyfiki ubezpieczonych maszyn
budowlanych. Modyfikacji dokonuje się poprzez zastosowanie klauzul wybranych dla danej umowy
ubezpieczenia i określonych w polisie, stanowiących integralną część umowy ubezpieczenia.
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 terroryzmu, 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,
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) awarii elektrycznej lub mechanicznej, rozerwania, zepsucia się, zamarznięcia czynnika chłodzącego
lub innego płynu, nieprawidłowego smarowania, braku smaru lub płynu chłodzącego. Jeżeli jednak
w wyniku powyższego zdarzy się wypadek powodujący uszkodzenia w zewnętrznych elementach
maszyny budowlanej, to takie uszkodzenia objęte są ochroną ubezpieczeniową,
6) zdarzenia, za które odpowiada osoba trzecia z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady, występująca w
charakterze dostawcy, wytwórcy, sprzedawcy lub dokonującego naprawy,
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7) działania wirusów komputerowych,
8) zaniechania obowiązkowych okresowych przeglądów konserwacyjnych i remontów,
9) zastosowania części składowej maszyny budowlanej 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 w:
a) materiałach pomocniczych, materiałach roboczych np. płyny eksploatacyjne, odczynniki,
tonery, chłodziwa, środki smarne (z wyjątkiem olejów w transformatorach i wyłącznikach
pełniących rolę izolacyjną), paliwach,
b) wszystkich rodzajach żarówek i lamp, wkładkach topikowych, bezpiecznikach elektrycznych,
odgromnikach,
c) wymienialnych narzędziach np.: wiertłach, formach odlewniczych, nożach, ostrzach,
brzeszczotach pił,
d) częściach, które w wyniku użytkowania lub ich właściwości ulegają przyśpieszonemu zużyciu
np.: taśmy przesyłowe, sita i węże, ogumienie, opaski z tkanin i tworzyw sztucznych, szczotki,
liny, częściach szklanych, porcelanowych i ceramicznych, obudowach i rusztach pieców oraz
palenisk, a także dyszach palników itp.,
3) szkody i zniszczenia powstałe w wyniku wybuchu jakiegokolwiek rodzaju kotła lub naczynia
ciśnieniowego pod wpływem pary lub ciśnienia cieczy oraz powstałe wskutek eksplozji silnika
spalinowego,
4) szkody w pojazdach podlegających rejestracji, chyba że pojazdy te są eksploatowane wyłącznie na
placu budowy,
5) szkody w statkach, łodziach i samolotach,
6) szkody powstałe wskutek częściowego lub całkowitego zatopienia wodami pływów morskich,
7) szkody powstałe podczas transportu, chyba że w klauzuli dodatkowej do polisy postanowiono
inaczej,
8) szkody powstałe w wyniku naturalnego zużycia albo długotrwałej degradacji właściwości
użytkowych maszyn budowlanych, w tym wskutek kawitacji, erozji, korozji, rozszerzenia się
kamienia kotłowego, szlamu i innych osadów, działania środków żrących lub starzenia izolacji,
9) szkody powstałe wskutek kradzieży, z wyjątkiem kradzieży z włamaniem i rabunku w rozumieniu §
2 ust. 7 i 8,
10) straty lub szkody będące bezpośrednim lub pośrednim wynikiem prób, testów lub eksperymentów
przeprowadzonych w nadzwyczajnych dla danej maszyny budowlanej warunkach,
11) szkody powstałe w maszynach budowlanych wykorzystywanych do pracy pod ziemią,
12) szkody spowodowane brakami lub wadami istniejącymi w momencie zawarcia umowy
ubezpieczenia, znane Ubezpieczającemu lub jego przedstawicielom,
13) jakiekolwiek koszty poniesione przez Ubezpieczającego w związku z konserwacją, modernizacją,
remontami lub naprawami gwarancyjnymi przedmiotu ubezpieczenia,
14) szkody pośrednie np.: utracone zyski, kary umowne, odsetki,
15) szkody ujawnione podczas inwentaryzacji oraz polegające na niewyjaśnionym zaginięciu
ubezpieczonych maszyn budowlanych,
16) szkody ujawnione w trakcie przeprowadzania okresowej konserwacji.
VII. Suma ubezpieczenia
§7
1. Określone w polisie dla poszczególnych maszyn budowlanych sumy ubezpieczenia stanowią górną
granicę odpowiedzialności Generali w odniesieniu do każdej z nich.
2. Suma ubezpieczenia dla poszczególnych maszyn budowlanych 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.
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4. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać nowej wartości odtworzeniowej maszyn budowlanych, tj.
wartości równej kosztom ich zastąpienia przez nowe maszyny budowlane 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. 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.
VIII. Składka ubezpieczeniowa
§8
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 maszyn budowlanych 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
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
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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 budowlanej zgodnie z § 7 OWU,
5) okres ubezpieczenia.
3. Ubezpieczający zobowiązany jest dołączyć do wniosku wykaz maszyn budowlanych 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.
§ 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) – 10).
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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.

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
budowlanych, a w szczególności przepisów o budowie i eksploatacji maszyn budowlanych oraz
wewnętrznych instrukcji,
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4) zawiadomić Generali o zawartych w tym czasie innych umowach ubezpieczenia, dotyczących
ubezpieczonych maszyn budowlanych,
5) zawiadomić Generali o każdej zmianie wartości ubezpieczonych maszyn budowlanych,
6) zapewnić przedstawicielom Generali dostęp do ubezpieczonych maszyn budowlanych 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 budowlanych, 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
budowlanych 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,
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 budowlanych, umożliwić wejście na teren i do obiektów, w których zaszła
szkoda oraz zabezpieczenie lub zatrzymanie uszkodzonego mienia,
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) w przypadku szkody spowodowanej kradzieżą z włamaniem lub rabunkiem przedstawić Generali
wykaz skradzionego mienia wraz z numerami ewidencyjnymi i wartościami podpisany przez
Ubezpieczającego,
9) upoważnić Generali, na żądanie Generali, do rozporządzania odzyskami z uszkodzonych maszyn
budowlanych, które z uwagi na rodzaj lub rozmiar uszkodzeń nadają się do dalszego użytku lub
sprzedaży,
10) przedstawić udokumentowany wykaz zniszczonych, uszkodzonych maszyn budowlanych, wraz z
udokumentowanym wyliczeniem poniesionych strat.
2. Zawiadomienie o powstaniu szkody powinno zawierać określenie daty, godziny, okoliczności powstania
oraz przedmiotu szkody.
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§ 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 budowlanych określa się następująco:
1) w przypadku szkody częściowej, jeżeli maszyna budowlana 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 budowlana kwalifikuje się do wymiany – rozmiar
szkody odpowiada jej wartości rzeczywistej bezpośrednio przed wystąpieniem szkody. Przez
wartość rzeczywistą rozumie się nową wartość odtworzeniową maszyny budowlanej 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 budowlanej bezpośrednio przed wystąpieniem szkody, rozmiar szkody określa się według
zasad określonych w ust. 1 pkt 2.
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
Generali nie pokrywa kosztów dodatkowych związanych ze zmianą lub modernizacją ubezpieczonej
maszyny budowlanej 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,
1.
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3.

4.
5.

6.
7.

2) kosztów poniesionych na odkażenie pozostałości po szkodzie, usunięcie zanieczyszczeń środowiska
oraz rekultywacji gruntów.
W granicach sumy ubezpieczenia Generali pokrywa faktycznie poniesione i udokumentowane koszty:
1) związane z akcją ratowniczą ubezpieczonych maszyn budowlanych 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
budowlanych 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 budowlanych,
maksymalnie do 5% ustalonej wysokości szkody objętej zakresem ubezpieczenia.
Wysokość odszkodowania pomniejsza się o wartość pozostałości, które mogą być przeznaczone do
dalszego użytku, przeróbki, naprawy lub sprzedaży,
Od wartości ustalonego odszkodowania potrąca się franszyzę redukcyjną w wysokości określonej w
polisie. W przypadku szkody w więcej niż jednej maszynie budowlanej, na skutek tego samego
zdarzenia, zastosowana zostanie kwota najwyższej franszyzy redukcyjnej spośród określonych dla
wszystkich ubezpieczonych maszyn budowlanych, które zostały zniszczone, uszkodzone wskutek tego
zdarzenia.
Koszt prowizorycznych napraw zwracany jest tylko wtedy, gdy naprawy te stanowią część końcowych
napraw i nie podwyższają całkowitego kosztu naprawy.
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
budowlanej 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
budowlanej 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.
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
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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.
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.
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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./20/8/2007 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 401
Rozszerzenie zakresu umowy ubezpieczenia na szkody powstałe w czasie transportu maszyn
budowlanych
1.

Niniejszą klauzulą rozszerza się zakres pokrycia ubezpieczeniowego o szkody powstałe w czasie
transportu ubezpieczonego mienia samochodem, koleją, samolotem, żeglugą śródlądową na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2.

Z pokrycia ubezpieczeniowego wyłączone są szkody:
1) powstałe wskutek wypadku środka transportowego tj. zdarzenia polegającego na nagłym
działaniu siły mechanicznej w momencie zetknięcia się pojazdu z osobami, przedmiotami,
zwierzętami, a także przewrócenie się, wywrócenie się wykolejenie się, spadnięcie lub zatonięcie
środka transportowego) będącego własnością ubezpieczającego lub znajdującego się w jego
posiadaniu na podstawie tytułu prawnego, jeśli został on spowodowany złym stanem
technicznym tego środka lub stanem nietrzeźwości lub odurzenia narkotycznego kierowcy,
2) powstałe w wyniku niewłaściwego załadowania lub niedostatecznego opakowania
ubezpieczonego mienia.

3. Ubezpieczający zobowiązany jest:
1) w przypadku szkód spowodowanych kradzieżą z włamaniem, rabunkiem dokonanym lub
usiłowaniem rabunku oraz wypadkiem środka transportowego niezwłocznie zawiadomić o tym
zdarzeniu policję.
2) Zażądać od przewoźnika lub spedytora sporządzenia protokółu o stanie przesyłki, zgodnie z
przepisami prawa przewozowego oraz wziąć udział w jego sporządzeniu lub sporządzić komisyjny
protokół szkody uwzględniający wszystkie istotne dla sprawy okoliczności i dowody.
3) Dostarczyć Generali TU S.A. następujące dokumenty /oprócz wymienionych w OWU/: protokół
szkody, o którym mowa w ppkt 2); oryginał listu przewozowego lub innego dokumentu, na
podstawie którego przewóz był dokonywany; kopię zawiadomienia policji.
Klauzula 402
rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej o szkody powstałe podczas poruszania się maszyn
budowlanych po drogach publicznych
1.

2.

3.

Niniejszą klauzulą rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej o szkody powstałe, w
ubezpieczonej maszynie budowlanej, podczas jej samoczynnego poruszania się po drogach
publicznych na terenie RP. W przypadku konieczności przemieszczenia się maszyny na większą
odległość ochrona ubezpieczeniowa może zostać udzielona w przypadku załączenia do polisy
klauzuli 401 w określonym w niej zakresie.
Z zakresu ochrony wyłączone są szkody powstałe:
a. W pojazdach mechanicznych i środkach transportu podlegających obowiązkowi rejestracji.
b. Wskutek wypadku ubezpieczonej maszyny tj. zdarzenia polegającego na nagłym działaniu
siły mechanicznej w momencie zetknięcia się maszyny z osobami, przedmiotami,
zwierzętami, a także przewrócenia się, wywrócenia, wykolejenia lub spadnięcia, jeżeli został
spowodowany złym stanem technicznym maszyny lub stanem nietrzeźwości lub odurzenia
narkotycznego kierującej nią osoby.
c. Podczas kierowania maszyną przez osobę nieposiadającą do tego ważnych uprawnień.
W przypadku wystąpienia szkody objętej ochroną ubezpieczeniową na podstawie niniejszej
klauzuli Ubezpieczający zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym policję oraz
dostarczyć do Generali kopię zawiadomienia.

Klauzula ubezpieczenia w zakresie podstawowym
1.

Niniejszą klauzula ogranicza się zakres pokrycia ubezpieczeniowego do szkód powstałych wskutek:
1) pożaru,
2) uderzenia pioruna,
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3) wybuchu fizycznego,
4) upadku statku powietrznego.
2.

Przez użyte w niniejszej klauzuli określenia należy rozumieć:
1) pożar - działanie ognia, który przedostał się poza palenisko lub powstał bez paleniska i
rozprzestrzenił się o własnej sile
2) uderzenie pioruna - bezpośrednie oddziaływanie siły i temperatury pochodzących z wyładowania
atmosferycznego (pioruna) na ubezpieczone mienie lub bezpośredni, natychmiastowy skutek
takiego wyładowania, z wyłączeniem jego pośrednich skutków, w tym szkód spowodowanych
zjawiskiem indukcji elektromagnetycznej lub przepięciem prądu,
3) wybuch - gwałtowna zmiana stanu równowagi układu z jednoczesnym wyzwoleniem się gazów,
pyłów lub par; Wybuch zbiornika lub naczyń ciśnieniowych ma miejsce w razie rozerwania jego
ścianek w stopniu powodującym gwałtowne wyrównanie różnicy ciśnień pomiędzy wnętrzem
zbiornika a jego otoczeniem. Do wybuchu zalicza się również implozję (szkody powstałe w
wyniku podciśnienia), polegającą na uszkodzeniu ciśnieniem zewnętrznym zbiornika lub aparatu
próżniowego,
4) upadek statku powietrznego - katastrofa albo przymusowe lądowanie statku powietrznego lub
innego obiektu latającego, a także upadek jego części lub przewożonego ładunku
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