
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia maszyn
od uszkodzeń („OWU”) Polski Związek Motorowy Towarzystwo
Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group zwane dalej PZM TU,
zawiera umowy ubezpieczenia („umowa”) z osobami fizycznymi, osobami
prawnymi i jednostkami organizacyjnymi nie będącymi osobami prawnymi,
zwanymi dalej Ubezpieczającymi.
2. Umowa może zostać zawarta na cudzy rachunek.

§ 2. DEFINICJE
Użyte w OWU definicje (w porządku alfabetycznym) oznaczają:
1) AKTY TERRORU – wszelkie działania z użyciem siły, przemocy lub
groźby użycia przemocy przez osobę lub grupę osób działających
samodzielnie lub na rzecz bądź z ramienia jakiejkolwiek organizacji bądź
rządu w celach politycznych, ekonomicznych, religijnych, ideologicznych
lub podobnych włączając zamiar wywarcia wpływu na rząd bądź zas-
traszenia społeczeństwa,
2) CYKLON – potężny szybko poruszający się wir powietrzny, w
którym ciśnienie maleje ku środkowi, powstający zwykle na głównych
frontach atmosferycznych oddzielających masy powietrza ciepłego od
mas powietrza chłodnego,
2) DEPRECJACJA – obniżenie wartości przedmiotu ubezpieczenia,
3) EROZJA – powierzchniowe niszczenie metali powodowane przez
oddziaływania mechaniczne, np. tarcie, uderzenia,
4) FRANSZYZA REDUKCYJNA – ustalona w umowie ubezpieczenia
kwota, pomniejszająca łączne odszkodowanie za jedną i wszystkie
szkody w ubezpieczonych maszynach (urządzeniach) wynikłe z jednego
zdarzenia; w odniesieniu do ryzyk dodatkowych uwzględnionych w
klauzulach stosuje się oddzielne franszyzy redukcyjne,
5) HURAGAN – działanie wiatru o prędkości nie mniejszej niż 24,5 m/s,
potwierdzone przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
(IMiGW); w przypadku braku stacji pomiarowej w miejscu szkody, należy
brać pod uwagę stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich powstania,
świadczące wyraźnie o działaniu huraganu,
6) KATASTROFA BUDOWLANA – nie zamierzone, gwałtowne
zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstruk-
cyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących,
ścianek szczelnych i obudowy wykopu (nie jest katastrofą budowlaną:
uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego
się do naprawy lub wymiany; uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń
budowlanych związanych z budynkami; awaria instalacji),
7) KATASTROFA NATURALNA – zdarzenie spowodowane
działaniem sił natury,
8) KAWITACJA – powstawanie w przepływającej cieczy pęcherzyków
wypełnionych gazem lub parą, wskutek miejscowego obniżenia się
ciśnienia w miejscach znacznego wzrostu prędkości przepływu,
powodujące niszczenie stykających się z cieczą elementów konstrukcji,
9) KOROZJA – proces niszczenia metali lub ich stopów w wyniku
reakcji chemicznych lub elektrochemicznych, przebiegających podczas
zetknięcia z otaczającym je środowiskiem gazowym lub ciekłym,
10) KRADZIEŻ Z WŁAMANIEM – dokonanie albo usiłowanie zaboru
przedmiotu ubezpieczenia:
a) po uprzednim usunięciu siłą zabezpieczenia lub otworzeniu wejścia
do pomieszczenia, w którym przedmiot ubezpieczenia znajduje się, przy
użyciu narzędzi, albo podrobionego lub dopasowanego klucza, bądź

klucza oryginalnego, w którego posiadanie sprawca wszedł wskutek
włamania do innego pomieszczenia lub w wyniku rabunku;
b) przez sprawcę, który ukrył się w pomieszczeniu przed jego zamknięciem,
jeśli pozostawił ślady mogące służyć jako dowód jego potajemnego ukrycia,
11) LAWINA – gwałtowne zsuwanie lub staczanie się mas śniegu, lodu
lub kamieni ze stoków górskich,
12) OSUWANIE SIĘ ZIEMI – nie spowodowane działalnością ludzką
usuwanie się ziemi na stokach,
13) POWÓDŹ – zalanie terenu w wyniku podniesienia się wód
w korytach wód płynących lub stojących wskutek:
a) opadów atmosferycznych;
b) spływu wód po zboczach;
c) topnienia kry lodowej;
d) tworzenia się zatorów lodowych;
e) piętrzenia się wód spowodowanego oddziaływaniem silnego wiatru,
14) POŻAR – ogień, który powstał bez przeznaczonego do tego celu
paleniska lub przedostał się poza palenisko i rozprzestrzenił się o własnej
sile,
15) RABUNEK – zabór mienia przy użyciu lub groźbie natychmias-
towego użycia przemocy fizycznej na osobie albo doprowadzeniu jej do
stanu nieprzytomności, bezbronności lub bezsilności,
16) SZKODA – strata materialna wynikająca z utraty, uszkodzenia,
zniszczenia lub ubytku wartości ubezpieczonych maszyn (urządzeń),
która powstała w wyniku i w czasie zajścia zdarzenia objętego umową
ubezpieczenia,
17) TĄPNIĘCIE – pękanie skał, spowodowane naruszeniem równowagi
sił w górotworze przez ruchy tektoniczne lub wskutek eksploatacji złóż,
18) TEREN BUDOWY – przestrzeń, w której prowadzone są roboty
budowlane (w tym także prace polegające na przebudowie, montażu,
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego) wraz z przestrzenią zaj-
mowaną przez urządzenia zaplecza budowy,
19) UDERZENIE PIORUNA – bezpośrednie odprowadzenie ładunku
elektrycznego z atmosfery do ziemi przez ubezpieczone maszyny
(urządzenia),
20) UDERZENIE POJAZDU – uszkodzenie bądź zniszczenie przed-
miotu ubezpieczenia spowodowane bezpośrednim uderzeniem pojazdu
mechanicznego,
21) UDERZENIE STATKU – uszkodzenie bądź zniszczenie przedmiotu
ubezpieczenia spowodowane bezpośrednim uderzeniem statku lub
innego obiektu pływającego,
22) UPADEK STATKU POWIETRZNEGO – katastrofa, bądź
przymusowe lądowanie samolotu silnikowego lub innego obiektu
latającego, a także upadek jego części lub przewożonego ładunku,
23) WARTOŚĆ ODTWORZENIOWA (NOWA) – wartość
odpowiadająca kosztom wymiany ubezpieczonych maszyn (urządzeń)
na nowe tego samego rodzaju, typu, mocy lub wydajności, z uwzględ-
nieniem kosztów transportu, montażu, opłat celnych, podatków (jeżeli
mają zastosowanie przy ustalaniu sumy ubezpieczenia),
24) WARTOŚĆ RZECZYWISTA – wartość odtworzeniowa (nowa)
pomniejszona o stopień zużycia technicznego maszyny (urządzenia),
25) WYBUCH CHEMICZNY – bardzo szybko przebiegająca reakcja
chemiczna określonych związków chemicznych lub mieszanin, której
towarzyszy powstawanie dużej ilości produktów gazowych, detonacja,
gwałtowny wzrost temperatury i ciśnienia, powodująca kruszenie,
rozpad materiałów znajdujących się wokoło źródła tej reakcji,

1/6

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MASZYN OD USZKODZEŃ

Polski Związek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
KRS 73432, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa
NIP 526 24 13 450, Kapitał zakładowy: 96.000.100,00 zł - opłacony w całości Infolinia: 0801 080 600, 022 / 212 20 50



26) WYBUCH FIZYCZNY – gwałtowne wyrównanie różnicy ciśnień
między wnętrzem zbiornika lub naczynia a jego otoczeniem, powodujące
rozerwanie jego ścianek, nie spowodowane reakcją chemiczną,
27) WANDALIZM – rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie maszyn
(urządzeń) przez osobę trzecią,
28) ZWARCIE – zetknięcie dwóch punktów obwodu elektrycznego
o różnych potencjałach, powodujące przepływ bardzo silnego prądu,
grożące lub skutkujące uszkodzeniem układu elektrycznego.

§ 3. PRZEDMIOT I MIEJSCE UBEZPIECZENIA
1. Przedmiotem ubezpieczenia są wymienione w umowie maszyny
(urządzenia) eksploatowane w ramach prowadzonej przez
Ubezpieczającego działalności gospodarczej.
2. Ochroną ubezpieczeniową objęte są maszyny (urządzenia) po
zakończonych z wynikiem pozytywnym próbach eksploatacyjnych,
zainstalowane na stanowiskach pracy oraz eksploatowane zgodnie z ich
przeznaczeniem.
3. Maszyny (urządzenia) wymienione w umowie ubezpieczenia objęte są
ochroną ubezpieczeniową w miejscu określonym w umowie podczas:
1) eksploatacji,
2) przestoju,
3) konserwacji,
4) czyszczenia,
5) naprawy,
6) remontu,
7) demontażu i ponownego montażu w celu wykonania w/w czynności,
8) transportu związanego z w/w czynnościami w miejscu ubezpieczenia.
4. Maszyny (urządzenia) objęte są ochroną ubezpieczeniową na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej w miejscu określonym w umowie ubezpieczenia.

§ 4. ZAKRES UBEZPIECZENIA
1. Wymienione w umowie maszyny (urządzenia) objęte są ochroną
ubezpieczeniową od wszelkich nagłych i nieprzewidzianych zdarzeń
powstałych niezależnie od woli Ubezpieczającego, o ile ich przyczyny nie
zostały wyłączone w OWU oraz postanowieniach dodatkowych (np.
aneksach lub klauzulach).
2. Z uwzględnieniem postanowień ust. 1. ubezpieczeniem objęte są
w szczególności szkody powstałe wskutek:
1) błędów projektowych, konstrukcyjnych, wadliwego wykonania przez
producenta lub zastosowania wadliwego materiału, z którego wykonana
jest maszyna (urządzenie),
2) błędów popełnionych podczas montażu maszyn (urządzeń),
3) braku doświadczenia w obsłudze,
4) rozerwania spowodowanego działaniem sił odśrodkowych,
5) niedoboru wody w kotłach,
6) nadmiernego ciśnienia lub temperatury wewnątrz maszyny
(urządzenia),
7) zwarcia,
8) dostania się ciała obcego,
9) niezadziałania lub wadliwego działania urządzeń sygnalizacyjnych,
pomiarowych,
10) wandalizmu.

§ 5. WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
1. PZM TU wolne jest od odpowiedzialności, jeżeli Ubezpieczający albo
osoba, z którą Ubezpieczający pozostaje we wspólnym gospodarstwie
domowym, wyrządziła szkodę umyślnie. Jeśli szkoda powstała wskutek
rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego, PZM TU wolne jest

od odpowiedzialności, chyba że zapłata odszkodowania odpowiada
w danych okolicznościach względom słuszności.
2. W razie zawarcia umowy na cudzy rachunek zasady określone w ust. 1
stosuje się odpowiednio do Ubezpieczonego.
3. Ponadto zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje:
1) szkód w częściach wymiennych maszyn (urządzeń) takich jak:
matryce, formy, stemple, narzędzia do obróbki skrawaniem, wiertła,
ostrza, elektrody, cylindry,
2) szkód w częściach maszyn (urządzeń) narażonych na szybkie zużycie
lub deprecjację, takich jak: wykładziny, powłoki ogniotrwałe lub
antykorozyjne, dysze palników, młoty kruszące, części ze szkła,
porcelany, ceramiki lub gumy, pasy, liny, druty, łańcuchy, szczotki, kable,
sita, węże, opony gumowe, akumulatory, lampy,
3) szkód w materiałach eksploatacyjnych takich jak: smary, paliwa,
katalizatory,
4) szkód spowodowanych przez:
a) pożar, bezpośrednie uderzenie pioruna, gaszenie pożaru lub następujące
po nim wyburzenie bądź rozbiórkę, powódź, zalanie, trzęsienie ziemi,
osiadanie, tąpnięcie, osuwanie się ziemi, lawinę, huragan, cyklon, wybuch
wulkanu lub inne katastrofy naturalne,
b) katastrofę budowlaną, zawalenie się budynku,
c) kradzież, kradzież z włamaniem, rabunek (lub próby kradzieży,
kradzieży z włamaniem, rabunku),
d) upadek pojazdu powietrznego lub przedmioty upuszczone z niego,
uderzenie pojazdu lądowego lub statku wodnego,
e) wybuch chemiczny (z wyłączeniem wybuchów w kotłach
spowodowanych ciśnieniem gazu, pary lub cieczy – wybuch fizyczny),
5) szkód, za które ponosi odpowiedzialność w oparciu o obowiązujące
prawo bądź zgodnie z zawartą odrębną umową producent, dostawca,
wykonawca lub wykonujący naprawy, o ile ich odpowiedzialność w tym
zakresie można ustalić,
6) szkód w pojazdach podlegających rejestracji, chyba że pojazdy te są
eksploatowane wyłącznie na terenie budowy – w miejscu ubezpieczenia,
7) szkód w statkach powietrznych, statkach lub innych obiektach
pływających,
8) szkód powstałych w ubezpieczonych przedmiotach w czasie ich
transportu lub przemieszczania poza miejsce objęte ubezpieczeniem,
o ile strony nie umówiły się inaczej,
9) szkód będących następstwem nie przeprowadzenia zabiegów
konserwacyjno-remontowych wymaganych przez obowiązujące
przepisy lub zalecenia producentów,
10) szkód powstałych w czasie przeprowadzania wszelkiego rodzaju
prób lub testów ubezpieczonych maszyn (urządzeń),
11) szkód powstałych w czasie użytkowania ubezpieczonych maszyn
(urządzeń) w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem,
12) szkód w maszynach (urządzeniach) eksploatowanych pod ziemią,
13) szkód w urządzeniach wiertniczych do odwiertów ropo-
i gazonośnych lub geotermicznych oraz wiertniach i sprzęcie
wiertniczym do wiercenia studni wodnych,
14) szkód spowodowanych przez wady lub defekty istniejące w chwili
rozpoczęcia umowy ubezpieczenia, o których wiedział Ubezpieczający
lub jego przedstawiciele, niezależnie od tego czy o takich wadach lub
defektach wiedziało PZM TU,
15) wszelkich następstw wojny, inwazji, wrogich działań obcego państwa,
działania o charakterze wojennym (niezależnie od tego, czy wojna
została wypowiedziana, czy nie), wojny domowej, rebelii, rewolucji,
powstania, rozruchów, strajku, lokautu, aktów sabotażu, zamieszek
wewnętrznych, wojskowego lub cywilnego zamachu stanu, zorgani-
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zowanych działań lub działań w złym zamiarze osób działających w imieniu
lub w powiązaniu z organizacjami politycznymi, spisku, konfiskaty,
rekwizycji, zajęcia, zniszczenia lub uszkodzenia z nakazu organów
sprawujących władzę,
16) szkód powstałych w związku z aktami terroru,
17) wszelkich następstw reakcji jądrowej, promieniowania jądrowego
lub skażenia promieniotwórczego,
18) szkód będących bezpośrednimi następstwami ciągłej eksploatacji
(spowodowane np. normalnym zużyciem, kawitacją, erozją, korozją,
rdzą, kamieniem kotłowym),
19) szkód ujawnionych w trakcie przeprowadzania inwentaryzacji lub
okresowej konserwacji,
20) jakichkolwiek szkód lub zobowiązań następczych polegających na
utracie zysku oraz innych stratach finansowych lub płatnościach ponad
odszkodowania za szkody rzeczowe przewidziane niniejszą umową,
21) szkód, w maszynach (urządzeniach) wykorzystywanych na terenie
budowy, spowodowanych awarią elektryczną lub mechaniczną, zepsuciem,
zamarznięciem chłodziwa lub innego medium, wadliwym smarowaniem,
brakiem oleju lub chłodziwa; jeżeli jednak w wyniku takiego uszkodzenia
nastąpią szkody w innych ubezpieczonych maszynach (urządzeniach),
to szkody te podlegają odszkodowaniu,
22) szkód, w maszynach (urządzeniach) wykorzystywanych na terenie
budowy, spowodowanych przez eksplozję kotła lub naczynia
ciśnieniowego pod wpływem pary lub ciśnienia cieczy, albo eksplozję
silnika spalinowego.
4. W przypadku procesów sądowych lub innych postępowań,
w odniesieniu do których PZM TU utrzymuje, że ze względu
na wyłączenia określone w ust. 3 pkt. 15 i 16 dana szkoda nie jest
objęta zakresem niniejszego ubezpieczenia, obowiązek udowodnienia,
że ta szkoda jest objęta zakresem niniejszego ubezpieczenia spoczywa
na Ubezpieczającym.

§ 6. SUMA UBEZPIECZENIA
1. Suma ubezpieczenia ustalona przez Ubezpieczającego i wskazana
w polisie stanowi górną granicę odpowiedzialności PZM TU za szkodę.
2. Suma ubezpieczenia maszyn (urządzeń) zgłoszonych do ubezpieczenia
winna odpowiadać wartości odtworzeniowej (nowej) bez uwzględnienia
podlegającego odliczeniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
podatku od towarów i usług (VAT), o ile strony nie umówiły się inaczej.

§ 7. SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA
1. Wysokość składki ustalana jest na podstawie taryfy stawek obowiązującej
w dniu zawarcia umowy lub w szczególnych wypadkach na podstawie
indywidualnej oceny ryzyka, z uwzględnieniem rodzaju prowadzonej
działalności oraz mienia podlegającego ubezpieczeniu, długości okresu
ubezpieczenia, zakresu ubezpieczenia, wysokości zastosowanej
franszyzy redukcyjnej oraz sumy ubezpieczenia, rodzaju zastosowanych
zabezpieczeń, dotychczasowego przebiegu ubezpieczenia oraz formy
płatności składki.
2. Składka opłacana jest jednorazowo jednocześnie z zawarciem umowy,
chyba że w polisie określono inny sposób i termin opłacenia składki.
3. Na wniosek Ubezpieczającego płatność składki może zostać rozłożona
na raty. Terminy płatności i wysokość rat określone są w polisie.
4. Jeżeli zapłata dokonywana jest w formie przelewu bankowego
lub przekazu pocztowego, składkę uznaje się za zapłaconą z chwilą
wpływu na rachunek PZM TU.

§ 8. ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA
1. Umowa zawierana jest na podstawie wniosku o ubezpieczenie,
stanowiącego jej integralną część.
2. PZM TU może zwrócić się do Ubezpieczającego o dodatkowe
informacje, uzależniając zawarcie umowy od ich dostarczenia oraz treści.
3. Umowę zawiera się na 365 dni („okres roczny”), o ile nie umówiono
się inaczej.
4. Zawarcie umowy PZM TU potwierdza polisą.

§ 9. POCZĄTEK I KONIEC ODPOWIEDZIALNOŚCI
1. Odpowiedzialność PZM TU rozpoczyna się od dnia następującego
po zawarciu umowy, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego
po zapłaceniu składki lub jej pierwszej raty, o ile strony nie umówiły się
inaczej.
2. W przypadku nie dokonania wpłaty składki lub jej pierwszej raty
w oznaczonym terminie, PZM TU może wypowiedzieć umowę
ze skutkiem natychmiastowym i żądać zapłaty składki za okres, przez
który ponosiła odpowiedzialność. W braku wypowiedzenia umowy
wygasa ona z końcem okresu, za który przypadała nie zapłacona składka.
3. Jeżeli Ubezpieczający nie zapłacił w terminie wymagalnej kolejnej raty
składki, PZM TU wezwie Ubezpieczającego na piśmie do jej zapłaty,
w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem ustania
odpowiedzialności z umowy ubezpieczenia. Jeżeli pomimo otrzymanego
wezwania do zapłaty wymagalnej raty składki Ubezpieczający nie dokona
jej zapłaty, odpowiedzialność PZM TU ustaje, a umowa ulega rozwiązaniu
z końcem okresu za który przypadała zapłacona rata składki.
4. Odpowiedzialność PZM TU kończy się z chwilą:
1) zakończenia okresu ubezpieczenia,
2) końca okresu, za który przypadała zapłacona rata składki, o którym
mowa w ust. 3 powyżej,
3) odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania,
4) wypłaty odszkodowania lub odszkodowań w łącznej wysokości
równej sumie ubezpieczenia, z zastrzeżeniem § 13 ust. 11.
5. W przypadku zbycia przedmiotu ubezpieczenia na inną osobę, prawa
z umowy przysługujące zbywcy przedmiotu ubezpieczenia przechodzą
na nabywcę pod warunkiem, że nabywca uzyska pisemną zgodę
PZM TU na przejęcie tych praw. W przypadku wyrażenia zgody przez
PZM TU na przejęcie praw z umowy, na nabywcę przechodzą także
obowiązki z umowy obciążające zbywcę. Nabywca zobowiązany jest
powiadomić PZM TU o nabyciu przedmiotu ubezpieczenia w terminie 3
dni od daty zdarzenia powodującego zbycie przedmiotu ubezpieczenia.
6. Jeżeli nabywca nie zawiadomił PZM TU o fakcie nabycia przedmiotu
ubezpieczenia w terminie określonym w ust. 5, umowę w stosunku do
tego przedmiotu uważa się za wygasłą z chwilą jego przejścia na nabywcę.

§ 10. ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ROZWIĄZANIE UMOWY
1. Jeżeli umowa jest zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy,
Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy, w terminie 30 dni,
a w przypadku gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą, w terminie 7 dni,
od dnia jej zawarcia.
2. Odstąpienie od umowy nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku
zapłacenia składki za okres, w którym PZM TU ponosiło odpowiedzialność.
3. Umowa może być rozwiązana w drodze pisemnego wypowiedzenia
przez PZM TU ze skutkiem natychmiastowym:
1) w razie stwierdzenia rażących zaniedbań w zabezpieczeniu
przedmiotu ubezpieczenia,
2) w razie stwierdzenia, że Ubezpieczający lub jego przedstawiciel zataił
przed PZM TU informacje, o które PZM TU zapytywało przed
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zawarciem umowy,
3) w razie stwierdzenia, że Ubezpieczony zataił przed PZM TU
informacje, o które PZM TU zapytywało przed zawarciem umowy,
chyba że Ubezpieczony nie wiedział o zawarciu umowy.
4. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia przez
którąkolwiek ze stron, składka za niewykorzystany okres ubezpieczenia
podlega zwrotowi.
5. Wysokość należnej do zwrotu składki ustala się w kwocie wyliczonej
proporcjonalnie do długości niewykorzystanego okresu ubezpieczenia,
przy czym każdy rozpoczęty dzień ubezpieczenia traktuje się jako pełny.
6. Składka za niewykorzystany okres ubezpieczenia nie podlega
zwrotowi, jeżeli:
1) PZM TU wypłaciło, przed datą rozwiązania umowy, odszkodowanie
lub odszkodowania w wysokości równej sumie ubezpieczenia,
2) PZM TU jest zobowiązane do wypłaty, z tytułu wypadku zaszłego
przed datą rozwiązania umowy, odszkodowania w wysokości równej
sumie ubezpieczenia lub wypłata odszkodowania spowoduje wyczer-
panie (konsumpcję) sumy ubezpieczenia,
3) PZM TU jest zobowiązane do wypłaty, z tytułu wypadku zaszłego
przed datą rozwiązania umowy, odszkodowania w wysokości
odpowiadającej pełnej wartości przedmiotu ubezpieczenia.

§ 11. OBOWIĄZKI UBEZPIECZAJĄCEGO
1. Ubezpieczający zobowiązany jest podać do wiadomości PZM TU
zgodnie z prawdą i jego najlepszą wiedzą wszystkie znane sobie
okoliczności dotyczące przedmiotu ubezpieczenia, o które PZM TU
zapytywało w formularzu lub innych pismach przed zawarciem umowy.
Jeżeli Ubezpieczający zawiera umowę przez przedstawiciela, obowiązek
ten ciąży również na przedstawicielu i obejmuje ponadto okoliczności
jemu znane.
2. W czasie trwania umowy Ubezpieczający zobowiązany jest do
pisemnego zawiadamiania PZM TU o wszelkich zmianach okoliczności
wymienionych w ust. 1, po otrzymaniu o nich wiadomości.
3. PZM TU nie ponosi odpowiedzialności za skutki okoliczności, które
z naruszeniem ustępów poprzedzających nie zostały podane do jego
wiadomości. Jeżeli do naruszenia ustępów poprzedzających 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.
4. Jeżeli umowę zawarto na cudzy rachunek obowiązki określone
w ust. 1–3 powyżej spoczywają także na Ubezpieczonym, chyba że nie
wiedział o zawarciu umowy na jego rachunek.
5. Ponadto w czasie trwania umowy Ubezpieczający, a także
Ubezpieczony jeśli wiedział, że umowę zawarto na jego rachunek,
zobowiązany jest do:
1) przestrzegania wszelkich przepisów dotyczących przedmiotu
ubezpieczenia, a w szczególności przepisów prawa budowlanego,
ochrony przeciwpożarowej, przepisów Państwowej Inspekcji Pracy,
przepisów o budowie i eksploatacji urządzeń technicznych oraz zaleceń
producenta w zakresie montażu, warunków eksploatacji i sposobu
użytkowania maszyn i urządzeń objętych umową, jak również wykonywania
dozoru technicznego nad ubezpieczonym mieniem,
2) przestrzegania uzgodnionych z PZM TU zaleceń dodatkowych oraz
terminów ich realizacji, które były warunkiem zawarcia lub kontynuacji
umowy – w szczególności usunięcia zagrożeń będących przyczyną
powstałej w okresie wcześniejszym szkody,
3) zapewnienia prawidłowego utrzymania, konserwacji i eksploatacji
przedmiotu ubezpieczenia,

4) prowadzenia ewidencji ubezpieczonych maszyn (urządzeń) zgodnie z
aktualnymi przepisami, w sposób umożliwiający w razie powstania
szkody na bezsporne odtworzenie wartości przedmiotu ubezpieczenia;
dowody ewidencji dotyczące ubezpieczonego mienia powinny być
zabezpieczone w skuteczny sposób przed zniszczeniem, zaginięciem lub
kradzieżą,
5) umożliwienia dostępu do przedmiotu ubezpieczenia osobie
upoważnionej przez PZM TU w celu dokonania oceny ryzyka.
6. W przypadku zajścia wypadku objętego umową Ubezpieczający,
a także Ubezpieczony jeśli wiedział, że umowę zawarto na jego
rachunek, zobowiązany jest do:
1) użycia dostępnych mu środków w celu ratowania przedmiotu
ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów,
2) niezwłocznego powiadomienia Policji o wypadku, o ile zaistniały
okoliczności wymagające podjęcia czynności dochodzeniowych,
3) niezwłocznego powiadomienia PZM TU o wypadku, nie później jednak
niż w ciągu 3 dni roboczych od daty powstania szkody lub uzyskania
o niej informacji,
4) niedokonywania, ani niedopuszczania do dokonania żadnych zmian
w przedmiocie ubezpieczenia przed przeprowadzeniem oględzin przez
osobę upoważnioną przez PZM TU, chyba że:
a) zmiana jest niezbędna w celu zabezpieczenia przedmiotu
ubezpieczenia po szkodzie albo zmniejszenia jej rozmiaru;
b) oględziny nie zostały dokonane w ciągu 5 dni roboczych od daty
powiadomienia o wypadku,
5) umożliwienia dostępu do przedmiotu ubezpieczenia osobie
upoważnionej przez PZM TU w celu przeprowadzenia likwidacji szkody,
6) przedłożenia PZM TU rachunku poniesionych strat oraz umożliwienia
PZM TU dokonania wszelkich ustaleń dotyczących przyczyny i rozmiaru
szkody, jak również udostępnienia dokumentacji księgowej i innych
dowodów, niezbędnych do ustalenia okoliczności powstania szkody,
zasadności i wysokości roszczenia oraz udzielenia w tym celu wszelkiej
pomocy i wyjaśnień.
7. PZM TU uprawnione jest do zmniejszenia odpowiednio wysokości
odszkodowania, jeżeli Ubezpieczający lub Ubezpieczony (jeśli wiedział
o zawarciu umowy na jego rachunek) umyślnie lub wskutek rażącego
niedbalstwa nie zawiadomił PZM TU o zajściu wypadku w terminie
określonym w ust. 6 pkt. 3, o ile naruszenie tego obowiązku przyczyniło
się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło PZM TU ustalenie
okoliczności i skutków wypadku.
8. PZM TU wolne jest od odpowiedzialności, jeżeli Ubezpieczający
lub Ubezpieczony (jeśli wiedział o zawarciu umowy na jego rachunek)
umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, pomimo ciążącego na nim
obowiązku nie zastosował środków określonych w ust. 6 pkt. 1,
a szkoda powstała wskutek niewykonania powyższego obowiązku.

§ 12. USTALENIE WYSOKOŚCI ODSZKODOWANIA
1. Wysokość odszkodowania określa się w granicach sum ubezpieczenia
określonych w umowie dla każdej maszyny (urządzenia) oddzielnie,
według ceny zakupu lub naprawy maszyn (urządzeń) tego samego rodzaju,
typu, mocy lub wydajności z uwzględnieniem kosztów transportu,
montażu, opłat celnych, podatków (jeżeli mają zastosowanie przy ustalaniu
sumy ubezpieczenia).
2. PZM TU wypłaci należne odszkodowanie:
1) w przypadku szkody całkowitej – według wartości rzeczywistej (tzn.
po potrąceniu faktycznego stopnia zużycia technicznego) maszyny
(urządzenia) z okresu bezpośrednio poprzedzającego powstanie szkody,
2) w przypadku szkody częściowej – na podstawie udokumentowanych
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rachunkami faktycznie poniesionych kosztów naprawy w celu
przywrócenia uszkodzonej maszynie (urządzeniu) stanu z okresu
bezpośrednio poprzedzającego powstanie szkody, bez potrąceń z tytułu
zużycia wymienionych części; jeżeli naprawy dokonano w warsztacie
będącym własnością Ubezpieczającego, PZM TU zapłaci koszt materiału
i płac, poniesiony na naprawę oraz uzasadniony narzut procentowy
na pokrycie kosztów ogólnych.
3. W przypadku napraw, których koszt jest równy bądź wyższy od sum
ubezpieczenia zadeklarowanych w umowie dla poszczególnych maszyn
(urządzeń), PZM TU wypłaci należne odszkodowanie zgodnie
z postanowieniami ust. 2. pkt. 1.
4. Jeżeli sumy ubezpieczenia dla poszczególnych maszyn (urządzeń)
wymienionych w umowie są niższe o ponad 15% od ich wartości w dniu
szkody (niedoubezpieczenie), wysokość odszkodowania ulega
zmniejszeniu w takiej proporcji, w jakiej sumy ubezpieczenia tych
maszyn (urządzeń) pozostają do ich wartości w dniu szkody (zasada
proporcji).
5. O ile nie umówiono się inaczej, suma pieniężna wypłacona przez PZM
TU z tytułu ubezpieczenia nie może być wyższa od poniesionej szkody.
6. Wszelkie dokumenty dotyczące zaistniałej szkody przedłożone przez
Ubezpieczającego podlegają weryfikacji przez PZM TU.
7. Przy ustalaniu wysokości odszkodowania nie uwzględnia się:
1) kosztów wynikających z braku części zamiennych lub materiałów
niezbędnych do przywrócenia stanu istniejącego przed powstaniem
szkody,
2) jakichkolwiek kosztów poniesionych na dokonanie zmian, ulepszeń,
remontów lub przeglądów,
3) podatku od towarów i usług (VAT) podlegającego odliczeniu, o ile
strony nie umówiły się inaczej.
8. W celu ustalenia przyczyny powstania oraz prawidłowej wysokości
szkody, każda ze stron może na własny koszt powołać rzeczoznawcę.
W przypadku rozbieżności w opiniach rzeczoznawców strony mogą
powołać rzeczoznawcę – arbitra, który na podstawie przeprowadzonych
przez obie strony ekspertyz oraz własnej oceny stanu faktycznego wyda
opinię. Koszty związane z wydaniem opinii przez rzeczoznawcę –
arbitra ponoszą po połowie obie strony.
9. Wysokość odszkodowania pomniejsza się o wartość pozostałości,
które mogą być przeznaczone do dalszego użytku, przeróbki
lub naprawy.
10. W przypadku ustalenia płatności składki za ubezpieczenie w ratach,
PZM TU może potrącić z wypłacanego odszkodowania kwotę
niezapłaconej, wymagalnej raty składki.
11. Z kwoty należnego odszkodowania PZM TU potrąca franszyzy
redukcyjne ustalone w umowie ubezpieczenia dla poszczególnych
maszyn (urządzeń). W sytuacji, gdy w jednym zdarzeniu zostanie
uszkodzonych lub zniszczonych kilka maszyn (urządzeń), z kwoty
należnego odszkodowania PZM TU potrąca jedną, najwyższą franszyzę.

§ 13. WYPŁATA ODSZKODOWANIA
1. Po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu zdarzenia objętego ochroną
ubezpieczeniową PZM TU wszczyna właściwe postępowanie dotyczące
ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń
i wysokości odszkodowania oraz w terminie 7 dni od dnia otrzymania

tego zawiadomienia, powiadamia Ubezpieczającego i Ubezpieczonego
o tym fakcie, jeżeli nie są oni osobami występującymi z tym
zawiadomieniem.
2. Ponadto w tym terminie PZM TU, pisemnie lub w inny uzgodniony
sposób informuje Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub uprawnionego

z umowy ubezpieczenia, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia
odpowiedzialności PZM TU lub wysokości odszkodowania, jeżeli jest to
niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania.
3. PZM TU ma obowiązek udostępnić osobom, o których mowa w ust. 2,
informacje i dokumenty gromadzone w celu ustalenia odpowiedzialności
PZM TU lub wysokości odszkodowania.
4. Osoby te mogą żądać pisemnego potwierdzenia przez PZM TU
udostępnionych informacji, a także sporządzenia na swój koszt
kserokopii dokumentów i potwierdzenia ich zgodności z oryginałem
przez PZM TU.
5. PZM TU wypłaca odszkodowanie na podstawie uznania roszczenia
uprawnionego z umowy ubezpieczenia w wyniku dokonania własnych
ustaleń, zawartej z nim ugody lub prawomocnego orzeczenia sądu.
6. PZM TU obowiązane jest wypłacić odszkodowanie w terminie 30 dni,
licząc od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku.
7. Jeżeli wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do
ustalenia odpowiedzialności PZM TU albo wysokości odszkodowania nie
jest możliwe, odszkodowanie wypłacane jest w ciągu 14 dni od dnia, w
którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych
okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporna część odszkodowania
zostanie wypłacona w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia
o wypadku.
8. W razie braku podstaw do wypłaty odszkodowania w całości lub w
części, PZM TU poinformuje o tym pisemnie Ubezpieczającego
w terminach określonych w ust. 6 bądź 7, podając okoliczności faktyczne
i podstawę prawną odmowy wypłaty odszkodowania w całości lub w
części oraz pouczenie o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze
sądowej.
9. Jeżeli ten sam przedmiot ubezpieczenia w tym samym czasie jest
ubezpieczony od tego samego ryzyka u dwóch lub więcej ubezpieczycieli
na sumy, które łącznie przewyższają jego wartość ubezpieczeniową,
Ubezpieczający nie może żądać świadczenia przenoszącego wysokość
szkody. Między ubezpieczycielami każdy z nich odpowiada w takim
stosunku, w jakim przyjęta przez niego suma ubezpieczenia pozostaje do
łącznych sum wynikających z podwójnego lub wielokrotnego
ubezpieczenia.
10. Po wypłacie odszkodowania suma ubezpieczenia ulega obniżeniu
o wypłaconą kwotę, przy czym wypłata odszkodowań o łącznej
wartości równej sumie ubezpieczenia powoduje rozwiązanie umowy
ubezpieczenia.
11. Ubezpieczający za zgodą PZM TU oraz po opłaceniu dodatkowej
składki może podwyższyć sumę ubezpieczenia do poprzedniej wysokości.

§ 14. ROSZCZENIA REGRESOWE
1. Z dniem zapłaty odszkodowania przez PZM TU, roszczenia
Ubezpieczającego przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę
przechodzą z mocy prawa na PZM TU do wysokości wypłaconego
odszkodowania. Jeżeli wypłacone odszkodowanie pokrywa tylko część
szkody, Ubezpieczającemu przysługuje co do pozostałej części
pierwszeństwo zaspokojenia roszczeń przed PZM TU.
2. Nie przechodzą na PZM TU roszczenia Ubezpieczającego przeciwko
osobom, z którymi pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym,
chyba że sprawca wyrządził szkodę umyślnie.
3. Zasady wynikające z ustępów poprzedzających stosuje się odpowiednio
w razie zawarcia umowy na cudzy rachunek.
4. Jeżeli Ubezpieczający lub Ubezpieczony skutecznie zrzekł się
roszczenia odszkodowawczego w stosunku do sprawcy szkody w całości
lub w części, PZM TU może odmówić wypłaty odszkodowania w całości
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lub w części. Natomiast, jeżeli fakt ten ujawniony zostanie już
po wypłaceniu odszkodowania, PZM TU może żądać zwrotu całości lub
części odszkodowania.
5. Ubezpieczający i Ubezpieczony zobowiązani są do udzielenia PZM TU
wszelkich informacji, dostarczenia dokumentów oraz umożliwienia
prowadzenia czynności niezbędnych do skutecznego dochodzenia
roszczeń regresowych.

§ 15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie zawiadomienia i oświadczenia składane przez strony
w związku z umową powinny być dokonywane na piśmie za
pokwitowaniem przyjęcia lub wysłane listem poleconym. Strony
zobowiązują się informować wzajemnie o zmianie ich siedziby (adresu).
2. Jeżeli strona zmieniła siedzibę (adres) i nie powiadomiła o tym drugiej
strony przyjmuje się, że obowiązek zawiadomienia lub oświadczenia
został wypełniony przez wysłanie pisma pod ostatni znany stronie adres.
W takim wypadku strony uznają, że pismo wywiera skutki prawne
po upływie 14 dni od daty jego wysłania, choćby nie dotarło do adresata.
3. Pisemne zawiadomienie o szkodzie Ubezpieczający może złożyć
w każdej jednostce terenowej PZM TU.
4. W przypadku jakichkolwiek skarg lub zażaleń zgłaszanych przez
Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy
ubezpieczenia, można je zgłosić do Rzecznika Ubezpieczonych lub za

pośrednictwem jednostki terenowej PZM TU do właściwej jednostki
organizacyjnej centrali PZM TU, którą wskazuje jednostka terenowa,
celem ich rozpatrzenia.
5. Właściwa jednostka organizacyjna centrali PZM TU jest zobowiązana
w ciągu 30 dni od chwili otrzymania skargi lub zażalenia zająć stanowisko
w sprawie.
6. Powództwo o roszczenia wynikające z umów zawartych na podstawie
OWU można wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej
albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby
Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy
ubezpieczenia.
7. PZM TU zastrzega sobie prawo do żądania zwrotu faktycznie
poniesionych kosztów związanych z dochodzeniem należności
wynikających z umowy ubezpieczenia.
8. W sprawach nie uregulowanych w OWU mają zastosowanie przepisy
kodeksu cywilnego, ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz innych
stosownych aktów prawnych.
9. OWU zostały zatwierdzone przez Zarząd Polskiego Związku
Motorowego Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
uchwałą nr 17/2009 z dnia 11 marca 2009 roku i mają
zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 6 kwietnia
2009 roku.
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