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Postanowienia ogólne

§ 1

1. Niniejsza klauzula ma zastosowanie do ubezpieczenia maszyn elektrycznych od
szkód elektrycznych zawieranych przez UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ Spó³ka
Akcyjna, zwane dalej UNIQA TU S.A., jako ryzyko dodatkowe do ubezpieczenia
mienia od ognia i innych zdarzeñ losowych.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsz¹ klauzul¹ stosuje siê odpowiednie zapisy
ogólnych warunków ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeñ losowych
okreœlonych w dokumencie ubezpieczenia.

Przedmiot ubezpieczenia

§ 2

Ubezpieczenie obejmuje czynne i zainstalowane na stanowiskach pracy maszyny
i urz¹dzenia zasilane pr¹dem sta³ym lub zmiennym, do których maj¹ zastosowanie
przepisy normuj¹ce eksploatacjê techniczn¹.

Zakres ubezpieczenia

§ 3

1. UNIQA TU S.A. odpowiada za szkody powsta³e wskutek niew³aœciwego dzia³ania
pr¹du elektrycznego w postaci:
1) spadków lub wzrostów napiêcia albo zwarcia , w tym tak¿e spowodowanych

dzia³aniem elektrycznoœci atmosferycznej,
2 ) zaniku fazy w instalacjach trójfazowych.

2. Z odpowiedzialnoœci UNIQA TU S.A wy³¹czone s¹ szkody:
1) których wartoœæ nie przekracza kwoty 200 z³,
2 ) powsta³e w sieciach elektroenergetycznych,
3 ) mechaniczne, w tym w postaci pêkniêcia ³o¿yskowania, uszkodzeñ wirników

lub pêkniêcia korpusu silnika,
4) powsta³e w czasie napraw i prób,
5) powsta³e w licznikach, miernikach, stycznikach, wk³adkach topikowych bez-

pieczników, odgromnikach, ¿arówkach, lampach, grzejnych urz¹dzeniach
elektrycznych,

6) powsta³e w maszynach i urz¹dzeniach, w których nie przeprowadzono oglê-
dzin i przegl¹dów zgodnie z aktualnie obowi¹zuj¹cymi aktami normuj¹cymi
zasady eksploatacji urz¹dzeñ elektroenergetycznych, albo w których mimo
dokonania oglêdzin i przegl¹dów nie usuniêto stwierdzonych usterek,

7) powsta³e w okresie dzia³ania rêkojmi lub gwarancji pokrywane przez producen-
ta lub warsztat naprawczy,

8) bêd¹ce nastêpstwem nieprawid³owej eksploatacji albo zu¿ycia maszyny lub jej
elementów,

9) powsta³e w transformatorach o wieku 25 lat i wiêcej.

Sk³adka ubezpieczeniowa

§ 4

1. Sk³adkê za ubezpieczenie ustala siê na podstawie taryfy obowi¹zuj¹cej w dniu
zawarcia umowy.

2. Wysokoœæ sk³adki za ubezpieczenie zale¿y od:
1) mocy znamionowej:

a) zainstalowanych urz¹dzeñ energetycznych, przeznaczonych do przetwa-
rzania energii elektrycznej, wyra¿onej  w kilowoltoamperach (kVA)
– w przypadku zak³adów energetycznych,

b) zainstalowanych urz¹dzeñ energetycznych, przeznaczonych do wytwarza-
nia energii elektrycznej wyra¿onej w kilowatach (kW) –  w przypadku elek-
trowni i elektrociep³owni,

c) wszystkich zainstalowanych urz¹dzeñ odbiorczych, wyra¿onej w kilowatach
(kW) – dla jednostek nie wymienionych w punktach 1 i 2, powiêkszonej
o moc znamionow¹ urz¹dzeñ energetycznych przeznaczonych do wytwa-
rzania energii elektrycznej w przypadku jednostek posiadaj¹cych elektrow-
nie przemys³owe,

2 ) przeciêtnej krajowej ceny 1 kWh energii elektrycznej dla odbiorców
przemys³owych,

3 ) rodzaju dzia³alnoœci prowadzonej przez Ubezpieczaj¹cego.

Obowi¹zki Ubezpieczaj¹cego

§ 5

1. Oprócz obowi¹zków okreœlonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia mienia od
ognia i innych zdarzeñ losowych Ubezpieczaj¹cy jest zobowi¹zany do:

1) œcis³ego przestrzegania ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów o budowie
i eksploatacji urz¹dzeñ elektroenergetycznych oraz wykonywaniu dozoru nad
tymi urz¹dzeniami,

2 ) zapewniæ w³aœciwe i zgodne z przeznaczeniem wykorzystanie maszyny oraz
jej zdolnoœæ do dalszej niezawodnej pracy,

3 ) przeprowadzania przegl¹dów i oglêdzin w terminach zgodnych z obowi¹zuj¹-
cymi przepisami.

2. Ubezpieczaj¹cy jest zobowi¹zany powiadomiæ UNIQA TU S.A. o zaistnia³ej szko-
dzie w nastêpuj¹cych terminach:
1) zbiorczo raz w miesi¹cu – o ile wartoœæ pojedynczej szkody nie przekracza

8.000 z³,
2 ) w ci¹gu 3 dni od daty powstania szkody – w przypadku szkód o wartoœci

przekraczaj¹cych 8.000 z³.

3. Ubezpieczaj¹cy jest zobowi¹zany do³¹czyæ do zg³oszenia szkody protoko³y awaryj-
ne, sporz¹dzone oddzielnie dla ka¿dej awarii.

Ustalenie wysokoœci szkody i odszkodowania

§ 6

1. Wysokoœæ odszkodowania ustala siê w oparciu o:
1) koszty naprawy udokumentowane rachunkiem lub faktur¹ wykonawcy napra-

wy powiêkszone o koszty transportu, demonta¿u i monta¿u,
2 ) kalkulacjê Ubezpieczaj¹cego, je¿eli naprawa zosta³a wykonana w³asnymi si³a-

mi.

2. Z odszkodowania potr¹ca siê:
1) wartoœæ pozosta³oœci, które mog¹ byæ przeznaczone do dalszego zagospodaro-

wania, w tym odzysk z³omu metali,
2 ) udzia³ w³asny Ubezpieczaj¹cego w szkodach elektrycznych w transformato-

rach, uzale¿niony od wieku urz¹dzenia:
a) 5 % – przy wieku urz¹dzenia 10 – 15 lat,
b) 15 % – przy wieku urz¹dzenia 16 – 20 lat,
c) 30 % – przy wieku urz¹dzenia 21 – 25 lat.

3. Rachunki kosztów naprawy przedstawione przez Ubezpieczaj¹cego podlegaj¹
weryfikacji przez UNIQA TU S.A. co do zakresu robót i cen.

Postanowienia koñcowe

§ 7

Niniejsza klauzula zosta³a zatwierdzona  Uchwa³¹ Zarz¹du UNIQA TU S.A. Nr 148
z dnia 28 paŸdziernika 2003 r. i ma zastosowanie do umów ubezpieczenia maszyn
elektrycznych od szkód elektrycznych zawieranych od dnia 1 stycznia 2004.
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