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Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje umowne, podawane są w innych dokumentach, w tym w Ogólnych Warunkach
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Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych to ochrona ubezpieczeniowa maszyn i urządzeń budowlanych od wszystkich szkód materialnych
spowodowanych przez nagłe i niespodziewane zdarzenia, powodujące konieczność odtworzenia, naprawy, wymiany lub ponownego zakupu zniszczonych,
uszkodzonych albo skradzionych maszyn i urządzeń budowlanych.

		

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

3 maszyny, urządzenia i sprzęt budowlany na terenie budowy/montażu
i wykorzystywane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

		

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

InterRisk nie odpowiada w szczególności za szkody:
!

powstałe w wyniku winy umyślnej (umyślnego działania lub zaniechania)
lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego/Ubezpieczonego,

3 ustalona jest na wniosek Ubezpieczającego, który proponuje ją kierując
się wartością ubezpieczonego mienia,

!

powstałe na skutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów
i zamieszek wewnętrznych, sabotażu, strajków, aktów terroru,

3 zadeklarowana jest przez Ubezpieczającego oddzielnie dla każdego
przedmiotu ubezpieczenia i stanowi górną granicę odpowiedzialności
Ubezpieczyciela w odniesieniu do każdego przedmiotu ubezpieczenia
za wszystkie szkody powstałe w okresie ubezpieczenia.

!

powstałe w wyniku działania promieniowania jonizującego lub skażenia
radioaktywnego,

!

powstałe w wyniku skażenia lub zanieczyszczenia środowiska lub
ubezpieczonego mienia odpadami przemysłowymi, chemikaliami,
cieczami, gazami itp. albo zanieczyszczeniami emitowanymi do
otoczenia,

!

spowodowane awarią elektryczną lub mechaniczną, defektem,
uszkodzeniem lub usterką, szkód wynikłych z zamarznięcia czynnika
chłodzącego lub innego płynu,

!

powstałe na skutek: utraty, zniszczenia lub uszkodzenia wszelkich
wymiennych elementów i narzędzi,

!

wynikające z normalnego zużycia, erozji, korozji, oksydacji, pogarszania
się właściwości wskutek przestojów, nie używania urządzeń, normalnych
warunków atmosferycznych,

!

powstałe w następstwie szkód górniczych,

!

polegające na zaginięciu, przywłaszczeniu, sprzeniewierzeniu i kradzieży
bez śladów włamania,

!

powstałe na skutek obsługi przedmiotów ubezpieczenia przez osoby
nieprzeszkolone i nieuprawnione (nie posiadające stosownych
uprawnień) lub będące w stanie nietrzeźwym albo pod wpływem
środków odurzających,

!

powstałe w okresie gwarancyjnym i objęte gwarancją producenta lub
sprzedawcy.

Suma ubezpieczenia:

		

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

InterRisk nie obejmuje w szczególności ubezpieczeniem:
û prototypów,
û maszyn budowlanych starszych niż 10 lat,
û maszyn, urządzeń i sprzętu pływającego i/lub znajdującego się na
jednostkach pływających,
û pojazdów podlegających obowiązkowi rejestracji zgodnie z przepisami
Prawo o ruchu drogowym.

		

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

3 Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

		

Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?

– Niezwłoczne powiadomienie InterRisk o szkodzie,
– Użycie dostępnych środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia rozmiarów szkody.

		

Jak i kiedy należy opłacać składki?

Składkę należy opłacić w wysokości, formie (gotówka lub przelew) i terminach określonych w umowie ubezpieczenia.

		

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?

Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres dwunastu miesięcy, chyba że strony umówiły się inaczej.
Odpowiedzialność InterRisk rozpoczyna się od dnia wskazanego w umowie, jako początek okresu ubezpieczenia i kończy się w dniu wskazanym w umowie
ubezpieczenia, jako koniec okresu ubezpieczenia.
Ochrona ubezpieczeniowa wygasa:
a) z dniem upływu okresu ubezpieczenia,
b) z dniem odstąpienia od umowy ubezpieczenia lub wypowiedzenia umowy ubezpieczenia,
c) z dniem ustania odpowiedzialności Ubezpieczyciela w związku z nieopłaceniem kolejnej raty składki,
d) z dniem wyczerpania sum(y) ubezpieczenia, wskutek wypłacenia odszkodowania lub odszkodowań o łącznej wysokości równej sumom(ie)
ubezpieczenia,
e) z dniem przejścia prawa własności ubezpieczonego mienia na inną osobę, jeżeli prawa z umowy ubezpieczenia nie zostały przeniesione na nabywcę tego
mienia.

		

Jak rozwiązać umowę?

Jeżeli umowę ubezpieczenia zawarto na okres dłuższy niż sześć 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 zawarcia umowy ubezpieczenia.

