
 

 

 
 
 

WYCIĄG Z WARUNKÓW UBEZPIECZENIA  
 

Przedmiot Ubezpieczenia: 
 
Nowe i używane maszyny, urządzenia i osprzęt będący własnością Caterpillar Financial Services Poland Sp. z o.o. i stanowiący przedmiot 
umowy leasingu, najmu lub umowy o podobnym charakterze. 
Zakres OWU zostaje rozszerzony o poniżej wskazane elementy.  
 

 
I. Zakres ochrony ubezpieczenie All Risk maszyn budowlanych (tzw. CPM)  
 
Nieprzewidziana, nagła fizyczna utrata uszkodzenie ubezpieczonego sprzętu bądź jego części, w sposób powodujący konieczność ich 
naprawy lub wymiany z jakiejkolwiek przyczyny, w tym: 
 
(Jeżeli nie podano inaczej, ochrona dotyczy 100% sumy ubezpieczenia).  
 

 szkody powstałe w wyniku wybuchu ognia i innych zdarzeń losowych  
 szkody powstałe w wyniku kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji   
 szkody powstałe w wyniku kradzieży zwykłej   
 szkody powstałe wskutek kolizji, uszkodzenia  
 szkody powstałe w trakcie transportu, załadunku i rozładunku   
 szkody powstałe w wyniku powodzi   
 szkód powstałych w maszynach i urządzeniach pracujących pod ziemią  
 szkód powstałych w wyniku wybuchu kotła, zbiornika ciśnieniowego lub silnika spalinowego  
 szkód powstałych w wyniku użytkowania maszyn do innych celów, niż zgodne z przeznaczeniem  
 szkód spowodowanych przez operatorów bez uprawnień, będących pod wpływem alkoholu lub środków odurzających (z 

prawem regresu Allianz do Użytkownika). Szkoda musi skutkować zdarzeniem następczym w postaci np.: kolizji, 
przewrócenia, wpadnięcie do wykopu / rowu, ugrzęźnięcia w błocie etc.  

 szkody powstałe z winy umyślnej i rażącego niedbalstwa Użytkownika lub osób za które ponosi odpowiedzialność  
 szkody powstałe w wyniku czynów osób trzecich, do popełnienia których nakłaniał je Użytkownik lub osoby, za które 

odpowiedzialność ponosi Użytkownik  
 szkody powstałe w wyniku podania nieprawdziwych informacji o ryzyku, zabezpieczeniach i okolicznościach powstania szkody  
 koszty usunięcia pozostałości po szkodzie oraz koszty ekspertyz (20% wartości szkody) 
 koszty prac w godzinach nadliczbowych, w dni wolne od pracy, koszty przesyłek ekspresowych, fracht lotniczy, koszty podróży 

serwisantów (20% sumy ubezpieczenia) 
 zakres terytorialny: RP 
 
 Zabezpieczenie mienia: 

 Korzystający zobowiązany jest do zachowania szczególnej staranności w celu zabezpieczenia mienia przed kradzieżą, w ten 
sposób że: 
a) Po zakończeniu pracy maszyny będą każdorazowo zamknięte na wszystkie istniejące zamki, będą miały uruchomione 
wszystkie istniejące zabezpieczenia przeciw kradzieżowe a wszystkie szyby będą w pozycji zamkniętej. 
b) Maszyny małogabarytowe, o masie do 75 kg oraz osprzęt, o ile nie jest zamocowany na maszynie, po godzinach pracy muszą 
być przechowywane w bezpiecznym miejscu utrudniającym ich kradzież tj. najlepiej w pomieszczeniu zamkniętym, a w przypadku 
braku takiej możliwości przynajmniej schowane pod maszynę lub przykryte z zewnątrz.      

 
 Maszyna zastępcza  (za opłatą dodatkowej składki) 

Allianz pokrywa koszty w wysokości do 10% sumy ubezpieczenia, max. 50.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym 
okresie trwania umowy ubezpieczenia, wynajęcia maszyny zastępczej (z wyłączeniem kosztu transportu, paliwa, opłat za 
autostrady i parkingi oraz innych wydatków i strat powstałych z użytkowaniem maszyny) tego samego typu, rodzaju, 
wydajności, mocy, poniesione po wystąpieniu ubezpieczonej szkody. 
Koszty dodatkowe ponoszone są od dnia najmu, nie wcześniej niż od dnia przekazania uszkodzonej maszyny do serwisu 
Bergerat Monnoyeur do dnia zakończenia umowy najmu: 

 nie dłużej niż do zakończenia technicznej naprawy maszyny 
 nie dłużej jednak niż 170 motogodzin pracy maszyny zastępczej lub 15 dni, cokolwiek nastąpi pierwsze 

II. Wyłączenia:  



 

 

 
 szkody powstałe w związku z całkowitym lub częściowym zalaniem wodami przypływowymi 
 szkody w postaci wgnieceń lub zadrapań na powierzchniach malowanych, polerowanych lub emaliowanych, 
 szkody będące skutkiem trwałego wpływu warunków pracy np. zużycie, korozja, rdza 
 szkody powstałe w skutek wojny, buntów, aktów terroryzmu, zamieszek, inwazji, stanu wojennego, rebelii, rewolucji, 

wysiedlenia, konfiskaty itd. 
 szkody powstałe poprzez działanie energii i paliwa jądrowego 
 szkody powstałe w związku z defektami lub błędami istniejącymi w momencie zawarcia umowy, o których Ubezpieczający 

wiedział. 
 pośrednio utraconych korzyści oraz utraconych zysków 
 szkód, za które odpowiedzialny jest producent, dostawca lub przewoźnik 
 w częściach i materiałach eksploatacyjnych 
 szkody w postaci defektów estetycznych 
 szkody za które odpowiedzialny jest dostawca, producent, wykonawca usługi 

 
 

 

III.  Franszyzy i udziały własne: 
 

  Każdorazowo stosowana franszyza redukcyjna 2 500 PLN 
Z tym, że:  

Szkody polegające na zbiciu szyb   5 000 PLN 
Szkody powstałe w wyniku kradzieży zwykłej 5 % wartości szkody 
Szkody powstałe w wyniku zaginięcia osprzętu, gdy nie był 
zamontowany na żadnej maszynie 

5 000 PLN 

(wszystkie powyższe franszyzy są redukcyjne) 

Po opłacenia dodatkowej składki franszyzy ulegają pomniejszeniu i wynoszą:  

Każdorazowo stosowana franszyza redukcyjna 2 500 PLN 
Z tym, że:  

Szkody polegające na zbiciu szyb   Brak dodatkowej franszyzy 
Szkody powstałe w wyniku kradzieży zwykłej 5 % wartości szkody 
Szkody powstałe w wyniku zaginięcia osprzętu, gdy nie był 
zamontowany na żadnej maszynie 

5 000 PLN 

  
 

 
V. Wypłata Odszkodowania: 
 

 W przypadku szkód częściowych wypłacone odszkodowania nie pomniejszają sumy ubezpieczenia (brak redukcji SU). 
 W przypadku szkód częściowych odszkodowanie wypłacane jest bez uwzględnienia stopnia zużycia technicznego. 
 W przypadku kradzieży zwykłej Allianz odpowiada wówczas gdy zwrócono kluczyki lub sterowniki służące do otwarcia lub 

uruchomienia przedmiotowej maszyny. 
 
 

 

 


