
     Załącznik NR 5 str.nr

                                            ROZSZERZENIA
               OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ  SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO

ROZSZERZENIE NR

100 Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego  od kradzieŜy z włamaniem i rabunku TAK

101

 Zakres ochrony  rozszerza się o szkody  w sprzęcie przenośnym  (w tym np notebookach) uŜywanym przez 
Ubezpieczającego lub jego pracowników   poza miejscem ubezpieczenia ubezpieczenia

TAK

101/1A
 Zakres ochrony  rozszerza się o szkody  w sprzęcie przenośnym  uŜywanym przez Ubezpieczającego lub jego 
pracowników   spowodowanych wypadkiem pojazdu TAK
 Zakres ochrony  rozszerza się o szkody  w sprzęcie przenośnym  uŜywanym przez Ubezpieczającego lub jego 
pracowników   powstałe  wskutek kradzieŜy z włamaniem do  pojazdu TAK

101/1B Rozszerzenie ochrony  ubezpieczenia sprzętu przenośnego o szkody spowodowane upadkiem TAK

101/2 Rozszerzenie ochrony  ubezpieczenia sprzętu elektronicznego  na stałe zainstalowanego   w pojazdach NIE

samochodowych, maszynach budowlanych

101/3 Rozszerzenie ochrony  ubezpieczenia sprzętu elektronicznego  na stałe zainstalowanego   na NIE

statku powietrznym

101/4 Rozszerzenie ochrony  ubezpieczenia sprzętu elektronicznego  na stałe zainstalowanego   na jednostkach TAK

pływających

102 Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej poza terytorium RP na terytorium wskazanym  w umowie TAK

UE, WNP

103 Z zastrzeŜeniem OWU i innych postanowien umowy Zakład Ubezpieczeń zrzeka się  prawa regresu TAK
wynikłego ze szkód powstałych w sp. elektronocznym wobec osób trzecich lub osób, za które są one 
odpowiedzialne, uŜytkujących w/w sprzet elektroniczny za zgodą Ubezpieczającego 

104/1

Rozszerza się ochronę ubezpieczeniową  o szkody spowodowane  w czasie tymczasowego magazynowania  lub 
chwilowej przerwy   w uŜytkowaniu w sprzęcie elektronicznym, będącym we wcześniejszej eksploatacji w 
miejscach objętych ubezpieczeniem TAK

104/2

Rozszerza się ochronę ubezpieczeniową  o szkody spowodowane  w czasie tymczasowego magazynowania  
przekracającego 6m-cy w sprzęcie elektronicznym przed rozpoczęciem eksploatacji w miejscach objętych 
ubezpieczeniem NIE

120 Rozszerza się ochronę  o szkody powstałe w nośnikach obrazu  w urządzeniach fotokopiujących np., w TAK

bębnach selenowych

121 Rozszerza się ochronę  o szkody powstałe w lampach elektronowych NIE

125 Rozszerza się ochronę  o szkody powstałe w sprzęcie elektronicznym zainstalowanym w wozach NIE

transmisyjnych radiowych lub telewizyjnych

129 Rozszerza się ochronę  o szkody powstałe w  w automatach sterowanych numerycznie NIE

135 Rozszerza się ochronę  o szkody powstałe w  w endoskopach NIE

136 Rozszerza się ochronę  o szkody powstałe w  telefonach przenośnych,aparatach i kamerach cyfrowych TAK

aparatach fotograficznych

141 Rozszerza się ochronę  o szkody powstałe  w sprzęcie elektronicznym wskutek trzęsienia ziem, NIE

wybuchu wulkanu,  tsunami

143 Rozszerza się ochronę  o koszty poniesione z tytułu frachtu lotniczego NIE

144 Rozszerza się ochronę  o koszty poniesione z tytułu przyjazdu specjalistów lub konsultantów z zagranicy NIE

147 Rozszerza się ochronę o szkody powstałe w sprzęcie elektronicznym od daty dostawy do daty włączenia TAK

do planowanej eksploatacji.Okres ten moŜe max wynosić 6 m-cy

201 Rozszerza się ochronę  o szkody w danych powstałe podczas transportu NIE



300
Rozszerza się ochronę o zwiększone  koszty działalności spowodowane niŜej wymienionym  ubezpieczonym 
ryzykiem: NIE
1.ogień, poŜar,

Limit S.U=                   
100 000zł 2.huragan

3.powódź,

4.oraz pozostałe  ryzyka ubezpieczone w ramach ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.

5.

6.

503 Rozszerza się ochronę UBEZPIECZENIOWĄ o szkody spowodowane kradzieŜą zwykłą sprzętu TAK

 przenośnego  do wysokości uzgodnionego limitu na jedno i wszystkie zdarzenia S.U = 10 000,00 zł


