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           WNIOSKOWANE ROZSZERZENIA/KLAUZULE DODATK OWE 
               OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ MASZYN I UR ZĄDZEŃ 
                                     OD RYZYK WSZYSTKICH

KLAUZULA 002 Rozszerzenie zakresu ochrony o zwrot dodatkowych kosztów pracy w godzinach nadliczbowych, NIE

nocnych i dniach wolnych od pracy oraz kosztów frachtu ekspresowego

KLAUZULA 303 Ograniczenie zakresu ochrony o szkody spowodowane wybuchem gazów spalinowych NIE

w kotłach, piecach i przynaleŜącej aparaturze

KLAUZULA 311 Rozszerzenie zakresu ochrony o szkody powstałe w miejscu ubezpieczenie w wyniku: TAK

1. poŜaru, bezpośredniego uderzenia pioruna, huraganu, powodzi, zapadania i osuwania się ziemi, lawiny

    zalania przez wydostawanie się wody, innych cieczy lub par z urządzeń wodno - kanalizacyjnych lub

    technologicznych
2. KradzieŜy z włamaniem (w przypadku składowania poza pomieszczeniem zamkniętym mienie winno znajdować 
się na placu ogrodzonym i oświetlonym w porze nocnej lub pod stałym dozorem)

3. Rabunku dokonanego lub usiłowanego

KLAUZULA 
KRADZIEśY 
ELEMENTÓW 
WBUDOWANYCH

W odniesieniu do maszyn i urządzeń zainstalowanych, zamontowanych  na budynku/budowli lub wbudowanych 
jako element budynku/budowli za kradzieŜ z włamaniem rozumie sie takŜe zabór ww. mienia dokonany w wyniku 
jego odinstalowania lub wymontowania przy uŜyciu siły lub narzędzi.

TAK

KLAUZULA 312 
(401; 402) Rozszerzenie zakresu ochrony o szkody powstałe w czasie samoczynnego przemieszczania się poza miejscem 

ubezpieczenia lub w czasie transportu wskutek wypadku drogowego, jakiemu uległ środek transportowy, poŜaru, 
bezpośredniego uderzenia pioruna, huraganu, powodzi, kradzieŜy z wlamaniem (w tym równieŜ kradzieŜy środka 
transportowego, nośnika), rabunku dokonanego lub  usiłowanego. 

NIE

KLAUZULA 313 Rozszerzenie zakresu ochrony o ryzyko wewnętrznego ognia, wewnetrznego wybuchu chemicznego NIE

KLAUZULA 315 Rozszerzenie zakresu ochrony o ryzyko utraty substancji (surowców, półproduktów, produktów) NIE

w wyniku wycieku ze zbiornika

KLAZULA 316 Rozszerzenie zakresu ochrony o ryzyko zalania i/lub zamulenia wynikłe z zniszczenia lub uszkodzenia NIE

instalacji ciśnieniowej doprowadzjącej wodę do ubezpieczonej maszyny, zablokowania zaworów/pomp

KLAUZULA 320 Rozrzeszenie zakresu ochrony o ryzyko utraty oleju smarowego i/lub czynników (płynów) chłodzących NIE

KLAUZULA 321 Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o uszkodzenie taśm i łańcuchów przenośnych NIE

KLAUZULA 322 Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o uszkodzenie drutów i przewodów nieelektycznych TAK

ubezpieczonych maszyn i urządzeń

KLAUZULA 323 Rozszerzenie zakresu ochrony o uszkodzenie reflektorów szerokostrumieniowych NIE

KLAUZULA 331 Postanowienia specjalne dotyczące zuŜycia w przypadku przezwajania maszyn elektrycznych NIE

. - wysokość odszkodowania zostaje pomniejszona o wskaźnik zuŜycia nie wyŜszy jednak niŜ 60 %

KLAUZULA 800 Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o ryzyko niezachowania parametrów pądu TAK

 Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje następujące ryzyka: niezadziałanie wymaganych  

zabezpieczeń chroniącech maszyny, zmiany napięcia zasilania, zaniku napięcia jednej lub kilku faz, 

uszkodzenia izolacji, zwarcia (spięcia)

KLAUZULA 
KRADZIEśY     W 
TERENIE 
OTWARTYM

1. Ubezpieczyciel z uwzględnieniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy
ubezpieczenia, obejmuje ochroną ubezpieczeniową ryzyko kradzieŜy określonych w załączniku do umowy
ubezpieczenia maszyn i urządzeń  znajdujących się na nie ogrodzonym terenie otwartym, z zastrzeŜeniem Ŝe:

NIE

a.     maszyny i urządzenia były pozostawione na nie ogrodzonym terenie otwartym w związku z realizacją prac
kontraktowych/statutowych przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego
b.     maszyny i urządzenia pozostawione na nie ogrodzonym terenie otwartym były zamknięte, tak aby dostanie
się do ich wnętrza moŜliwe było jedynie przez wyłamanie zamka, wybicie szyby lub teŜ fizyczne zniszczenie i/lub
usunięcie innego stosownego zabezpieczenia


