Załącznik NR 5

WNIOSKOWANE ROZSZERZENIA/KLAUZULE DODATKOWE
OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ MASZYN I URZĄDZEŃ
OD RYZYK WSZYSTKICH
KLAUZULE OBLIGATORYJNE
KLAUZULA 311

KLAUZULA OBLIGATORYJNA:

TAK

Rozszerzenie zakresu ochrony o szkody casco powstałe w miejscu ubezpieczenie w wyniku:
1. ryzyk naturalnych: pożaru, bezpośredniego uderzenia pioruna, huraganu, powodzi, zapadania i osuwania się
ziemi, lawiny, deszczu nawalnego, gradu, zalania w tym także przez wydostawanie się wody, innych cieczy lub par
z urządzeń wodno - kanalizacyjnych lub technologicznych

2. Kradzieży z włamaniem (w przypadku składowania poza pomieszczeniem zamkniętym mienie winno znajdować
się na placu ogrodzonym i oświetlonym w porze nocnej lub pod stałym dozorem, a w ubezpieczonym mieniu nie
mogą znajdować się kluczyki od stacyjek zapłonowych, dostęp do maszyny winien być ograniczony zamkniętym
zamkiem fabrycznym, jeżeli maszyna w taki zamek została wyposażona. Kluczyki powinny być przechowywane w
taki sposób, aby dostęp do nich miały tylko osoby upoważnione. Ponadto wszelkie inne zainstalowane
zabezpieczenia maszyny powinny być uruchomione).
3. Rabunku dokonanego lub usiłowanego
KLAUZULA 312 (401;
KLAUZULA OBLIGATORYJNA:
402)
LIMIT 200 000ZŁ

TAK

Rozszerzenie zakresu ochrony o szkody casco powstałe w czasie samoczynnego przemieszczania się poza
miejscem ubezpieczenia lub w czasie transportu, w szczególności wskutek wypadku drogowego, jakiemu uległ
środek transportowy, ryzyk naturalnych: pożaru, bezpośredniego uderzenia pioruna, huraganu, powodzi,
zapadania i osuwania się ziemi, lawiny, deszczu nawalnego, gradu, zalania, a także rabunku dokonanego lub
usiłowanego oraz kradzieży z włamaniem (w tym również kradzieży środka transportowego, nośnika) - po
usunięciu przy użyciu siły i narzędzi zabezpieczeń maszyny / środka transportowego (nośnika) lub otworzeniu
kluczem oryginalnym, który sprawca zdobył przez kradzież z włamaniem do innego obiektu / lokalu lub w wyniku
rabunku.

KLAUZULE FAKULTATYWNE:
KLAUZULA 313

Rozszerzenie zakresu ochrony o ryzyko wewnętrznego ognia, wewnetrznego wybuchu chemicznego

KLAZULA 316

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

NIE
TAK

instalacji ciśnieniowej doprowadzjącej wodę do ubezpieczonej maszyny, zablokowania zaworów/pomp
KLAUZULA 321

Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o uszkodzenie taśm i łańcuchów przenośnych

KLAUZULA 322

Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o uszkodzenie drutów i przewodów nieelektycznych

NIE
TAK

ubezpieczonych maszyn i urządzeń
KLAUZULA

SZKÓD ELEKTRYCZNYCH
Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o ryzyko niezachowania parametrów prądu
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje następujące ryzyka: niezadziałanie wymaganych
zabezpieczeń chroniącech maszyny, zmiany napięcia zasilania, zaniku napięcia jednej lub kilku faz,
uszkodzenia izolacji, zwarcia (spięcia)

Postanowienia wspólne (OBLIGATORYJNE)
W zakresie nieuregulowanym w/w zapisami zastosowanie mają odpowiednie Ogólne Warunki Ubezpieczenia , z
zastrzeżeniem że wymogi dotyczące zabezpieczenia mienia przed kradzieżą określone w klauzuli 311 i klauzuli
312 (401, 402) mają pierwszeństwo przed zapisami odpowiednich OWU”
W zakresie objętym Klauzulami obligatoryjnymi Wykonawca może wprowadzić własną treść Klauzul obejmujących
zakres ubezpieczenia wskazany w Klauzulach obligatoryjnych, z zastrzeżeniem, że określone w Klauzuli 311 i
klauzuli 312 (401, 402) wymogi zabezpieczenia przeciw kradzieżowego mają pierwszeństwo przed zapisami
Klauzul lub OWU Wykonawcy.

TAK

