
Przedmiot ubezpieczenia, czyli co ubezpieczamy

1.  budynki, budowle, nakłady inwestycyjne oraz niezwiązane trwale z grun-
tem kioski, hale namiotowe, przenośne toalety typu toi toi,

2. stacjonarne maszyny i urządzenie przemysłowe,
3.  sprzęt elektroniczny (z włączeniem fabrycznego oprogramowania ope-

racyjnego – OEM (original equipment manufacture)
4.  niepodlegające rejestracji: mobilny sprzęt rolniczy, wózki widłowe, 

maszyny budowlane i inne maszyny samobieżne.

UWAGA:  
Istnieje możliwość ubezpieczenia innych przedmiotów, tj. sprzętu  

pracującego pod ziemią, pojazdów szynowych, dźwigów samojezd-
nych i innych nietypowych przedmiotów. W celu otrzymania oferty 

należy przesłać do zapytanie o ofertę specjalną do agenta:
Asekum Sp. z o.o., ul. ks. Ignacego Skorupki 5, 00-546 Warszawa

Zakres ubezpieczenia w wariancie Podstawowym

Ubezpieczenia zawierają następującą, podstawową ochronę:

Ad. 1. Ta kategoria mienia ubezpieczana jest w zakresie:
 § mienia od wszystkich ryzyk „All Risks”,
 § mienia w transporcie międzynarodowym.

Ad. 2. Ta kategoria mienia ubezpieczana jest w zależności od zastosowanej 
stawki w zakresie:

 § mienia od wszystkich ryzyk „All Risks”,
 § maszyn od awarii,
 § wszystkich ryzyk montażu,
 § mienia w transporcie międzynarodowym.

Ad. 3. Ta kategoria mienia ubezpieczana jest w zakresie:
 § sprzętu elektronicznego od uszkodzeń i awarii,
 § mienia w transporcie międzynarodowym.

Ad. 4. Ta kategoria mienia ubezpieczana jest w zakresie:
 § maszyn i urządzeń budowlanych od uszkodzeń,
 § mienia w transporcie międzynarodowym.

Dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia

Wariant Optymalny dodatkowo zawiera:
1)  Klauzulę zwiększonych kosztów działalności – limit 20% sumy ubezpie-

czenia, jednak nie więcej niż 75.000 PLN na jeden i na wszystkie wypadki 
ubezpieczeniowe w okresie leasingu;

2)  Klauzulę ubezpieczenia maszyn i urządzeń budowlanych od uszkodzeń 
w zakresie szkód wewnętrznych, obejmującą także szkody w ubezpie-
czonym mieniu spowodowane elektryczną lub mechaniczną awarią 
– franszyza redukcyjna 10% wartości szkody min. 5.000 PLN (dotyczy 
mobilnego sprzętu rolniczego, wózków widłowych, maszyn budowlanych 
i innych maszyn samobieżnych);

3)  Franszyzę dla klauzuli ochrony ubezpieczeniowej na drogach publicznych 
– 5% wartości szkody min. 5.000 PLN.

Wariant Premium dodatkowo zawiera:
1)  Klauzulę zwiększonych kosztów działalności – limit 30% sumy ubezpie-

czenia, jednak nie więcej niż 100.000 PLN na jeden i na wszystkie wypadki 
ubezpieczeniowe w okresie leasingu;

2)  Klauzulę ubezpieczenia maszyn i urządzeń budowlanych od uszkodzeń 
w zakresie szkód wewnętrznych, obejmującą także szkody w ubezpie-
czonym mieniu spowodowane elektryczną lub mechaniczną awarią 
– franszyza redukcyjna 5% wartości szkody min. 2.500 PLN (dotyczy 
mobilnego sprzętu rolniczego, wózków widłowych, maszyn budowlanych 
i innych maszyn samobieżnych);

3)  Klauzulę utraty czynnika chłodzącego i oleju – limit 20% wartości sumy 
ubezpieczenia na jeden i wszystkie wypadki (dotyczy mobilnego sprzętu 
rolniczego, wózków widłowych, maszyn budowlanych i innych maszyn 
samobieżnych);

4)  Klauzulę kradzieży zwykłej kabli stanowiących wyposażenie żurawi 
– limit 20.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie 
ubezpieczenia z tytułu Generalnej Umowy Ubezpieczenia Mienia (dotyczy 
mobilnego sprzętu rolniczego, wózków widłowych, maszyn budowlanych 
i innych maszyn samobieżnych);

5)  Franszyzę dla klauzuli ochrony ubezpieczeniowej na drogach publicznych 
– 5% wartości szkody min. 2.500 PLN.

Limity wieku przedmiotu ubezpieczenia

Brak.

Suma ubezpieczenia

 § Sumą ubezpieczenia dla poszczególnego przedmiotu ubezpieczenia, 
zarówno dla nowych umów ubezpieczenia, jak i wznowień, jest zadekla-
rowana przez Ubezpieczającego wartość przedmiotu leasingu zgodna 
z wartością fakturową przedmiotu, stanowiąca wartość nową odtworze-
niową danego przedmiotu i  stanowi górną granicę odpowiedzialności 
UNIQA. Suma ubezpieczenia może uwzględniać podatek VAT.

 § Suma ubezpieczenia nie ulega pomniejszeniu o wypłacone odszkodowa-
nia – nie dotyczy to limitów określonych na jedno i wszystkie zdarzenia.

 § Suma ubezpieczenia nie ulega pomniejszaniu o  amortyzację w  kolej-
nych latach.

Limity sumy ubezpieczenia:
1)  dla pojedynczego Korzystającego jest to kwota:

a)  10.000.000 PLN w odniesieniu do sprzętu elektronicznego oraz
b)  30.000.000 PLN w odniesieniu do pozostałego mienia,
lecz nie więcej niż 50.000.000 PLN łącznie w jednej lokalizacji niezależnie 
od liczby Korzystających;

2)  klauzula ubezpieczenia strajków i rozruchów – limit odszkodowania: 
1.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym 12-miesięcznym 
okresie trwania UMOWY GENERALNEJ;

3)  w przypadku ochrony ubezpieczeniowej o szkody powstałe w mieniu 
będącym przedmiotem leasingu znajdującym się w budynku, w którym 
prowadzone są prace budowlane – limit 20% sumy ubezpieczenia przed-
miotu leasingu, lecz nie więcej niż 500.000 PLN na jedno i wszystkie zda-
rzenia w każdym 12-miesięcznym okresie trwania UMOWY GENERALNEJ;

4)  szkody powstałe w halach namiotowych – limit 500.000 PLN na jedno 
i wszystkie zdarzenia w każdym 12-miesięcznym okresie trwania UMOWY 
GENERALNEJ;

6)  szkody powstałe w przenośnych toaletach typu toi toi – limit 500.000 
PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym 12-miesięcznym okresie 
trwania UMOWY GENERALNEJ;

7)  klauzula w transporcie międzynarodowym oraz klauzula transportu na 
terenie RP:
a)  5.000.000 PLN – limit odpowiedzialności na jeden środek transportu 

oraz
b)  5.000.000 PLN – maksymalny łączny limit na cały transport dla 

przedmiotów leasingu z jednej umowy leasingu lub pożyczki.
Pozostałe limity sumy ubezpieczenia oraz szczegółowe zapisy dotyczące 
klauzul określone zostały w UMOWIE GENERALNEJ.

UWAGA:  
W przypadku sum ubezpieczenia ponad ustalone limity istnieje 

możliwość ubezpieczenia na warunkach indywidualnych w ramach 
ofert specjalnych.

Wartość odszkodowania

Odszkodowanie będzie równe wartości odtworzeniowej mienia w chwili 
powstania szkody, tzn. bez potrąceń z tytułu technicznego zużycia, ale 
z uwzględnieniem udziału własnego ustalonego dla przedmiotu ubez-
pieczenia i ubezpieczonego ryzyka oraz nie więcej niż zadeklarowana do 
ubezpieczenia suma (wartość fakturowa).
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Zakres terytorialny ubezpieczenia

 § Mienie stacjonarne, w tym maszyny i urządzenia przemysłowe, mienie 
mobilne inne niż sprzęt elektroniczny – Unia Europejska. 

 § Przenośny sprzęt elektroniczny – cały świat.
 § Budynki, budowle, nakłady inwestycyjne – teren Rzeczypospolitej Polskiej.
 § Cargo międzynarodowe – cały świat z  uwzględnieniem klauzuli sank-
cyjnej. Sankcje określają ograniczenia handlu lub nałożenie embarga 
obowiązujące zarówno w  dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, jak 
i wprowadzone w trakcie trwania okresu ubezpieczenia od momentu ich 
wejścia w życie, które są wyłączone z zakresu odpowiedzialności.

Okres ubezpieczenia

1. MIENIE – na okres trwania umowy leasingu nie dłużej niż 120 miesięcy.
2.  CARGO – czas trwania pojedynczego transportu nie dłuższy niż 2 

miesiące.
3.  MONTAŻ – okres trwania montażu, lecz nie więcej niż 12 pierwszych 

miesięcy trwania umowy leasingu dla pojedynczego przedmiotu leasingu.

Początek ochrony ubezpieczeniowej

1.  Od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu leasingu.
2.  W szczególnych przypadkach dopuszcza się możliwość objęcia ochroną 

ubezpieczeniową przedmiotu ubezpieczenia od dnia zgłoszenia do 
ubezpieczenia przez mLeasing, tj. od momentu przejścia przedmiotu 
leasingu na ryzyko mLeasing.

Udziały własne / Franszyzy redukcyjne w wariancie Podstawowym:

1)  dla przedmiotów ubezpieczenia o wartości do 1.000 (jeden tysiąc) PLN 
franszyza wynosi 30% sumy ubezpieczenia przedmiotu;

2)  dla przedmiotów ubezpieczenia o wartości od 1.001 (tysiąc jeden) PLN 
do 2.000 (dwa tysiące) PLN franszyza wynosi 20% sumy ubezpieczenia 
przedmiotu;

3)  dla budynków, budowli i nakładów inwestycyjnych: 500 (pięćset) PLN dla 
przedmiotów ubezpieczenia o wartości do 1.000.000 (jeden milion) PLN 
oraz 1.000 (jeden tysiąc) PLN dla mienia o wartości powyżej 1.000.000 
(jeden milion) PLN;

4)  dla kiosków, hal namiotowych i przenośnych toalet typu toi toi – 5% 
wartości szkody, nie mniej niż 1.000 (jeden tysiąc) PLN;

5)  dla stacjonarnych maszyn i urządzeń przemysłowych: 
a)  dla przedmiotów ubezpieczenia o wartości od 2.001 (dwa tysiące jeden) 

PLN do 500.000 (pięćset tysięcy) PLN – 1.000 (jeden tysiąc) PLN,
b)  dla przedmiotów ubezpieczenia o wartości powyżej 500.000 (pięćset 

tysięcy) PLN – 5% wartości szkody, nie mniej niż 1.000 (jeden tysiąc) 
PLN;

6)  dla mobilnego sprzętu rolniczego, maszyn budowlanych i innych maszyn 
samobieżnych o wartości powyżej 2.000 (dwa tysiące) PLN – 5% wartości 
szkody, nie mniej niż 1.500 (jeden tysiąc pięćset złotych) PLN; 

7)  dla wózków widłowych o wartości powyżej 2.000 (dwa tysiące) PLN – 
1.000 (jeden tysiąc) PLN;

8)  dla sprzętu elektronicznego o wartości powyżej 2.000 (dwa tysiące) PLN:
a)  stacjonarnego – 500 (pięćset) PLN,
b)  przenośnego – 5% wartości szkody, nie mniej niż 500 (pięćset) PLN 

dla szkód powstałych wskutek kradzieży z włamaniem, rabunku, 
upuszczenia oraz 500 (pięćset) PLN dla pozostałych szkód,

c)  przenośnego – w przypadku szkody niewynikającej z jego przeno-
śnego charakteru, np. szkody kradzieżowej w zadokowanym laptopie 

w siedzibie Korzystającego, będzie zastosowana franszyza jak dla 
sprzętu stacjonarnego, czyli 500 zł,

d)  oprogramowania OEM – brak (franszyza potrącana w ramach szkody 
w sprzęcie elektronicznym);

9)  dla sprzętu medycznego o wartości powyżej 2.000 (dwa tysiące) PLN – 
1.000 (jeden tysiąc) PLN;

10) dla szkód w transporcie międzynarodowym – 1.000 (jeden tysiąc) PLN;
11) dla wszystkich ryzyk montażu – 2.000 (dwa tysiące) PLN.

Wyłączenia branżowe, czyli jakich przedmiotów nie ubezpieczamy

UMOWA GENERALNA nie obejmuje ubezpieczenia mienia bezpośrednio 
wykorzystywanego w poniższych rodzajach działalności:
1)  górnictwo i wydobywanie (nie dotyczy kopalni odkrywkowych) oraz 

wszelkie maszyny i urządzenia podczas pracy pod ziemią;
2)  przemysł petrochemiczny (nie dotyczy stacji paliwowych);
3)  wytwarzanie paliw jądrowych;
4)  wytwarzanie broni i amunicji oraz inna produkcja materiałów wybucho-

wych lub pirotechnicznych;
5)  lotnictwo i  inna działalność związana z lotnictwem, w tym transport 

kosmiczny (dotyczy portów lotniczych i aeroklubów, z  wyłączeniem 
budynków biurowych oraz administracyjnych wraz z mieniem w nich 
się znajdującym);

6)  transport wodny oraz porty morskie i śródlądowe (dotyczy wszelkich 
pojazdów pływających i mienia w nich się znajdującego oraz portów 
morskich, rzecznych i jachtowych, z wyłączeniem budynków biurowych 
oraz administracyjnych wraz z mieniem w nich się znajdującym);

7)  transport kolejowy (dotyczy wszelkiego taboru szynowego z wyłączeniem 
budynków biurowych oraz administracyjnych wraz z mieniem w nich się 
znajdującym);

8)  żeglarstwo i inna działalność związana z żeglarstwem (dotyczy portów 
i przystani dla żaglówek oraz innego wodnego sprzętu rekreacyjnego, 
z wyłączeniem budynków biurowych oraz administracyjnych wraz 
z mieniem w nich się znajdującym).

Zabezpieczenia i wymogi dotyczące ubezpieczanego 
Przedmiotu Leasingu

W ubezpieczeniach majątkowych, z uwagi na różnorodność i specyfikę 
przedmiotów leasingu, generalną zasadą jest, aby Leasingobiorca prze-
strzegał powszechnie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony 
mienia, a w szczególności przepisów: prawa budowlanego, normalizacji 
i certyfikacji, budowy i eksploatacji urządzeń technicznych, sprawowania 
dozoru technicznego, ochrony przeciwpożarowej, BHP oraz Państwowej 
Inspekcji Pracy.
Szczegółowe wymogi i zabezpieczenia przedmiotów ubezpieczenia są 
opisane w Warunkach Ubezpieczenia.

Korzyści/Zalety Umowy Generalnej

1.  Kompleksowe ubezpieczenie (pakiet warunków dla poszczególnych 
przedmiotów ubezpieczenia),

2.  Szeroki zakres oparty na formule „All Risks”,
3.  Umowa wieloletnia nie na cały okres trwania umowy leasingu (bez 

konieczności odnawiania na kolejne okresy 12-miesięczne),
4.  Wysokość stawki niezmienna przez cały okres leasingu,
5.  Odpowiedzialność do wartości fakturowej w każdym roku trwania 

leasingu,
6.  Zgłoszenia szkody zgodnie z przyjętą zasadą i procedurą likwidacji szkód.




