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Skrócona informacja o zakresie ubezpieczenia przedmiotu umowy w ramach Umowy generalnej dla sprzętu 
elektronicznego (dotyczy również sprzętu medycznego). 
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Ubezpieczenie przedmiotu leasingu w formule i zakresie „od wszystkich ryzyk”, tj. ubezpieczenie obejmujące  
(z zastrzeżeniem wyłączeń wymienionych w umowie) wszystkie szkody polegające na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu 
ubezpieczonego mienia na skutek nagłego, niespodziewanego i niezależnego od woli Ubezpieczającego zdarzenia losowego.

1.  Odpowiedzialnością ubezpieczyciela objęte są wszelkie szkody 
powstałe w wyniku zdarzeń losowych (all risks) w szczegól-
ności szkody wynikłe w następstwie między innymi:

 a)  niewłaściwej obsługi sprzętu, tj. nieostrożności, zanie-
dbania, niewłaściwego użytkowania, braku kwalifikacji, 
błędu operatora, upadku przedmiotu (w tym upuszczenia, 
w tym lampa RTG czy głowica USG) itp.,

 b)  świadomego i celowego zniszczenia przez osoby trzecie 
(dewastacja), 

 c)  kradzieży z włamaniem (dokonanej lub usiłowanej), lub 
rabunku,

 d)  rażącego niedbalstwa lub winy umyślnej Korzystającego 
lub osób za które ponosi on odpowiedzialność (np. pra-
cownicy),

 e)  ognia (w tym działania dymu, sadzy itp.) oraz polegające 
na osmaleniu, przypaleniu, a także w wyniku wszelkiego 
rodzaju eksplozji, implozji, bezpośrednich i pośrednich 
następstw uderzenia pioruna oraz w akcji ratunkowej 
(np. gasze-nia),

 f)  wody tj. zalania wodą z urządzeń wodnokanalizacyjnych, 
a także czynników atmosferycznych w postaci mrozu, 
śniegu, lodu, deszczu, wilgoci, pary wodnej itp.,

 g)  wiatru, gradu, lawiny, obsunięcia i zapadania się ziemi,

 h)  wad produkcyjnych i przyczyn technologicznych tj. błę-
dów konstrukcyjnych, wadliwego materiału, zbyt wyso-
kiego, szkód przepięciowych i pochodnych powstałych 
w związku z uderzeniem pioruna,

 i)  odpowiedzialnością ubezpieczyciela objęte są szkody po-
wstałe w trakcie przewożenia mienia, w tym załadunku 
i wyładunku,

 j)  szkody elektryczne (np. przepięcia, brak zasilania).

2.  Ubezpieczenie przez cały okres ubezpieczeniowy jest na 
kwotę równą wartości odtworzeniowej, co w przypadku 
urządzeń i wyposażenia oznacza wartość odpowiadającą 
kosztom naprawy, zakupu, wymiany lub wytworzenia nowego 
przedmiotu tego samego rodzaju, typu oraz o tych samych 
lub zbliżonych parametrach, z uwzględnieniem kosztów 
transportu i montażu opłat celnych, podatków (o ile mają 
zastosowanie przy ustaleniu sumy ubezpieczenia).

3.  Ubezpieczenie funkcjonuje niezależnie od wieku mienia 
objętego umową leasingu.

4.  Gwarancja niezmiennej stawki ubezpieczenia w trakcie umowy 
o finansowanie.

5.  Wypłata odszkodowania w dowolnym okresie trwania umowy 
nie obniża sumy ubezpieczenia.

6.  Suma ubezpieczenia nie ulega pomniejszaniu o amortyzację 
w kolejnych latach (jest stała).

7.  Ubezpieczenie funkcjonuje na terenie Polski, w Europie lub 
na całym świecie.

8.  Uproszczona i skuteczna likwidacja szkody:
 § minimalny kontakt leasingobiorcy Ubezpieczycielem

 §  większość zadań jest realizowana przez specjalną komórkę 
mLeasing S.O.S.

9.  Ochroną objęte są szkody wyrządzone przez zwierzęta.


