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 WYCIĄG Z POSTANOWIEŃ  

GENERALNEJ UMOWY UBEZPIECZENIA  

DOTYCZĄCEJ UBEZPIECZENIA MIENIA W LEASINGU  

Zawartej w dniu 30 marca 2015 r. 

pomiędzy UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. a mLeasing 

 

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 

Przedmiotem ubezpieczenia jest: 

a)mienie  zgłoszone przez  mLeasing i stanowiące przedmiot umowy leasingu, najmu, 

dzierżawy lub innej umowy o korzystanie z rzeczy, zawieranych przez mLeasing jako 

finansującego, wydzierżawiającego, wynajmującego lub jako podmiot oddający mienie na 

mocy innego tytułu prawnego z osobami fizycznymi prowadzącymi działalność 

gospodarczą, prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości 

prawnej (zwanymi dalej „Korzystającymi”);  

b)mienie będące własnością mLeasing na podstawie umowy przewłaszczenia na 

zabezpieczenie zawartej przez mLeasing z przewłaszczającym (zwanym dalej 

„Pożyczkobiorcą”), który pozyskał środki na zakup tego mienia na odstawie umowy 

pożyczki zawartej z mLeasing; 

c) mienie będące własnością podmiotu posiadającego siedzibę lub miejsce zamieszkania na 

terenie Rzeczpospolitej Polskiej (zwanego dalej „Pożyczkobiorcą”), który pozyskał 

środki na zakup tego mienia na podstawie umowy pożyczki zawartej z mLeasing.  

 

MIEJSCE UBEZPIECZENIA 

1.Miejscem ubezpieczenia dla budynków, budowli, nakładów inwestycyjnych jest teren 

Rzeczypospolitej Polskiej.  

2.Miejscem ubezpieczenia dla mienia stacjonarnego , w tym maszyn i urządzeń przemysłowych 

jest miejsce prowadzenia działalności na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz miejsce na 

terenie Unii Europejskiej, w którym Korzystający wykonuje usługę lub realizuje zadanie 

inwestycyjne.  

3.Miejscem ubezpieczenia dla mienia mobilnego innego niż sprzęt elektroniczny jest teren Unii 

Europejskiej.  

4.Miejscem ubezpieczenia dla sprzętu elektronicznego i mienia w transporcie międzynarodowym 

jest cały świat. 
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WYŁĄCZENIA 

1. 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 wybuchowych 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 znajdującego się 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 i innego wodnego sprzętu rekreacyjnego, z wyłączeniem budynków biurowych oraz 

administracyjnych wraz z mieniem w nim się znajdującym). 

 

WARUNKI UBEZPIECZENIA 

1.W odniesieniu do poszczególnych przedmiotów leasingu zgłoszonych do ubezpieczenia w ramach 

niniejszej UMOWY GENERALNEJ, w zależności od rodzaju przedmiotu, zastosowanie będą miały 

następujące warunki ubezpieczenia:  

1)budynki, budowle, nakłady inwestycyjne oraz niezwiązane trwale z gruntem kioski, 

hale namiotowe, przenośne toalety typu TOI TOI: 

a)Warunki ubezpieczenia mienia od ryzyk wszystkich (Indeks UK048/08/01/01), stanowiące 

Załącznik nr 1 do niniejszej UMOWY GENERALNEJ z rozszerzeniem o; 

i)w odniesieniu do kiosków, hal namiotowych i przenośnych toalet typu TOI TOI - 

Klauzula ubezpieczenia mienia podczas transportu stanowiącą Załącznik nr 1C do 

niniejszej UMOWY GENERALNEJ 

ii) Klauzula szkód wywołanych aktami terroru stanowiącą Załącznik nr 1D do niniejszej 

UMOWY GENERALNEJ  

b)Klauzula mienia w transporcie międzynarodowym stanowiąca Załącznik nr 6 do niniejszej 

UMOWY GENERALNEJ. 

2)stacjonarne maszyny i urządzenie przemysłowe: 

a)Warunki ubezpieczenia mienia od ryzyk wszystkich (Indeks UK048/08/01/01) z limitem na 

kradzież z włamaniem i rabunek do sumy ubezpieczenia (z zastrzeżeniem, że dla mienia 
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pracującego poza pomieszczeniem zamkniętym warunkiem zaistnienia odpowiedzialności 

z tytułu kradzieży z włamaniem i rabunku jest teren ogrodzony, oświetlony i dozorowany), 

stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszej UMOWY GENERALNEJ  z rozszerzeniem o: 

i)Klauzula ryzyka strajków, rozruchów i zamieszek społecznych, stanowiącą Załącznik nr 

1A do niniejszej UMOWY GENERALNEJ; 

ii)Klauzula kradzieży zwykłej stanowiącą Załącznik nr 1B do niniejszej UMOWY 

GENERALNEJ; 

iii)Klauzulę ubezpieczenia mienia podczas transportu stanowiącą Załącznik nr 1C do 

niniejszej UMOWY GENERALNEJ 

iv) Klauzulę szkód wywołanych aktami terroru stanowiącą Załącznik nr 1D do niniejszej 

UMOWY GENERALNEJ 

b)Warunki Ubezpieczenie maszyn od awarii (Indeks UK054/08/03/01), stanowiące Załącznik 

nr 2 do niniejszej UMOWY GENERALNEJ; 

c)Warunki Ubezpieczenia wszystkich ryzyk montażu (Indeks UK051/08/03/01), stanowiące 

Załącznik nr 3 do niniejszej UMOWY GENERALNEJ z rozszerzeniem o: 

i) Klauzulę 004 Konserwacja rozszerzona stanowiącej Załącznik nr 3A do niniejszej 

UMOWY GENERALNEJ;  

ii)Klauzulę 100 Testy maszyn i instalacji stanowiącej Załącznik nr 3B do niniejszej 

UMOWY GENERALNEJ; 

iii)Klauzulę 200 Ryzyko producenta stanowiącej Załącznik nr 3C do niniejszej UMOWY 

GENERALNEJ; 

d)Klauzula mienia w transporcie międzynarodowym stanowiąca Załącznik nr 6 do niniejszej 

UMOWY GENERALNEJ. 

e) W Wariancie OPTYMALNYM i PREMIUM dodatkowo Klauzula zwiększonych kosztów 

działalności stanowiąca Załącznik 10a  do niniejszej UMOWY GENERALNEJ. 

3)sprzęt elektroniczny (z włączeniem fabrycznego oprogramowania operacyjnego – OEM:   

oryginal equipment manufacture): 

a)Warunki ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od uszkodzeń i awarii (Indeks 

UK057/08/03/01), stanowiące Załącznik nr 4 do niniejszej UMOWY GENERALNEJ 

z rozszerzeniem o: 

i)Klauzulę ryzyka strajków, rozruchów i zamieszek społecznych, stanowiącą Załącznik nr 

1A do niniejszej UMOWY GENERALNEJ; 

ii)Klauzulę kradzieży zwykłej stanowiącej Załącznik nr 1B do niniejszej UMOWY 

GENERALNEJ; 

iii)Klauzulę ubezpieczenia mienia podczas transportu stanowiącej Załącznik nr 1C do 

niniejszej UMOWY GENERALNEJ; 

iv) Klauzulę szkód wywołanych aktami terroru stanowiącą Załącznik nr 1D do niniejszej 

UMOWY GENERALNEJ 

v) Klauzulę 503 – Ubezpieczenie kradzieży z włamaniem i rabunku stanowiącej Załącznik 

nr 4A z limitem do sumy ubezpieczenia 

vi) Klauzulę 504 – Ubezpieczenie sprzętu przenośnego lub mobilnego poza terenem 

zakładu stanowiącej Załącznik nr 4B z limitem do sumy ubezpieczenia 

vii) Klauzulę Postanowienie specjalne tymczasowe magazynowanie lub chwilowa przerwa w 

eksploatacji sprzętu stanowiącej Załącznik nr 4C do UMOWY GENERALNEJ; 
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viii)Klauzulę ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od daty dostawy do daty włączenia do 

planowanej eksploatacji stanowiącej Załącznik nr 4D do UMOWY GENERALNEJ 

ix) ix) Klauzulę ubezpieczenie nośników obrazu w urządzeniach fotokopiujących 

stanowiącej Załącznik nr 4E do UMOWY GENERALNEJ; 

x)Klauzulę ubezpieczenia lamp od wszystkich ryzyk stanowiącej załącznik nr 4F do 

UMOWY GENERALNEJ; 

xi) Klauzulę ubezpieczenia lamp od wszystkich ryzyk (z wyłączeniem medycyny) 

stanowiącej Załącznik nr 4G do UMOWY GENERALNEJ; 

xii) Klauzulę ubezpieczenia wyposażenia radiowych lub telewizyjnych wozów transmisyjnych 

stanowiącej Załącznik nr 4H do UMOWY GENERALNEJ; 

xiii) Klauzulę ubezpieczenia JRM (jądrowy rezonans magnetyczny) stanowiącej Załącznik 

nr 4I do UMOWY GENERALNEJ; 

xiv)Klauzulę ubezpieczenia endoskopów stanowiącej Załącznik nr 4J do UMOWY 

GENERALNEJ; 

xv)Rozszerzenie pokrycia – ryzyko trzęsienia ziemi i huraganu stanowiące  

Załącznik nr 4K do UMOWY GENERALNEJ; 

b)Klauzula mienia w transporcie międzynarodowym stanowiąca Załącznik nr 6 do niniejszej 

UMOWY GENERALNEJ. 

c) W Wariancie OPYTMALNYM i PREMIUM dodatkowo Klauzula zwiększonych kosztów 

działalności stanowiąca Załącznik 10a do niniejszej UMOWY GENERALNEJ 

4)nie podlegające rejestracji: mobilny sprzęt rolniczy, wózki widłowe, maszyny 

budowlane i inne maszyny samobieżne: 

a)Warunki ubezpieczenia maszyn i urządzeń budowlanych od uszkodzeń (Indeks 

UK056/08/03/01), stanowiące Załącznik nr 5 do niniejszej UMOWY GENERALNEJ z 

rozszerzeniem o: 

i)Klauzulę ryzyka strajków, rozruchów i zamieszek społecznych, stanowiącą Załącznik 

nr 1A do niniejszej UMOWY GENERALNEJ; 

ii)Klauzulę ubezpieczenia mienia podczas transportu stanowiącej Załącznik nr 1C do 

niniejszej UMOWY GENERALNEJ; 

iii)Klauzulę szkód wywołanych aktami terroru stanowiącą Załącznik nr 1D do niniejszej 

UMOWY GENERALNEJ 

iv) Klauzulę dotycząca środków zabezpieczenia mienia przed kradzieżą z włamaniem i 

rabunkiem, stanowiącą Załącznik nr 5A do niniejszej UMOWY GENERALNEJ; 

v) Klauzulę ochrony ubezpieczeniowej na drogach publicznych stanowiącej Załącznik nr 

5B do niniejszej UMOWY GENERALNEJ; 

b)Klauzula mienia w transporcie międzynarodowym stanowiąca Załącznik nr 6 do niniejszej 

UMOWY GENERALNEJ. 

Z zastrzeżeniem, że ubezpieczone maszyny i sprzęt w całym okresie ubezpieczenia muszą 

posiadać aktualną ocenę sprawności techniczno-eksploatacyjnej z udokumentowanymi 

wykonanymi czynnościami obsługowo-konserwacyjnymi zgodnie z wymogami DTR i aktualne 

świadectwo dopuszczenia do eksploatacji wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.  
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c)w Wariancie OPTYMALNYM dodatkowo Klauzula zwiększonych kosztów działalności 

stanowiąca Załącznik 10a do niniejszej UMOWY GENERALNEJ 

d) w Wariancie OPTYMALNYM dodatkowo zakres ochrony zostaje rozszerzony ubezpieczenie 

maszyn i urządzeń budowlanych od uszkodzeń w zakresie szkód wewnętrznych (franszyza 

redukcyjna 10% wartości szkody min. 5.000 PLN) Załącznik nr 4 do aneksu nr 5 

stanowiący załącznik 10D do niniejszej UMOWY GENERALNEJ 

e) w Wariancie PREMIUM dodatkowo Klauzula zwiększonych kosztów działalności stanowiąca 

Załącznik 10a do niniejszej UMOWY GENERALNEJ 

f) w Wariancie PREMIUM dodatkowo zakres ochrony zostaje rozszerzony o ubezpieczenie 

maszyn i urządzeń budowlanych od uszkodzeń w zakresie szkód wewnętrznych (franszyza 

redukcyjna 5% wartości szkody min. 2.500 PLN) o Załącznik nr 4 do aneksu nr 5 

stanowiący załącznik 10D do niniejszej UMOWY GENERALNEJ 

g) w Wariancie PREMIUM dodatkowo zakres ochrony zostaje rozszerzony o Klauzulę utraty 

czynnika chłodzącego i oleju stanowiącą Załącznik nr 10b do niniejszej UMOWY 

GENERALNEJ 

h) w Wariancie PREMIUM dodatkowo zakres ochrony zostaje rozszerzony o Klauzulę kradzieży 

zwykłej kabli stanowiących wyposażenie żurawi stanowiącą Załącznik nr 10c do niniejszej 

UMOWY GENERALNEJ 

 

OKRES UBEZPIECZENIA  

1. Ochrona ubezpieczeniowa dla pojedynczego przedmiotu ubezpieczenia rozpoczyna się od dnia 

podpisania przez Ubezpieczającego i Korzystającego, protokołu odbioru przedmiotu leasingu.  

2. Pod warunkiem opłacenia składki zgodnie z postanowieniami niniejszej UMOWY GENERALNEJ, 

ochrona ubezpieczeniowa, udzielana będzie na okres ubezpieczenia obejmujący: 

a) okres trwania umowy leasingu, ale nie dłużej niż na okres 120 miesięcy; 

b) okres trwania transportu międzynarodowego, który może wystąpić w każdym momencie 

okresu ochrony ubezpieczeniowej, przy czym czas trwania pojedynczego transportu nie może 

przekroczyć 2 miesięcy,  

c) okres trwania montażu, lecz nie więcej niż 12 pierwszych miesięcy trwania umowy leasingu 

dla pojedynczego przedmiotu leasingu,  

d) W przypadku, gdy przedmiot leasingu został sprzedany przez mLeasing Korzystającemu albo 

zwrotnie przewłaszczony na Pożyczkobiorcę przed zakończeniem okresu leasingu lub pożyczki, 

na który została zawarta umowa leasingu lub pożyczki, ochrona będzie kontynuowana 

automatycznie zgodnie z okresem za jaki została opłacona składka. 
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OBOWIĄZKI KORZYSTAJĄCEGO 

1. Korzystający obowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, w szczególności 

przepisów BHP i ppoż., o budowie i eksploatacji urządzeń technicznych oraz zaleceń producenta. 

2. Korzystający obowiązany jest do utrzymywania w należytym stanie technicznym, bieżącej kontroli, 

dokonywania niezbędnych napraw, remontów i konserwacji ubezpieczonego mienia a także 

wszelkich systemów i instalacji  zabezpieczających mienie przez szkodą. 

3. W odniesieniu do ryzyka kradzieży z włamaniem lub rabunku, Korzystający zobowiązany jest do 

spełnienia minimalnych wymogów zabezpieczenia mienia określonych w warunkach ubezpieczenia 

określonych powyżej. 

4. Korzystający obowiązany jest do podejmowania we własnym zakresie i na własny koszt działań 

zapobiegających szkodzie, w szczególności:  

 a) zabezpieczenia drzwi, okien oraz innych otworów znajdujących się w budynkach poza 

godzinami pracy, a także w przypadku zagrożenia opadami deszczu, silnym wiatrem, śniegiem lub 

innymi czynnikami atmosferycznymi, 

 b) ogrzewania pomieszczeń w sezonie zimowym lub odcięcia dopływu wody i opróżnienia 

instalacji wodnych.  

5. Korzystający obowiązany jest umożliwić przedstawicielom UNIQA przeprowadzenie oceny i kontroli 

ryzyka zarówno przed zawarciem Umowy ubezpieczenia, jak i w czasie jej trwania. 

6. Korzystający obowiązany jest zastosować się do zaleceń mających na celu usunięcie szczególnych 

zagrożeń dla ubezpieczonego mienia lub poprawy jakości stanu bezpieczeństwa, jakie UNIQA w 

porozumieniu z Korzystającym wprowadziło do Umowy ubezpieczenia.  

7. Korzystającemu nie wolno dokonywać lub zgadzać się na dokonywanie jakichkolwiek istotnych 

zmian powodujących zwiększenie ryzyka (za istotne zmiany uznaje  się działania, które powodują 

pogorszenie jakości stanu bezpieczeństwa, np. ingerencja lub zmiana konstrukcji budynków, 

systemu zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych, prowadzenie inwestycji 

budowlano-montażowych w ubezpieczonej lokalizacji, itp.), chyba że ciągłość ubezpieczenia 

zostanie potwierdzona przez UNIQA na piśmie.  

8. W razie zajścia zdarzenia i powstania szkody w ubezpieczonym mieniu, Korzystający postępując 

zgodnie z Instrukcją postępowania dla Korzystającego w przypadku szkody, stanowiącą 

Załącznik nr 8 do niniejszej UMOWY GENERALNEJ oraz zgodnie z umową łączącą Korzystającego 

i Ubezpieczającego zobowiązany jest do zachowania należytej staranności, w szczególności 

zobowiązany jest: 

a. w miarę możliwości zapobiegać zwiększeniu się rozmiarów szkody, 

b. w przypadku, gdy istnieją podstawy do podejrzeń, iż zdarzenie nastąpiło na skutek 

popełnienia przestępstwa, zawiadomić organy ścigania. 

9. W razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego, który może spowodować roszczenia zgodnie z 

Umową ubezpieczenia, Korzystający jest zobowiązany do zabezpieczenia części przedmiotu 

ubezpieczenia, które uległy zniszczeniu i udostępnienia go do oględzin przedstawicielom UNIQA.  
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10. Korzystający, po powiadomieniu Ubezpieczającego lub UNIQA o zaistniałej szkodzie, zobowiązany 

jest nie zmieniać stanu faktycznego spowodowanego zdarzeniem losowym bez zgody UNIQA, 

chyba że zmiany były niezbędne do zabezpieczenia mienia pozostałego po szkodzie, do 

zmniejszenia szkody lub były w danych okolicznościach konieczne. UNIQA nie może powoływać się 

na ten zakaz, jeżeli nie rozpoczęło czynności likwidacyjnych w ciągu 7 dni od daty otrzymania 

zawiadomienia.  

11. Korzystający zobowiązany jest zabezpieczyć możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych 

wobec osób odpowiedzialnych za szkodę. 

12. Korzystający zobowiązany jest umożliwić UNIQA dokonanie czynności niezbędnych do ustalenia 

okoliczności powstania szkody i przeprowadzania postępowania likwidacyjnego. 

13. Wraz z powiadomieniem o zaistniałym wypadku ubezpieczeniowym Korzystający jest zobowiązany 

do  przekazania dodatkowych informacji na temat wszelkich innych umów ubezpieczenia 

pokrywających lub mogących pokryć całość lub część szkody powstałej wskutek wypadku 

ubezpieczeniowego.  

 

SUMA UBEZPIECZENIA I LIMITY ODPOWIEDZIALNOŚCI 

1. Sumą ubezpieczenia dla poszczególnego przedmiotu ubezpieczenia, zarówno dla nowych umów 

ubezpieczenia oraz wznowień, jest zadeklarowana przez Ubezpieczającego wartość przedmiotu 

leasingu zgodna z wartością fakturową przedmiotu, stanowiąca wartość nową odtworzeniową 

danego przedmiotu i stanowi górną granicę odpowiedzialności UNIQA. Suma ubezpieczenia może 

uwzględniać podatek VAT.  

2. Za wartość nową odtworzeniową należy rozumieć:  

a) w przypadku maszyn, urządzeń, sprzętu elektronicznego, sprzętu rolniczego, wózków 

widłowych, maszyn budowlanych i maszyn samobieżnych – wartość, która winna odpowiadać 

kosztom wymiany ubezpieczonych przedmiotów na nowe przedmioty takiego samego rodzaju, 

typu, mocy, wydajności i jakości, włączając koszty montażu, kosztami transportu (z 

wyłączeniem transportu ekspresowego i lotniczego), cła i inne podobne opłaty, pod 

warunkiem że są one konieczne i niezbędne w celu wymiany lub naprawy.  

b) w przypadku budynków i budowli, nakładów inwestycyjnych oraz niezwiązanych trwale z 

gruntem kiosków, hal namiotowych, przenośnych toalet typu TOI TOI  - wartość, która winna 

odpowiadać kosztom odbudowy w tej samej lokalizacji z uwzględnieniem dotychczasowych 

wymiarów , technologii, konstrukcji i standardu wykończenia przy zastosowaniu takich samych 

lub najbardziej zbliżonych materiałów, wraz z kosztami opracowania wymaganej 

dokumentacji, cłem i innymi tym podobnymi opłatami, kosztami transportu (z wyłączeniem 

transportu ekspresowego i lotniczego), demontażu i montażu oraz niezbędnymi kosztami 

nadzoru dla przeprowadzenia demontażu i montażu, pod warunkiem, że są one konieczne i 

niezbędne w celu odtworzenia.  
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3. Strony ustalają, że suma ubezpieczenia dla poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia będzie 

niezmienna przez cały okres ubezpieczenia. 

4. Suma ubezpieczenia każdego przedmiotu leasingu nie ulega zmniejszeniu o wypłacone 

odszkodowania.  

 

SKŁADKA 

1.Składka dla poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia liczona jest według następującego wzoru:  

S = SU x St x T/12 

gdzie: 

S – składka za cały okres ubezpieczenia 

SU – suma ubezpieczenia (wartość nowa odtworzeniowa) 

St - stawka określona w UMOWIE GENERALNEJ 

T – okres ubezpieczenia w miesiącach (dla poszczególnego przedmiotu ubezpieczenia) 

2.Składka naliczana i opłacana jest z góry za cały okres ubezpieczenia danego przedmiotu 

ubezpieczenia.  

 

FRANSZYZA 

Do ubezpieczeń zawieranych na podstawie niniejszej UMOWY GENERALNEJ będą miały zastosowanie 

poniższe franszyzy redukcyjne w każdej szkodzie: 

1) 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. 

2) dla kiosków, hal namiotowych i przenośnych toalet typu TOI TOI – 5% wartości szkody, nie mniej 

niż 1.000 (jeden tysiąc) PLN, 

3) dla stacjonarnych maszyn i urządzeń przemysłowych:  

a) dla przedmiotów ubezpieczenia o wartości 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, 

4) mobilnego sprzętu rolniczego, maszyn budowlanych i innych maszyn samobieżnych – 5% wartości 

szkody, nie mniej niż 1.500 (jeden tysiąc pięćset złotych) PLN,  

5) dla wózków widłowych – 1.000 (jeden tysiąc) PLN, 

6) dla sprzętu elektronicznego: 

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, 
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c) przenośnego – w przypadku szkody nie wynikającej z jego przenośnego 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), 

7) dla sprzętu medycznego – 1.000 (jeden tysiąc) PLN 

8) dla szkód w transporcie międzynarodowym – 1.000 (jeden tysiąc) PLN, 

9) dla wszystkich ryzyk montażu – 2.000 (dwa tysiące) PLN. 

 

LIKWIDACJA SZKODY I WYPŁATA ODSZKODOWANIA  

1. Korzystający winien zostać poinformowany o konieczności niezwłocznego zawiadomienia o 

szkodzie nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od dnia powstania szkody lub powzięcia  

informacji o jej powstaniu.  

2. Zgłoszenia szkód dokonywane są przez Korzystającego lub Ubezpieczającego za 

pośrednictwem Agenta. 

3. Szkody z tytułu umów ubezpieczenia zawartych w ramach niniejszego porozumienia należy 

zgłaszać do: 

ASEKUM Sp. z o.o. 

Obsługa szkód mLeasing 

ul. Ks. Skorupki 5 

00-546 Warszawa 

na adres mailowy: sos@asekum.pl 

  

4. Likwidacja szkód z umów ubezpieczenia zawartych w ramach niniejszego porozumienia 

prowadzona będzie przez Centralę UNIQA we współpracy z Agentem. 

5. Po otrzymaniu zawiadomienia o szkodzie przedstawiciel UNIQA nawiąże w ciągu 3 dni kontakt 

z poszkodowanym w celu ustalenia trybu i terminu likwidacji szkody. 
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Załączniki do UMOWY GENERALNEJ: 

Załącznik Nr 1 – Warunki ubezpieczenia mienia od ryzyk wszystkich 

Załącznik nr 1A – Klauzula ryzyka strajków, rozruchów , zamieszek społecznych 

Załącznik nr 1B – Klauzula kradzieży zwykłej 

Załącznik nr 1C – Klauzula ubezpieczenia mienia podczas transportu 

Załącznik n1 1D – Szkody powstałe wskutek aktu terroru 

Załącznik Nr 2 – Warunki ubezpieczenia maszyn od awarii 

Załącznik Nr 3 – Warunki ubezpieczenia wszystkich ryzyk montażu 

Załącznik nr 3A – Klauzula 004 Konserwacja rozszerzona 

Załącznik nr 3B – Klauzula 100 Testy maszyn i instalacji 

Załącznik nr 3C - Klauzula 200 Ryzyko producenta 

Załącznik Nr 4 – Warunki ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od uszkodzeń i awarii 

Załącznik nr 4A – Klauzula 503 – Ubezpieczenie kradzieży z włamaniem i rabunku 
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Załącznik nr 4B Klauzula 504 – Ubezpieczenie sprzętu przenośnego lub mobilnego poza terenem 

zakładu 

Załącznik nr 4C – Klauzula postanowienie specjalne tymczasowe magazynowanie lub chwilowa 

przerwa w eksploatacji sprzętu 

Załącznik nr 4D - Klauzula ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od daty dostawy do daty włączenia 

do planowanej eksploatacji 

Załącznik nr 4E – Klauzula ubezpieczenia nośników obrazu w urządzeniach fotokopiujących 

Załącznik nr 4F – Klauzula ubezpieczenia lamp od wszystkich ryzyk 

Załącznik nr 4G - Klauzula ubezpieczenia lamp od wszystkich ryzyk (z wyłączeniem medycyny) 

Załącznik nr 4H – Klauzula ubezpieczenia wyposażenia radiowych lub telewizyjnych wozów 

transmisyjnych 

Załącznik nr 4I – Klauzula ubezpieczenia JRM(jądrowy rezonans magnetyczny) 

Załącznik nr 4J - Klauzula ubezpieczenia endoskopów 

Załącznik nr 4K – Rozszerzenie pokrycia – ryzyko trzęsienia ziemi i huraganu 

Załącznik Nr 5 – Warunki ubezpieczenia maszyn i urządzeń budowlanych od uszkodzeń  

Załącznik nr 5A – Klauzula dotycząca środków zabezpieczenia mienia przed kradzieżą z włamaniem i 

rabunku 

Załącznik nr 5B – Klauzulę ochrony ubezpieczeniowej na drogach publicznych 

Załącznik Nr 6 – Klauzula mienia w transporcie międzynarodowym 

Załącznik Nr 8 – Instrukcja postępowania dla Korzystającego w przypadku szkody 

Załącznik Nr 10A – Klauzula zwiększonych kosztów działalności 

Załącznik Nr 10B –Klauzula utraty czynnika chłodzącego i oleju 

Załącznik Nr 10C – Klauzula Kradzieży zwykłej kabli stanowiących wyposażenie żurawi 

Załącznik Nr 10D – Klauzula ubezpieczenia maszyn i urządzeń budowlanych od uszkodzeń w zakresie 

szkód wewnętrznych. 

 

 


