Załącznik nr 5A do Generalnej Umowy Ubezpieczenia Mienia w Leasingu zawartej pomiędzy UNIQA Towarzystwo
Ubezpieczeń S.A. a mLeasing sp. z o.o. w dniu 30 marca 2015 r.

Klauzula dotycząca środków zabezpieczenia mienia przed kradzieżą z włamaniem i
rabunkiem
Uzgadnia się, że szkody będące wynikiem kradzieży z włamaniem lub rabunku ubezpieczonego mienia z terenu
budowy lub miejsca składowania/magazynowania/postoju są objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem,
że:
a. Teren jest ogrodzony parkanem, siatką drucianą lub płotem, oświetlony w porze nocnej i po zmierzchu oraz
strzeżony przez pracowników agencji ochrony mienia lub pracowników Ubezpieczającego. Sprawujący
ochronę winni posiadać określony zakres obowiązków z wyszczególnieniem zadań dotyczących postępowania
w przypadku próby kradzieży mienia, a także wykonywać swoje czynności w sposób zapewniający należytą
ochronę mienia.
b. Teren jest kontrolowany i zabezpieczony w sposób uniemożliwiający swobodny wstęp przez osobę
nieuprawnioną.
W ubezpieczonych maszynach nie mogą znajdować się kluczyki od stacyjek zapłonowych, a wszystkie drzwi
powinny być zamknięte na zamek fabryczny. Kluczyki powinny być przechowywane w taki sposób, aby
dostęp
do nich miały tylko osoby upoważnione. Ponadto wszelkie zainstalowane zabezpieczenia
powinny być uruchomione.
Warunkiem odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody powstałe wskutek kradzieży jest pozostawienie
przez sprawców widocznych śladów włamania w postaci uszkodzenia istniejących zabezpieczeń.
c. Pomieszczenia, w których znajduje się ubezpieczone mienie są zabezpieczone w sposób uniemożliwiający
dostęp bez użycia siły oraz narzędzi, czego dowodami będą pozostawione ślady włamania lub wyważenia oraz
zamknięte na co najmniej jeden zamek wielozapadkowy lub kłódkę wielozapadkową.
Mienie, którego gabaryty na to pozwalają, winno być przechowywane w pomieszczeniach zabezpieczonych z
sposób opisany powyżej.
d.

Za opłaceniem wyższej składki określonej w § 10 pkt 1. Umowy Generalnej uzgadnia się, że szkody będące
wynikiem kradzieży z włamaniem lub rabunku ubezpieczonego mienia z terenu budowy lub miejsca
składowania/magazynowania/postoju nieogrodzonego, nieoświetlonego i/lub niestrzeżonego są objęte
ochroną pod warunkiem że mienie będzie zamknięte tak, by dostanie się do jego wnętrza było możliwe
jedynie poprzez wyłamanie zamka, wybicie szyby lub też fizyczne zniszczenie innego posiadanego
zabezpieczenia.

