Załącznik nr 1 do Aneksu nr 5 stanowiący Załącznik nr 10a 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 zwiększonych kosztów działalności
W przypadku zakłócenia działalności Korzystającego (określonego w umowie leasingu), w wyniku
powstania wypadku ubezpieczeniowego w ramach zawartej umowy ubezpieczenia (z wyłączeniem
ubezpieczenia mienia w transporcie (CARGO) oraz ubezpieczenia ryzyk montażu (EAR)), Ubezpieczyciel
pokryje dodatkowe, niezbędne, uzasadnione i udokumentowane zwiększone koszty działalności, które
powstały wskutek zaistniałej szkody w ubezpieczonym przedmiocie leasingu, jakie Korzystający
zmuszony będzie ponieść w celu zapewnienia ciągłości produkcji lub realizacji zlecenia/zamówienia, do
którego wykonania miał być wykorzystany ubezpieczony przedmiotu leasingu w wymiarze niezbędnym
dla uniknięcia lub też zmniejszenia spadku wartości obrotu, który miałby miejsce wskutek szkody w
ubezpieczonym przedmiocie leasingu.
Pod pojęciem zwiększonych kosztów działalności rozumie się koszty, które nie występowały w ramach
normalnej działalności Korzystającego przed powstaniem wypadku ubezpieczeniowego i do których
powstania przyczynił się bezpośrednio przedmiotowy wypadek ubezpieczeniowy.
Zakresem ubezpieczenia objęte są:
- koszty wynikłe z użytkowania, wynajmu urządzeń i pomieszczeń zastępczych (opcja Optymalna
oraz Premium),
- koszty osobowe (koszty dodatkowego zatrudnienia, godzin nadliczbowych) (tylko opcja Premium)
- uzasadnione koszty związanie z koniecznością wykorzystania usług osób trzecich lub
zakupu/zamówienia produktów gotowych lub półproduktów wyprodukowanych przez osoby trzecie
z zastrzeżeniem, że koszty te nie będą odbiegały od średnich cen rynkowych z uwzględnieniem
terminu realizacji usługi/zamówienia. (tylko opcja Premium)
- koszty transportu, demontażu sprzętu i montażu ponownego, (tylko opcja Premium)
- koszty przeniesienia produkcji do innego miejsca, w tym do innego zakładu będącego w posiadaniu
ubezpieczającego (tylko opcja Premium)
Limit odpowiedzialności dla opcji Optymalnej:
20% sumy ubezpieczenia przedmiotu leasingu jednak nie więcej niż 75.000,00 PLN na jeden i na
wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie leasingu.
Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli kończy się z dniem zakończenia zawartej
umowy leasingu. Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności za koszty poniesione w przypadku
nieuzasadnionej zwłoki Ubezpieczającego w procesie naprawy bądź wymiany uszkodzonej maszyny.
Limit odpowiedzialności dla opcji Premium:
30% sumy ubezpieczenia przedmiotu leasingu jednak nie więcej niż 100.000,00 PLN na jeden i na
wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie leasingu.
Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli kończy się z dniem zakończenia zawartej
umowy leasingu. Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności za koszty poniesione w przypadku
nieuzasadnionej zwłoki Ubezpieczającego w procesie naprawy bądź wymiany uszkodzonej maszyny.
Limit odpowiedzialności jest limitem wspólnym dla ryzyk: ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,
ubezpieczenie maszyn od awarii, ubezpieczenia maszyn i urządzeń budowlanych od uszkodzeń,
ubezpieczenie maszyn budowlanych od uszkodzeń oraz ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od
uszkodzenia.
Udział własny: 10% wartości wyliczonego odszkodowania.

