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Pełne informacje podawane przed zawarciem Umowy ubezpieczenia i informacje dotyczące Umowy ubezpieczenia podane są w innych dokumentach w szczególności w:
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Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie Majątkowe Dział II gr. 9

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

99
Przedmiotem ubezpieczenia są maszyny budowlane wymienione w polisie, stanowiące własność Ubezpieczającego lub będące w jego posiadaniu.
99
Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe w miejscu ubezpieczenia
i w trakcie okresu ubezpieczenia, jeżeli ich bezpośrednią przyczyną były jakiekolwiek nagłe, przypadkowe i nieprzewidziane zdarzenia.
99
W drodze indywidualnych uzgodnień, zakres ochrony może być modyfikowany za
pomocą klauzul zamieszczonych w OWU lub innych postanowień wpisanych do
umowy ubezpieczenia.
99
Suma ubezpieczenia dla poszczególnych maszyn budowlanych ustalana jest na
podstawie zadeklarowanej przez Ubezpieczającego wartości i powinna odpowiadać nowej wartości odtworzeniowej maszyn budowlanych lub - na wniosek Ubezpieczającego - może odpowiadać wartości księgowej brutto.
99
W przypadku innych rodzajów mienia lub kosztów sumy ubezpieczenia/ limity odpowiedzialności ustalane są indywidualnie.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

88
Generali T.U. S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek nieprzestrzegania obowiązujących przepisów.
88
Generali T.U. S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane umyślnym działaniem, zaniechaniem lub rażącym niedbalstwem Ubezpieczającego.
88
Generali T.U. S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek awarii
elektrycznej lub mechanicznej, działania wirusów komputerowych.
88
Generali T.U. S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody, za które odpowiada
osoba trzecia z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady.
88
Ubezpieczenie nie obejmuje szkód w materiałach pomocniczych, materiałach roboczych, w wymienialnych narzędziach, w częściach, które w wyniku użytkowania lub
ich właściwości ulegają przyśpieszonemu zużyciu, szkody w pojazdach podlegających rejestracji, chyba że pojazdy te są eksploatowane wyłącznie na placu budowy,
statkach, łodziach i samolotach, w maszynach wykorzystywanych do pracy pod
ziemią.
88
Generali T.U. S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku
naturalnego zużycia albo długotrwałej degradacji właściwości użytkowych maszyn
budowlanych.
88
Generali T.U. S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku prób,
testów lub eksperymentów przeprowadzonych w nadzwyczajnych warunkach.

Jakie są ograniczenia ochrony
ubezpieczeniowej?

!!Generali T.U. S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku
z brakiem spełnienia wymogów dotyczących zabezpieczenia mienia lub nieprzestrzeganiem przepisów prawa.
!!Ubezpieczenie nie obejmuje szkód powstałych w następstwie zdarzeń włączonych
z zakresu ochrony ubezpieczeniowej.
!!Generali T.U. S.A. nie ponosi odpowiedzialności za kwotę odpowiadającą zastosowanej w umowie franszyzie redukcyjnej.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

99
Ubezpieczenie obejmuje ochroną maszyny budowlane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej.

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?

–– 	Ubezpieczający ma obowiązek podać pełne i zgodne z prawdą odpowiedzi na zadane przez Generali T.U. S.A. pytania mające na celu rozpoznanie i ocenę ryzyka,
–– 	Ubezpieczający ma obowiązek należycie dbać o mienie, sprawność i funkcjonowanie posiadanych systemów zabezpieczających, a także realizację uzgodnionych działań na rzecz poprawy

bezpieczeństwa, przestrzeganie właściwych przepisów prawa,

–– 	Ubezpieczający ma obowiązek informowania o zaistniałej szkodzie oraz użycia dostępnych mu środków w celu zmniejszenia rozmiarów szkody lub zabezpieczenia mienia bezpośrednio

zagrożonego szkodą.

Jak i kiedy należy opłacać składki?

Wysokość składki oraz terminy płatności składki określone w polisie.
Za datę zapłaty składki przyjmuje się datę dokonania przez Ubezpieczającego przelewu lub wpłaty na rachunek Generali T.U. S.A., potwierdzonych stemplem pocztowym, bankowym lub
w przypadku przelewu elektronicznego potwierdzeniem wydanym przez bank, pod warunkiem, że na rachunku Ubezpieczającego znajdowała się odpowiednia ilość środków finansowych.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?

Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się pierwszego dnia i kończy się z upływem ostatniego dnia okresu ubezpieczenia lub w dniu, w którym umowa ubezpieczenia uległa rozwiązaniu lub
wygasła, w zależności od tego, które z tych zdarzeń miało miejsce wcześniej. Okres ubezpieczenia jest każdorazowo określony w polisie.

Jak rozwiązać umowę?

Jeżeli Umowa ubezpieczenia została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, Ubezpieczający ma prawo od niej odstąpić w terminie 30 dni, a gdy jest przedsiębiorcą, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku zapłacenia składki za okres, w jakim Generali T.U. S.A. udzielało ochrony ubezpieczeniowej.
Oświadczenie o odstąpieniu wymaga zachowania formy pisemnej, dokumentowej lub elektronicznej pod rygorem nieważności.
Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na czas określony, Generali T.U. S.A. może ją wypowiedzieć z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia, jedynie w przypadkach określonych
w Kodeksie Cywilnym, a także z ważnych powodów wskazanych w OWU.
Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia wymaga zachowania formy pisemnej, dokumentowej lub elektronicznej pod rygorem nieważności.
Generali T.U. S.A. może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli ponosi odpowiedzialność jeszcze przed zapłaceniem składki lub jej pierwszej raty, a składka
lub jej pierwsza rata nie została zapłacona w terminie. W takim przypadku Generali T.U. S.A. może żądać zapłaty składki za okres udzielanej ochrony. W przypadku braku wypowiedzenia
umowy, odpowiedzialność Generali T.U. S.A. kończy się w ostatnim dniu okresu ubezpieczenia wskazanym w umowie ubezpieczenia. Generali T.U. S.A. może żądać zapłaty składki za okres
udzielanej ochrony.

