
Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje umowne dotyczące produktu ubezpieczeniowego podane są w Ogólnych 
Warunkach Ubezpieczenia (OWU) maszyn od uszkodzeń Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group zatwierdzonych  uchwałą Zarządu  
nr 14/07/2021 z dnia 09.07.2021 r. (zwane dalej OWU) oraz dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia (polisie).   

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie majątkowe, działu II, grupa 9 zgodnie z załącznikiem do Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń   
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Przedsiębiorstwo: Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group Produkt: Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń (typ 8301)

Kraj rejestracji: Polska Data wydania zezwolenia: 12.02.1990 r.

 
Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Przedmiotem ubezpieczenia są określone w umowie maszyny  
i urządzenia ubezpieczonego będącego przedsiębiorcą, które są 
w posiadaniu i wykorzystywane są przez ubezpieczonego  
w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą  wskazaną 
w umowie ubezpieczenia. Produkt umożliwia  objęcie ochroną:

 maszyny i urządzenia po zakończeniu z wynikiem 
pozytywnym testów, prób eksploatacyjnych na stanowisku 
pracy  podczas eksploatacji, przestoju, konserwacji, 
czyszczenia, naprawy, remontu, demontażu, transportu i 
ponownego montażu w celu wykonania poprzedzających 
czynności

 istnieje możliwość rozszerzenia zakresu ochrony poprzez 
zastosowanie klauzul dodatkowych

Zakres ubezpieczenia w szczególności obejmuje szkody  
w ubezpieczonych maszynach powstałe wskutek:

 błędów projektowych lub konstrukcyjnych

 błędów popełnionych w trakcie produkcji maszyn oraz użycia 
niewłaściwych materiałów

 błędów podczas montażu

 niewłaściwej obsługi

 niedoboru wody w kotłach

 wybuchu fizycznego

 rozerwanie na skutek działania siły odśrodkowej

 niezadziałania urządzeń sygnalizacyjnych, pomiarowych

 niewłaściwych parametrów prądu

 przepięcia i innych skutków pośredniego uderzenia pioruna

 wandalizmu

Sumę ubezpieczenia dla poszczególnego, objętych zgodnie 
z wolą ubezpieczającego ochroną w ramach umowy 
ubezpieczenia, maszyn i urządzeń  określa się w umowie 
ubezpieczenia i stanowi ona górną granicę odpowiedzialności 
COMPENSY za szkodę.

 
Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

 szkód w elementach i materiałach, które z uwagi na warunki 
pracy ulegają szybkiemu zużyciu lub podlegają okresowej 
wymianie w ramach konserwacji

 maszyn użytkowanych lub eksploatowanych pod ziemią

 utraty zysku

 Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

Compensa wolna jest od odpowiedzialności, jeżeli szkoda 
powstała wskutek:

 rażącego niedbalstwa, winy umyślnej ubezpieczonego

 działań wojennych, aktów terroru, promieniowania jądrowego

 sprzeniewierzenia, zaginięcia, kradzieży zwykłej

 wady i usterki ujawnione przed zawarciem umowy 
ubezpieczenia

 naturalne zużycie, użytkowanie niezgodnie z przeznaczeniem 
lub zaleceniami producenta

 pożar, zawalenie się budynku, katastrofa budowlana, upadek 
pojazdu powietrznego, uderzenie pojazdu lądowego lub 
statku wodnego

 niewłaściwa konserwacja, użytkowanie niezgodne z instrukcją 
producenta lub z naruszeniem przepisów prawa

Pamiętaj – dodatkowe wyłączenia i ograniczenia 
odpowiedzialności określone są w OWU.

 Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

 znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i określone w umowie miejsce (lokalizacja), w którym znajduje się przedmiot 
ubezpieczenia



 
Co należy do obowiązków ubezpieczonego?

Obowiązki na początku umowy ubezpieczenia:
• podanie wszystkich znanych okoliczności, o które COMPENSA pyta przed zawarciem umowy ubezpieczenia 

• zapłacenie składki ubezpieczeniowej w określonym w umowie ubezpieczenia terminie

Obowiązki w czasie trwania ubezpieczenia:
• zawiadamianie COMPENSY o wszelkich zmianach ryzyka okoliczności podanych do wiadomości COMPENSY przed zawarciem 

umowy ubezpieczenia; 

• przestrzeganie wszelkich przepisów dotyczących przedmiotu ubezpieczenia (między innymi: prawa budowlanego, ochrony 
przeciwpożarowej, zaleceń producentów)w razie zajścia wypadku objętego zakresem ubezpieczenia postępować zgodnie  
z postanowieniami par. 12 OWU pkt 6, a zwłaszcza:

– użycie dostępnych środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów

– zawiadomienie COMPENSY o wypadku niezwłocznie (wraz z podaniem charakteru i rozmiaru szkody), nie później niż w przeciągu 3 
dni roboczych od daty powstania wypadku lub uzyskania o nim wiadomości,

– niezwłoczne powiadomienie jednostki policji o każdej szkodzie, która mogła powstać w wyniku przestępstwa lub wskutek wypadku 
środka transportu  

Obowiązki w przypadku zgłoszenia roszczenia:

• umożliwienie dostępu do przedmiotu ubezpieczenia osobie upoważnionej przez COMPENSĘ w celu przeprowadzenia likwidacji szkody

• przedłożenie  COMPENSIE rachunku poniesionych strat oraz umożliwić COMPENSIE przeprowadzenia czynności likwidacji szkody  
oraz współpracować z COMPENSĄ w toku likwidacji szkody

 
Jak i kiedy należy opłacać składki?

Składka jest płatna jednorazowo, w 2 lub w 4 ratach.

Terminy płatności składki i rat oraz ich wysokość określa się w dokumencie potwierdzającym zawarcie umowie ubezpieczenia.

Składkę można opłacić gotówką, przelewem lub kartą kredytową. 

 
Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa? 

Daty początku i końca ochrony ubezpieczeniowej określone są w dokumencie potwierdzającym zawarcie umowie ubezpieczenia.

Ochrona ubezpieczeniowa kończy się z upływem okresu ubezpieczenia, chyba że stosunek ubezpieczenia wygasł przed tym terminem  
na skutek:
• odstąpienia od  umowy ubezpieczenia albo wypowiedzenia umowy ubezpieczenia w przypadkach określonych w umowie 

ubezpieczenia lub wynikających z przepisów prawa

• z chwilą wyczerpania sumy ubezpieczenia

• z dniem zbycia przedmiotu ubezpieczenia, chyba że COMPENSA  wyrazi zgodę na przeniesienie praw z umowy ubezpieczenia  
na nabywcę, a nabywca przejmie obowiązki ciążące do tej pory na zbywcy

• z dniem zajęcia przedmiotu ubezpieczenia w toku postępowania egzekucyjnego

 
Jak rozwiązać umowę?

Jeżeli umowa jest zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie  
30 dni, a w przypadku, gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą, w terminie 7 dni, od dnia jej zawarcia.
Compensa może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z ważnych powodów określonych w OWU lub umowie ubezpieczenia.
Odstąpienie od umowy ubezpieczenia lub rozwiązanie powinno zostać potwierdzone pisemnym oświadczeniem woli.


