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Produkt: Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od uszkodzeń

Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje na temat umowy podane są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia maszyn i urządzeń od uszkodzeń uchwalonych w dniu 
19 stycznia 2022 roku przez Zarząd SALTUS TUW i mających zastosowanie do umów zawieranych od dnia 14 lutego 2022 roku (OWU) oraz w treści dokumentu ubezpieczenia.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie? 
Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od uszkodzeń jest dobrowolnym ubezpieczeniem maszyn i urządzeń dedykowanym przedsiębiorcom, osobom prawnym niebędącym przedsiębiorcami 
i innymi jednostkom organizacyjnym. Jest to ubezpieczenie z Działu II, Grupy 8, 9 oraz 16 zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. 

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
 Stanowiące własność Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, 
lub  znajdujące się w posiadaniu Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego 
na podstawie udokumentowanego tytułu prawnego lub wobec których 
na Ubezpieczającym spoczywa obowiązek ubezpieczenia, użytkowane 
w związku z prowadzoną działalnością, zasilane energią pod różnymi 
postaciami:

 maszyny, urządzenia (dalej „mienie”)

od szkód polegających na utracie, fizycznym uszkodzeniu 
lub zniszczeniu ubezpieczonego mienia, które są następstwem zdarzenia 
losowego, które wystąpiło nagle, nieprzewidzianie i niezależnie od woli 
Ubezpieczającego w okresie ubezpieczenia i  miejscu wskazanym 
w umowie ubezpieczenia.

 Suma ubezpieczenia mienia wskazanego w umowie ubezpieczenia 
lub uzgodniony w umowie ubezpieczenia limit odpowiedzialności stanowi 
górną granicę odpowiedzialności SALTUS TUW.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
SALTUS TUW nie odpowiada, w szczególności, za szkody:
 spowodowane: kradzieżą z włamaniem, kradzieżą zwykłą (bez oznak włamania), zaginięciem ubezpieczonego mienia, rabunkiem lub usiłowaniem dokonania: kradzieży 

z włamaniem, kradzieży zwykłej (bez oznak włamania), rabunku,
 powstałe wskutek doświadczeń lub eksperymentów przeprowadzonych w nadzwyczajnych dla danej maszyny lub urządzenia warunkach,
 powstałe w wyniku naturalnego zużycia albo długotrwałej degradacji właściwości użytkowych maszyn i urządzeń, w tym wskutek kawitacji, erozji, korozji, wilgoci, 

rozszerzenia się kamienia kotłowego, szlamu i innych osadów, działania środków żrących lub starzenia się izolacji,
 powstałe w wyniku niewyjaśnionego zniknięcia lub których powstanie zostało ujawnione dopiero podczas przeprowadzania inwentaryzacji,
 o charakterze estetycznym (m.in. takie jak zadrapania, pomalowanie powierzchni, graffiti) nieograniczające w żaden sposób funkcjonalności ubezpieczonej  

maszyny / ubezpieczonego urządzenia,
 spowodowane wadami lub usterkami istniejącymi przed zawarciem umowy ubezpieczenia lub w chwili jej zawierania, o których Ubezpieczający lub osoby, za które ponosi 

on odpowiedzialność, wiedziały lub przy zachowaniu należytej staranności mogły się dowiedzieć,
 powstałe na skutek eksploatacji wcześniej uszkodzonej i nienaprawionej maszyny / urządzenia.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
 Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie w miejscu wskazanym w umowie ubezpieczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również mienie w miejscu, do którego zostało ono przeniesione z miejsca ubezpieczenia w związku z bezpośrednim narażeniem 
na powstanie szkody objętej ochroną zgodnie z OWU. Mienie objęte jest także ochroną w trakcie przenoszenia lub przewożenia w powyższe miejsce.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje, w szczególności, szkód:

 w maszynach, urządzeniach lub urządzeniach budowlanych, a także 
w sprzęcie, wyposażeniu i przedmiotach - stanowiących zaplecze budów,

 w maszynach i urządzeniach zainstalowanych lub znajdujących się 
na sprzęcie pływającym lub statkach powietrznych,

 w maszynach i urządzeniach użytkowanych na terenie elektrowni 
jądrowych oraz w innych obiektach gdzie wykorzystywane są do produkcji, 
przechowywania lub jakiejkolwiek obróbki paliwa jądrowego, odpadów 
bądź innych materiałów radioaktywnych,

 w maszynach i urządzeniach znajdujących się i/lub pracujących pod ziemią,

 w wymienialnych narzędziach wszelkiego rodzaju, takich jak: wiertła, 
rozdrabniarki, formy odlewnicze, noże, ostrza i brzeszczoty piły, kamienie 
i stemple,

 w taśmach przesyłowych, sitach i wężach, ogumieniu, okładzinach, 
opaskach z tkanin i tworzyw sztucznych, szczotkach, linach, 
łańcuchach, pasach, częściach szklanych i ceramicznych, wymurówkach 
oraz obudowach i rusztach pieców oraz palenisk, a także dyszach palników 
oraz innych elementach, których czas prawidłowego funkcjonowania 
jest krótszy od trwałości maszyny lub urządzenia,

 w fundamentach, w tym w podmurówkach, chyba że stanowią integralną 
część maszyny lub urządzenia i zostaną włączone do ubezpieczenia 
za opłatą dodatkowej składki,

 w środkach eksploatacyjnych wszelkiego rodzaju, takich jak paliwo, gaz, 
płyny chłodzące, katalizatory, płyny i środki smarne, z wyjątkiem olejów 
w transformatorach i wyłącznikach, które pełnią rolę izolacyjną,

 w postaci: utraconych korzyści, utraty wartości rynkowej, utraty 
rynku, utraty przychodu, utraty dochodu, utraty zysku, zwiększonych 
kosztów działalności, powstałych w wyniku szkody, strat powstałych 
wskutek opóźnienia lub niewypełnienia zobowiązań, utraty kontraktów, 
rabatów, licencji, kar umownych, kar pieniężnych, grzywien sądowych 
i administracyjnych, podatków, należności publiczno-prawnych, opłat 
manipulacyjnych, odszkodowań o charakterze karnym, kosztów procesów, 
kosztów administracyjnych, kosztów najmu bądź użycia przedmiotów 
zastępczych oraz za szkody pośrednie.



Jak i kiedy należy opłacać składki?
− Składka jest płatna jednorazowo w terminie określonym w umowie ubezpieczenia, jednakże na wniosek Ubezpieczającego składka może być rozłożona na raty. Terminy 

płatności kolejnych rat i ich wysokość określa się w umowie ubezpieczenia.
− Składkę bądź jej poszczególne raty opłaca się przelewem na rachunek bankowy SALTUS TUW.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Okres ubezpieczenia wskazany jest w umowie ubezpieczenia.
Okres ubezpieczenia trwa jeden rok, chyba że umowę ubezpieczenia zawarto na okres krótszy (ubezpieczenie krótkoterminowe).
Odpowiedzialność SALTUS TUW rozpoczyna się od dnia i godziny wskazanej w umowie ubezpieczenia jako początek okresu ubezpieczenia, pod warunkiem że składka 
lub jej pierwsza rata zostanie zapłacona w terminie wskazanym w umowie ubezpieczenia, z zastrzeżeniem postanowień OWU.
Jeżeli SALTUS TUW ponosi odpowiedzialność przed zapłaceniem składki lub jej pierwszej raty, a składka lub jej pierwsza rata nie zostanie zapłacona w terminie, SALTUS TUW 
może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym i żądać zapłaty składki za okres przez który ponosił odpowiedzialność. W razie braku wypowiedzenia 
umowa ubezpieczenia wygasa z końcem okresu, na który przypadała niezapłacona składka lub rata składki.
Niezapłacenie kolejnej raty składki, w podanej przez SALTUS TUW wysokości i terminie, powoduje ustanie odpowiedzialności SALTUS TUW tylko wtedy gdy po upływie terminu 
zapłaty raty składki SALTUS TUW wezwie Ubezpieczającego do zapłaty, a rata składki nie zostanie zapłacona w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania. W przypadku 
uiszczenia jedynie części składki, SALTUS TUW zwróci część składki ubezpieczeniowej przypadającej za okres, w którym nie świadczyło ochrony ubezpieczeniowej.
Odpowiedzialność SALTUS TUW kończy się z upływem okresu ubezpieczenia, chyba że stosunek ubezpieczeniowy wygasł przed tym terminem.

Jak rozwiązać umowę?
Jeżeli umowę ubezpieczenia zawarto na okres przekraczający 6 miesięcy, Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia w okresie 7 dni od dnia zawarcia 
umowy ubezpieczenia. 
Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na czas określony, SALTUS TUW może ją wypowiedzieć jedynie w przypadkach określonych przepisami prawa, a także, z zachowaniem 
30-dniowego okresu wypowiedzenia, z ważnych powodów, za które uważa się: utratę licencji, zezwolenia, koncesji lub innej decyzji uprawniającej do prowadzenia działalności, 
zmianę profilu działalności Ubezpieczającego, a w przypadku ubezpieczenia na cudzy rachunek – Ubezpieczonego.
Na wniosek Ubezpieczającego i za zgodą SALTUS TUW, umowa ubezpieczenia może zostać rozwiązana w każdym czasie. W przypadku rozwiązania umowy ubezpieczenia przed 
upływem okresu ubezpieczenia, na jaki została zawarta, Ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej.
W razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa wypadku, każda ze stron może żądać odpowiedniej zmiany wysokości składki, 
poczynając od chwili, w której zaszła ta okoliczność, nie wcześniej jednak niż od początku bieżącego okresu ubezpieczenia. W razie zgłoszenia takiego żądania druga strona 
może w terminie 14 dni wypowiedzieć umowę ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym.
Jeżeli w wyniku oględzin miejsca i przedmiotu ubezpieczenia ujawnią się okoliczności, co do których Ubezpieczający podał nieprawdę lub zataił prawdę w chwili składania 
wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia, SALTUS TUW może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym. 
W razie stwierdzenia wynikających z rażącego niedbalstwa lub winy umyślnej Ubezpieczającego zaniedbań w zakresie obowiązków określonych w OWU umowa ubezpieczenia 
w zakresie ubezpieczenia mienia może zostać wypowiedziana przez SALTUS TUW ze skutkiem natychmiastowym.
Jeżeli Ubezpieczający zbywa przedmiot ubezpieczenia stosunek ubezpieczeniowy wygasa z chwilą przejścia przedmiotu ubezpieczenia na nabywcę, chyba że prawa z umowy 
ubezpieczenia - za zgodą SALTUS TUW - zostały przeniesione na nabywcę.

Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?
Przed zawarciem umowy ubezpieczenia:
− podać do wiadomości SALTUS TUW wszystkie znane sobie okoliczności, które mogą mieć wpływ na podjęcie przez SALTUS TUW decyzji o zawarciu umowy ubezpieczenia, 

przez udzielenie, przy zawieraniu umowy ubezpieczenia, zgodnych z prawdą pisemnych odpowiedzi na pytania SALTUS TUW zawarte we wniosku ubezpieczeniowym 
lub przed zawarciem umowy ubezpieczenia w innych pismach.

W czasie trwania umowy ubezpieczenia:
− niezwłocznie zgłaszać SALTUS TUW w formie pisemnej wszelkie zmiany okoliczności, o które SALTUS TUW zapytywało we wniosku ubezpieczeniowym albo przed zawarciem 

umowy ubezpieczenia w innych pismach,
− stosować się do wymogów zawartych w umowie ubezpieczenia, a także niezwłocznie poinformować SALTUS TUW o zaprzestaniu prowadzenia działalności,
− informować SALTUS TUW o zmianie adresu miejsca zamieszkania lub siedziby,
− przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących ochrony, przechowywania i eksploatacji mienia oraz mających na celu zapobieganie powstaniu szkody, 
− w odniesieniu do mienia ubezpieczonego od kradzieży z włamaniem,  przestrzegać minimalnych wymogów zabezpieczenia mienia, określonych w OWU,
− usuwać szczególne zagrożenia ubezpieczonego mienia a w szczególności takie, których usunięcia domagał się SALTUS TUW,
− prowadzić ewidencję ubezpieczonego mienia zgodnie z aktualnymi przepisami, w sposób pozwalający w razie powstania szkody na bezsporne odtworzenie mienia,
− niezwłocznie powiadomić SALTUS TUW na piśmie o zwiększeniu ryzyka, zwłaszcza w przypadku, gdy: nastąpi zmiana okoliczności, o które pytano we wniosku 

lub przed zawarciem umowy ubezpieczenia w innych pismach, lub gdy usunięte zostaną uzgodnione środki bezpieczeństwa; ubezpieczony budynek lub budowla zostaną 
przebudowane lub poddane innym robotom budowlanym, lub jeżeli ich części nie będą używane; w ubezpieczonym budynku lub lokalu podjęta zostanie nowa działalność 
lub zmieniony jej rodzaj.

W przypadku powstania zdarzenia ubezpieczeniowego:
− użyć wszelkich dostępnych środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów,
− niezwłoczne, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości powiadomić SALTUS TUW o szkodzie, z podaniem, 

o ile to możliwe, przyczyny, przedmiotu i zakresu szkody, okoliczności powstania oraz szacunkowej jej wartości,
− niezwłocznie powiadomić miejscową jednostkę policji o każdej szkodzie, która mogła powstać w wyniku przestępstwa,
− pozostawić bez zmian miejsce szkody do czasu przybycia przedstawiciela SALTUS TUW,
− umożliwić SALTUS TUW dokonanie czynności niezbędnych do ustalenia okoliczności powstania szkody, zasadności i wysokości roszczenia oraz udzielenia w tym celu 

pomocy i wyjaśnień, a w szczególności udostępnienie pełnej dokumentacji księgowej ubezpieczonego mienia,
− dostarczyć SALTUS TUW i wyznaczonemu przez niego przedstawicielowi wszystkie dokumenty, które SALTUS TUW lub jego przedstawiciel uważa za niezbędne do rozpatrzenia 

wniosku o wypłatę odszkodowania, 
− podjąć, bez nieuzasadnionej zwłoki, działania w celu naprawy zniszczonych zabezpieczeń lub naprawy bądź odtworzenia uszkodzonego, zniszczonego lub utraconego 

mienia po uprzednim udokumentowaniu zakresu i rozmiaru szkody.


