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Dotyczy: Umowa Leasingu nr:__________________________________ 
 

 

UBEZPIECZENIE MIENIA AKF LEASING POLSKA S.A. W RAMACH 
UMOWY UBEZPIECZENIA ZAWARTEJ Z TOWARZYSTWEM 

UBEZPIECZEŃ ALLIANZ POLSKA S.A. 
 

1. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana w ramach zawartej Umowy ubezpieczenia dla przedmiotów 

leasingu obejmować będzie ryzyka:  

 

a) FLEXA: pożar, uderzenie pioruna, eksplozja, uderzenie lub upadek statku powietrznego),  

b) EC: huragan, grad, woda wodociągowa, powódź, deszcz nawalny, wyciek z instalacji 

tryskaczowej, obsunięcie ziemi, zapadanie ziemi, lawina lub napór śniegu, trzęsienie ziemi, 

uderzenie pojazdu mechanicznego, dym, uderzenie fali dźwiękowej),  

c) kradzież z włamaniem i rabunek oraz wandalizm po dokonanym włamaniu, wewnętrzne 

zamieszki, celowe uszkodzenie, strajk lub zwolnienie grupowe pracowników.  

2. Na mocy Umowy ochroną ubezpieczeniową objęte są wszelkie inne niewymienione wyżej szkody 

zewnętrzne powstałe w ubezpieczonym mieniu.  

3. Na mocy Umowy ochroną ubezpieczeniową objęte są wszelkie inne niewymienione wyżej szkody 

wewnętrzne powstałe w ubezpieczonym mieniu.  

4. Na mocy Umowy zakres ochrony ubezpieczeniowej określony w ust. 1-3 będzie zmodyfikowany 

poprzez :  

 

- włączenie do zakresu ubezpieczenia szkód spowodowanych zwarciem przewodu elektrycznego, któremu 

towarzyszyło iskrzenie i/lub działanie ciepła bez udziału płomieni z wyłączeniem szkód będących następstwem 

wszelkiego rodzaju awarii wewnętrznych.  

- włączenie do zakresu ubezpieczenia szkód powstałych w maszynach, aparatach lub innych urządzeniach 

wskutek działania prądu elektrycznego podczas ich eksploatacji w wyniku np.: spięcia (zwarcia), przepięcia lub 

indukcji.  

- włączenie do zakresu ubezpieczenia szkód powstałych w przedmiotach znajdujących się na zewnątrz budynku 

oraz w przedmiotach zamocowanych na zewnątrz budynku, pod warunkiem że stanowią one części maszyn, 

urządzeń lub linii technologicznych. Nie dotyczy neonów, reklam lub innych części przymocowanych do 

budynków i budowli jako odrębne elementy konstrukcyjne (zgłoszenie w trybie określonym w § 7 ust 2 opcja za 

dodatkową składką na odrębnie negocjowanych warunkach)  

- objęcie ubezpieczeniem mienia podczas jego używania mobilnego poza siedzibą Korzystającego pod 

warunkiem, że sprzęt będzie należycie zabezpieczony. W przypadku kradzieży ze środka transportu pojazd 

posiadać musi zamknięte nadwozie, mienie przewożone nie jest widoczne z zewnątrz pojazdu, przy postoju 

dłuższym niż 2 godziny pojazd zawierający ubezpieczone rzeczy musi znajdować się na parkingu strzeżonym, na 

terenie ogrodzonej posesji lub zamkniętym pomieszczeniu, pojazd podczas postoju na czas nieobecności 

kierowcy powinien być zamknięty na wszystkie istniejące zamki oraz mieć wszystkie szyby w pozycji zamkniętej. 

W przypadku maszyn i urządzeń używanych poza siedzibą firmy (place budów itp.) warunkiem przyjęcia do 

ubezpieczenia a tym samym przyjęcia odpowiedzialności za szkodę jest fakt że mienie musi znajdować się na 

terenie zamkniętym (ogrodzonym) strzeżonym i oświetlonym, samobieżne maszyny budowlane o wartości 

powyżej 400.000,00 PLN muszą posiadać system GPS, o wartości do 400.000,00 PLN inne zabezpieczenia 

uniemożliwiające swobodne uruchomienie i/lub otwarcie,  
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- objęcie ubezpieczenia mienia w transporcie (CARGO) od szkód powstałych w wyniku: wypadku środka 

transportu oraz kradzieży będącej następstwem wypadku środka transportu, kradzieży z włamaniem, rabunku 

oraz kradzieży łącznie ze środkiem transportu, pod warunkiem, że:  

a) pojazd posiada zamknięte nadwozie,  

b) przewożone rzeczy nie są widoczne z zewnątrz pojazdu,  

c) przy postoju dłuższym niż 2 godziny pojazd zawierający ubezpieczone rzeczy musi znajdować się na 

parkingu strzeżonym, na terenie ogrodzonej posesji lub zamkniętym pomieszczeniu,  

d) pojazd podczas postoju na czas nieobecności kierowcy powinien być zamknięty na wszystkie istniejące 

zamki oraz mieć wszystkie szyby w pozycji zamkniętej).  

 

Ochrona ubezpieczenia obejmuje także szkody polegające na potłuczeniu i zarysowaniu powstałe w wyniku 

załadunku i wyładunku oraz pozostałe szkody zgodne z warunkami umowy. Powyższe warunki nie dotyczą 

ładunków o specyficznych właściwościach (wielkość, kształt itp.). Limit ubezpieczenia 1.000.000,00 PLN na 

jeden transport z podlimitem 500.000,00 PLN na jeden środek transportu. W przypadku kwoty przekraczającej 

ustalony limit finansujący dokona zgłoszenia Allianz faktu transportu na dwa dni przed planowanym 

transportem.  

- włączenie do zakresu ubezpieczenia szkód powstałych w maszynach, urządzeniach mechanicznych, 

elektrotechnicznych lub elektronicznych, do których doszło w związku z ich uruchomieniem, używaniem, 

konserwacją, naprawą lub pracą oraz w wyniku błędu w obsłudze.  

- włączenie do zakresu ubezpieczenia szkód powstałych na skutek uderzenia przez wszelkiego rodzaju pojazdy 

mechaniczne lub ich ładunek,  

- włączenie do zakresu ubezpieczenia mienia znajdującego się w budynkach nie gotowych do odbioru 

technicznego, jak również mienia, które nie jest jeszcze gotowe do oddania lub, dla którego nie skończył się 

jeszcze okres próbnego rozruchu, o ile szkody nie powstaną w związku z:  

 

(1) katastrofą budowlaną, przeprowadzaniem prac budowlano-remontowych niezgodnie z planami 

architektonicznymi i/lub sztuką budowlaną, zastosowaniem złych lub wadliwych materiałów, 

niewłaściwym wykorzystaniem , złym lub wadliwym wykonaniem instalacji,  

(2) niewłaściwym montażem, rozruchem przeprowadzonym wbrew instrukcji producenta i/lub dostawcy, 

błędami montażowymi, awariami urządzeń,  

(3) niewłaściwym zabezpieczeniem mienia otaczającego przed skutkami prowadzonych prac,  

(4) pracami, które z racji niewłaściwego wykonania miały bezpośredni wpływ na zniszczenie lub 

uszkodzenie mienia znajdującego się wewnątrz ubezpieczonego obiektu.  

 

Na mocy Umowy Generalnej zakres ochrony ubezpieczeniowej zostanie ponadto zmodyfikowany przez 

następujące postanowienia z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel odpowiada za przedmiotowe zdarzenia do 

wysokości limitu odpowiedzialności. Limit odpowiedzialności zostaje ustalony na kwotę 500.000 zł na jedno 

zdarzenie i 2.000.000 zł na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  

a) włączenie do zakresu ubezpieczenia szkód powstałych w wyniku wewnętrznych zamieszek, 

celowego uszkodzenia, strajku lub zwolnienia grupowego pracowników jeśli odszkodowań z 

tych tytułów można dochodzić zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem od 

podmiotów odpowiedzialnych za szkodę, z prawem regresu Ubezpieczyciela do tych 

podmiotów,  

b) włączenie do zakresu ubezpieczenia szkód w ubezpieczanym mieniu znajdującym się w 

budynku, który w momencie wystąpienia szkody był używany niezgodnie z przeznaczeniem, 

lub w którym prowadzone są zmiany budowlane, o ile miało to wpływ na powstanie lub 

rozmiar szkody, z prawem regresu Ubezpieczyciela do Korzystającego,  

c) włączenie do zakresu ubezpieczenia szkód w ubezpieczanym mieniu z powodu braku 

konserwacji budynku i/lub wynikających z faktu, że jego konstrukcja nie odpowiada normom 

obowiązującym w budownictwie, z prawem regresu Ubezpieczyciela do odpowiedzialnego za 

szkodę,  
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d) włączenie do zakresu ubezpieczenia szkód powstałych na skutek niezachowania należytego 

stanu bezpieczeństwa i higieny w zakładzie pracy należącym do Korzystającego z prawem 

regresu Ubezpieczyciela do Korzystającego,  

e) włączenie do zakresu ubezpieczenia szkód powstałych w ubezpieczonych przedmiotach w 

trakcie ich montażu z zastrzeżeniem postanowień umowy generalnej o ile wcześniej został 

podpisany protokół odbioru przedmiotu leasingu pomiędzy Ubezpieczającym a Korzystającym  

5 Na mocy Umowy zakres ochrony ubezpieczeniowej zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje ponadto 

rozszerzony przez włączenie do zakresu ubezpieczenia ryzyka katastrofy budowlanej do wysokości 

limitu 250 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie trwania Umowy Generalnej zgodnie 

z § 6 ust. 2 OWUMP  

6 Na mocy Umowy Generalnej zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje ponadto rozszerzony przez 

włączenie do zakresu ubezpieczenia kosztów dodatkowych zgodnie z § 16 ust. 2 i 3 OWUMP do 

wysokości limitu 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie trwania Umowy 

Generalnej  

7 Dodatkowo zakres został rozszerzony o szkody powstałe w wyniku poruszania się ubezpieczonej 

maszyny po drogach publicznych z limitem odpowiedzialności Allianz w wysokości 100.000 zł na jedno 

i 1.000.000 zł na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie trwania Umowy ubezpieczenia. Franszyza 

redukcyjna 10%, min. 3.000 zł 

8 Na mocy Umowy oraz stosownych zapisów OWUMP z zakresu ubezpieczenia są wyłączone szkody 

powstałe w wyniku:  

a. utlenienia się, korozji chemicznej i ogólniej rzecz biorąc progresywnego działania czynników 

destrukcyjnych,  

b. eksploatacji należących do akf i będących przedmiotem umów leasingu pojazdów 

dopuszczonych do ruchu publicznego, zarejestrowanych i podlegających obowiązkowi 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody 

powstałe w związku z ruchem tych pojazdów (z wyjątkiem pojazdów wolnobieżnych), statków 

powietrznych i jednostek pływających. Wyłączenie to dotyczy również wyposażenia 

standardowego i dodatkowego powyższych pojazdów,  

c. działań wojennych,  

d. działania energii jądrowej,  

e. prowadzenia przez Korzystającego doświadczeń lub eksperymentów badawczych, leczniczych 

i technicznych,  

f. wykonania orzeczenia sądowego lub aktu administracyjnego,  

g. funkcjonowania służb komunalnych, zakładów użyteczności publicznej i władz publicznych,  

h. normalnego użycia energii elektrycznej oraz gazów i płynów,  

i. normalnego zużycia w eksploatacji bez względu na jej przyczynę lub wynikająca, z 

przedłużonego efektu eksploatacji  

j. pierwotnie istniejące wady materiałowe, błędy konstrukcyjne i/lub wadliwe wykonanie;  

k. normalne zużycie, zestarzenie, ścieranie - również wtedy, gdy było to pośrednio najważniejszą 

przyczyną szkody;  

l. kontaminację, tj. zanieczyszczenie, zakopcenie, pokrycie osadem, zapylenie oraz korozję;  

m. wpływ warunków atmosferycznych, które należało uwzględnić z uwagi na porę roku lub 

warunki miejscowe, takich jak działanie energii słonecznej, wilgotności atmosferycznej, 

suchości powietrza;  

n. kurczenie się, rozciąganie oraz pękanie;  

o. wewnętrzne psucie się mienia;  

p. działanie mikroorganizmów, zwierząt lub roślin, drobnoustrojów, wirusów chorobotwórczych, 

zmiany genetyczne;  

r)     naturalne właściwości mienia;  
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s)  działanie wody gruntowej;  

t)  przerwę w działaniu lub wadliwe działanie klimatyzacji, ogrzewania lub chłodzenia, w tym 

chłodzenia zapasów;  

u) działanie ciekłych mas szkła lub metalu;  

w)  suszę lub wysychanie;  

y)  obróbkę lub przetwarzanie; 

9 Ubezpieczenie rzeczy ruchomych w transporcie nie obejmuje:  

a. przedmiotów wartościowych, gotówki, środków pieniężnych i dłużnych papierów 

wartościowych,  

b. towarów niebezpiecznych, których przewóz jest zabroniony w rozumieniu umowy 

europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych 

(ADR),  

c. żywych zwierząt,  

d. mienia przewożonego jako bagaż podręczny,  

e. mienia uszkodzonego lub zdekompletowanego.  

 

10 Zakres ochrony ubezpieczeniowej jest ograniczony poprzez wyłączenie szkód powstałych wskutek:  

a. niewłaściwego opakowania albo jego braku (chyba, że nie jest wymagane),  

b. wady ukrytej ubezpieczonego mienia lub jego naturalnych właściwości, takich jak np. 

samozapalenie, samozepsucie, samozanieczyszczenie,  

c. złego stanu technicznego środka transportu lub jego niezdatności do przewozu mienia danego 

rodzaju, jeżeli akf o tym wiedział lub przy dołożeniu należytej staranności mógł się 

dowiedzieć,  

d. stanu nietrzeźwości lub odurzenia kierowcy środka transportu oraz innych osób 

uczestniczących w przewozie ubezpieczonego mienia,  

e. zwykłych zmian atmosferycznej wilgotności oraz normalnych opadów deszczu, śniegu i 

zwykłych wahań temperatury (mróz, upał), chyba że szkoda powstała na skutek wypadku 

środka transportu,  

f. konfiskaty, nacjonalizacji, zajęcia, zarekwirowania lub zniszczenia na podstawie decyzji 

podjętej przez uprawnione do tego władze przewożonego mienia lub środka transportu albo 

ograniczenia przez nie swobody przewozu,  

g. przekroczenia norm załadowania środka transportu lub przyczepy.  

 

         11.  Franszyzy redukcyjne:  

a. Dla mienia o wartości do 100 000 zł wynosi: 500 PLN. 

b. Dla mienia o wartości powyżej 100 000 PLN wynosi: 1 000 PLN. 

c. Dla szkód wewnętrznych wynosi: 10% szkody min 1 000 PLN. 

d. Dla szkód podczas poruszania się maszyn po drogach publicznych wynosi: 10% szkody min. 

3000 PLN. 
 
 

Oświadczenie Korzystającego: 

Niniejszym oświadczamy, iż zapoznalismy się z niniejszymi warunkami ubezpieczenia i są one przez nas w pełni zaakceptowane.   

 
 
 
 
___________________________________ 
podpis i pięczęć Korzystającego  


