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A. Postanowienia ogólne
1. Poniższe warunki zostają uznane za uzgodnione i przyjęte od momentu objęcia składnika majątku przekazanego Klientowi do używania ramowym ubezpieczeniem majątku firmy
GRENKELEASING.
2. W przypadku zaistnienia szkody na składniku majątku przekazanym Klientowi do używania i objętym ochroną ubezpieczeniową otrzymane świadczenie ubezpieczeniowe
zostanie przeznaczone na pokrycie kosztów odtworzenia tego składnika majątku bądź,
w przypadku zniszczenia, na pokrycie kosztów zakupu składnika majątku zastępczego
(odpowiadającego właściwościami i wartością dotychczasowemu składnikowi majątku
w momencie powstania szkody). Świadczenie ubezpieczeniowe nie obejmuje zatem wymiany składników majątku „starych na nowe”.
3. Niniejsze ubezpieczenie gwarantuje jedynie subsydiarną ochronę ubezpieczeniową,
tzn. ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest tylko wtedy, jeżeli nie nastąpi ona z żadnej
innej strony.
4. Wkład własny Klienta wynosi 650,00 PLN za każdą powstałą szkodę.
B. Straty / szkody i ryzyko objęte ubezpieczeniem, wyłączenie odpowiedzialności
1. Ubezpieczyciel zapewnia ochronę ubezpieczeniową tylko w przypadku szkód majątkowych powstałych w ubezpieczonym majątku w wyniku nieprzewidywalnych dla Klienta zdarzeń, w tym w wyniku kradzieży, kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji.
Zniszczenie ubezpieczonego majątku uznaje się za zdarzenie nieprzewidywalne, jeśli ani
Klient, ani jego przedstawiciele nie mogli przewidzieć w odpowiednim czasie takiego zdarzenia pomimo posiadania wiedzy specjalistycznej w tym zakresie. W przypadku, gdy
szkoda majątkowa powstała w wyniku poważnego zaniedbania Klienta, Ubezpieczyciel
upoważniony jest do potrącenia z przyznanego świadczenia odszkodowawczego kwoty
odpowiadającej winie Klienta.
Odszkodowanie ubezpieczeniowe przysługuje w przypadku szkód lub zniszczeń powstałych w szczególności w wyniku:
a) błędów obsługi i błędów operacyjnych, braku umiejętności lub zaniedbania;
b) przepięć, indukcji elektromagnetycznej, zwarć;
c) pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu lub implozji (w tym szkód będących wynikiem użycia wody w akcji gaśniczej, rozbiórki, prac porządkowych lub utraty mienia podczas takich
zdarzeń);
d) działania wody, wilgoci, zalania;
e) umyślnego działania osób trzecich, sabotażu, wandalizmu;
f) siły wyższej;
g) wad konstrukcyjnych, wad materiałowych i wykonawczych.
2. W przypadku elementów (części) elektronicznych, stanowiących część mienia objętego ubezpieczeniem, odszkodowanie ubezpieczeniowe przysługuje jedynie w przypadku
udowodnienia działania ryzyka zewnętrznego objętego ubezpieczeniem na wymieniany
element (w przypadku naprawy jest to zwykle element, który trzeba wymienić) lub też na
całość mienia objętego ubezpieczeniem. W przypadku niemożności przedłożenia stosownego dowodu, wysokie prawdopodobieństwo wystarczy, aby uznać, że szkoda jest wynikiem działania ryzyka zewnętrznego objętego ubezpieczeniem. Szkody następcze będące
skutkiem wymiany części podlegają ubezpieczeniu.
3. O ile nie uzgodniono inaczej, odszkodowanie ubezpieczeniowe przysługuje jedynie
w przypadku uszkodzenia lamp (np. lamp kineskopowych, lamp wielkiej częstotliwości,
lamp laserowych) oraz fotoprzewodników (np. wałków selenowych) zaistniałego na skutek
poniższych przyczyn:
a) pożaru, uderzenia pioruna, eksplozji, jedynie w zakresie, w jakim takie rodzaje ryzyka
mogą być objęte ubezpieczeniem od ognia;
b) kradzieży z włamaniem, rabunku, wandalizmu, jedynie w zakresie, w jakim takie zdarzenia mogą być objęte ubezpieczeniem od włamania i kradzieży;
c) pęknięcia rur, jedynie w zakresie, w jakim takie ryzyko jest objęte ubezpieczeniem
od szkód będących wynikiem działania wody.
Postanowienia pkt 4 i 5 obowiązują bezwzględnie.
4. Ubezpieczyciel nie świadczy odszkodowania, bez względu na jakiekolwiek czynniki zewnętrzne, które mogły się przyczynić do powstania szkody, jeżeli szkoda powstała w wyniku:
a) umyślnego działania Klienta,
b) wszelkiego rodzaju aktów wojennych lub rozruchów,
c) działania energii jądrowej,
d) normalnego, operacyjnego zużycia lub nadmiernego operacyjnego zużycia lub pogorszenia stanu; jednakże odszkodowanie przysługuje w przypadku szkód następczych związanych z wymianą części. Pkt 2 bezwzględnie obowiązuje.
5. W przypadku niemożności przedłożenia dowodu dla jednej z powyższych przyczyn,
zgodnie z pkt 4b) – 4d), wystarczające jest wysokie prawdopodobieństwo, że szkoda powstała w wyniku działania jednej z tych przyczyn.
C. Mienie objęte ubezpieczeniem / nie objęte ubezpieczeniem
1. Poniższe składniki mienia, będące przedmiotem umowy i przekazane do użytkowania są
objęte ochroną ubezpieczeniową:
a) urządzenia i sprzęt związane z technologiami informacyjnymi, komunikacyjnymi
oraz medycznymi;
b) inne urządzenia i sprzęt elektrotechniczny oraz elektroniczny;
c) maszyny i inne urządzenia oraz sprzęt techniczny do użytku wewnętrznego, technologie
obsługi materiałów masowych oraz technologie transportu;
d) wyposażenie i sprzęt biurowy.
2. O ile nie uzgodniono inaczej, ochrona ubezpieczeniowa obejmuje jedynie dane (informacje odczytywane komputerowo) niezbędne dla realizacji podstawowych funkcji mienia
objętego ubezpieczeniem (dane programowe z systemów operacyjnych lub inne dane
o takim samym statusie).
3. Mienie znajdujące się w pojazdach samochodowych.
Z uwagi na wysokie ryzyko kradzieży, mienie znajdujące się w pojazdach samochodowych jest objęte ubezpieczeniem tylko wtedy, jeżeli jest na stałe wbudowane lub
jeśli zostało dyskretnie umieszczone w zamkniętym i, jeśli istnieje taka możliwość,
w zamkniętym na klucz schowku lub bagażniku – w sposób niewidoczny oraz jeśli pojazd
został poprawnie zamknięty.

wywoływacze, odczynniki, tonery, środki chłodzące i gaśnicze, taśmy barwiące, filmy, nośniki obrazu i dźwięku, folie, papier preparowany, nośniki kroju pisma, mechanizmy zapadkowe, pipety, wymienne kuwety, probówki na odczynniki;
b) wszelkiego rodzaju narzędzia, np. wiertarki, frezy;
c) inne części, które wymagają wymiany w normalnym cyklu użytkowania mienia objętego ubezpieczeniem, np. bezpieczniki, źródła światła, baterie jednorazowego użytku, filtry
i kartridże;
d) konserwacja:
nakłady stanowiące część regularnych czynności konserwacyjnych nie są objęte ubezpieczeniem. W szczególności, nakłady takie dotyczą wymiany elementów konstrukcyjnych,
zespołów i komponentów, o ile uszkodzenie mienia objętego ubezpieczeniem nie jest wynikiem zdarzenia zewnętrznego objętego ubezpieczeniem, które można zweryfikować.
W rozumieniu niniejszego postanowienia, czynnościami konserwacyjnymi są:
– kontrola bezpieczeństwa;
– konserwacja prewencyjna;
– usuwanie wad będących skutkiem zużycia ekonomicznego;
– naprawa szkód będących wynikiem normalnego użytkowania i nie będących skutkiem
przyczyn zewnętrznych.
D. Miejsce ubezpieczenia
Dla właściwego użytkowania mienia, lokalizacja Klienta wskazana w umowie jest tożsama
z miejscem ubezpieczenia. W pozostałych przypadkach ubezpieczenie ma zakres globalny.
E. Wystąpienie szkody / obowiązki Klienta
1. W przypadku zaistnienia szkody, Klient jest zobowiązany, niezwłocznie po powzięciu informacji o wystąpieniu szkody, do poinformowania firmy GRENKELEASING o jej wystąpieniu, poprzez przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia szkody. Formularz zgłoszenia
szkody, można otrzymać w każdym momencie od firmy GRENKELEASING.
2.
–
–
–
–
–
–
–

Zgłoszenie szkody musi zawierać następujące informacje:
nazwę / imię i nazwisko oraz adres Klienta;
numer umowy;
miejsce i czas zaistnienia szkody;
szczegółowy opis zdarzenia skutkującego wystąpieniem szkody;
liczbę uszkodzonych składników mienia;
szczegółowy opis każdego uszkodzonego składnika mienia;
rodzaj szkody.

a) w przypadku częściowego uszkodzenia: szacunkowy koszt naprawy wadliwego składnika
mienia;
b) w przypadku szkody całkowitej: określenie „szkoda całkowita”;
c) w przypadku szkody będącej wynikiem działania strony trzeciej (np. kradzież) oraz szkody będącej wynikiem pożaru: w takim przypadku Klient musi niezwłocznie złożyć zawiadomienie do stosownego organu prowadzącego dochodzenie, a numer sprawy przekazać
firmie GRENKELEASING.
3. Składowanie.
Należy zachować uszkodzone części, odpowiednio miejsce zaistnienia szkody musi pozostać w stanie niezmienionym do czasu dokonania oględzin szkody lub wyraźnej rezygnacji
z oględzin lub rozliczenia szkody.
4. Nieterminowe zgłoszenie szkody.
W przypadku braku zgłoszenia szkody przez Klienta niezwłocznie po powzięciu informacji
o jej zaistnieniu w formie wymaganej w pkt E.1 i E.2 lub jeśli firma GRENKELEASING nie
otrzyma innego pisemnego powiadomienia o wystąpieniu szkody zawierającego informacje
z pkt E.2 – świadczenie ubezpieczeniowe nie będzie przysługiwać.
F. Płatność kosztów ubezpieczenia / wypowiedzenie umowy / zwolnienie z odpowiedzialności
1. Obowiązek Klienta dotyczący pokrycia kosztów ubezpieczenia i termin płatności określa
umowa zawarta z GRENKELEASING. Klient ma prawo do samodzielnego zawarcia umowy
ubezpieczenia z wybranym przez siebie ubezpieczycielem zgodnie z postanowieniami w/w
umowy.
2. Jeśli w momencie wystąpienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową Klient nie
uregulował pierwszej składki ubezpieczeniowej, świadczenie ubezpieczeniowe nie będzie
przysługiwać, albowiem nie doszło do objęcia majątku ochroną ubezpieczeniową.
3. W przypadku niezapłacenia w terminie kolejnej składki ubezpieczeniowej, Ubezpieczyciel za pośrednictwem GRENKELEASING, może wezwać do zapłaty zaległej składki określając 2-tygodniowy termin płatności. Po bezskutecznym upływie takiego terminu,
ustaje odpowiedzialność ubezpieczeniowa Ubezpieczyciela, o ile powiadomienie o takim skutku braku zapłaty składki ubezpieczeniowej zostało przekazane Klientowi wraz
z terminem płatności. W przypadku, kiedy zdarzenie objęte ubezpieczeniem ma miejsce
po rozwiązaniu umowy użytkowania składników majątku, świadczenie ubezpieczeniowe
nie będzie przysługiwać.
4. Niezależnie od powyższych postanowień, GRENKELEASING ma prawo w każdym
czasie zażądać ubezpieczenia przez Klienta składników majątku oddanego do używania
zgodnie z umową.
G. Postanowienia końcowe
1. Klient ubezpieczający samodzielnie składnik mienia jest zobowiązany do uzyskania od
ubezpieczyciela potwierdzenia ochrony ubezpieczeniowej na rzecz GRENKELEASING.
Dopóki Klient nie dostarczy potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczeniowej z wybranym
przez siebie ubezpieczycielem, GRENKELEASING działając w imieniu i na rzecz Korzystającego ma prawo, lecz nie obowiązek, włączyć użytkowany składnik majątku do ramowego
ubezpieczenia, dla którego obowiązują niniejsze warunki.
2. Klienci nie otrzymują certyfikatów ubezpieczeniowych w odniesieniu do składników
mienia objętych niniejszym ubezpieczeniem ramowym.
3. Wystąpienie szkody nie zwalnia Klienta ze zobowiązań wynikających z umowy.

4. Poniższe składniki mienia nie są objęte ochroną ubezpieczeniową:

4. Rozliczenie umowy z tytułu zaistnienia szkody nastąpi zgodnie z postanowieniami
umownymi.

a) materiały pomocnicze i operacyjne, materiały zużywalne oraz środki pracy, np.

5. Nie dokonano żadnych uzupełniających ustaleń ustnych.

