ZAŁĄCZNIK nr 1 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA
MASZYN
Lemarpol – Wózki Widłowe Sp. z o.o.
1 czerwca 2022
I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1. Niniejsze Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia Maszyn mają zastosowanie w dwóch opcjach:
UBEZPIECZENIE I UBEZPIECZENIE +, wydanych na podstawie podpisanych Umów Najmu,
zawieranych pomiędzy Lemarpol Wózki Widłowe Sp. z o.o. ul. 32-640 Zator, ul. S. Staszica 21/2
(zwany dalej Wynajmujący) a Najemcami.
2. Umowa określa warunki, na których Najemca partycypuje w kosztach ubezpieczenia maszyn
będących w ofercie Wynajmującego. Warunki handlowe dotyczące wysokości opłat ponoszonych
przez Najemcę zawarte są na druku Umowy Najmu, które przyjęte do realizacji i parafowane przez
obie strony stanowią potwierdzenie zawarcia umowy Najmu oraz ubezpieczenia.
3. Zawarcie umowy na warunkach Ubezpieczenia Maszyn następuje poprzez zawarcie Umowy
Najmu.
4. Zawarcie umowy z rozszerzeniem o ubezpieczenie maszyn skutkuje zmniejszeniem
odpowiedzialności Najemcy względem Wynajmującego w przypadkach zniszczenia lub/i kradzieży
maszyn wynajętych i dostarczonych Najemcy na miejsce pracy tylko pod warunkiem uznania
odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego i wypłaty odszkodowania.

II. DEFINICJE
Użyte w niniejszych Szczegółowych Warunkach Ubezpieczenia Maszyn określenia oznaczają
1. Maszyny i urządzenia
Urządzenie lub zespół urządzeń stanowiących całość pod względem technicznym i funkcjonalnym:
- masie własnej wynoszącej co najmniej 500 kg,
- wyposażone w silnik,
- obsługiwane przez co najmniej jednego operatora, którego konstrukcja i przeznaczenie umożliwia
prowadzenie prac zgodnie z przyjętą do ich realizacji technologią.
Nie są ubezpieczone wózki paletowe sterowane dyszlem i podnośniki nie spełniające definicji pojazdu
wolnobieżnego i podlegającego obowiązkowemu ubezpieczeniu w myśl Ustawy z dnia 22 maja 2003r.
o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. przypadki zagubienia, zaboru lub kradzieży demontowanych paneli
kontrolnych maszyn nie wchodzą w zakres ubezpieczenia
Ubezpieczeniem od zdarzeń losowych nie są także objęte wózki/pojazdy starsze niż 13 lat.
2. Szkoda
Uszczerbek majątkowy polegający na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu ubezpieczonego mienia,
spowodowany przez co najmniej jedno zdarzenie losowe. Nie obejmuje strat o charakterze następczym,
między innymi takich jak utrata zysku lub zwiększone koszty działalności powstałe w wyniku szkody,
utrata wartości rynkowej, kary umowne, sądowe lub administracyjne, grzywny oraz jakiekolwiek inne
kary o charakterze pieniężnym lub odszkodowania o charakterze karnym
3. Najemca
Osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną lub osobą fizyczną prowadząca
działalność gospodarczą, która zawarła z Lemarpol umowę najmu.
4. Kradzież z włamaniem
Dokonany lub usiłowany zabór mienia z terenu budowy lub pomieszczenia zaplecza budowy, do którego
sprawca dostał się po uprzednim usunięciu siłą lub przy użyciu narzędzi (w tym podrobionym kluczem
lub kluczem oryginalnym, który zdobył w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku) istniejących

zabezpieczeń lub, w którym ukrył się przed jego zamknięciem, pod warunkiem że opuszczenie terenu
budowy lub pomieszczenia zaplecza budowy wymagało od niego usunięcia siłą lub przy użyciu narzędzi
istniejących zabezpieczeń.
5. Rabunek
Dokonany lub usiłowany zabór mienia przez sprawcę, który w tym celu:
• użył przemocy fizycznej lub groźby jej natychmiastowego użycia wobec Ubezpieczającego lub
osób, za które ponosi on odpowiedzialność,
• doprowadził do stanu nieprzytomności lub bezbronności lub działał w inny sposób bezpośrednio
zagrażający życiu Ubezpieczającego lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność.
Niniejsze postanowienia mają również zastosowanie do przypadków, w których sprawca postępuje w
opisany powyżej sposób bezpośrednio po dokonaniu kradzieży w celu utrzymania się w posiadaniu
zabranej rzeczy.
Działania sprawcy skierowane wobec osób będących pracownikami firm ochrony mienia lub
indywidualnie prowadzących działalność w zakresie ochrony mienia, z którymi Ubezpieczający zawarł
umowę cywilnoprawną,
będą traktowane na równi z działaniami wobec Ubezpieczającego lub osób, za które ponosi on
odpowiedzialność.
6. Franszyza redukcyjna i udział własny w szkodzie
Ustalona w umowie ubezpieczenia wartość kwotowa i procentowa, o jaką będzie pomniejszana
wysokość każdego odszkodowania zgodnie z warunkami ubezpieczyciela. Wartość ta jest jednocześnie
kwotą, poniżej której ubezpieczyciel nie rozpocznie procedowania likwidacji szkód ze względu na zbyt
niską wartość szkody (szkoda bagatelna). Wysokość franszyzy redukcyjnej zależna jest od rodzaju
ubezpieczonego urządzenia i została określona w poniższej tabeli, przy czym nie może być ona
mniejsza niż 5% wartości szkody:
GRUPY PRODUKTÓW
ELEKTRYCZNE WÓZKI UNOSZĄCE
WÓZKI HOLOWNICZE I KOMPLETACYJNE
ELEKTRYCZNE WÓZKI Z MASZTEM
WÓZKI WYSOKIEGO SKŁADOWANIA
ELEKTRYCZNE WÓZKI CZOŁOWE
SPALINOWE WÓZKI CZOŁOWE
PODNOŚNIKI NOŻYCOWE ELEKTRYCZNE
PODNOŚNIKI NOŻYCOWE DIESEL
PODNOŚNIKI PRZEGUBOWE ELEKTRZYCZNE
PODNOŚNIKI PRZEGUBOWE DIESEL
WÓZKI TERENOWE
PODNOŚNIKI TELESKOPOWE
PODNOŚNIKI TELESKOPOWE OBROTOWE

Franszyza
750€
750€
750€
750€
750€
750€
750€
1500€
1500€
1500€
1500€
1500€
3000€

III. MASZYNY PODLEGAJĄCE UBEZPIECZENIU MASZYN
Ubezpieczeniem Maszyn objęte są sprawne maszyny będące w aktualnej ofercie Wynajmującego i
udostępnione Najemcy na podstawie umowy najmu.

IV. MIEJSCE PRACY
Ubezpieczeniem Maszyn objęte są maszyny znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

V. OKRES OBOWIĄZYWANIA
1. Ubezpieczenie Maszyn obowiązuje od momentu protokolarnego wydania maszyn Najemcy do
momentu protokolarnego odbioru maszyn przez Wynajmującego.
2. Dodatkowa opłata tytułem Ubezpieczenia Maszyn jest pobierana w kwocie wyszczególnionej na
umowie najmu od każdej z maszyn wydanych Najemcy. Opłata jest pobierana za każdy dzień od
dnia wydania maszyny Najemcy do dnia końca najmu
3. Ubezpieczenie Maszyn nie obejmuje szkód powstałych w okresie od dnia końca najmu do momentu
protokolarnego odbioru maszyny (maszyna powinna zostać zabezpieczona do momentu odbioru
przez Wynajmującego
4. Ubezpieczenie Maszyn obejmuje maszyny o numerze identyfikacyjnym (flotowym), fabrycznym
przypisane do danej umowy najmu i wyszczególnione w protokole przekazania.
VI. ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ
,
Ochrona ubezpieczeniowa może być zawarta w dwóch wariantach:
→ UBEZPIECZENIE ST (STANDARD)
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wózka wraz z ubezpieczeniem od zdarzeń losowych
takich jak:
• uszkodzenia spowodowane zjawiskami atmosferycznymi takimi jak:
powódź, deszcz nawalny, działanie wiatru, bezpośrednie uderzenie pioruna, grad, obsunięcie ziemi
oraz lawina,
• kradzież z włamaniem i rabunek,
Definicja kradzieży z włamaniem:
Dokonany lub usiłowany zabór mienia z terenu budowy lub pomieszczenia zaplecza budowy, do
którego sprawca dostał się po uprzednim usunięciu siłą lub przy użyciu narzędzi (w tym
podrobionym kluczem lub kluczem oryginalnym, który zdobył w wyniku kradzieży z włamaniem lub
rabunku) istniejących zabezpieczeń lub, w którym ukrył się przed jego zamknięciem, pod warunkiem
że opuszczenie terenu budowy lub pomieszczenia zaplecza budowy wymagało od niego usunięcia
siłą lub przy użyciu narzędzi istniejących zabezpieczeń.
→ UBEZPIECZENIE STP (STANDARD PLUS)
odpowiedzialność cywilna wózka, ubezpieczenie od zdarzeń losowych wraz z błędami operatora
(w tym uderzenie pojazdu) takich jak:
• uszkodzenia spowodowane zjawiskami atmosferycznymi takimi jak:
• powódź, deszcz nawalny, działanie wiatru, bezpośrednie uderzenie pioruna, grad,
obsunięcie się ziemi oraz lawina,
• uszkodzenia wynikające z błędów w obsłudze maszyn i sprzętu powodujące
np. przewrócenie się maszyny, upadek do wykopu, kolizje (uszkodzenie przedmiotu
ubezpieczenia w następstwie błędu operatora),
• kradzież z włamaniem i rabunek.
Definicja kradzieży z włamaniem:
Dokonany lub usiłowany zabór mienia z terenu budowy lub pomieszczenia zaplecza budowy, do
którego sprawca dostał się po uprzednim usunięciu siłą lub przy użyciu narzędzi (w tym
podrobionym kluczem lub kluczem oryginalnym, który zdobył w wyniku kradzieży z włamaniem lub
rabunku) istniejących zabezpieczeń lub, w którym ukrył się przed jego zamknięciem, pod warunkiem
że opuszczenie terenu budowy lub pomieszczenia zaplecza budowy wymagało od niego usunięcia
siłą lub przy użyciu narzędzi istniejących zabezpieczeń.
Niezależnie od wyboru wariantu ubezpieczenia zastosowanie mają poniższe wyłączenia:
Ubezpieczeniem nie są objęte szkody powstałe wskutek winy umyślnej, rażącego niedbalstwa, a
także szkody majątkowe, których wartość nie przekracza wysokości udziałów własnych w szkodzie
(patrz pkt. II ust.. 6) - nie dotyczy roszczeń z odpowiedzialności cywilnej wózka.
Nie są objęte ochroną szkody powstałe wskutek użytkowania pojazdu przez osobę nie posiadającą
stosownych uprawnień, a także osobę pod wpływem alkoholu lub innych psychoaktywnych środków
czy leków

Piloty, jednostki sterujące oraz inne demontowane akcesoria maszyn oraz urządzeń nie
wchodzą w zakres ochrony ubezpieczeniowej, przez co nie podlegają niniejszym warunkom
ubezpieczenia. W przypadku zgubienia, kradzieży lub zaboru w/w akcesoriów pełna
odpowiedzialność spoczywa po stronie Najemcy.
VII. WARUNKI PRZECHOWYWANIA MASZYN
1. Maszyny, których umieszczenie w zamkniętym obiekcie jest niemożliwe np. ze względu na ich
gabaryty – dopuszcza się, aby były przechowywane na placu budowy lub w innej lokalizacji podanej
w Zamówieniu, jako miejsce pracy. maszyny takie muszą być objęte przez Najemcę dozorem na
terenie ogrodzonym i oświetlonym
2. Maszyny muszą być zabezpieczone antykradzieżowo zgodnie ze specyfikacją
pojazdu
możliwościami technicznymi
3. Wymagania dotyczące przechowywania przedmiotu ubezpieczenia - wewnątrz budynku
zamkniętym po godzinach pracy, teren lokalizacji ogrodzony (stałe ogrodzenie - zamykane)
i oświetlony.
W przypadku przechowywania przedmiotu ubezpieczenia na zewnątrz (na palcu / parkingu) - teren
lokalizacji ogrodzony (stałe ogrodzenie -zamykane), oświetlony oraz dozorowany po godzinach
pracy w sposób fizyczny dotyczy lokalizacji własnych, a dla lokalizacji obcych (najemców)
w przypadku braku dozoru fizycznego wymaga się posiadanie monitoringu - systemem kamer
zewnętrznych
Pojazdy powinny były zamknięte na zamki fabryczne, a kluczyki do tych pojazdów powinny być
przechowywane w miejscu bezpiecznym trudno dostępnym dla osób trzecich - w pomieszczeniu
zamykanym wewnątrz budynku. System monitoringu powinien obejmować swoim zakresem
wszelkie [środki obrotowe składowane na zewnątrz oraz wyjścia do budynków. Obraz z kamer
zapisywany i przechowywany co najmniej 30 dni.
1) Zamknięty obiekt - znajdujący się na placu budowy lub na terenie innej lokalizacji obiekt
kontenerowy, magazynowy, budynek bądź jego część lub inna budowla, użytkowany wyłącznie
przez Najemcę, w którym przechowywane są przedmioty maszyny i akcesoria, wyposażony w
zamknięte na jeden zamek wielozastawkowy lub kłódkę bez-kabłąkową drzwi oraz posiadający
zabezpieczone (oszklone lub okratowane) okna i inne otwory zewnętrzne,
2) Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe maszyn - przewidziane konstrukcyjnie i sprawne
technicznie,
zamknięte
urządzenia
zabezpieczające,
uniemożliwiające
osobom
nieupoważnionym użycie maszyn bez uprzedniego pokonania zabezpieczeń przy użyciu siły i
narzędzi (w przypadku maszyn stacyjki, zamykanie kabin operatora)
3) Dozór - całodobowa ochrona wykonywana przez co najmniej jedną wyznaczoną do tego celu
osobę pełnoletnią spośród personelu Najemcy lub przez pracowników koncesjonowanego
przedsiębiorstwa ochrony osób i mienia zatrudnionego przez Najemcę. Za równoważne
zabezpieczenie (w zamian dozoru fizycznego) uważa się podłączenie obiektu i terenu, na
którym znajdują się maszyny i akcesoria do systemu monitoringu agencji ochrony mienia
zatrudnionej przez Najemcę.

VIII. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
1. Ubezpieczyciel nie obejmuje ochroną ubezpieczeniową następującego mienia:
1) sprzętu pływającego, statków powietrznych lub też jakiejkolwiek części ich wyposażenia albo
maszyn i urządzeń budowlanych oraz sprzętu, narzędzi i wyposażenia budowy
zainstalowanych lub znajdujących się na takim sprzęcie pływającym bądź statkach
powietrznych,
2) maszyn lub urządzeń budowlanych użytkowanych na terenie elektrowni jądrowych lub też w
innych obiektach lub zakładach w celu produkcji, przechowywania, obróbki lub przygotowania
paliwa jądrowego, odpadów lub innych materiałów radioaktywnych,
3) maszyn lub urządzeń budowlanych pracujących pod ziemią.

2. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą bezpośrednio lub pośrednio
wskutek:
1) działania promieniowania jonizującego lub skażenia radioaktywnego pochodzącego z
jakiegokolwiek źródła, a w szczególności z paliwa jądrowego lub z jakichkolwiek odpadów
promieniotwórczych powstałych w wyniku reakcji rozpadu albo syntezy jądrowej,
2) następujących zdarzeń (niezależnie od faktu, czy do powstania szkody przyczyniły się w
jakimkolwiek stopniu inne zdarzenia oddziaływujące jednocześnie lub w dowolnej kolejności
ze zdarzeniami wymienionym poniżej):
a. wojny, najazdu, wrogiego działania drugiego państwa, agresji zbrojnej lub działań
wojennych bez względu na fakt, czy wojna została wypowiedziana czy też nie, wojny
domowej, buntu, przewrotu, rewolucji, powstania lub niepokojów społecznych
przybierających rozmiary powstania, przewrotu wojskowego, działań uzurpatorskich,
wprowadzenia stanu wojennego lub stanu wyjątkowego,
b. jakiegokolwiek aktu terroryzmu obejmującego w szczególności:
▪ użycie lub groźbę użycia siły lub przemocy,
▪ pozbawienie życia, zniszczenie lub uszkodzenie mienia (obejmujące także
usiłowanie, przygotowanie, pomocnictwo lub groźbę pozbawienia życia czy też
zniszczenia lub uszkodzenia mienia), w szczególności na skutek działania
promieniowania radioaktywnego lub zanieczyszczenia środkami chemicznymi
lub biologicznymi, dokonane przez jakiekolwiek osoby lub grupy osób
podejmujących działania w szczególności z pobudek politycznych, religijnych lub
ideologicznych, tak aby:
▪ osiągnąć cele wynikające z przekonań, niezależnie od faktu, czy cele takie
zostały w jakiejkolwiek formie zamanifestowane lub sprecyzowane,
▪ zastraszyć społeczeństwo lub jakąkolwiek jego część;
c. wszelkich działań przedsięwziętych w związku z kontrolowaniem, zapobieganiem lub
zwalczaniem skutków zdarzeń wymienionych w literach a) i b), a także wszelkich działań
pozostających w jakiejkolwiek relacji do zdarzeń wymienionych w literach a) i b).
3) rozruchów, strajków, lokautów, niepokojów społecznych,
4) konfiskaty, zawłaszczenia, nacjonalizacji, rekwizycji, zniszczenia, które nastąpiło na mocy
aktu prawnego, niezależnie od jego formy, wydanego przez władze państwowe lub
samorządowe,
5) skażenia lub zanieczyszczenia środowiska lub ubezpieczanego mienia odpadami
przemysłowymi, a także emitowanymi do otoczenia zanieczyszczeniami,
6) umyślnego działania lub zaniechania albo rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego lub osób,
za które Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność,
7) uszkodzenia, zmiany lub zniszczenia, a także ograniczenia zakresu funkcjonalności,
dostępności lub działania jakiegokolwiek systemu komputerowego, sprzętu komputerowego
(hardware), oprogramowania (software), programów, danych, nośników danych lub mediów
służących do przechowywania danych informatycznych, mikroprocesorów, układów
scalonych lub podobnych urządzeń lub komponentów stanowiących część sprzętu
komputerowego, jeśli zdarzenia opisane powyżej nastąpiły jako rezultat umyślnego (tj. z
zamiarem wyrządzenia szkody) lub też przypadkowego przesłania lub przekazania
(elektronicznie lub w inny sposób) programu zawierającego jakiekolwiek instrukcje lub kody
logiczne działające w niszczący sposób, w szczególności obejmujące wirusy, „robaki”
komputerowe lub też programy określane mianem „koni trojańskich”, „bomb logicznych” lub
analogicznie działające; jeżeli tego rodzaju programy mogą być zidentyfikowane jako
przyczyna zaistniałej szkody, ich zadziałanie będzie traktowane jako zdarzenie wyłączone z
zakresu ubezpieczenia.
8) Szkód o wartości nie przekraczających zastosowanych franszyza redukcyjna i udział własny
w szkodzie zgodne z pkt. II ust. 6
3. Niezależnie od punkt 1 i 2 nie są objęte ochroną ubezpieczeniową również:
1) Szkody spowodowane awarią mechaniczną (rozumianą jako szkoda powstała wskutek
błędnego zadziałania lub niezadziałania jakiejkolwiek części mechanicznej, jeżeli takie błędne
zadziałanie lub niezadziałanie spowodowane zostało błędem w sterowaniu maszyną lub
urządzeniem, niezależnie od faktu, czy taki błąd spowodowany został bezpośrednio lub

2)

3)

4)

5)
6)
7)
8)

9)
10)

11)

12)
13)
14)
15)
16)
17)

pośrednio przez człowieka czy też jakiekolwiek wewnętrzne lub zewnętrzne automatyczne
urządzenie sterujące albo jakimkolwiek czynnikiem wewnętrznym rozumianym jako zdarzenie
zaistniałe wewnątrz mechanizmu maszyny lub urządzenia, niezależnie od jego przyczyny
pierwotnej) lub elektryczną (rozumianą jako szkoda powstała wskutek niedotrzymania
nominalnych parametrów prądu elektrycznego przewidzianych dla danej maszyny, urządzenia
lub instalacji), zamarznięciem czynnika chłodzącego lub innego płynu, wadliwym smarowaniem,
brakiem smaru lub czynnika chłodzącego, z zastrzeżeniem, że jeżeli wskutek awarii powstaną
szkody w przedmiocie ubezpieczenia o charakterze zewnętrznym, to takie szkody pozostają
objęte ochroną ubezpieczeniową,
w elementach i materiałach, które z uwagi na swoje specyficzne przeznaczenie i warunki pracy
ulegają szybkiemu zużyciu lub które podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji,
zgodnie z instrukcją techniczną urządzenia i zaleceniami producenta; wyłączenie to dotyczy w
szczególności materiałów pomocniczych, wymiennych elementów i narzędzi, np. wykładzin
ogniotrwałych, części ze szkła, porcelany lub ceramicznych, pasów i taśm przesyłowych, lin,
drutów, opon gumowych, matryc, form, cylindrów, młotów do kruszenia, sit, pasków i łańcuchów
napędowych, wierteł, noży lub innego rodzaju ostrzy, brzeszczotów pił, bezpieczników oraz
wszelkiego rodzaju materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak smary, paliwa, katalizatory;
wyłączenie niniejsze nie dotyczy sytuacji, w których szkody w wymienionym mieniu są skutkiem
zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniową,
spowodowane wadami lub usterkami istniejącymi przed lub w chwili zawarcia umowy
ubezpieczenia, o których Ubezpieczający lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność,
wiedziały lub przy zachowaniu należytej staranności mogły się dowiedzieć,
powstałe w trakcie montażu, demontażu oraz rozruchu próbnego i testów (w odniesieniu do
maszyn i urządzeń budowlanych, dla których istnieje konieczność montażu, demontażu oraz
przeprowadzenia rozruchu próbnego i testów przed uruchomieniem),
powstałe w wyniku wybuchu kotła, zbiornika ciśnieniowego lub silnika spalinowego,
powstałe podczas transportu,
w pojazdach dopuszczonych do ruchu lub podlegających obowiązkowi rejestracji,
za które, na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub postanowień umowy,
odpowiedzialne są osoby trzecie, działające w charakterze dostawcy, producenta, sprzedawcy,
wykonawcy prac naprawczych lub remontowych, spedytora, przewoźnika, lub też innego
usługodawcy lub podwykonawcy,
powstałe w wyniku zamierzonego przeciążenia, doświadczeń lub eksperymentów,
powstałe w wyniku użytkowania maszyn i urządzeń budowlanych do celów innych, niż dane
mienie było przeznaczone, lub też powstałe podczas gdy maszyny i urządzenia budowlane były
obsługiwane przez operatorów nieposiadających stosownych i aktualnych uprawnień do
wykonywania pracy na takich maszynach lub urządzeniach albo gdy operator znajduje się pod
wpływem alkoholu, narkotyków, środków psychotropowych lub innych substancji odurzających,
wynikające z naturalnego zużycia lub starzenia się ubezpieczonego mienia w związku z jego
normalnym użytkowaniem lub eksploatacją, a także wynikające z korozji, kawitacji, procesów
oksydacyjnych, osadzania się kamienia kotłowego lub powolnego i systematycznego
oddziaływania warunków atmosferycznych,
powstałe wskutek kradzieży mienia; wyłączenie niniejsze nie obejmuje szkód powstałych w
wyniku kradzieży z włamaniem i rabunku, które pozostają objęte ochroną ubezpieczeniową,
o charakterze wyłącznie estetycznym (m.in. takie jak zadrapania, pomalowanie powierzchni)
nieograniczające w żaden sposób funkcjonalności,
za które odpowiedzialność regulowana jest w prawie górniczym i geologicznym,
powstałe w wyniku niewyjaśnionego zniknięcia lub których powstanie zostało ujawnione dopiero
podczas przeprowadzania inwentaryzacji,
powstałe w wyniku nieuczciwości osób, za które Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność, a
także w wyniku usiłowania lub dokonania oszustwa, wyłudzenia lub wymuszenia rozbójniczego.
dodatkowo Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty powstałe w
związku z prowadzeniem okresowych badań eksploatacyjnych, przeglądami lub naprawami
konserwacyjnymi wynikającymi z zawartych umów serwisowych.

IX. USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY
1. Wycena kosztów naprawy następuje po oględzinach i wycenie dokonanej przez przedstawiciela
Wynajmującego lub firmy zewnętrznej, której Wynajmujący powierza wykonanie wyceny.
2. Kosztorys szkody jest przedstawiony do wiedzy Najemcy w formie pisemnej w ciągu 10 dni
roboczych od momentu zgłoszenia szkody. W uzasadnionych przypadkach – np. wyceny
specjalistów czy oczekiwania na wycenę części przez producenta, okres ten może zostać
przedłużony.
3. Od wartości wyliczonych kosztów naprawy (odtworzenia) potrąca się udział własny Najemcy
określony w Ubezpieczeniu Maszyn – patrz pkt. II ust. 6
4. Najemca zobligowany jest do wpłaty kwoty będącej udziałem własnym na podstawie noty księgowej
wystawionej przez Wynajmującego.
X. OKOLICZNOŚCI POWSTANIA SZKODY
1. Najemca jest zobowiązany do przekazania wszelkich informacji na temat okoliczności powstania
szkody znanych w momencie powstania w ciągu 24 H od momentu stwierdzenia szkody. W
późniejszym okresie Najemca zobowiązany jest przekazać komplet niezbędnych dokumentów do
uznania szkody w ramach zawartej z Wynajmującym umowy Ubezpieczenia Maszyn – szczegóły
ujęte w procedurach:
• Procedura postępowania dla Najemcy w przypadku wyrządzenia szkody przez
wynajmowi sprzęt
• Procedura postępowania dla Najemcy w zakresie szkód powstałych w sprzęcie
Lemarpol Wózki Widłowe Sp. z o.o.
2. Najemca zobowiązany jest zabezpieczyć możność dochodzenia roszczeń odszkodowawczych
wobec osób odpowiedzialnych za szkodę oraz udzielić Wynajmującemu wszelkiej pomocy w
dochodzeniu roszczeń regresowych wobec sprawcy.
3. W razie uzyskania informacji o przedmiotach zaginionych lub skradzionych, Najemca zobowiązany
jest zawiadomić o tym niezwłocznie policję i Wynajmującego oraz uczestniczyć w czynnościach
zmierzających do rozpoznania i odzyskania tych przedmiotów.
4. Wynajmujący zobowiązuje się, że po uzyskaniu stanowiska od Ubezpieczyciela o uznaniu szkody
niezwłocznie poinformować Najemcę Warunkiem wydania stanowiska przez Wynajmującego jest
przekazanie wymaganej dokumentacji zgodnie w/w procedurami.

