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WYCIĄG Z UMOWY UBEZPIECZENIA GENERALNEGO 
nr G/WROK/153862 

 
zawartej w dniu  30.11.2018 r. we Wrocławiu, pomiędzy: 
 
VOLVO MASZYNY BUDOWLANE POLSKA Sp. z o.o. 
Al. Katowicka 215, 03-875 Młochów 
REGON: 932783957, NIP: 896-13-21-057 
reprezentowaną przez: 
 

1. Izabela Wilgat-Podolińska - członek zarządu 
2. Mariusz Wiśniewski  - członek zarządu 

 
zwanym w dalszej części umowy „Ubezpieczającym” 
 
a  Ubezpieczycielem 
 
Towarzystwo Ubezpiecze ń i Reasekuracji "WARTA" S.A  (Koasekurator wiodący)., 00-805 
Warszawa ul. Chmielna 85/87.Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000016432. Kapitał zakładowy: 187 938 580,00 zł, w tym 
kapitał wpłacony 187 938 580,00 zł.  
NIP: 521-04-20-047;  
[Adres do korespondencji: 53-659 Wrocław, ul. Sikorskiego 2-8]; 
Reprezentowane przez : 
 
Anna Barabach - Starszy Ekspert Centrum Obsługi Klientów Korporacyjnych we Wrocławiu 
 
zwanym w dalszej części umowy „Ubezpieczycielem” 
 

§ 1 
Rodzaj ubezpieczenia obj ętego Umow ą Ubezpieczenia Generalnego 

 
1. Niniejsza umowa dotyczy współpracy stron w zakresie ubezpieczenia maszyn i urządzeń 

budowlanych od wszystkich ryzyk  Sekcja II Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Maszyn i Urządzeń 
od Wszystkich Ryzyk TUiR WARTA S.A. z dnia 15 sierpnia 2000 r. zmienione Aneksem nr 1, 2, 3, 4, 
5 (tekst jednolity) . 

§ 2 
Okres trwania umowy i okres ubezpieczenia  

 
1. Umowa Ubezpieczenia Generalnego dotycząca ubezpieczenia, o których mowa w § 1 ust. 1 

obowiązuje od dnia 01.12.2018 r. i dzieli się na roczne okresy rozliczeniowe . 
 
§ 3  

Przedmiot i miejsce ubezpieczenia 
1.  
2. Ubezpieczający przekaże Ubezpieczycielowi przed wystawieniem polisy na kolejny okres 

rozliczeniowy wykaz ubezpieczanych maszyn z określeniem: nazwy, typu, nr identyfikacyjnych 
maszyny, roku produkcji, jednostkowej sumy ubezpieczenia, stosowanych zabezpieczeniach 
pozwalających na lokalizację maszyny z zaznaczeniem zabezpieczenie ”zewnętrzne”, „wewnętrzne”. 
Wykaz będzie  stanowił Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.  
 
3. Za miejsce ubezpieczenia przyjmuje się: siedzibę Ubezpieczającego oraz miejsce prowadzenia 
działalności gospodarczej użytkownika na terenie RP.  
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§ 7
Franszyza redukcyjna 

Franszyza redukcyjna (udział własny Ubezpieczającego) w każdej szkodzie wynosi: 5% wartości 
szkody min. 5.000,00 zł.  

§ 8
Warunki i Zakres Ubezpieczenia 

1. Do niniejszej umowy zastosowanie mają Ogólne Warunki Ubezpieczenia Maszyn i Urządzeń od
Wszystkich Ryzyk TUiR WARTA S.A. z dnia 15 sierpnia 2000 r. zmienione Aneksem nr 1, 2, 3, 4, 5
(tekst jednolity) Sekcja II - Ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych, sprzętu, zaplecza i
wyposażenia od wszystkich ryzyk.

2. Do ubezpieczenia mają zastosowanie następujące klauzule i  postanowienia dodatkowe:

klauzula 401  – Ubezpieczenie ryzyk casco w czasie transportu o treści podanej w  OWU maszyn i 
urządzeń od wszystkich ryzyk. 

klauzula 402 – Ubezpieczenie ryzyk casco w trakcie samoczynnego przemieszczania maszyn 
budowlanych poza miejscem ubezpieczenia o treści podanej w  OWU maszyn i urządzeń od 
wszystkich ryzyk. 

Klauzula 001 – Ubezpieczenie ryzyka rozruchów i strajków   o treści podanej w  OWU maszyn i 
urządzeń od wszystkich ryzyk. 
Limit odpowiedzialności: 1.000.000,00 zł na jedno zdarzenie i na wszystkie zdarzenia w rocznym 
okresie rozliczeniowym. 

Klauzula 007 – Ubezpieczenie dodatkowych kosztów frachtu lotniczego  o treści podanej w OWU 
maszyn i urządzeń od wszystkich ryzyk. 
Limit odpowiedzialności: 20% wartości szkody , maksymalnie 200.000,00 zł na jedno zdarzenie i na 
wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym. 

Klauzula Reprezentantów   
WARTA nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego 
niedbalstwa przez Ubezpieczającego, chyba że w razie rażącego niedbalstwa zapłata odszkodowania 
odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności. 
Za Ubezpieczającego uważa się członków zarządu i prokurentów, 
W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek niniejsze postanowienia stosuje się 
odpowiednio do Ubezpieczonego. 

Klauzula warunków ochrony w ryzyku kradzieży z włamaniem i rabunku 

Strony uzgadniają, że warunkiem wystarczającym i koniecznym dla ochrony ubezpieczeniowej w ryzyku 
kradzieży dla wszystkich maszyn jest zachowanie szczególnej staranności w celu zabezpieczenia 
mienia przed kradzieżą, w taki sposób że: 
a. jeśli nie wiąże się to z  zakłóceniem procesu realizacji robót kontraktowych, maszyny budowlane
będą   przechowywane/parkowane  na terenie ogrodzonym i oświetlonym w porze nocnej lub  po
godzinach pracy i w dni wolne od pracy będą  pod stałym dozorem pełnionym przez pracowników
Wynajmującego lub licencjonowaną agencję ochrony mienia lub będą posiadały w chwili zdarzenia
aktywne co najmniej jedno zabezpieczenie dodatkowe spośród wskazanych przez ubezpieczającego w
Załączniku nr 1  ,
b. po zakończeniu pracy maszyny będą każdorazowo zamknięte na wszystkie istniejące zamki, będą
miały uruchomione wszystkie istniejące zabezpieczenia przeciwkradzieżowe,
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c. maszyny małogabarytowe, o masie do 100 kg oraz osprzęt, o ile nie jest zamocowany na maszynie,
po godzinach pracy muszą być przechowywane w bezpiecznym miejscu utrudniającym ich kradzież tj.
najlepiej w pomieszczeniu zamkniętym lub strzeżone, a w przypadku braku takiej możliwości
przynajmniej schowane pod maszynę lub przykryte z zewnątrz.

Klauzula załadunku i rozładunku 
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w 
tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 

1. Rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej o szkody powstałe w czasie załadunku i
rozładunku mienia przewożonego transportem zawodowym i własnym.

2. Załadunek – rozumiany jako ogół czynności wykonywanych bezpośrednio przed rozpoczęciem
przewozu w miejscu nadania, mających na celu umieszczenie przygotowanego do przewozu
mienia na lub wewnątrz środka transportu – nie obejmuje czynności dostarczenia mienia z
magazynu, innego pomieszczenia lub miejsca składowania w bezpośrednie sąsiedztwo środka
transportu.

3. Rozładunek – rozumiany jako ogół czynności wykonywanych bezpośrednio po zakończeniu
przewozu w miejscu przeznaczenia, mających na celu wyjęcie mienia ze środka transportu – nie
obejmuje czynności przemieszczania mienia z bezpośredniego sąsiedztwa środka transportu do
magazynu, innego pomieszczenia lub miejsca składowania.

4. Załadunek/rozładunek ubezpieczonego mienia ubezpieczonego mienia winien być wykonywany
bezpośrednio przed rozpoczęciem przewozu/ po zakończeniu przewozu w miejscu nadania/
przeznaczenia, przez Ubezpieczającego, pracowników Ubezpieczającego, przewoźnika lub firmy
profesjonalne, uprawnione do wykonywania tych czynności.

5. Czynności załadunku/rozładunku winny być wykonywane z zachowaniem należytej staranności
przez osoby wykonujące te czynności i przy użyciu – gdy rodzaj lub stan ładunku oraz środka
transportowanego tego wymaga – odpowiednich narzędzi, urządzeń lub maszyn. W przypadku,
gdy rodzaj lub stan mienia albo rodzaj środka transportowanego tego wymaga,
załadunek/rozładunek winien być wykonywany przez firmy profesjonalne, uprawnione do
wykonywania czynności załadowczych/rozładunku oraz przy użyciu maszyn lub urządzeń
posiadających aktualne świadectwo badania technicznego.

6. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: 500 000,00 zł na jedno i 3.000.000,00 zł
na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym.

Klauzula Leeway 
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w 
tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że 
zniesiona zostaje proporcjonalnej redukcji odszkodowania w przypadku, gdy wartość przedmiotu 
ubezpieczenia dotkniętego szkodą,  uwzględniająca rodzaj zadeklarowanej wartości ubezpieczeniowej, 
w dniu szkody nie przekracza 130 % sumy ubezpieczenia tego przedmiotu. 

Klauzula likwidacji szkód 
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w 
tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że 
TUiR WARTA S.A koszty naprawy uszkodzonych maszyn i urządzeń budowlanych oraz ich części 
zgodnie z cennikiem producenta.  
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Klauzula terminu zgłaszania szkód 
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w 
tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że 
Ubezpieczający zobowiązany jest, niezwłocznie, nie później jednak niż 7 dni od daty powstania szkody 
lub powzięcia o niej wiadomości zawiadomić TUiR WARTA SA o szkodzie. 
Ubezpieczający ma obowiązek pozostawić bez zmian miejsce szkody do czasu przybycia 
przedstawiciela TUiR WARTA SA, chyba, że zmiana jest niezbędna w celu zabezpieczenia mienia 
pozostałego po szkodzie, zmniejszenia szkody lub gdy grozi to zatrzymaniem procesu produkcyjnego 
lub zakłóceniem pracy przedsiębiorstwa. TUiR WARTA SA nie może się powoływać na to 
postanowienie, jeżeli nie dokonało oględzin w terminie 3 dni od daty zawiadomienia go o szkodzie. 
Ubezpieczający może wcześniej przystąpić do usunięcia szkody za zgodą TUiR WARTA SA. 

Klauzula dodatkowych kosztów 
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w 
tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że 
ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wymienione poniżej koszty: 

1. związane z akcją ratowniczą ubezpieczonego mienia, w tym wynagrodzenia straży pożarnej
(tylko na podstawie otrzymanych i opłaconych przez Ubezpieczającego rachunków),

2. uprzątnięcia pozostałości po szkodzie  łącznie z  kosztami rozbiórki, demontażu części
niezdatnych do użytku.

3. zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów,
4. pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych i w dniach wolnych od pracy oraz frachtu

ekspresowego (z wyłączeniem frachtu lotniczego) do wysokości nie przekraczającej 100.000,00
zł na jedno i wszystkie zdarzenia. pod warunkiem, że zostały poniesione w związku ze szkodą w
mieniu będącym przedmiotem ubezpieczenia.

Limit odpowiedzialności jedno i wszystkie zdarzenia w odniesieniu do wymienionych powyżej kosztów 
łącznie wynosi 500.000,00 zł w rocznym okresie rozliczeniowym. 

Klauzula kradzie ży zwykłej 
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w 
tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że 
rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko kradzieży zwykłej, rozumianej jako nie 
noszący śladów włamania zabór mienia w celu przywłaszczenia pod warunkiem, że Ubezpieczający 
zawiadomi o tym fakcie Policję, bezzwłocznie max. w ciągu 24 godzin od powzięcia wiadomości o 
zdarzeniu. 
Limit odpowiedzialności: 300.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie 
rozliczeniowym. 

Klauzula zniesienia regresu 
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w 
tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że 
nie przechodzą na TUiR WARTA SA roszczenia regresowe do: 
1) osób fizycznych zatrudnionych przez Ubezpieczającego na podstawie umowy o pracę, umowy
zlecenia, umowy o dzieło lub innej umowy cywilnoprawnej;
2) osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz Ubezpieczającego
(samozatrudnienie);
Wyłączenie prawa do regresu nie ma zastosowania w sytuacji, gdy sprawca wyrządził szkodę umyślnie.

Klauzula likwidatora szkód 
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
określonych we wniosku i w ogólnych warunkach ubezpieczenia, strony postanowiły, że w przypadku 
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gdy ubezpieczyciel powierza techniczną likwidację szkody (tj. czynność z zakresu rzeczoznawstwa) 
eksperckiej firmie zewnętrznej zobowiązany jest do jej wyboru spośród poniższych: 
1. Ekspertyzy Ubezpieczeniowe Saltex S.C. 
2. Eksperci Zdarzeń Losowych S.C. 
3. Hemlecki Group 
W przypadku niemożności skorzystania przez ubezpieczyciela z wyżej wymienionych firm, powołanie 
innego eksperta zewnętrznego nastąpi po uzyskaniu za pośrednictwem brokera zgody ubezpieczonego. 
W przypadku, gdy ubezpieczyciel nie dotrzyma powyższych postanowień ubezpieczony powoła na 
koszt ubezpieczyciela eksperta, którego opinia będzie dla niego wiążąca. 
Strony zastrzegają, że wszelka korespondencja z ubezpieczonym w sprawie likwidacji szkód 
prowadzona będzie za pośrednictwem brokera – Willis Towers Watson Polska. 
 
Klauzula automatycznego wznowienia umowy ubezpieczenia 
Strony uzgadniają, że umowa ubezpieczenia zostanie automatycznie wznowiona na tych samych 
warunkach zakresowych i cenowych (z uwzględnieniem pkt. 2 j.n. ) na kolejne 12 miesięcy (z 
uwzględnieniem okresów z § 2 pkt 1), jeżeli spełnione zostaną następujące warunki: 
1) Szkodowość z trwającej umowy liczona jako stosunek wypłaconych odszkodowań i założonych 
rezerw do składki  zapłaconej za dany okres rozliczeniowy, liczonej wg. stanu na 30 dni 
kalendarzowych przed zakończeniem danego okresu rozliczeniowego, nie przekroczy  50%. 
2)    Nie nastąpi zmiana warunków reasekuracji umowy ubezpieczenia 
3)   Żadna ze stron nie odstąpi od automatycznego wznowienia polisy poprzez pisemne oświadczenie 
przekazane drugiej stronie najpóźniej na 90 dni kalendarzowe przed końcem aktualnego okresu 
rozliczeniowego, potwierdzonego polisą ubezpieczeniowa 
4)  Suma ubezpieczenia wznawianych maszyn i urządzeń budowlanych nie będzie niższa niż 10% 
przyjętej do ubezpieczenia w pierwszym ( podstawowym ) okresie trwania umowy, 
5)  Klauzula działa w cyklach 12-miesięcznych do czasu skorzystania z uprawnienia określonego w pkt. 
3) 
 
Klauzula rezygnacji z regresu wobec u żytkowników wskazanych   w umowie  
Ustala się z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia, że TUiR WARTA SA zrzeka się przysługującego mu na podstawie art. 828 K. 
C. prawa do roszczenia zwrotnego wobec sprawcy szkody z tytułu wypłaty odszkodowania 
ubezpieczonemu, w przypadku gdy sprawcą szkody jest użytkownik wskazanych maszyn i urządzeń 
budowlanych zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy.  
Klauzula nie ma zastosowania w przypadku szkód wyrządzonych umyślnie lub wskutek rażącego 
niedbalstwa. Za rażące niedbalstwo uważa się również niedochowanie przez użytkownika/najemcę 
żadnego z wymagań określonych w klauzuli warunków ochrony w ryzyku kradzieży z włamaniem i 
rabunku . 
 
Warunki dodatkowe: 
 
1. Ubezpieczający w Załączniku nr 1 wykaz ubezpieczanych maszyn poda informację o liczbie 

stosowanych w maszynie dodatkowych zabezpieczeń umożliwiających lokalizację maszyny ze 
wskazaniem  czy zabezpieczenie jest  zewnętrzne czy wewnętrzne. 

 
2. Zakresem ubezpieczenia objęte są szkody powstałe w maszynach pracujących na jednostkach 

pływających. 
Limit odpowiedzialności za szkody w maszynach pracujących na sprzęcie pływającym na wodach 
śródlądowych (bez akwenów morskich) - 2.000.000,00 zł na jedno i  na wszystkie zdarzenia w 
rocznym okresie rozliczeniowym. 
W/w limit dotyczy także maszyn pracujących na sprzęcie pływającym przy robotach : 
-  położonych w obrębie portu morskiego w osłonie falochronów, 
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- prac związanych z budową, przebudową itp. portów, mol, falochronów i innych budowli 
ochronnych. 
Wyłączone są  szkody spowodowane złym stanem jednostki pływającej. 
Ochrona ubezpieczenia nie dotyczy szkód w maszynach pracujących na otwartych akwenach 
morskich i ryzyk związanych  z technologiami morskimi „ Off-shore technology risks”. 

 
3. Potwierdza się, ze zakresem ubezpieczenia objęte są również maszyny, urządzenia pracujące w 

żwirowaniach, kamieniołomach i kopalniach odkrywkowych w pełnym zakresie i w granicach sumy 
ubezpieczenia. Dla tego rodzaju maszyn nie ma zastosowania par. 4 ust.2 pkt 7 ) OWU Sekcja II. 

 
4. Zakresem ubezpieczenia objęte są także maszyny, urządzenia pracujące pod ziemią  od ryzyka 

powodzi, zalania, obsunięcia ziemi i skał, osiadania gruntu, zawalenia się tuneli, sztolni, 
chodników. 
Limit odpowiedzialności 200.000,00 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie 
rozliczeniowym. 

 
5. Wykreślony zostaje  par 4 ust 2 punkt 1) OWU Sekcja II.  

Ustalony zostaje limit odpowiedzialności na szkody spowodowane awarią elektryczną lub 
mechaniczną, rozerwaniem, zepsuciem, zamarznięciem czynnika chłodzącego lub innego płynu, 
wadliwym smarowaniem lub brakiem oleju lub czynnika chłodzącego w wysokości 500.000,00 zł na 
jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym. 

 
6. Wykreślony zostaje  par 4 ust 2 p-kt. 10) OWU Sekcja II.  

Ustalony zostaje limit odpowiedzialności na szkody spowodowane kolizją podczas ruchu na 
drogach publicznych  dla pojazdów podlegających obowiązkowej rejestracji w  wysokości 
2.000.000,00 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym. 

 
7. Warunki niniejszej umowy dotyczą maszyn i urządzeń budowlanych nie starszych niż 15 lat. 
 
8. Maszyny i urządzenia budowlane, które nie spełniają warunków określonych w niniejszej umowie 

lub dla których zakres ubezpieczenia wykracza poza zakres ustalony w niniejszej Umowie mogą 
zostać objęte ochroną ubezpieczeniową, za zgodą WARTY, po ich uprzednim indywidualnym 
zgłoszeniu. 
Warunki ubezpieczenia dla tych maszyn i sprzętu budowlanego  zostaną ustalone pomiędzy 
WARTĄ a Ubezpieczającym indywidualnie i potwierdzone stosownym dokumentem.  

 
9. W odniesieniu do ryzyka kradzieży zwykłej wprowadza się następujące dodatkowe postanowienia: 

w  maszynach kołowych w których nie został zamontowany system GPS lub system radiowy TUiR 
WARTA ponosi odpowiedzialność z ryzyka kradzieży zwykłej  pod warunkiem, iż po kradzieży 
Ubezpieczający/użytkownik zwrócił komplet kluczyków lub sterowniki służące do otwarcia lub 
uruchomienia przedmiotowej maszyny oraz  wszystkie urządzenia służące do uruchomienia 
zamontowanych w pojeździe zabezpieczeń przeciwkradzieżowych. 
 
 

 
10. Zakresem ubezpieczenia objęte są szkody powstałe w wyniku wybuchu kotła, zbiornika 

ciśnieniowego lub silnika spalinowego. Limit odpowiedzialności: 200.000,00 zł na jedno i na 
wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym. 

 
11. Ubezpieczeniem objęte są maszyny pozostawione na placu budowy bez dozoru i oświetlenia w 

porze nocnej w związku z koniecznością kontynuacji realizacji prac, a rodzaj prowadzonych robót i 
ich lokalizacja uniemożliwia zabezpieczenie urządzenia w sposób określony w Klauzuli warunków 
ochrony w ryzyku kradzieży z włamaniem i rabunku. 
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Warunkiem odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody powstałe wskutek kradzieży z 
włamaniem i dewastacji jest pozostawienie przez sprawców śladów włamania w szczególności w 
postaci uszkodzenia istniejących zabezpieczeń lub istnienie świadków zdarzenia. 

 
12. Maszyny  w całym okresie ubezpieczenia winny posiadać aktualną ocenę sprawności techniczno-

eksploatacyjnej z udokumentowanymi wykonanymi czynnościami obsługowo-konserwacyjnymi 
zgodnie z wymogami DTR i aktualne świadectwo dopuszczenia do eksploatacji jeśli takie jest 
wymagane dla danej maszyny wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.  

TUiR WARTA może odmówić wypłaty odszkodowania w części lub w całości, jeżeli brak tych badań 
miał wpływ na powstanie szkody, której można byłoby uniknąć, gdyby takie badania i ocena zostałyby 
przeprowadzone. 
 
Postanowienia dodatkowe : 
1. Ubezpieczający zobowiązany jest do zamieszczenia w umowie najmu/dzierżawy  zapisów 

dotyczących ubezpieczenia w TUiR WARTA S.A. maszyn i sprzętu budowlanego , ze szczególnym 
uwzględnieniem wymagań wobec Użytkownika odnośnie : 
- zabezpieczeń, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej umowy „Warunki jakie musi spełnić 

wynajmujący” 
- postępowania Użytkownika w trakcie okresu ubezpieczenia, 
- postępowania Użytkownika w przypadku zaistnienia szkody 

(tj.: termin zgłoszenia szkody , przedstawienia  dokumentów jak Klauzuli Likwidacji drobnych  
szkód oraz dodatkowo : 

a/ Kopii dziennika dyżurów prowadzonego przez dozór obiektu, oświadczeń pracowników agencji 
ochrony dozorujących obiekt w dniu powstania szkody, protokołu spisanego z przedstawicielem 
agencji lub administracji obiektu oraz kopii umowy o świadczeniu usług dot. ochrony obiektu – 
jeśli obiekt jest chroniony przez agencję, 

b/ Kopii umowy dot. instalacji i konserwacji systemu alarmowego, wydruk z systemu alarmowego, 
protokołu z ostatniego przeglądu systemu – jeśli obiekt posiada system alarmowy). 

2. TUiR WARTA S.A. wskaże  osoby do obsługi niniejszej umowy  w zakresie polisowym i szkodowym. 
3. Ubezpieczający zobowiązany jest do prowadzenia i na każdorazowe wezwanie Ubezpieczyciela 

przedstawienie do wglądu rejestru dokumentacji obejmującego: 
-  kopie umów najmu/dzierżawy zawierających dane dotyczące Użytkownika oraz przedmiotu      

najmu/dzierżawy 
-   protokół przekazania 
-   kopie faktur kupna/sprzedaży przedmiotu najmu/dzierżawy.  
 

 
Załączniki:  

 
 
 
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Maszyn i Urządzeń od Wszystkich Ryzyk TUiR WARTA S.A. z dnia 
15 sierpnia 2000 r. zmienione Aneksem nr 1, 2, 3, 4, 5  Sekcja II - Ubezpieczenie maszyn i 
urządzeń budowlanych, sprzętu, zaplecza i wyposażenia od wszystkich ryzyk.  
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Zapoznałem się z warunkami ubezpieczenia zawartymi w Wyciągu Z UMOWY UBEZPIECZENIA 
GENERALNEGO nr G/WROK/153862 oraz dokumentem Ogólne Warunki Ubezpieczenia Maszyn i 
Urządzeń od Wszystkich Ryzyk TUiR WARTA S.A. z dnia 15 sierpnia 2000 r. zmienione Aneksem 
nr 1, 2, 3, 4, 5  Sekcja II - Ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych, sprzętu, zaplecza i 
wyposażenia od wszystkich ryzyk (dostępne pod adresem: 
https://www.warta.pl/documents/10157/6082275/WARTA%20OWU%20Maszyn%20i%20urzadzen_
C0185_int.pdf ) 
 

 
 
 

 

 

 

 

-------------------------------------------------- 

 

Podpis i pieczęć Najemcy 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ______________________________      _________________________________ 
      Pieczęć, podpis Ubezpieczającego             Pieczęć, podpis wystawiającego polisę 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych / Zgody marketingowe i biznesowe 
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Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” S.A. z 
siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 85/87. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe głównie w celu oceny ryzyka 
ubezpieczeniowego, realizacji umowy ubezpieczenia, likwidacji szkód, marketingu, analiz biznesowych oraz 
realizacji obowiązków do których zobowiązuje nas prawo. 
Jeśli Warta uzyskała od Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych to ma Pani/Pan prawo do 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jednym z przysługujących Pani/Panu 
praw jest prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wobec przetwarzania 
Pani/Pana danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Wartę, w 
tym profilowania na tej podstawie, oraz do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania 
Pani/Pana danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego przez Wartę. 
W przypadku jakichkolwiek pytań, w celu cofnięcia zgody lub skorzystania z przysługujących praw należy 
skontaktować się z inspektorem ochrony danych  na adres IOD@warta.pl lub drogą pisemną pod adresem 
siedziby Warty podanym powyżej lub osobiście/telefonicznie z agentem 
Warta dba o Pani/Pana dane osobowe, przetwarza je zgodnie z przepisami prawa i starannością. Szczegóły w 
tym informacje o wszystkich przysługujących prawach i zasadach przetwarzania danych przez Wartę znajdują się 
na banerze informacyjnym u agenta lub w załączniku do polisy, a także na stronie internetowej pod adresem: 
www.warta.pl 
 
Oświadczam, że zapoznałam\em się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych przez Wartę 

Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 
Zgody marketingowe: 
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie po rozwiązaniu umowy moich danych osobowych w zakresie: imię, 

nazwisko, dane kontaktowe, historia polisowa i historia szkodowości przez Towarzystwo Ubezpieczeń i 
Reasekuracji „WARTA” S.A. w celach marketingowych, w tym poprzez profilowanie w celu określenia 
preferencji lub potrzeb w zakresie produktów ubezpieczeniowych i finansowych, oraz w celu przedstawienia 
odpowiedniej oferty. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej  niż przez okres 3 lat po 
zakończeniu trwania umowy lub do cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzania danych osobowych w 
tym celu. 

  
  TAK  NIE  

  
 Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” S.A. informacji 

handlowo-marketingowych, wybierając jako formę kontaktu wiadomości elektroniczne (e-mail, sms). 
  

  TAK  NIE  
  

 Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” S.A. informacji 
handlowo-marketingowych z użyciem automatycznych systemów wywołujących, wybierając jako formę 
kontaktu połączenia głosowe (rozmowa telefoniczna, komunikaty głosowe IVR). 

  
  TAK  NIE  

  
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, dane kontaktowe, 

historia polisowa i historia szkodowości przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie „WARTA” S.A. w celach 
marketingowych, w tym poprzez profilowanie w celu określenia preferencji lub potrzeb w zakresie produktów 
ubezpieczeniowych i finansowych, oraz w celu przedstawienia odpowiedniej oferty. Pani/Pana dane osobowe 
będą przetwarzane przez okres trzech lat od daty wyrażenia zgody lub do cofnięcia przez Panią/Pana zgody 
na przetwarzania danych osobowych w tym celu. Powyżej wskazane dane zostaną udostępnione przez 
administratora danych temu podmiotowi. 

  
  TAK  NIE  

  
Prosimy o zaznaczenie dwóch poniższych zgód tylko w przypadku wyrażenia poprzedniej zgody. 
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 Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie „WARTA” S.A. informacji 
handlowo-marketingowych, wybierając jako formę kontaktu wiadomości elektroniczne (e-mail, sms). 

  
  TAK  NIE  

  
 Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie „WARTA” S.A. informacji 

handlowo-marketingowych z użyciem automatycznych systemów wywołujących, wybierając jako formę 
kontaktu połączenia głosowe (rozmowa telefoniczna, komunikaty głosowe IVR). 

  
  TAK  NIE  

  
Zgody biznesowe: 

  
 Wyrażam zgodę na przesyłanie mi przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” S.A. drogą 

elektroniczną na mój adres e-mail Ogólnych Warunków Ubezpieczenia oraz innych informacji i dokumentów 
niezbędnych do zawarcia każdej umowy ubezpieczenia wchodzącej w zakres działalności prowadzonej przez 
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” S.A. 

  
  TAK  NIE  

  
 Wyrażam zgodę na przesyłanie mi przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” S.A. drogą 

elektroniczną na mój adres e-mail informacji o ubezpieczeniu na kolejny okres ubezpieczenia związanych z 
niniejszą (niniejszymi) i kolejnymi umowami ubezpieczenia stanowiącymi jej (ich) kontynuację. 

  
  TAK  NIE  

  
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
  

 
 

Podpis i pieczęć Ubezpieczającego Miejscowość, data  
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