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KLAUZULA ROZSZERZAJ CA
zakres ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarze  losowych o ryzyko

SZKÓD WYWO ANYCH NIEZACHOWANIEM PARAMETRÓW PR DU ELEKTRYCZNEGO
Przyj ta Uchwa  Zarz du Commercial Union Polska – Towarzystwo Ubezpiecze  Ogólnych

Spó ka Akcyjna z dnia 8 grudnia 2003 roku z uwzgl dnieniem zmian wprowadzonych Uchwa
Zarz du CUP TUO SA z dnia 9 sierpnia 2007 roku

§ 1. Postanowienia wst pne

Niniejsza Klauzula rozszerzaj ca zakres ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarze
losowych o ryzyko szkód w maszynach elektrycznych wywo anych niezachowaniem parametrów
pr du elektrycznego (zwana dalej klauzul ) stanowi rozszerzenie ogólnych warunków
ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarze  losowych (zwanych dalej ogólnymi warunkami) i
stanowi ich integraln  cz .

§ 2. Definicje

Ilekro  w niniejszej klauzuli, wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia, a tak e w dokumencie
potwierdzaj cym zawarcie umowy ubezpieczenia oraz w innych pismach i o wiadczeniach
sk adanych w zwi zku z zawarciem lub wykonywaniem tej umowy u ywa si  wymienionych
poni ej terminów, nale y przez nie rozumie :
1) Maszyna elektryczna

Maszyna przetwarzaj ca energi  mechaniczn  w elektryczn  (generator, pr dnica), energi
elektryczn  w prac  mechaniczn  (silnik elektryczny) lub energi  elektryczn  w inny rodzaj
energii elektrycznej (przetwornica elektryczna, transformator).

2) Maszyna energetyczna
Maszyna wytwarzaj ca z energii mechanicznej inne rodzaje energii lub te  wytwarzaj ca
energi  mechaniczn  z innych rodzajów energii.

§ 3. Przedmiot ubezpieczenia

Na podstawie niniejszej klauzuli, z zastrze eniem zap aty dodatkowej sk adki w sposób i w
terminie przewidzianym w dokumencie potwierdzaj cym zawarcie umowy ubezpieczenia,
ochron  ubezpieczeniow  s  obj te maszyny elektryczne, maszyny elektroenergetyczne oraz
instalacje elektryczne (wraz z elementami nies cymi do wytwarzania lub przetwarzania
energii elektrycznej), pod warunkiem e s  zainstalowane, gotowe do eksploatacji po
zako czeniu okresu rozruchu próbnego i testów, co oznacza, e ich normalne dzia anie zosta o
rozpocz te lub mo e by  rozpocz te w razie potrzeby.

§ 4. Zakres ubezpieczenia

Ochron  ubezpieczeniow  obj te s  szkody, powsta e w miejscu i w trakcie okresu
ubezpieczenia, bezpo rednio w wyniku niezachowania w ciwych dla danego urz dzenia
parametrów pr du elektrycznego (m.in. wskutek niezadzia ania wymaganych zabezpiecze
chroni cych maszyny elektryczne i energetyczne, zmiany napi cia zasilania, zaniku napi cia
jednej lub kilku faz, uszkodzenia izolacji, przepi cia, zwarcia, spi cia).

§ 5. Suma i system ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia w systemie na pierwsze ryzyko wskazana w dokumencie potwierdzaj cym
zawarcie umowy ubezpieczenia, ustalana jest przez Ubezpieczaj cego
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§ 6. Wy czenia

Z zachowaniem wy cze  zawartych w §§ 8 i 9 ogólnych warunków (z wyj tkiem wy czenia w
§ 9 ust. 1 pkt. 5), Aviva nie ponosi odpowiedzialno ci za szkody:
1) powsta e wskutek wad projektowych, materia owych, konstrukcyjnych, z ego wykonania

lub b dów w produkcji, w tym wad ukrytych, je li na mocy obowi zuj cego prawa lub
umowy za szkod  odpowiedzialny jest producent lub dostawca,

2) powsta e w czasie napraw oraz podczas prób, z wyj tkiem prób dokonywanych w zwi zku
z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogl dziny, przegl d)

3) we wszelkiego rodzaju miernikach, licznikach, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach
oraz wszelkich innych elementach i materia ach, które z uwagi na swoje specyficzne
przeznaczenie i warunki pracy ulegaj  szybkiemu zu yciu lub, które podlegaj  okresowej
wymianie w ramach konserwacji, zgodnie z instrukcj  techniczn  urz dzenia i zaleceniami
producenta,

4) powsta e w wyniku awarii mechanicznej,
5) w maszynach i urz dzeniach, dla których nie prowadzono potwierdzonych protoko em

bada  eksploatacyjnych zgodnie z obowi zuj cymi przepisami o eksploatacji maszyn
elektrycznych i energetycznych, je eli niedope nienie obowi zku bada  by o przyczyn
szkody lub spowodowa o zwi kszenie rozmiaru szkody.

§ 7. Ustalenie wysoko ci szkody

1. Je eli uszkodzenie mo e zosta  naprawione, wysoko  szkody odpowiada niezb dnym
kosztom poniesionym w celu przywrócenia uszkodzonemu przedmiotowi ubezpieczenia
poprzedniego stanu zdatno ci do u ytku, z w czeniem kosztów demonta u i ponownego
monta u w celu wykonania naprawy, jak równie  zwyk ego frachtu za transport do
warsztatu naprawczego i z powrotem; je eli napraw dokonano w warsztacie
Ubezpieczaj cego, Aviva zap aci za koszty materia u i robocizny poniesione w celu naprawy
oraz rozs dny narzut procentowy na pokrycie kosztów ogólnych. Nie dokonuje si  potr ce
z tytu u zu ycia wymienionych cz ci.

2. Je eli koszt naprawy, o którym mowa w ust. 1 jest równy warto ci rzeczywistej przedmiotu
ubezpieczenia lub j  przekracza, wysoko  szkody odpowiada warto ci rzeczywistej
przedmiotu ubezpieczenia z w czeniem kosztów demonta u i zwyk ego frachtu.

3. Koszty napraw prowizorycznych zostan  poniesione przez Aviv , je li takie naprawy
stanowi  cz  napraw ostatecznych i nie zwi ksz  ca kowitej wysoko ci szkody ustalonej
zgodnie z powy szymi postanowieniami.

§ 8. Sk adka ubezpieczeniowa

Wysoko  sk adki nale nej z tytu u udzielonej przez Aviv  ochrony ubezpieczeniowej obliczana
jest jako iloczyn:
1) przyj tej w umowie ubezpieczenia stawki ustalanej w szczególno ci w oparciu o

nast puj ce kryteria: rodzaj prowadzonej przez Ubezpieczaj cego dzia alno ci, rodzaj oraz
stan techniczny mienia, które ma zosta  obj te ochron  ubezpieczeniow , dotychczasowa
szkodowo  oraz

2) zadeklarowanej przez Ubezpieczaj cego sumy ubezpieczenia.
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§ 9. Postanowienia ko cowe

We wszystkich kwestiach, które nie zosta y odmiennie uregulowane w niniejszej klauzuli,
zastosowanie maj  odpowiednie postanowienia ogólnych warunków.

1 czerwca 2009 r. Commercial Union Polska – Towarzystwo Ubezpiecze  Ogólnych SA zmieni o
nazw  na Aviva Towarzystwo Ubezpiecze  Ogólnych SA.


