
warta. 

Ubezpieczyciel: 

Ubezpieczający: 

Ubezpieczony: 

Ubezpieczony: 

Okres 
ubezpieczenia: 

Miejsce 
ubezpieczenia: 

Polisa nr: 
912700540382 

NOWA POLISA 

UBEZPIECZENIE MASZVN I URZĄDZEŃ OD WSZVSTKICH RVZVK 
POLISA NR: 912700540382 

TOWARlYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Chmielnej 85/87. Spółka 
WARTA S A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. St Warszawy, XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000016432. 
Kapitał zakładowy: 187 938 580.00 zł, w tym kapitał wpłacony 
187 938 580.00 zł: NIP: 521-04-20-047 

SUN-DRA LIFT GRZEGORZ DRAGAN 59-220 LEGNICA, ul. WROCŁAWSKA 213A
REGON: 021980806; NIP: 6912499363

SUN-DRA LIFT GRZEGORZ DRAGAN 59-220 LEGNICA, ul. WROCŁAWSKA 213A
REGON: 021980806; NIP: 6912499363

Dodatkowi ubezpieczeni zgodnie z załącznikiem nr 2 do polisy. 

od: 2021-05-24 do: 2022-05-23 

59-220 LEGNICA, ul. POZNAŃSKA 29K

59-220 LEGNICA, ul. WROCŁAWSKA 213A

oraz miejsca składowania, miejsca prowadzenia prac na terenie RP z uwzględnieniem zapisów klauzuli 401 i 402

■ SEKCJA 11- UBEZPIECZENIE MASZVN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH, SPRZĘTU, ZAPLECZA I WYPOSAŻENIA OD WSZVSTKICH RVZVK

Zakres 
ubezpieczenia:

Zgodny z OWU Sekcja li.

Podstawa Stawka 

Lp. Przedmiot ubezpieczenia 
System 

wyliczenia wg. 
ubezpieczenia 

Suma 
ubezpieczenia 

roczna 
Składka 
[PLN] wartości 1.%-1 

1. Maszyny zgodnie z wykazem sumy stale odtworzeniowej 

Razem: 

■ POSTANOWIENIA DODATKOWE

Podstawa zawarcia 
ubezpieczenia: 

Klauzule: 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Maszyn od wszystkich ryzyk z dnia 15 sierpnia 2000 r. zmienione aneksem Nr 1, 2, 
3, 4 oraz 5 (tekst jednolity z dnia 3 kwietnia 2018 r.). 

1. Klauzula 401 Ubezpieczenie ryzyk casco w czasie transportu - treść zgodnie z OWU
Dotyczy wyłącznie: Sekcja li.

2. Klauzula 402 Ubezpieczenie ryzyk casco w trakcie samoczynnego przemieszczania maszyn budowlanych poza
miejscem ubezpieczenia - treść zgodnie z OWU
Dotyczy wyłącznie: Sekcja li.

3. Klauzula Automatycznego Ubezpieczenia Nowych Maszyn i Urządzeń - treść zgodnie z OWU
Limit: 1 OOO OOO PLN
Dotyczy wyłącznie: Sekcja li,

4. Środki zabezpieczenia mienia przed kradzieżą z włamaniem (CPM)

5. Fonny faksoweyelektronicznej
6. Płatności ratalnej w przypadku szkody/ potrącania rat
7. Stempla bankowego
8. Niezawiadomienia w tenninie o szkodzie

Dotyczy wyłącznie: Sekcja li,
9. Pro rata temporis
10. Załadunek/ wyładunek

Limit: 500 OOO PLN
Dotyczy wyłącznie: Sekcja 11,
Składka: 500,00 PLN

11. Tenninu zgłaszania szkód (przedłużenia do pierwszego dnia roboczego)
Dotyczy wyłącznie: Sekcja 11,
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Składka za klauzule: 500,00 PLN 

Franszyzy redukcyjne: • 9 OOO PLN

Postanowienia: 

1. Sumy ubezpieczenia nie zawierają podatku VAT. Odszkodowanie płatne bez VAT

Polisa nr: 
912700540382 

2. Limity odpowiedzialności określone w dokumencie ubezpieczenia są limitami na jedno i wszystkie zdarzenia, o ile nie ustanowiono
odmiennie.

3. Maszyny i urządzenia 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
S.A. może odmówić wypłaty odszkodowania w części lub w całości, jeżeli brak tych badań miał wpływ na powstanie szkody, której można
by/oby uniknąć, gdyby takie badania i ocena zostały przeprowadzone.

4. Integralną część polisy stanowi wykaz maszyn/urządzeń zgłoszonych do ubezpieczenia.

5. Wszędzie, gdzie w warunkach ubezpieczenia jest zapis dotyczący maszyn/ urządzeń budowlanych będzie on rozumiany jako odnoszący
się do ubezpieczanych maszyn/ urządzeń.
Wszędzie, gdzie w warunkach ubezpieczenia jest zapis dotyczący terenu budowy będzie on rozumiany jako odnoszący się do miejsca
przechowywania i użytkowania tj. prowadzenia prac przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego/ użytkownika na terenie RP.
Ubezpieczający/ Ubezpieczony/ użytkownik zobowiązany jest przestrzegać zasad eksploatacji danej maszyny/ urządzenia, a zwłaszcza:
a) wyposażenia maszyny/ urządzenia w gaśnice przeciwpożarowe (proszkową i pianową);
b) zakazu posługiwania się otwartym ogniem podczas pracy ubezpieczanej maszyny/ urządzenia;
c) sprawdzenia terenu prowadzenia prac i zachowania szczególnej ostrożności w przypadku występowania głębokich wykopów i wgłębień,
które mogą spowodować wywrócenie się maszyny/ urządzenia.

6. Ubezpieczane maszyny mogą być wynajmowane.

7. Umowa została sporządzona w jednobrzmiących egzemplarzach dla obu stron umowy- Ubezpieczającego oraz Ubezpieczyciela.

■ SKŁADKA ŁĄCZNA DO ZAPŁATY

Składka łączna do 
zapłaty: 

Warunki płatności: 

kwota 

Powyższe kwoty składek prosimy przekazać na konto TUiR "WARTA" S.A. nr: 
68 1140 1010 0000 5437 9100 1369 / mBank S.A., ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa 

■ INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH I OŚWIADCZENIA

Warta dba o Pani/Pana dane osobowe, przetwarza je zgodnie z przepisami prawa i starannością. Informacje o zasadach przetwarzania danych
osobowych przez Wartę i przysługujących z tego tytułu prawach oraz inne infonnacje Administratora danych osobowych zostały dołączone do
Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (OWU). Dostępne są również na stronie www.warta.pl.

Oświadczam, że zapoznałam/em się z infonnacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych przez Wartę i zobowiązuję się przekazać je 
osobie ubezpieczonej oraz innym osobom, których dane wskazane są w niniejszej polisie. 

Oświadczam, że przed zawarciem niniejszej umowy ubezpieczenia, otrzymałam/em i zapozna/am/em się z Ogólnymi Warunkami 
Ubezpieczenia oraz z Dokumentem zawierającym infonnacje o produkcie ubezpieczeniowym (tzw. Kartą IPID), obowiązującymi w dniu 
zawarcia umowy, mającymi do niej zastosowanie. 

Oswiadcza , e odmówiłam/em udzielania odpowiedzi na pytania służąca analizie potrzeb i wymagań oraz jestem świadoma/y, że odmowa ta 
ograniczył z kres infonnacji, na podstawie których zaproponowano mi produkty ubezpieczeniowe. Signed by/ 

rz orz Dragan 
59-220 Legnica

EGON: 021980806

Podpis i pieczęć Ubezpieczającego 

ie orz Jan�ragan 
nfJP'I I �"'I,.(./,'takle i" / 

Wrocław, 2021-05-25 
Miejscowość, data 

warta. 

Podpisano przez: 

Małgorzata 
Werner 

Date / Data: 2021-
05-25 13:00

Podpis i pieczęć TUiR "WARTA" SA. 
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