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2. Podmiotem uprawnionym do odszkodowania
z Ramowego Ubezpieczenia Majątkowego jest
GRENKE. W celu uniknięcia wątpliwości wyjaśnia się,
że GRENKE nie działa w charakterze Ubezpieczyciela
lub agenta Ubezpieczyciela a jedynie umożliwia
Klientowi skorzystanie z opcji objęcia Sprzętu ochroną
ubezpieczeniową udzielaną GRENKE w ramach
Ramowego Ubezpieczenia Majątkowego jako
alternatywę w stosunku do obowiązku przedstawienia
umowy ubezpieczenia zawartej przez Klienta w celu
zabezpieczenia roszczeń GRENKE na wypadek
uszkodzenia, zniszczenia lub utraty Sprzętu.
Niniejsze OWU mają charakter informacyjny
i stanowią wyciąg z postanowień Ramowej Umowy
Ubezpieczenia Majątkowego przygotowany na użytek
Klienta w związku z faktem, iż skuteczność ochrony
ubezpieczeniowej może zależeć od zachowania
Klienta.
Ochrona ubezpieczeniowa w ramach Ramowego
Ubezpieczenia Majątkowego zostaje udzielona
z chwilą objęcia przez Klienta Sprzętu udostępnionego
przez GRENKE w ramach umowy leasingu, pod
warunkiem zapłaty przez Klienta kosztów tego
ubezpieczenia i o ile Klient nie ubezpieczył Sprzętu
we własnym zakresie.
3. Świadczenia ubezpieczeniowe wypłacane na
podstawie Ramowego Ubezpieczenia Majątkowego
pokrywają koszty naprawy lub wymiany Sprzętu
w razie jego uszkodzenia, zniszczenia lub utraty
w oparciu o wartość Sprzętu w momencie
wystąpienia szkody.
4. Ramowe Ubezpieczenie Majątkowe zapewnia
ochronę uzupełniającą, tj. ochronę ubezpieczeniową
tylko wówczas, gdy ochrona ubezpieczeniowa nie
jest zapewniona z innego źródła.
5. Udział własny Klienta wynosić będzie 650 PLN
w przypadku każdej szkody.
6. Umowa Ramowego Ubezpieczenia Majątkowego
zawarta została na podstawie przepisów prawa
niemieckiego.

B. ZAKRES UBEZPIECZENIA OGRANICZENIA
I WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
1. Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie, gdy
Sprzęt został uszkodzony lub zniszczony na skutek
nieprzewidzianych zdarzeń lub gdy ubezpieczony
Sprzęt został utracony w wyniku kradzieży, kradzieży
z włamaniem lub rabunku.

b)	kradzież z włamaniem, rabunek, wandalizm i tylko
w takim zakresie, w jakim zdarzenia te mogą
zostać objęte ubezpieczeniem od kradzieży
z włamaniem lub rabunku.
c)	pęknięcia rur, jedynie w zakresie, w jakim takie
rodzaje ryzyka mogą być objęte ubezpieczeniem
od szkód będących wynikiem działania wody.

Zdarzenie jest nie do przewidzenia, jeżeli ani G
 RENKE
jako Ubezpieczony, ani Klient w chwili obejmowania
Sprzętu ochroną ubezpieczeniową nie przewidywali
takiego zdarzenia i nie byliby w stanie go przewidzieć pomimo posiadania specjalistycznej wiedzy
niezbędnej do prowadzenia działalności gospodarczej,
jaką prowadzi Klient.

Klauzule 4 i 5 pozostają nienaruszone.

W przypadku gdy szkoda powstała w wyniku rażącego
niedbalstwa, odpowiedzialność Ubezpieczyciela
ograniczona zostaje do kwoty proporcjonalnej do
stopnia w jakim takie rażące niedbalstwo przyczyniło
się do powstania szkody.
Odszkodowanie zostanie wypłacone, gdy
Sprzęt uległ uszkodzeniu lub zniszczeniu
(szkoda materialna) w wyniku:
a)	błędów w obsłudze lub eksploatacji, braku
umiejętności, zaniedbania;
b)	przepięcia, indukcji elektromagnetycznej, zwarcia;
c)	pożaru, uderzenia pioruna, eksplozji lub implozji
(w tym szkód spowodowanych użyciem wody
do gaszenia pożaru, rozbiórki, prac porządkowych
lub utraty mienia podczas takich zdarzeń);
d)	działania wody, wilgoci, zalania
e)	umyślnego działania osoby trzeciej,
sabotażu, wandalizmu;
f)	siły wyższej;
g)	wadliwego projektu, wad materiałowych,
wadliwego wykonania.
2. W przypadku elektronicznych części składowych
(urządzeń) wchodzących w skład ubezpieczonego
Sprzętu odszkodowanie zostanie wypłacone tylko
wówczas, gdy ubezpieczone ryzyko miało wpływ
na wymieniany element (w przypadku naprawy jest
to zwykle element, który trzeba wymienić) lub na
ubezpieczony Sprzęt jako całość. Jeżeli dostarczenie
dowodu jest niemożliwe, wysokie prawdopodobieństwo wystarczy, aby uznać, że szkoda jest wynikiem
działania ryzyka zewnętrznego objętego ubezpieczeniem. Szkody powstałe w wyniku wymiany elementów
objęte będą ubezpieczeniem.
3. O ile nie uzgodniono inaczej, Ubezpieczyciel
wypłaci odszkodowanie za lampy (np. kineskopy,
lampy wysokiej częstotliwości, tuby laserowe) oraz
fotoprzewodniki (np. wałki selenowe) tylko wówczas,
gdy szkoda powstała z jednej z następujących
przyczyn:
a)	pożar, uderzenie pioruna, eksplozja pod
warunkiem, że ryzyka te mogą być objęte
ubezpieczeniem od pożaru;

4. Niezależnie od ewentualnych współwystępujących
przyczyn Ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania
za szkodę powstałą w wyniku:
a)	umyślnego działania Klienta,
b)	wszelkiego rodzaju działań wojennych
lub rozruchów;
c)	działania energii jądrowej;
d)	w wyniku normalnego lub nadmiernego eksploatacyjnego zużycia bądź zestarzenia się; jednakże
odszkodowanie zostanie wypłacone w przypadku
szkód następczych związanych z wymianą części.
Klauzula 2 pozostaje nienaruszona.
5. Jeżeli dostarczenie dowodu na zaistnienie przyczyn
wymienionych w Klauzula 4, w podpunktach 4.b) do
4.d) jest niemożliwe, wysokie prawdopodobieństwo
wystarczy, aby uznać, że szkoda powstała z jednej
z tych przyczyn.

C. UBEZPIECZONY SPRZĘT, SPRZĘT
NIEPODLEGAJĄCY UBEZPIECZENIU
1. Ochrona ubezpieczeniowa istnieje dla następującego Sprzętu przeznaczonego do użytku przez Klienta:
a)	urządzenia i sprzęt w zakresie technologii
informacyjnej, komunikacyjnej oraz medycznej;
b)	inne urządzenia i sprzęt elektrotechniczny
i elektroniczny;
c)	maszyny i inne urządzenia oraz sprzęt techniki
domowej, technologii przeładunku materiałów
masowych oraz technologii transportu;
d)	wyposażenie i sprzęt biurowy;
e)	oprogramowanie i związane z nim akcesoria.
2. O ile nie uzgodniono inaczej, ochroną ubezpieczeniową objęte są dane (informacje nadające się do
odczytu maszynowego) tylko wówczas, gdy są one
niezbędne dla podstawowego funkcjonowania ubezpieczonego Sprzętu (dane programowe z systemów
operacyjnych lub inne równoważne dane).
3. Ze względu na wysokie ryzyko kradzieży, Sprzęt
w pojazdach samochodowych jest ubezpieczony tylko
wówczas, gdy jest na stałe wbudowany lub został
umieszczony w zamkniętym (o ile możliwe na klucz)
schowku bądź w bagażniku pojazdu, tak by nie był
widoczny i gdy pojazd został prawidłowo zamknięty,
na klucz lub w inny sposób właściwy dla jego
konstrukcji, przed odejściem od pojazdu.
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A. CZĘŚĆ OGÓLNA
1. Następujące postanowienia określają ogólne
warunki Ramowego Ubezpieczenia Majątkowego
(„Ogólne Warunki”) sprzętu („Sprzęt”), który został
udostępniony Klientowi przez GRENKELEASING
Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu („GRENKE”) jako
Finansującego w ramach umowy leasingu zawartej
pomiędzy GRENKE a Klientem. Ochrona ubezpieczeniowa jest udzielana w ramach Ramowej Umowy
Ubezpieczenia Majątkowego zawartej z licencjonowanym towarzystwem ubezpieczeniowym („Ubezpieczyciel”) przez Ubezpieczającego, tj. GRENKE AG,
z siedzibą w Baden-Baden, Niemcy, na rzecz GRENKE,
który jako właściciel Sprzętu jest Ubezpieczonym.
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Konserwacja w rozumieniu tego postanowienia
obejmuje usługi takie jak:
::: kontrola bezpieczeństwa;
::: konserwacja zapobiegawcza;
::: usunięcie wad będących wynikiem
starzenia się Sprzętu;
::: naprawa szkody powstałej w wyniku
normalnej eksploatacji i niespowodowanej
czynnikami zewnętrznymi

D. MIEJSCE UBEZPIECZENIA
Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest
w miejscu ubezpieczenia.
O ile nie uzgodniono inaczej dla Sprzętu, który
z uwagi na swój charakter nie jest Sprzętem przenośnym / mobilnym (Sprzętem przenośnym / mobilnym
są np. laptopy), miejscem ubezpieczenia jest siedziba
Klienta lub inne miejsce wskazane przez Klienta
w umowie leasingu jako miejsce ubezpieczenia.
W odniesieniu do Sprzętu przenośnego / mobilnego
miejscem ubezpieczenia jest cały świat.

E. ZDARZENIE SZKODOWE, ZOBOWIĄZANIA
1. W przypadku szkody Klient zobowiązany jest do
natychmiastowego powiadomienia GRENKE, jak
tylko dowie się o szkodzie. W celu powiadomienia
o szkodzie należy skorzystać z formularza wniosku
o roszczenie odszkodowawcze, które można otrzymać
w każdym czasie od GRENKE.

2. Zawiadomienie o szkodzie musi obejmować
następujące informacje:
a)	nazwę / imię i nazwisko oraz adres Klienta;
b)	numer umowy;
c)	miejsce i czas wystąpienia szkody;
d)	szczegółowy opis zdarzeń, które doprowadziły
do powstania szkody;
e)	liczbę uszkodzonych elementów Sprzętu;
f)	szczegółowy opis każdego uszkodzonego Sprzętu
g)	rodzaj szkody;
h)	w przypadku szkody częściowej: szacunkowy
koszt naprawy wadliwego Sprzętu;
i)	w przypadku całkowitej straty: oznaczenie
„strata całkowita”;
3. Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa
W przypadku szkody wyrządzonej celowo przez osoby
trzecie (np. kradzież) oraz szkody będącej wynikiem
pożaru, Klient musi niezwłocznie zawiadomić policję
lub stosowny organ prowadzący czynności, a numer
sprawy przekazać G
 RENKE.
4. Przechowanie
Uszkodzony Sprzęt należy zachować, a miejsce
wystąpienia szkody pozostawić niezmienione do czasu
poddania szkody oględzinom przez Ubezpieczyciela
lub GRENKE lub wyraźnej rezygnacji z oględzin lub
rozliczenia szkody.
5. Opóźnione zgłoszenie szkody
Jeżeli Klient nie zgłosi szkody niezwłocznie po tym
jak dowiedział się o szkodzie, w formie wskazanej
w klauzulach E.1 i E.2 lub jeśli G
 RENKE nie otrzyma
innego pisemnego powiadomienia o zdarzeniu objętym
ubezpieczeniem, może to spowodować konsekwencje
w postaci odmowy wypłaty odszkodowania.

3. Jeżeli Klient nie zapłaci kosztów ubezpieczenia
w terminie, Ubezpieczający może wyznaczyć Klientowi
dodatkowy dwutygodniowy termin ich zapłaty
(„Okres Wypowiedzenia”) Jeżeli Klient nie zapłaci
kosztów tego ubezpieczenia w Okresie Wypowiedzenia,
Ubezpieczający może wykluczyć Sprzęt z Ramowego
Ubezpieczenia Majątkowego ze skutkiem natychmiastowym, o ile powiadomienie o takim skutku braku
zapłaty kosztów ubezpieczenia zostało przekazane
Klientowi wraz z Okresem Wypowiedzenia.
4. Niezależnie od powyższych postanowień G
 RENKE
ma prawo domagać się od Klienta w każdym czasie,
zapewnienia własnej ochrony ubezpieczeniowej zgodnej
z umową leasingu pomiędzy G
 RENKE i Klientem.

G. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zgodnie z umową pomiędzy G
 RENKE i Klientem,
w przypadku gdy Klient postara się samodzielnie
o ochronę ubezpieczeniową Sprzętu, zobowiązany jest
on do przekazania G
 RENKE potwierdzenia zawarcia
takiego ubezpieczenia, z którego będzie wynikać,
że ubezpieczenie to jest na rzecz G
 RENKE. Dopóki
Klient nie przedstawi takiego dowodu ubezpieczenia,
GRENKE ma prawo, lecz nie jest zobowiązany do
włączenia Sprzętu do Ramowego Ubezpieczenia
Majątkowego.
2. Nie są wystawiane żadne certyfikaty ubezpieczeniowe
poszczególnym Klientom w odniesieniu do Sprzętu
objętego Ramowym Ubezpieczeniem Majątkowym.
3. Wystąpienie zdarzenia szkodowego nie zwalnia
Klienta z zobowiązań wynikających z umowy leasingu.
4. Nie zawarto żadnych ustnych porozumień
dodatkowych.

F. ZAPŁATA KOSZTÓW UBEZPIECZENIA / WYPOWIEDZENIE ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI
1. Zobowiązanie Klienta do poniesienia kosztów
objęcia Sprzętu Ramowym Ubezpieczeniem Majątkowym wynika z umowy leasingu. Klient ma prawo
w każdej chwili zawrzeć umowę ubezpieczenia na rzecz
GRENKE z wybranym przez siebie ubezpieczycielem
na warunkach określonych w umowie leasingu.
2. Jeżeli koszty pierwszej składki ubezpieczenia
nie zostały zapłacone przez Klienta w momencie
wystąpienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, może to skutkować brakiem ochrony
ubezpieczeniowej.
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4. Ramowe Ubezpieczenie Majątkowe nie obejmuje:
a)	materiałów pomocniczych i zaopatrzeniowych,
materiałów eksploatacyjnych i Sprzętu roboczego,
np. wywoływaczy, odczynników, tonerów,
czynników chłodzących i środków do gaszenia,
taśm barwiących, folii, nośników obrazu i dźwięku,
kombinacji folii, papieru preparowanego, nośników
rodzajów czcionek, tarczy zapadkowych, pipet,
wymiennych kuwet, probówek na odczynniki;
b)	wszelkiego rodzaju narzędzi, np. wierteł, frezów;
c)	innych części, które wymagają wymiany w cyklu
użytkowania ubezpieczonego Sprzętu, np.
bezpieczników, źródeł światła, baterii (zarówno
wielokrotnego ładowania jak i jednorazowych),
akumulatorów, mas filtrujących i kartridżów;
d)	konserwacji (nakłady będące częścią regularnej konserwacji nie są objęte Ramowym
Ubezpieczeniem Majątkowym Ubezpieczyciela.
W szczególności nakłady takie odnoszą się do
wymiany elementów konstrukcyjnych, zespołów
i komponentów, o ile szkoda nie została
spowodowana przez ubezpieczone zdarzenie,
które miało wpływ na ubezpieczony Sprzęt
i może zostać zweryfikowane).

