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WYCIĄG Z WARUNKÓW UBEZPIECZENIA DLA BERGERAT MONNOYEUR 
DLA PRZEDMIOTÓW FINANSOWANYCH PRZEZ CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES POLAND 

 
ZAKRES TERYTORIALNY 
Terytorium Unii Europejskiej 
 
PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 
Maszyna budowlana (urządzenie, które posiada własny napęd wraz z osprzętem (w tym systemy 
sterowania) zamontowanym lub nie zamontowanym oraz drobny sprzęt budowlany (narzędzia 
elektryczne, betonownie, generatory itp.)) 
 
OKRES UBEZPIECZENIA  
Cały okres finansowania zgodnie z Umową. 
 
ZAKRES UBEZPIECZENIA CPM tzw. All Risk maszyn budowlanych  
Nieprzewidziana, nagła, fizyczna utrata, uszkodzenie ubezpieczonego sprzętu bądź jego części, w 
sposób powodujący konieczność ich wymiany lub naprawy z jakiejkolwiek przyczyny (za wyjątkiem 
zdarzeń wyłączonych w OWU), w tym m.in.: 
1. Szkody powstałe w wyniku wybuchu ognia i innych zdarzeń losowych; 
2. Szkody powstałe w wyniku powodzi;  
3. Szkody powstałe w wyniku kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji; 
4. Szkody powstałe wskutek kolizji, uszkodzenia; 
5. Szkody powstałe w trakcie transportu, załadunku i rozładunku;   
6. Szkody powstałe w maszynach i urządzeniach pracujących pod ziemią, tunelach;  
7. Szkody powstałe w wyniku wybuchu kotła, zbiornika ciśnieniowego lub silnika spalinowego  
8. Szkody powstałe w wyniku działanie zwierząt z wyłączeniem mikroorganizmów, wirusów 

drobnoustrojów, bakterii oraz owadów 
9. Szkody powstałe w wyniku wewnętrznych zamieszek, celowego uszkodzenia, strajku lub 

zwolnienia grupowego pracowników, terroryzmu; 
10. Szkody powstałe w wyniku błędu operatora  
11. Klauzula terenu otwartego; 
12. Koszty prac w godzinach nadliczbowych, w dni wolne od pracy, koszty przesyłek ekspresowych, 

fracht lotniczy; 
13. Koszty ekspertów i rzeczoznawców; 
14. Usunięcie pozostałości po szkodzie 
 
WYPŁATA ODSZKODOWANIA 

1. W przypadku szkody częściowej, jeśli przedmiot ubezpieczenia kwalifikuje się do naprawy –  
 Wartość szkody ustala się w kwocie odpowiadającej kosztom naprawy. 
 Za szkodę częściową uznaje się sytuację, w której koszt naprawy nie przekracza 70% sumy 

ubezpieczenia. 
2. W przypadku szkody całkowitej – według nowej wartości odtworzeniowej (z uwzględnieniem 

stopnia zużycia), nie więcej niż ustalona suma ubezpieczenia pomniejszone o wartość 
pozostałości po szkodzie, które z uwagi na rodzaj lub rozmiar uszkodzeń nadają się jeszcze do 
dalszego użytku, sprzedaży, ekonomicznie uzasadnionej przeróbki lub odbudowy. 

3. Jeżeli ubezpieczenie mienia leasingowanego zawarte zostało w wartości brutto 
(uwzględniającej podatek VAT) odszkodowanie zostanie wypłacone w wartości brutto 
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(uwzględniającej podatek VAT), pod warunkiem dostarczenia do Generali oryginałów faktur 
VAT dotyczących naprawy uszkodzonego przedmiotu leasingu. Dopuszcza się przyjęcie faktury 
za naprawę wystawionej na użytkownika przedmiotu leasingu (Korzystającego). 

4. W przypadku szkody częściowej dotyczącej podzespołów nie poddanych regeneracji (dot 
maszyn po regeneracji) wysokość odszkodowania będzie liczona według wartości rzeczywistej. 

 
ZUŻYCIE TECHNICZNE 

Rok użytkowania/ eksploatacji wartość maszyny 
maszyna fabrycznie nowa  100%  
maszyna dwuletnia 85% 
maszyna trzyletnia 70% 
maszyna czteroletnia 60% 
maszyna pięcioletnia 50% 
maszyna sześcioletnia 45% 

 
FRANSZYZA REDUKCYJNA (tzw. udział własny w każdej szkodzie) 

 CPM: 1.000 PLN  
 Stłuczenie szyb: 1.000 PLN  

Pozostałe ryzyka: 
 dla szkód powstałych na terytorium Unii Europejskiej – 2.000 EUR  
 dla szkód powstałych z tytuły ryzyka terroryzmu 10% wysokości szkody, nie mniej niż 1.000 

PLN.  
 dla szkód z tytułu klauzuli terenu otwartego 5% wartości szkody, nie mniej niż 5.000 PLN, ale 

dla maszyn o wartości powyżej 400.000 PLN nie posiadających GPS 10% wartości szkody nie 
mniej niż 5.000 PLN 

 
SKŁADKA 

 W przypadku ubezpieczenia przedmiotu finansowania na okres krótszy niż 12 miesięcy, 
Generali naliczy składkę w wysokości 1/12 rocznej składki za każdy rozpoczęty miesiąc. 

 Składka minimalna dotycząca jednostkowego ubezpieczenia wynosi 100 PLN. 
 Składka minimalna obowiązuje zarówno przy zawieraniu jak i w przypadku rozwiązania umowy 

ubezpieczenia. 
 
WYMOGI DLA KORZYSTAJĄCEGO 
W przypadku powstania szkody niezwłocznie nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od wystąpienia 
szkody lub uzyskania o niej informacji zawiadomić Brokera zgodnie z procedurą likwidacji szkody 
(załącznik) oraz nie później niż w ciągu 3 dni roboczych w przypadku szkody polegającej na ryzyku 
kradzieży, rabunku, wandalizmu zgłoszenie szkody na policję. 
 
Szkody zgłaszane są do Caterpillar Financial Services Poland Sp. z o.o. 
 
Pani Karolina Nowosad 
Tel. +48 22 44 88 730 
e-mail: Karolina.Nowosad@cat.com  
 
Pani Joanna Kania 
Tel. +48 22 44 88 706 
e-mail: Joanna.Kania@cat.com  
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KLAUZULA TERENU OTWARTEGO 
Generali udziela ochrony ubezpieczenia maszyn budowlanych i osprzętu pozostawionych na terenie 
otwartym, pod warunkiem że:  

1. Maszyny budowlane były pozostawione na nieogrodzonym terenie otwartym wyłącznie w 
związku z realizacją prac kontraktowych przez korzystającego. 

2. Maszyny budowlane pozostawione po godzinach pracy na nieogrodzonym terenie otwartym 
były zamknięte, tak aby dostanie się do ich wnętrza możliwe było jedynie poprzez wyłamanie 
zamka lub wybicie szyby lub też fizyczne zniszczenie innego stosownego zabezpieczenia 
(dotyczy maszyn samojezdnych). 

3. Wszelkie zainstalowane zabezpieczenia były uruchomione, a kluczyki przechowywane w taki 
sposób, aby dostęp do nich miały tylko osoby upoważnione, a Użytkownik będzie zobowiązany 
do okazania 2 kompletów kluczyków, w procesie likwidacji szkody. 

4. Maszyny małogabarytowe o wadze do 75kg oraz osprzęt, który nie był zamocowany na 
maszynie muszą być przechowywane w zamkniętym pomieszczeniu lub wewnątrz maszyny 
budowlanej zabezpieczonej zgodnie z wymogami dot zabezpieczeń. 

5. Maszyny, których wartość przekracza 400.000 PLN muszą posiadać zainstalowany i aktywny 
system geolokalizacji GPS, np. CAT Produkt Link oraz umowę na monitorowanie/ lokalizację 
sygnału (o ile umowa na monitorowanie/ lokalizację sygnału ma zastosowanie) w całym 
okresie ubezpieczenia, chyba, że została dokonana dopłata za brak systemu (zgodnie z tabelą 
stawek) 

6. Rozszerzenie dotyczy wszystkich  maszyn zgłoszonych do ubezpieczenia. 
 
OBOWIĄZKI DLA PODNAJEMCY  

 Korzystający zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich ogólnie obowiązujących 
przepisów prawa, m.in. o ochronie przeciwpożarowej, BHP, o budowie i eksploatacji urządzeń 
technicznych, o sprawowaniu dozoru technicznego na urządzeniami, jak również wykonywania 
wszystkich zobowiązań uzgodnionych w UG,  

 Korzystający zobowiązany jest do spełnienia wymogów określonych w warunkach 
ubezpieczenia oraz UG, w tym wymogów określonych w Klauzuli Terenu Otwartego.  

 
KLUCZOWE WYŁĄCZENIA 

 Szkody powstałe na skutek wyłudzenia, oszustwa, defraudacji;  
 Szkody ujawnione podczas inwentaryzacji oraz polegające na niewyjaśnionym zaginięciu 

ubezpieczonych maszyn budowlanych; 
 Szkody powstałe w związku z całkowitym lub częściowym zalaniem wodami przypływowymi; 
 Szkody w postaci wgnieceń lub zadrapań na powierzchniach malowanych, polerowanych lub 

emaliowanych, szkody w postaci defektów estetycznych; 
 Szkody powstałe w wyniku naturalnego zużycia albo długotrwałej degradacji właściwości 

użytkowych maszyn budowlanych, w tym wskutek kawitacji, erozji, korozji, rozszerzenia się 
kamienia kotłowego, szlamu i innych osadów, działania środków żrących lub starzenia izolacji, 

 Szkody powstałe w materiałach pomocniczych, materiałach roboczych np. płyny 
eksploatacyjne, odczynniki, tonery, chłodziwa, środki smarne (z wyjątkiem olejów w 
transformatorach i wyłącznikach pełniących rolę izolacyjną), paliwach, wszystkich rodzajach 
żarówek i lamp, wkładkach topikowych, bezpiecznikach elektrycznych, odgromnikach, 
wymienialnych narzędziach np.: wiertłach, formach odlewniczych, nożach, ostrzach, 
brzeszczotach pił,’ częściach, które w wyniku użytkowania lub ich właściwości ulegają 
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przyśpieszonemu zużyciu np.: taśmy przesyłowe, sita i węże, ogumienie, opaski z tkanin i 
tworzyw sztucznych, szczotki, liny, częściach szklanych, porcelanowych i ceramicznych, 
obudowach i rusztach pieców oraz palenisk, a także dyszach palników itp., 

 Szkody będące następstwem nieprzestrzegania obowiązujących przepisów, w szczególności 
przepisów o ochronie przeciwpożarowej, o budowie i eksploatacji urządzeń, technicznych, o 
utrzymaniu dozoru technicznego nad tymi urządzeniami oraz przepisów prawa budowlanego, 
a także niestosowania się do decyzji i zaleceń wydanych w tych sprawach przez właściwe 
władze; 

 Szkody powstałe w skutek wojny, buntów, inwazji, stanu wojennego, rebelii, rewolucji, 
wysiedlenia, konfiskaty itd.; 

 Szkody powstałe poprzez działania energii jądrowej, promieni jonizujących, laserowych lub 
maserowych, pola magnetycznego albo elektromagnetycznego, a także skażenia lub 
zanieczyszczenia odpadami przemysłowymi (materiałami lub substancjami); 

 Szkody powstałe w skutek zaniechania obowiązkowych okresowych przeglądów 
konserwacyjnych i remontów; 

 Szkody i zniszczenia powstałe w wyniku wybuchu jakiegokolwiek rodzaju kotła lub naczynia 
ciśnieniowego pod wpływem pary lub ciśnienia cieczy oraz powstałe wskutek eksplozji silnika 
spalinowego; 

 Szkody ujawnione w trakcie przeprowadzania okresowej konserwacji; 
 Straty lub szkody będące bezpośrednim lub pośrednim wynikiem prób, testów lub 

eksperymentów przeprowadzonych w nadzwyczajnych dla danej maszyny budowlanej 
warunkach; 

 Jakiekolwiek koszty poniesione w związku z konserwacją, modernizacją, remontami lub 
naprawami gwarancyjnymi przedmiotu ubezpieczenia; 

 Szkody powstałe w związku z defektami lub błędami istniejącymi w momencie zawarcia 
umowy, o których Ubezpieczający wiedział; 

 Szkody pośrednie np.: utracone zyski, kary umowne, odsetki; 
 Szkód, za które odpowiedzialny jest producent, dostawca wykonawca usługi lub przewoźnik; 
 Szkody powstałe na skutek e-ryzyk/ Cyber risk; 
 Szkody powstałe na skutek chorób zakaźnych; 
 Obszar wynikający z sankcji międzynarodowych. 

 
OBOWIĄZUJĄCE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA 

 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Maszyn Budowlanych zatwierdzone Uchwałą Zarządu Generali 
Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Nr GNL/ob./20/8/2007 w dniu 8 sierpnia 2007 r. zmienione 
Aneksem nr 1 obowiązującym od dnia 1 stycznia 2016 r., Aneksem nr 2 obowiązującym od 1 
października 2018 r. oraz Aneksem nr 3 obowiązującym od 1 stycznia 2021 r. W odniesieniu do 
ubezpieczenia CPM. 
 

* GPS  
System pozycjonowania globalnego; satelitarny system do identyfikacji położenia obiektów na kuli 
ziemskiej, z uwzględnieniem systemu CAT o nazwie Product Link (posiadającego GPS i aktywną umowę 
abonamentową, umożlwiającą śledzenie po kradzieży (o ile umowa na monitorowanie/ lokalizację 
sygnału ma zastosowanie) w całym okresie ubezpieczenia.  
 
 


