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UBEZPIECZENIE	SPRZĘTU	GEODEZYJNEGO	
	
Informujemy,	 że	 istnieje	 możliwość	 ubezpieczenia	 na	 atrakcyjnych	 warunkach	 sprzętu	 geodezyjnego	
zakupionego	 (lub	 leasingowanego)	 w	 Instrumenty	 Geodezyjne	 Tadeusz	 Nadowski	 Spółka	 Jawna	 lub	
„GEODEZJA”	Tadeusz	Nadowski.	
	
Kto	jest	ubezpieczycielem?	
TU	INTER	Polska	S.A.	z	siedzibą:		02-486	Warszawa	Al.	Jerozolimskie	172	
Porozumienie	obsługuje	Przedstawicielstwo	w	Bielsku-Białej,	ul.	Warszawska	28,	
tel:	33	812-43-63,	e-mail:	bielsko@inter-polska.pl	
	
Kto	jest	ubezpieczającym/ubezpieczonym?	
Ubezpieczającym	i	ubezpieczonym	(uprawnionym	do	wypłaty	odszkodowania)	jest	nabywca	/dzierżawca	
/leasingobiorca	sprzętu	–	zgodnie	z	fakturą	zakupu	lub	umową	dzierżawy/leasingu	
	
Jaki	sprzęt	można	ubezpieczyć?	
nowe	 lub	 używane	 (max.	 do	 5	 lat)	 instrumenty	 geodezyjne	 (o	 wartości	 jednostkowej	 nie	 wyższej	 niż	
100.000,00	zł),	takie	jak	np.:		
-	 sprzęt	 opto-elektroniczny	 -	 tachimetry	 elektroniczne	 oraz	 niwelatory	 kodowe,	 zautomatyzowane	
tachimetry	elektroniczne,	 systemy	pomiaru	GNSS	 -	odbiorniki	GNSS	dla	geodezji	oraz	odbiorniki	GNSS	do	
zastosowań	kartograficznych	i	GIS,	stacje	referencyjne	-	odbiorniki	stacji	permanentnych.	
	
Co	obejmuje	ubezpieczenie?	
Ubezpieczenie	 obejmuje	 szkody	 powstałe	 z	 jakiejkolwiek	 przyczyny,	 poza	 wyraźnie	 wyłączonymi																						
w	§4	i	§49	OWU	INTER	Partner.	
Ponadto	(za	opłatą	dodatkowej	składki)	ubezpieczenie	obejmuje	koszty	dodatkowe	–	koszty	poniesione	
na	wynajem	sprzętu	zastępczego	na	czas	trwania	naprawy	przedmiotu	ubezpieczenia	–	zgodnie	z	poniższą	
treścią	klauzuli	
KOSZTY	DODATKOWE	–	WYNAJEM	SPRZĘTU	ZASTĘPCZEGO	w	brzmieniu	jak	poniżej:	
1.	 Z	 zachowaniem	 pozostałych,	 nie	 zmienionych	 niniejszą	 klauzulą,	 postanowień	 umowy	 ubezpieczenia,	
określonych	 w	 dokumencie	 ubezpieczenia,	 wniosku	 i	 ogólnych	 warunkach	 ubezpieczenia,	 strony	
postanowiły,	 że	 w	 razie	 zaistnienia	 szkody	 rzeczowej	 INTER	 Polska	 wypłaci	 ubezpieczającemu	
odszkodowanie	na	pokrycie	kosztów	dodatkowych	poniesionych	na	wynajem	sprzętu	zastępczego	na	czas	
trwania	naprawy	przedmiotu	ubezpieczenia.	
2.	Koszty	dodatkowe	objęte	są	ochroną	ubezpieczeniową,	o	ile	wskutek	wystapienia	określonego	zdarzenia	
istnieje	 odpowiedzialność	 INTER	 Polska	 za	 utratę,	 uszkodzenie	 lub	 zniszczenie	 ubezpieczonego	 sprzętu	
elektronicznego.	
3.	INTER	Polska	wypłaci	ubezpieczającemu	odszkodowanie	na	pokrycie	kosztów	dodatkowych	poniesionych	
na	 wynajem	 sprzętu	 zastępczego	 do	 wysokości	 1.500,00	 zł	 na	 jedno	 zdarzenie,	 jednak	 nie	 więcej	 niż															
100,00	zł/dzień	i	nie	dłużej	niż	za	okres	15	dni.	
4.	Ubezpieczający	zobowiązany	jest	przedstawić	fakturę/rachunek	potwierdzający	poniesienie	w/w	kosztów	
dodatkowych.	
5.	Franszyza	redukcyjna	nie	ma	zastosowania.	
	
Na	jaką	kwotę	(sumę	ubezpieczenia)	jest	ubezpieczony	sprzęt?	
Za	 sumę	 ubezpieczenia	 przyjmuje	 się	 wartość	 wynikającą	 z	 faktury	 zakupu	 lub	 umowy	
dzierżawy/leasingu,	bez	podatku	VAT.		
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Ile	będzie	mnie	kosztować	ubezpieczenie	i	jak	opłacę	składkę?	
Ubezpieczenie	szkód	rzeczowych:	stawka	1,2%	liczona	od	sumy	ubezpieczenia.	
Opcjonalnie:	 koszty	 dodatkowe	 –	 wynajem	 sprzętu	 zastępczego:	 dodatkowa	 składka	 zryczałtowana	
150,00	zł		
Składka	płatna	będzie	jednorazowo	na	konto	TU	INTER	Polska	S.A.,	w	terminie	określonym	w	dokumencie	
ubezpieczenia	(polisie).	
	
Czy	w	razie	szkody	otrzymuję	pełne	odszkodowanie?	
Nie,	 przy	 wypłacie	 odszkodowania	 dla	 szkód	 rzeczowych	 potrącana	 jest	 franszyza	 redukcyjna																																							
w	wysokości	10%	wartości	szkody,	jednak	nie	mniej	niż	500,00	zł.	
W	przypadku	wykupienia	opcji	kosztów	dodatkowych	(pokrycie	kosztu	wynajmu	sprzętu	zastępczego)	w/w	
franszyza	nie	ma	zastosowania.	
	
Jaki	jest	okres	ubezpieczenia?	
Okres	 ubezpieczenia	 w	 odniesieniu	 do	 każdego	 sprzętu	 rozpoczyna	 się	 od	 daty	 określonej	we	wniosku	
ubezpieczeniowym,	 jednak	 nie	 wcześniej	 niż	 od	 dnia	 wpłynięcia	 wniosku	 do	 ubezpieczyciela	 i	 trwa	
nieprzerwanie	12	miesięcy.		

	
W	jakim	miejscu	sprzęt	jest	ubezpieczony?	
Miejsce	 ubezpieczenia	 to	miejsce	 siedziby	 prowadzonej	 działalności	 nabywcy/dzierżawcy/leasingobiorcy	
sprzętu.	Sprzęt	przenośny	objęty	jest	również	ochroną	ubezpieczeniową	poza	siedzibą	na	obszarze	całego	
świata.	

	
Jak	zgłosić	sprzęt	do	ubezpieczenia?	
Wystarczy	wypełnić	załączony	wniosek,	dołączyć	kserokopię	faktury	zakupu	lub	umowy	
dzierżawy/leasingu.	Następnie	wysłać	scan	w/w	dokumentów	na	adres	e-mail	bielsko@inter-polska.pl.	

	
Jak	otrzymam	dokument	zawarcia	umowy	ubezpieczenia?	
Po	otrzymaniu	wniosku	Ubezpieczyciel	wystawi	dokument	potwierdzający	zawarcie	umowy	ubezpieczenia	
(polisę).	Polisa	zostanie	do	Państwa	wysłana	na	adres	wskazany	we	wniosku.	Podpisaną	kopię	polisy	wraz	
z	oryginałem	wniosku	należy	odesłać	na	adres:	
Towarzystwo	Ubezpieczeń	INTER	Polska	S.A.,	ul.	Warszawska	28,	43-300	Bielsko-Biała.	

	
Co	zrobić	w	przypadku	wystąpienia	szkody	objętej	zakresem	ochrony	ubezpieczeniowej?	
Zawiadomić	 TU	 INTER	 Polska	 Oddział	 w	 Katowicach	 w	 terminie	 do	 3	 dni	 od	 powzięcia	 wiadomości	 o	
szkodzie.	Zgłoszenie	szkody	powinno	nastąpić	telefonicznie,	faksem,	listem	poleconym	lub	mailowo.		
Dane	kontaktowe:	
INTER	Polska	S.A.,	Oddział	w	Katowicach,	ul.	Grażyńskiego	49A,	40-126	Katowice	
e-mail:	odszkodowanie@interpolska.pl	
telefon:	33	812	43	63	
	
Na	jakiej	podstawie	zawarta	będzie	umowa	ubezpieczenia?	
Umowa	ubezpieczenia	będzie	zawarta	na	podstawie	OWU	INTER	Partner	zatwierdzone	uchwałą	Zarządu	
INTER	 Polska	 nr	 14/2014	 z	 dnia	 11.03.2014r.	 z	 późniejszymi	 zmianami	 oraz	 na	 podstawie	 postanowień	
dodatkowych	 określonych	 w	 porozumieniu	 nr	 1/OBB/2014	 w	 sprawie	 warunków	 programu	
ubezpieczeniowego	 obejmującego	 sprzęt	 geodezyjny	 wprowadzany	 do	 obrotu	 handlowego	 przez	
Instrumenty	 Geodezyjne	 Tadeusz	 Nadowski	 Spółka	 Jawna	 lub	 „GEODEZJA”	 Tadeusz	 Nadowski	 (OWU	 są	
dostępne	na	stronie	www.nadowski.pl).	


