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Ogólne warunki ryczałtowego ubezpieczenia w GIZO Rental Sp. z o.o. Sp. K. 

 

1. Najemca uiszczając procentową, ryczałtową stawkę za ubezpieczenie maszyny, ogranicza swoją 

odpowiedzialność za utratę lub zniszczenie urządzenia podczas trwającego wynajmu.  

 

2. Okres obowiązywania polisy rozpoczyna się w dniu wydania maszyny najemcy, a kończy w dniu zwrotu 

maszyny do wynajmującego. 

 

3. Dla zagwarantowania ochrony, najemca zobowiązany jest przechowywać maszynę w budynku 

zamkniętym, obiekcie magazynowym, kontenerowym zamkniętym na co najmniej jeden zamek 

wielozapadkowy lub kłódkę oraz posiadającym zabezpieczone przed włamaniem okna i inne otwory 

zewnętrzne. 

Maszyny przechowywane poza obiektem zamkniętym muszą:  

* znajdować się na terenie trwale ogrodzonym, zabezpieczonym tak by niemożliwy był do nich dostęp 

osób nieuprawnionych,  

lub 

* znajdować się pod stałym dozorem fizycznym, np. w przypadku prac na otwartym terenie ( drogi, tory )  

* dodatkowo w każdym z powyższych przypadków w porze nocnej maszyna znajdować się musi w 

miejscu oświetlonym 

Maszyny podczas przerw w pracy oraz po skończonej pracy muszą być zabezpieczone antykradzieżowo to 

znaczy: kluczyki i pulpity sterujące muszą być wyjęte z maszyny,  kabina operatora musi być zamknięta. 

 

4. Zakres ubezpieczenia: 

* szkody powstałe w przypadkach nagłych, nieprzewidzianych i wynikających z przyczyn niezależnych od 

woli operatora  

* szkody powstałe z błędu w obsłudze maszyn np. zarysowanie maszyny, wgniecenie elementów 

plastikowych, przewrócenie maszyny na nierówności 

* kradzież maszyny lub jej elementów podczas włamania 

* zniszczenie przez osoby trzecie ale pod warunkiem zachowania warunków przechowywania i 

zabezpieczenia maszyny 

* szkody wyrządzone przez warunki pogodowe: deszcz, śnieg, wiatr oraz ogień 

 

5. Wyłączenia z ubezpieczenia: 

* zajęcie lub konfiskata maszyny przez uprawnione władze na rzecz najemcy 

* szkody wyrządzone przez operatora nie posiadającego uprawnień UDT bądź innych wymaganych 

prawem 

* szkody powstałe w skutek niestosowania się do instrukcji obsługi, przepisów budowlanych czy BHP  

* szkody które powstały przez eksploatowanie maszyny niezgodnie z jej przeznaczeniem  

* szkody wyrządzone w elementach maszyny,  które ulegają szybkiemu zużyciu np.: opony, koła, 

akumulatory, przewody hydrauliczne, widły chyba, że elementy te zostały uszkodzone w wyniku szkody 

na maszynie 

* dewastacja maszyny a w szczególności np. silne zabrudzenia farbą, betonem  

* trwałe uszkodzenia elementów będące następstwem piaskowania 

* trwałe uszkodzenia konstrukcji kosza na skutek np. umieszczania na barierkach ciężkich elementów 

konstrukcji 

* zagubienie, kradzież paneli sterujących niezabezpieczonych przez kradzieżą czy zagubieniem 

*szkody w płynach: olejach, smarach, paliwach, płynach chłodniczych, np. dolanie paliwa do układu 

hydraulicznego, czy nieuzupełnienie wody w akumulatorach lub w układzie chłodzącym 
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* szkody powstałe przez działanie lub zaniechanie pracowników będących pod wpływem alkoholu, 

środków odurzających, narkotyków 

* szkody wyrządzone poza maszyną na skutek wycieków z maszyny, np. wyciek oleju z pękniętego 

przewodu na posadzkę ( tu działa polisa OC przedsiębiorstwa ) 

* szkody podczas transportu maszyny które były następstwem np. złego stanu technicznego pojazdu, 

nieprawidłowego zabezpieczenia ładunku podczas transportu, kierowca pod wpływem środków 

zakazanych  

 

 

6. Udział własny najemcy w szkodzie wynosi 3.000 zł. netto w przypadku podnośników i 5.000 zł. netto w 

przypadku wózków widłowych i ładowarek. Przy szkodzie na kilku maszynach jednocześnie, udział 

własny naliczany jest do każdej maszyny. 

 

7. Szkody w wynajmowanych maszynach, powinny być zgłaszane do wynajmującego nie później niż 24 

godziny po nastąpieniu szkody. Szkodę zgłaszany na piśmie do oddziału wynajmującego, w którym 

wynajem jest realizowany. 

Szkody powstałe na skutek przestępstwa muszą być niezwłocznie zgłoszone przez najemcę na Policję. 

Wycena kosztów naprawy następuje po oględzinach maszyny, a kosztorys naprawy najemca otrzymać 

musi w ciągu maksymalnie 10 dni roboczych od dokonania oględzin. 

W przypadkach gdy wynajmujący będzie musiał skorzystać z wyceny specjalisty, czas ten może zostać 

wydłużony. 

Najemca notą księgową obciążony będzie za udział własny w szkodzie. 

 

8. Najemca oświadcza, że zapoznał się z Ogólnymi warunkami ryczałtowego ubezpieczenia. 

 

9. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym dokumencie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz innych przepisów prawa. Wszelkie zmiany i uzupełnienia dokumentu jak i 

poszczególnych dokumentach wymagają formy pisemnej. Wszelkie spory wynikające z niniejszych 

postanowień będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę wynajmującego.  
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Data i podpis Najemcy 

 

 


