
 

 Podpis DRIAL WYNAJEM, data Podpis Najemcy, data 
 

Ogólne Warunki Programu Ochrony Ubezpieczeniowej DRIAL WYNAJEM (”OWPOU”) 

z dnia ….. 2021 roku 

 

1. Definicje 

Użyte w OWPOU określenia oznaczają: 

1) OWU – Ogólne Warunki Umów DRIAL WYNAJEM; 

2) Ubezpieczyciel – Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń 

ERGO HESTIA Spółka Akcyjna lub inny zakład ubezpieczeń, 

z którym Wynajmujący (bezpośrednio lub jako korzystający na 

podstawie umowy leasingu) zawarł umowę ubezpieczenia 

maszyn i sprzętu budowlanego od uszkodzeń lub umowę 

ubezpieczenia mienia w odniesieniu do Przedmiotu Najmu. 

3) Pozostałe wyrażenia pisane wielką literą mają znaczenie 

nadane im w OWU. 

2. Warunki Programu Ochrony Ubezpieczeniowej 

2.1. OWPOU stanowią integralną część łączącej Najemcę 

i Wynajmującego Umowy i mają zastosowanie w każdym 

przypadku nabycia przez Najemcę Usługi Dodatkowej 

w postaci Usługi Ochrony Ubezpieczeniowej, o której mowa 

w punkcie 11.5 OWU. 

2.2. Ochroną wynikającą z Usługi Ochrony Ubezpieczeniowej 

może być objęty wyłącznie Przedmiot Najmu oznaczony 

numerem seryjnym co do tożsamości. Wyłącza się z Usługi 

Ochrony Ubezpieczeniowej Przedmiot Najmu oznaczony tylko 

co do gatunku np. rusztowania, ogrodzenia jak również 

oprzyrządowanie wspomagające lub służące do obsługi 

Przedmiotu Najmu. 

2.3. Wynajmujący, na warunkach określonych w OWPOU, 

zwalnia Najemcę przez czas odpowiadający Okresowi Najmu, 

za który opłacona została Usługa Ochrony Ubezpieczeniowej 

z obowiązku naprawienia szkody w Przedmiocie Najmu 

spowodowanej przez: utratę, zniszczenie lub uszkodzenie 

Przedmiotu Najmu wskutek zdarzeń losowych o charakterze 

nagłym i niespodziewanym, w tym wskutek kradzieży 

z włamaniem, rabunku, wypadku, pożaru, wybuchu, pod 

warunkiem pokrycia tej szkody przez Ubezpieczyciela oraz pod 

warunkiem terminowego uregulowania przez Najemcę opłaty 

za Usługę Ochrony Ubezpieczeniowej. 

2.4. Zakres udzielonej Najemcy ochrony ubezpieczeniowej 

w związku z nabyciem Usługi Ochrony Ubezpieczeniowej jest 

określany każdorazowo według aktualnej Polisy DRIAL 

WYNAJEM lub Umowy Generalnej Ubezpieczenia Mienia 

w Leasingu (w przypadku gdy Przedmiot Najmu jest 

jednocześnie przedmiotem umowy leasingu). Polisa DRIAL 

WYNAJEM wraz z Ogólnymi Warunkami Umowy 

Ubezpieczenia oraz wyciągi z Umów Generalnych 

Ubezpieczenia Mienia w Leasingu i Ogólnych Warunków 

Umów Ubezpieczenia dostępne są na stronie internetowej 

DRIAL WYNAJEM w zakładce: „Pliki do pobrania”. Poprzez 

nabycie Usługi Ochrony Ubezpieczeniowej Najemca 

oświadcza, że zapoznał się oraz zobowiązuje się przestrzegać 

Ogólnych Warunków Umowy Ubezpieczenia. Postanowienia 

Ogólnych Warunków Umowy Ubezpieczenia mają 

pierwszeństwo przed postanowieniami OWU i OWPOU. 

2.5. Zwolnienie z obowiązku naprawienia szkody w ramach 

Usługi Ochrony Ubezpieczeniowej nie dotyczy szkód 

nieobjętych Polisą DRIAL WYNAJEM lub Umową Generalną 

Ubezpieczenia Mienia w Leasingu, jak również szkód, których 

naprawienia Ubezpieczyciel odmówił, w szczególności na 

skutek naruszenia przez Najemcę OWU, OWPOU, zasad 

korzystania z Przedmiotu Najmu oraz zasad jego 

zabezpieczenia określonych w Ogólnych Warunkach Umowy 

Ubezpieczenia, a także w przypadku:  

1) nieposiadania przez kierowcę/operatora ważnych 

zaświadczeń lub uprawnień wymaganych przepisami prawa lub 

w przypadku, kiedy znajdowałby się on pod wpływem 

alkoholu, narkotyków, leków lub innych substancji 

ograniczających poczytalność lub wpływających negatywnie na 

możliwość bezpiecznego użytkowania Przedmiotu Najmu;  

2) szkód powstałych na skutek niezachowania warunków 

bezpieczeństwa, przepisów BHP lub w innych obowiązujących 

przepisów prawa; 

3) używania Przedmiotu Najmu niezgodnie z przeznaczeniem 

lub instrukcją obsługi.  

2.6. Usługa Ochrony Ubezpieczeniowej nie zwalnia Najemcy 

od odpowiedzialności za utracone panele sterujące.  

2.7. Usługa Ochrony Ubezpieczeniowej jest aktywna w całym 

Okresie Najmu określonym w Umowie, wraz z dniami 

wolnymi od pracy, także w dni przestojowe. 

2.8. Opłata za Usługę Ochronę Ubezpieczeniowej naliczana 

jest za każdy dzień trwania Okresu Najmu, także za dni, za 

której nie jest naliczany Czynsz Najmu. Opłata za Usługę 

Ochrony Ubezpieczeniowej wskazana jest w Umowie lub 

Cenniku. 

2.9. Udział własny Najemcy w szkodzie zaistniałej w wyniku 

uszkodzenia lub utraty Przedmiotu Najmu jest każdorazowo 

ustalany zgodnie z brzmieniem aktualnej Polisy DRIAL 

WYNAJEM lub Umowy Generalnej Ubezpieczenia Mienia 

w Leasingu. 

2.10. Warunkiem zwolnienia Najemcy z odpowiedzialności 

w ramach Usługi Ochrony Ubezpieczeniowej jest niezwłoczne 

poinformowanie Wynajmującego o fakcie zaistnienia szkody 

i przekazanie pisemnego zgłoszenia szkody w ciągu 24 h. 

Najemca zobowiązuje się zapewnić Wynajmującemu 

i Ubezpieczycielowi dostęp do Przedmiotu Najmu. 

2.11. Warunkiem zwolnienia Najemcy z odpowiedzialności 

w ramach Usługi Ochrony Ubezpieczeniowej związanej 

z uszkodzeniem Przedmiotu Najmu jest zwrot uszkodzonego, 

ale kompletnego Przedmiotu Najmu Wynajmującemu. 

2.12. Zwolnienie z obowiązku naprawienia szkody wynikające 

z Usługi Ochrony Ubezpieczeniowej nie przysługuje Najemcy 

w przypadku podnajęcia przez Najemcę Przedmiotu Najmu lub 

oddania go osobie trzeciej do używania na podstawie innego 

stosunku prawnego. 

2.13. Warunkiem zwolnienia Najemcy z odpowiedzialności 

w ramach Usługi Ochrony Ubezpieczeniowej związanej 

z kradzieżą Przedmiotu Najmu jest, aby sprzęt lub maszyny 

znajdowały się w pomieszczeniu zamkniętym na co najmniej 

jeden zamek lub kłódkę, albo na placu ogrodzonym parkanem, 

siatką drucianą, płotem lub były pod stałym dozorem. 

2.14. Najemca nie jest uprawniony do prowadzenia w imieniu 

Wynajmującego rozmów lub negocjacji w sprawie 

odpowiedzialności za wyrządzone szkody, ani zawierania 

z osobami trzecimi jakichkolwiek ugód dotyczących szkody 

czy też składania w tym zakresie jakichkolwiek oświadczeń. 

 

 
  


