instrukcja
użytkowania oraz zabezpieczenia sprzętu przez użytkownika

1. Sprzęt elektroniczny musi być konserwowany zgodnie z zaleceniem producenta.
2. W lokalizacji (rozumianej jako cały biurowiec, centrum handlowe, galeria lub podobny obiekt), w której znajduje się
sprzęt, powinien być zainstalowany alarm kradzieżowy z monitorowaniem sygna łu do brygady interwencyjnej lub
lokalizacja powinna być chroniona przez pracowników licencjonowanej agencji ochrony mienia.
3. W przypadku braku zabezpieczeń w lokalizacji (rozumianej jako ca ły biurowiec, centrum handlowe, galeria lub
podobny obiekt), o których mowa w punkcie 2 powyżej, Użytkownik powinien spe łni ć co najmniej nast ępuj ące
wymogi:
1) wszystkie drzwi zewnętrzne prowadzące do obiektu/lokalu, w którym znajduje si ę ubezpieczone mienie powinny
być w należytym stanie technicznym oraz tak skonstruowane, osadzone i zamknięte, aby nie było możliwe ich
wyłamanie lub wyważenie bez użycia siły lub narzędzi, a otwarcie bez użycia podrobionych lub dopasowanych
kluczy,
2) wszystkie okna i inne przeszklone otwory zewnętrzne, kraty, rolety, żaluzje i ich o ście żnice powinny by ć
w należytym stanie technicznym, właściwie wykonane i osadzone zgodnie z instrukcją producenta oraz zamknięte,
aby wejście do lokalu nie było możliwe bez pozostawienia śladów u życia si ły lub narz ędzi.
4. Sprzęt pozostawiony w samochodzie powinien być zabezpieczony w następujący sposób:
1) dach samochodu powinien być na stałe przytwierdzony do karoserii,
2) zaparkowany samochód powinien być prawidłowo zamknięty,
3) samochód powinien być zaparkowany w zamkniętym garażu lub na parkingu strze żonym (je śli nie by ło to mo żliwe,
a dojdzie do szkody, będzie istniała konieczność wykazania przez Użytkownika w jakich godzinach mogło dojść do
kradzieży (rabunek/ kradzież z włamaniem),
4) ubezpieczony Sprzęt Elektroniczny musi być przechowywany w miejscu niewidocznym z zewn ątrz np. baga żnik.
5. Kradzież zwykła (tajemnicze zniknięcie) nie jest objęta ochron ą ubezpieczeniow ą.
6. Kontakt
W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z infolinią pod numerem 800 200 300.

