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INST RUKCJA UŻY T KOWANIA SPRZĘT U PRZEZ UŻY T KOWNIKA ORAZ SPOSÓB
ZABEZPIECZENIA SPRZĘT U PRZEZ UŻY T KOWNIKA
1 . Sprzęt elektroniczny musi by ć konserwowany zgodnie z zaleceniem producenta.
2. W lokalizacji (rozumianej jako cały biurowiec, centrum handlowe, galeria lub podobny obiekt), w
której
znajduje
się
sprzęt,
powinien
by ć
zainstalowany
alarm
kradzieżowy
z monitorowaniem sy gnału do bry gady interwency jnej lub lokalizacja powinna by ć chroniona przez
pracowników licencjonowanej agencji ochrony mienia.
3. W przy padku braku zabezpieczeń w lokalizacji (rozumianej jako cały biurowiec, centrum handlowe,
galeria lub podobny obiekt), o który ch mowa w punkcie 2 powy żej, Uży tkownik powinien spełnić co
najmniej następujące wy mogi:
- wszy stkie drzwi zewnętrzne prowadzące do obiektu/lokalu, w który m znajduje się ubezpieczone
mienie powinny być w należytym stanie techniczny m oraz tak skonstruowane, osadzone i zamknięte,
aby nie by ło możliwe ich wyłamanie lub wyważenie bez uży cia siły l ub narzędzi, a otwarcie bez uży cia
podrobiony ch lub dopasowany ch kluczy .
- wszy stkie okna i inne przeszklone otwory zewnętrzne, kraty , rolety , żaluzje i ich ościeżnice powinny
by ć w należy tym stanie technicznym, właściwie wykonane i osadzone zgodnie z ins trukcją producenta
oraz zamknięte, aby wejście do lokalu nie by ło możliwe bez pozostawienia śladów uży cia siły lub
narzędzi.
4.
-

Sprzęt pozostawiony w samochodzie powinien by ć zabezpieczony w następujący sposób:
dach samochodu powinien by ć na stałe przy twierdzony do karoserii
zaparkowany samochód powinien by ć prawidłowo zamknięty
samochód powinien być zaparkowany w zamknięty m garażu lub na parkingu strzeżony m (jeśli nie
by ło to możliwe, a dojdzie do szkody , będzie istniała konieczność wy kaz ania przez Uży tkownika w
jakich godzinach mogło dojść do kradzieży (rabunek/ kradzież z włamaniem)
- ubezpieczony Sprzęt Elektroniczny musi być przechowy wany w miejscu nie widoczny m z zewnątrz
np. bagażnik

5. KONT A KT
W PRZYPADKU PYTAŃ LUB WĄTPLIWOŚCI PROSIMY O KONT A KT Z INFOLINIĄ ORA NGE POD NUMEREM: 800

200 300

Załącznik nr 6 do umowy ramowej ubezpieczenia sprzętu elektronicznego

