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LISTA WYŁĄCZEŃ ODPOWIEDZIALNOŚCI
Colonnade nie ponosi odpowiedzialności za straty lub szkody spowodowane bezpośrednio lub pośrednio przez,
lub wynikłe ze zdarzeń takich jak:
a)
b)
c)

świadome działanie lub rażące niedbalstwo ze strony Użytkownika;
naturalne zużycie lub starzenie się części ubezpieczonego mienia wynikające z jego normalnego
użytkowania lub eksploatacji, lub stopniowego pogarszania się jego stanu;
szkody wewnętrzne w odniesieniu do wszelkich elektronicznych podzespołów wchodzących w skład
ubezpieczonych przedmiotów, tzn. szkody lub straty w odniesieniu do elektronicznych podzespołów, co do
których to szkód i strat nie jest możliwe udowodnienie, że powstały wskutek zewnętrznego zdarzenia,
powodując uszkodzenie lub utratę wymiennych części/modułów lub całego ubezpieczonego przedmiotu
(jednak straty następcze w odniesieniu do innych wymiennych części/modułów pozostają niniejszym
ubezpieczone).

Ponadto Ubezpieczeniem nie są objęte:
części i materiały ulegające szybkiemu zużyciu lub podlegające wielokrotnej bądź okresowej wymianie ze
względu na swoje specyficzne przeznaczenie i skład, w szczególności:
 materiały pomocnicze i użytkowe (np. tonery);
 pozostałe części, które podczas okresu użytkowania ubezpieczonego przedmiotu podlegają częstej
wymianie (np.: akumulatory, baterie);
 szkody spowodowane przez grzyby i pleśń;
Koszty wyłączone z zakresu ubezpieczenia.
Colonnade nie wypłaci odszkodowania za:
a) koszty, które Użytkownik poniósłby, nawet gdyby szkoda nie wystąpiła (np. koszty konserwacji);
b) dodatkowe koszty związane z modyfikacjami lub ulepszeniami dokonanymi na ubezpieczonym przedmiocie
przy okazji straty lub szkody objętej niniejszym ubezpieczeniem;
c) dodatkowe wydatki na prowizoryczną lub tymczasową naprawę/zastąpienie ubezpieczonych przedmiotów,
poniesione w okolicznościach innych niż związane z wystąpieniem szkody.
Pozostałe wyłączenia:
a)
wszelkiego rodzaju straty następcze, takie jak np. utrata przychodu (zysku) lub użyteczności;
b)
wojna, inwazja, działanie zewnętrznego wroga, działania wojenne (niezależnie od tego czy wojna została wypowiedziana), wojna domowa,
bunt, rewolucja, powstanie, pucz wojskowy lub zamach stanu, działanie sił zbrojnych lub uzurpatorskich władz, wprowadzenie stanu
wojennego, konfiskata, zawłaszczenie, nacjonalizacja, zarekwirowanie, zniszczenie na mocy aktu prawnego, niezależnie od jego formy,
wydanego przez władze państwowe, publiczne, lokalne lub celne.
c)
strajk, rozruchy, zamieszki wewnętrzne lub ataki terrorystyczne;
d)
trzęsienie ziemi, wybuch wulkanu, trzęsienie dna morskiego, tsunami oraz następcza powódź, huragan, tajfun, cyklon, tornado;
e)
reakcja jądrowa, promieniowanie jądrowe lub skażenie promieniotwórcze.

