WNIOSEK DO UBEZPIECZENIA MIENIA ORAZ OC Z TYTUŁU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI
I. DANE UBEZPIECZAJĄCEGO
Imię i nazwisko/Nazwa Firmy

NIP REGON

II. RODZAJ PROWADZONEJ DZIAŁALNO ŚCI (opis i symbol wg PKD - jako pierwszą wpisać działalność podstawową - działalność, w której ubezpieczający osiąga
największy obrót, jako kolejne działalność, którą faktycznie wykonuje

1.
2.

III. DANE ADRESOWE UBEZPIECZAJĄCEGO
Miejscowość

Kraj

Poczta

Ulica

Telefon

Nr domu

Fax

adres e-mail:

Kod pocztowy

Nr lokalu

V. DANE UBEZPIECZONEGO (W PRZYPADKU KIEDY UBEZPIECZAJĄCY JEST UBEZPIECZONYM PROSZĘ NIE WYPEŁNIAĆ)

Nazwa Firmy
NIP

REGON

VI. DANE ADRESOWE UBEZPIECZONEGO (W PRZYPADKU KIEDY UBEZPIECZAJĄCY JEST UBEZPIECZONYM PROSZĘ NIE WYPEŁNIAĆ)

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Ulica

Telefon

Nr budynku

Nr lokalu

Adres e-mail:

VII. MIEJSCE UBEZPIECZENIA adres lokalizacji działalności (w przypadku większej liczby lokalizacji prosimy o sporządzenie załącznika do wniosku z podaniem dla
każdej lokalizacji danych, jak w niniejszym formularzu)

Ulica

Nr

Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica

Nr

Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica

Nr

Kod pocztowy

Miejscowość

VIII. OKRES UBEZPIECZENIA

IX.

CZY UBEZPIECZANE MIENIE JEST WŁASNOŚCIĄ UBEZPIECZONEGO
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TAK

NIE
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X. SZKODY W CIĄGU OSTATNICH 12 m-cy (dla wszystkich ubezpieczonych lokalizacji)

Data

Lokalizacja

Data

Lokalizacja

Przyczyna szkody

Wypłacone odszkodowanie

Przyczyna szkody

Wypłacone odszkodowanie

XI. USTALENIE SUMY UBEZPIECZENIA I WYSOKOŚCI ODSZKODOWANIA

z VAT

bez podatku VAT

XII. PRZEDMIOT I SUMA UBEZPIECZENIA MIENIA OD OGNIA I ZDARZEŃ LOSOWYCH

Przedmiot ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia
Według wartości
B

O

System ubezpieczenia wg. wartości

R

SS

Budynki, budowle
Maszyny, urządzenia oraz wyposażenie
Środki obrotowe

SS
SS

SZ

Wartości pieniężne

SS

Nakłady inwestycyjne

PR

Mienie osób trzecich
przekazane w celu
wykonania usługi
lub sprzedaży
Mienie pracownicze

SS

PR

Oznaczenie symboli:
B - ewidencyjnej brutto: Wynikająca z ewidencji księgowej wartość mienia odpowiadająca jego wartości początkowej, stanowiącej cenę nabycia lub koszt wytworzenia
środka trwałego,
powiększona o koszty jego ulepszenia i skorygowana w wyniku aktualizacji wyceny
O – odtworzeniowej: Wartość odpowiadająca kosztom przywrócenia mienia do stanu nowego, lecz nie ulepszonego, tj.:
a) w przypadku budynku lub budowli – wartość odpowiadająca kosztom odbudowy w tym samym miejscu, z uwzględnieniem dotychczasowych technologii, konstrukcji
i standardu wykończenia, przy zastosowaniu dotychczasowych wymiarów i materiałów,
b) w przypadku maszyn, urządzeń i wyposażenia służących prowadzeniu działalności – wartość odpowiadająca kosztom zakupu lub wytworzenia nowego przedmiotu
tego samego rodzaju, typu oraz o tych samych parametrach z uwzględnieniem kosztów transportu i montażu; jeżeli nie jest możliwy zakup lub wytworzenie
mienia o tych samych parametrach, dopuszcza się, aby wartość odpowiadała kosztom zakupu mienia o najbardziej zbliżonych parametrach.
R – rzeczywistej: Wartość odtworzeniowa pomniejszona o zużycie techniczne.
PR - pierwsze ryzyko: Suma ubezpieczenia mienia ustalana jako szacowana wysokość maksymalnej szkody jaka może powstać wskutek jednego zdarzenia.
SS - sumy stałe: Suma ubezpieczenia odpowiadająca najwyższej dziennej wartości mienia przewidywanej w okresie ubezpieczenia.
SZ - sumy zmienne: Suma ubezpieczenia odpowiadająca najwyższej przewidywanej w okresie ubezpieczenia dziennej wartości środków obrotowych, ustalonej według
wartości odpowiadającej cenie ich zakupu lub kosztom wytworzenia.

Klauzule dodatkowe do ubezpieczenia mienia:

Automatycznego pokrycia
Rzeczoznawców
Ryzyk budowlanych
Terroryzmy, strajków, zamieszek i rozruchów
Rozmrożenia środków obrotowych
Ubezpieczenia maszyn i urządzeń poza miejscem ubezpieczenia
Pękania mrozowego
Awarii i uszkodzeń maszyn, urządzeń bądź aparatów
Maszyn i urządzeń od szkód elektrycznych
Zwiększonych kosztów

Limity:
1.
2.
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Rozmrożenia środków obrotowych: 5‰ od ustalonego w umowie limitu (limit max. 100 000 zł).
Ubezpieczenia maszyn i urządzeń poza miejscem ubezpieczenia: 10‰ od ustalonego w umowie limitu (limit max. 100 000 zł).

Limit odpowiedzialności
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3.
4.
5.
6.

Pękania mrozowego: 20‰ od ustalonego w umowie limitu (limit max. 50 000 zł).
Awarii i uszkodzeń maszyn, urządzeń lub aparatów: 5‰ od ustalonego w umowie limitu (limit max. 100 000 zł).
Maszyn i urządzeń od szkód elektrycznych: 5‰ od ustalonego w umowie limitu (limit max. 100 000 zł).
Zwiększonych kosztów: 3‰ od ustalonego w umowie limitu (limit max. 100 000 zł).

Wyjaśnienie Klauzul zgodnie z załącznikiem nr 1.
XII. PRZEDMIOT I SUMA UBEZPIECZENIA MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM Z WYŁĄCZENIEM WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH

Przedmiot ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia
Według wartości
B

O

System ubezpieczenia wg. wartości

R

SS

Budynki, budowle
Maszyny, urządzenia oraz wyposażenie
Środki obrotowe

SS
SS

SZ

Wartości pieniężne

SS

Nakłady inwestycyjne

PR

Mienie osób trzecich
przekazane w celu
wykonania usługi
lub sprzedaży
Mienie pracownicze

SS

PR

Oznaczenie symboli:
B - ewidencyjnej brutto: Wynikająca z ewidencji księgowej wartość mienia odpowiadająca jego wartości początkowej, stanowiącej cenę nabycia lub koszt wytworzenia
środka trwałego, powiększona o koszty jego ulepszenia i skorygowana w wyniku aktualizacji wyceny
O – odtworzeniowej: Wartość odpowiadająca kosztom przywrócenia mienia do stanu nowego, lecz nie ulepszonego, tj.:
a) w przypadku budynku lub budowli – wartość odpowiadająca kosztom odbudowy w tym samym miejscu, z uwzględnieniem dotychczasowych technologii, konstrukcji
i standardu wykończenia, przy zastosowaniu dotychczasowych wymiarów i materiałów,
b) w przypadku maszyn, urządzeń i wyposażenia służących prowadzeniu działalności – wartość odpowiadająca kosztom zakupu lub wytworzenia nowego przedmiotu
tego samego rodzaju, typu oraz o tych samych parametrach z uwzględnieniem kosztów transportu i montażu; jeżeli nie jest możliwy zakup lub wytworzenie
mienia o tych samych parametrach, dopuszcza się, aby wartość odpowiadała kosztom zakupu mienia o najbardziej zbliżonych parametrach.
R – rzeczywistej: Wartość odtworzeniowa pomniejszona o zużycie techniczne.
PR - pierwsze ryzyko: Suma ubezpieczenia mienia ustalana jako szacowana wysokość maksymalnej szkody jaka może powstać wskutek jednego zdarzenia.
SS - sumy stałe: Suma ubezpieczenia odpowiadająca najwyższej dziennej wartości mienia przewidywanej w okresie ubezpieczenia.
SZ - sumy zmienne: Suma ubezpieczenia odpowiadająca najwyższej przewidywanej w okresie ubezpieczenia dziennej wartości środków obrotowych, ustalonej według
wartości odpowiadającej cenie ich zakupu lub kosztom wytworzenia.
ZABEZPIECZENIA PRZECIWKRADZIEŻOWE
sprawny i funkcjonujący system antywłamaniowy wywołujący alarm lokalny
sprawny i funkcjonujący system antywłamaniowy wywołujący alarm w jednostce policji lub agencji ochrony mienia z obowiązkiem interwencji
stały dozór wykonywany przez agencję ochrony mienia
zabezpieczenie wejść drzwiami o zwiększonej odporności potwierdzonej atestem
minimalne zabezpieczenia zgodnie z załącznikiem nr 2

KLAUZULE DODATKOWE:

Automatycznego pokrycia
Ubezpieczenia maszyn i urządzeń poza miejscem ubezpieczenia
Ubezpieczenia na stałe zamocowanych zewnętrznych elementów budynków i budowli

Limity:
1.
2.
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Ubezpieczenia maszyn i urządzeń poza miejscem ubezpieczenia: 10‰ od ustalonego w umowie limitu (limit max. 100 000 zł).
Ubezpieczenia na stałe zamocowanych zewnętrznych elementów budynków i budowli: 20‰ od ustalonego w umowie limitu (limit max. 20 000 zł).
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XIV. PRZEDMIOT I SUMA UBEZPIECZENIA MIENIA OD WANDALIZMU/SZYBY

Przedmiot, suma i sposób ubezpieczenia
Suma ubezpieczenia wg. wartości
Budynki, budowle i lokale, maszyny, urządzenia oraz wyposażenie,
środki obrotowe, nakłady inwestycyjne,
mienie osób trzecich przekazane Ubezpieczającemu w celu wykonania usługi
lub sprzedaży

B

O

Suma ubezpieczenia

R

Oznaczenie symboli:
B - ewidencyjnej brutto: Wynikająca z ewidencji księgowej wartość mienia odpowiadająca jego wartości początkowej, stanowiącej cenę nabycia lub koszt wytworzenia
środka trwałego,
powiększona o koszty jego ulepszenia i skorygowana w wyniku aktualizacji wyceny
O – odtworzeniowej: Wartość odpowiadająca kosztom przywrócenia mienia do stanu nowego, lecz nie ulepszonego, tj.:
a) w przypadku budynku lub budowli – wartość odpowiadająca kosztom odbudowy w tym samym miejscu, z uwzględnieniem dotychczasowych technologii, konstrukcji
i standardu wykończenia, przy zastosowaniu dotychczasowych wymiarów i materiałów,
b) w przypadku maszyn, urządzeń i wyposażenia służących prowadzeniu działalności – wartość odpowiadająca kosztom zakupu lub wytworzenia nowego przedmiotu
tego samego rodzaju, typu oraz o tych samych parametrach z uwzględnieniem kosztów transportu i montażu; jeżeli nie jest możliwy zakup lub wytworzenie
mienia o tych samych parametrach, dopuszcza się, aby wartość odpowiadała kosztom zakupu mienia o najbardziej zbliżonych parametrach.
R – rzeczywistej: Wartość odtworzeniowa pomniejszona o zużycie techniczne.
SUMA UBEZPIECZENIA NIE WIĘCEJ NIŻ 100 000 ZŁ.
XV. UBEZPIECZENIE OC DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
Wartość obrotu za rok poprzedni

Suma gwarancyjna

Klauzule dodatkowe:

Włączenie szkód w rzeczach ruchomych osób trzecich, z których osoby objęte ubezpieczeniem korzystały na podstawie umowy najmu, dzierżawy,
leasingu, użyczenia lub innego pokrewnego stosunku prawnego
Włączenie szkód na osobie wyrządzonych pracownikom
Włączenie szkód w rzeczach znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą osób objętych ubezpieczeniem
Włączenie szkód w pojazdach mechanicznych znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą osób objętych ubezpieczeniem
Ilość miejsc parkingowych …… (wewnątrz i zewnątrz budynku)

Włączenie szkód w wartościach pieniężnych znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą osób objętych ubezpieczeniem
Włączenie szkód w rzeczach stanowiących przedmiot obróbki, naprawy lub innych czynności w ramach usług wykonywanych przez osoby objęte
ubezpieczeniem

Limity:
1.
2.
3.
4.

Włączenie szkód w rzeczach ruchomych osób trzecich, z których osoby objęte ubezpieczeniem korzystały na podstawie umowy najmu, dzierżawy,
leasingu, użyczenia lub innego pokrewnego stosunku prawnego (max. 50 000 zł).
Włączenie szkód na osobie wyrządzonych pracownikom (max. 1 000 000 zł).
Włączenie szkód w rzeczach znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą osób objętych ubezpieczeniem (max. 100 000 zł).
Włączenie szkód w pojazdach mechanicznych znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą osób objętych ubezpieczeniem
Ilość miejsc parkingowych …… (wewnątrz i zewnątrz budynku) max 100 000 zł.

5.
6.

Włączenie szkód w wartościach pieniężnych znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą osób objętych ubezpieczeniem (max. 50 000 zł).
Włączenie szkód w rzeczach stanowiących przedmiot obróbki, naprawy lub innych czynności w ramach usług wykonywanych przez osoby objęte
ubezpieczeniem (max. 100 000 zł).

Wykaz klauzul zgodnie z załącznikiem nr 3.
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……………………………………….

……………………………………
Podpis ubezpieczającego

Data i miejsce podpisania wniosku

………………………………………………..
Pośrednik
TOMASZ DOMIAN UBEZPIECZENIA
ADRES MAILOWY: polisa@td-u.pl
TELEFON: 536 555 825
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