WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA
ODPOWIEDZIALNO CI CYWILNEJ
W ZWI ZKU Z PROWADZENIEM DZIA ALNO CI GOSPODARCZEJ
LUB POSIADANIEM RZECZY
1) Dane Ubezpieczaj cego:
Nazwa / Imi i nazwisko:
Siedziba i adres:
(kod pocztowy, miejscowo , ulic, nr domu, nr lokalu, tel./fax.)

Adres korespondencyjny:
(kod pocztowy, miejscowo , ulic, nr domu, nr lokalu, tel./fax.)

REGON:

NIP:

PESEL:

Rok rozpocz cia dzia alno ci:

2) Dane Ubezpieczonego:
Nazwa / Imi i nazwisko:
Siedziba i adres:
(kod pocztowy, miejscowo , ulic, nr domu, nr lokalu, tel./fax.)

Adres korespondencyjny:
(kod pocztowy, miejscowo , ulic, nr domu, nr lokalu, tel./fax.)

REGON:

NIP:

PESEL:

Rok rozpocz cia dzia alno ci:

3) Rodzaj prowadzonej dzia alno ci zg oszonej do ubezpieczenia:
PKD

Nazwa prowadzonej dzia alno ci

% udzia w obrocie

4) Obrót w ostatnim roku obrachunkowym:

PLN

5) Planowany obrót w okresie ubezpieczenia:

PLN

6) Planowana liczba osób zatrudnionych:
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7) Lokalizacje, w których prowadzona jest ubezpieczana dzia alno :
*

Adres

asna

*

Najmowana

Rodzaj lokalizacji (biuro, zak ad produkcyjny, magazyn itp.), powierzchnia
oraz krótki opis bezpo redniego otoczenia

8) Czy istnieje ryzyko przeniesienia si ognia na s siednie obiekty nale ce do osób trzecich?*
Je li TAK, jaka jest przybli ona warto mo liwej szkody?
9) Czy w zwi zku z prowadzon dzia alno ci u ywane lub magazynowane s substancje niebezpieczne
(materia y radioaktywne, wybuchowe, toksyczne, azbest itp.)?*
Je li TAK, to jakie?:
Sposób przechowywania

Rodzaj

10) Czy w zwi zku z prowadzon dzia alno ci przeprowadzane s prace adunkowe (za adunek,
prze adunek, roz adunek)?*
Je li TAK, to jakie?:
Sprz t wykorzystywany do prac adunkowych

Rodzaj adunku

11) Czy w zwi zku z prowadzon dzia alno ci u ytkowane s pojazdy wolnobie ne, urz dzenia lub
maszyny typu wózki wid owe, d wigi, wci garki itp.?*
Je li TAK, to jakie i jakiej ilo ci?:

* zakre li prawid ow odpowied ("X" je li TAK)
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12) Czy w ci gu ostatnich pi ciu lat wystapi y szkody lub zg oszone by y roszczenia w zwi zku z
odpowiedzialno ci cywiln Ubezpieczaj cego lub Ubezpieczonego?*: _______
Je li TAK, prosimy o podanie szczegó owych informacji:
Data

Opis szkody

Wysoko

roszczenia

Wysoko

odszkodowania

13) Suma gwarancyjna:
na jeden wypadek ubezpieczeniowy:
na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe:
14) Oczekiwane rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej
OC za produkt*
Je li TAK, prosimy o wype nienie cz ci wniosku ubezpieczeniowego dotycz cego OC za produkt
Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o klauzule 11, 13, 14, 15 wymaga wype nienie cz ci wniosku dotycz cego OC za produkt
Klauzula
Klauzula nr 1 - Szkody powsta e poza
terytorium RP, z wy czeniem Stanów
Zjednoczonych Ameryki lub Kanady

Dodatkowe informacje

"X" je li TAK
Je li TAK, prosimy o podanie:

a) podlimitu sumy gwarancyjnej
b) krajów, których dotyczy rozszerzenie zakresu terytorialnego:

Klauzula nr 2 - Szkody powsta e na

Je li TAK, prosimy o podanie:

terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki

a) podlimitu sumy gwarancyjnej

lub Kanady
Klauzula nr 3 - Szkody wyrz dzone
pracownikom
osób
obj tych
ubezpieczeniem (OC pracodawcy za
wypadki przy pracy)
Klauzula nr 4 - Szkody w rzeczach
znajduj cych si w pieczy, pod dozorem lub
kontrol osób obj tych ubezpieczeniem

Je li TAK, prosimy o podanie:
a) podlimitu sumy gwarancyjnej

Je li TAK, prosimy o podanie:
a) podlimitu sumy gwarancyjnej
b) rodzaju rzeczy, których dotyczy klauzula oraz ich szacowanej warto ci:

* zakre li prawid ow odpowied ("X" je li TAK)
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Klauzula nr 5 - Szkody w rzeczach
stanowi cych
przedmiot
obróbki,
czyszczenia, naprawy lub innej czynno ci o
podobnym charakterze

Je li TAK, prosimy o podanie:
a) podlimitu sumy gwarancyjnej
b) rodzaju rzeczy, których dotyczy klauzula:

c) rodzaju wykonywanych czynno ci:

Klauzula nr 6 - Szkody w rzeczach
ruchomych osób trzecich, z których osoby
obj te ubezpieczeniem korzysta y na
podstawie umowy najmu, dzier awy,
yczenia, leasingu lub innej umowy
nienazwanej o podobnym charakterze (OC
najemcy rzeczy ruchomych)

Je li TAK, prosimy o podanie:

Klauzula nr 7 - Szkody wyrz dzone
osobom trzecim przez podwykonawców
osób obj tych ubezpieczeniem

Je li TAK, prosimy o podanie:

Klauzula nr 8 - Szkody powsta e w
zwi zku z organizacj imprez

Je li TAK, prosimy o podanie:

Klauzula nr 9 - Szkody wynik e z wycieku,
emisji, ulotnienia si lub innej formy
przedostania si do wody, gruntu lub
powietrza substancji niebezpiecznych (OC
za szkody w rodowisku)

a) podlimitu sumy gwarancyjnej
b) rodzaju rzeczy, których dotyczy klauzula oraz ich szacowanej warto ci:

a) podlimitu sumy gwarancyjnej
b) listy podwykonawców oraz rodzaju zlecanych im czynno ci:

a) podlimitu sumy gwarancyjnej
b) rodzaju organizowanych imprez (integracyjna, sportowa itp.) oraz przewidywanej
ilo ci uczestników:

Je li TAK, prosimy o podanie:
a) podlimitu sumy gwarancyjnej
b) jakie substancje mog ce skazi
dzia alno ci:

rodowisko s wykorzystywane w prowadzonej

c) jakie zabezpieczenia przeciw wydostaniu si ww. substancji s zastosowane:
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Klauzula nr 10 - Szkody wynik e z
ywania
m otów
pneumatycznych,
hydraulicznych, kafarów lub innych
urz dze
wibracyjnych oraz
rodków
wybuchowych

Je li TAK, prosimy o podanie:

Klauzula nr 12 - Szkody powsta e po
przekazaniu przedmiotu pracy lub us ugi w
ytkowanie odbiorcy

Je li TAK, prosimy o podanie:

Klauzula nr 16 - Szkody powoduj ce
roszczenia pomi dzy osobami obj tymi
ubezpieczeniem na podstawie tej samej
umowy ubezpieczenia (OC wzajemna)

Je li TAK, prosimy o podanie:
a) podlimitu sumy gwarancyjnej
b) listy podmiotów, które maj by obj te ubezpieczeniem:

Klauzula nr 17 - Czyste straty finansowe

Je li TAK, prosimy o podanie:

a) podlimitu sumy gwarancyjnej

a) podlimitu sumy gwarancyjnej

a) podlimitu sumy gwarancyjnej
b) rodzaju czystych strat finansowych, które mia yby zosta obj te ubezpieczeniem:

15) Sk adka
Forma p atno ci sk adki*
jednorazowo

16) Okres ubezpieczenia

od

kwartalnie

pó rocznie

do

wiadczamy, e wszystkie informacje podane we wniosku s prawdziwe i przyjmujemy do wiadomo ci, e w
przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia niniejszy wniosek wraz z wszystkimi innymi dostarczonymi przeze mnie
informacjami mo e stanowi jej integraln cz .
Podpisanie niniejszego wniosku nie zobowi zuje wnioskodawcy ani Aviva TUO SA do zawarcia umowy
ubezpieczenia.

Miejscowo , Data

Podpis Ubezpieczaj cego

Agent:
Imi i nazwisko, oddzia , telefon kontaktowy

* zakre li prawid ow odpowied ("X" je li TAK)
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