Za cznik nr 1 do Wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialno ci cywilnej w
zwi zku z prowadzeniem dzia alno ci gospodarczej lub posiadaniem rzeczy

WNIOSEK DOTYCZ CY ROZSZERZENIA ZAKRESU
OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ O ODPOWIEDZIALNO
CYWILN
ZA PRODUKT
1) Rodzaj prowadzonej dzia alno ci*
a) Produkcja
b) Sprzeda detaliczna
c) Sprzeda hurtowa
d) Import
e) Eksport
f) Inne
(jaka?)

2) Planowany obrót w okresie ubezpieczenia:

PLN

w tym eksport do :
Unii Europejskiej, Rosji, Szwajcarii, Norwegii

PLN

USA, Kanady

PLN

pozosta ych krajów

PLN

3) Jakie produkty maj by obj te ochron ubezpieczeniow ?

Nazwa produktu/Rodzaj

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

Produkt
asny*

Opis u ycia / zastosowania

4) Szacowana wysoko

PLN

eksportu po redniego

jednostkowa

5) Rodzaj produkcji*

W przypadku produkcji seryjnej, prosimy o podanie wielko ci serii
6) Czy produkty wykorzystywane s jako cz
innego produktu finalnego?*
Je li TAK, to jakiego?

7) Czy produkty wykorzystywane s jako cz

sk adowa

sk adowa produktów finalnych:

a) w przemy le motoryzacyjnym, lotnicznym lub przy produkcji statków kosmicznych
b) przy produkcji jednostek p ywaj cych
c) do produkcji leków i farmaceutyków
d) do produkcji elementów instalacji gazowych lub ch odniczych
e) do produkcji materia ów lub konstrukcji budowlanych
Je li TAK, prosimy o podanie szczegó ów

8) Czy produkty sprzedawane s z instrukcj obs ugi, dat przydatno ci, gwarancj ?*

9) Kto jest potencjalnym nabywc produktu?

10) Czy produkty podlegaj i spe niaj wymogi w

ciwych norm bezpiecze stwa?*

11) Prosimy o szczegó owy opis kontroli jako ci produktów.

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

seryjna

12) Czy w okresie ostatnich 3 lat wprowadzono nowe produkty?*
13) Czy w ci gu ostatnich 5 lat zosta a przerwana produkcja jakichkolwiek
wyrobów lub nast pi o ich wycofanie z rynku?*
Je li TAK, prosimy o podanie szczegó ów

14) W ci gu ostatnich 5 lat zg aszano do Ubezpieczaj cego roszczenie z
tytu u OC za produkt?*
Przyczyna szkody

Wysoko

roszczenia

Wysoko

odszkodowania

15) Rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej*
Klauzula nr 11 - Szkody wynik e z
niedostarczenia
energii
lub
szkody
wyrz dzone przez dostarczon
energi
elektryczn lub ciepln

Je li TAK, prosimy o podanie:

Klauzula nr 13 - Szkody wyrz dzone
wskutek
wadliwo ci
rzeczy
wyprodukowanych lub poddanych obróbce
przy
u yciu
maszyn
lub
urz dze
dostarczonych,
naprawionych
lub
serwisowanych
przez
osoby
obj te
ubezpieczeniem

Je li TAK, prosimy o podanie:

a) podlimitu sumy gwarancyjnej

a) podlimitu sumy gwarancyjnej
b) jakiego rodzaju maszyny s przedmiotem czynno ci Ubezpieczonego?

Klauzula nr 14 - Szkody poniesione przez
osoby trzecie w wyniku wadliwo ci produktu
ko cowego powstaj cego dopiero przez
po czenie lub
zmieszanie produktów
wprowadzonych
przez
osoby
obj te
ubezpieczeniem z innymi wyrobami lub w
wyniku
dalszej
obróbki
produktów
wprowadzonych do obrotu przez osoby
obj te ubezpieczeniem

Je li TAK, prosimy o podanie:

Klauzula nr 15 - Szkody polegaj ce na
poniesieniu przez osoby trzecie kosztów
usuni cia,
demonta u
lub ods oni cia
wadliwego produktu oraz kosztów monta u,
umocowania
lub
po enia
produktu
pozbawionego wad

Je li TAK, prosimy o podanie:

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

a) podlimitu sumy gwarancyjnej

a) podlimitu sumy gwarancyjnej

Podpis Ubezpieczaj cego

