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WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA BUDOWY/MONTAŻU OD WSZYSTKICH RYZYK
  Umowa jednostkowa    Umowa Ubezpieczenia Generalnego (UUG)
 (nie należy wypełniać A3.1, B2 – B3, B4.1)

Część B
B1 Rodzaj prowadzonej działalności:
(działalność wiodąca)

PKD:

B2 Miejsce ubezpieczenia – teren budowy/montażu:
(kod pocztowy, miasto, ulica, numer) 

B3 Opis przedmiotu budowy/montażu:
z uwzględnieniem  parametrów  technicznych obiektu oraz technologii 
wykonania lub należy załączyć:
1. fragment kontraktu z opisem przedmiotu ubezpieczenia i/lub 
2. harmonogram rzeczowo – finansowy

PRZEDMIOT I SUMY UBEZPIECZENIA
B4 Sekcja I – Ubezpieczenie mienia Sumy ubezpieczenia Waluta

B4.1

Roboty kontraktowe (roboty trwałe i tymczasowe łącznie z wszystkimi materiałami 
do przerobu) – cena wg kontraktu:

Materiały lub pozycje dostarczone przez Inwestora w celu wbudowania lub zamontowania 
w obiekcie:

B4.2
Sprzęt, wyposażenie, zaplecze budowy:
suma ubezpieczenia – wysokość przypuszczalnej maksymalnej szkody, jaka może powstać wskutek jednego zdarzenia

B4.3
Maszyny budowlane:
należy załączyć wykaz z podaniem wartości jednostkowej O*/KB**, roku produkcji oraz danych identyfikacyjnych

PROSIMY O PODANIE WYCZERPUJĄCYCH INFORMACJI W ODNIESIENIU DO POSZCZEGÓLNYCH PUNKTÓW NINIEJSZEGO WNIOSKU. 
JEŻELI BRAKUJE MIEJSCA W RUBRYKACH, PROSIMY O INFORMACJE W OSOBNYM ZAŁĄCZNIKU Z PODANIEM W RUBRYCE NUMERU TEGO ZAŁĄCZNIKA.

Część A
A1 Ubezpieczający: Nazwa:

Adres:   –               
 (kod pocztowy) (miasto) (ulica) (numer)

Regon:               NIP:          
 Inwestor  Wykonawca

A2 Ubezpieczony:
Ubezpieczający (A1) oraz:

Nazwa:

Adres:   –               
 (kod pocztowy) (miasto) (ulica) (numer)

Regon:               NIP:          
 Inwestor  Wykonawca

Nazwa:

Adres:   –               
 (kod pocztowy) (miasto) (ulica) (numer)

Regon:               NIP:          
 Inwestor  Wykonawca

 Inni (należy dodatkowo podać rolę w kontrakcie):
w przypadku większej liczby Ubezpieczonych należy załączyć listę

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

A3 Okres ubezpieczenia kontraktu lub obowiązywania UMOWY 
UBEZPIECZENIA GENERALNEGO (UUG):

Od:   –   –    
(dd-mm-rrrr)

Do:   –   –    
(dd-mm-rrrr)

A3.1 Data rozpoczęcia i zakończenia robót: Od:   –   –    
(dd-mm-rrrr)

Do:   –   –    
(dd-mm-rrrr)

A4 Ubezpieczenie:
(dotyczy UMOWY UBEZPIECZENIA 
GENERALNEGO UUG)

 Nowe  Wznowienie w TUiR WARTA S.A.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A.
ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa, Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, 
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000016432, NIP: 521-04-20-047. 
Wysokość kapitału zakładowego: 187.938.580,00 zł – opłacony w całości.
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B5 Sekcja II – Odpowiedzialność cywilna  tak           nie

B5.1
Suma ubezpieczenia 
(łącznie dla szkód rzeczowych 
i osobowych)

na jedno zdarzenie: Waluta

na wszystkie zdarzenia: Waluta

B6 UMOWA UBEZPIECZENIA GENERALNEGO (UUG)

B6.1 Planowana wartość kontraktów budowlano – montażowych jakie mają zostać ubezpieczone 
w okresie obowiązywania UUG:

Waluta

B6.2

Dane na temat kontraktów 
budowlano-montażowych 
jakie mają zostać ubezpieczone 
w okresie obowiązywania UUG:

Maksymalna wartość pojedynczego kontraktu:
Waluta

Maksymalny okres realizacji pojedynczego kontraktu 
(w miesiącach):

Rodzaj 
kontraktów/
branża:

  Obiekty kubaturowe (budynki mieszkalne, użyteczności publicznej, produkcyjne itp. 
z wyłączeniem montażu maszyn technologicznych)
  Energetyka (prace montażowe), w tym maszyny, urządzenia i instalacje w elektrowniach, 
ciepłowniach, elektrociepłowniach, linie energetyczne, stacje transformatorowe, 
rozdzielnie
  Przemysł ciężki (prace montażowe), w tym metalowy (z wyłączeniem stoczniowego 
i lotniczego), chemiczny, petrochemiczny, metalurgiczny, produkcja materiałów 
budowlanych
  Przemysł lekki (prace montażowe), w tym przemysł graficzny, spożywczy, rolniczy, 
drzewny, włókienniczy, odzieżowy, papierniczy, poligraficzny, optyczny, maszyny 
i urządzenia magazynowe
  Infrastruktura transportowa (drogowa, kolejowa)
  Obiekty oczyszczania i uzdatniania wody, sieci wodne, kanalizacyjne
  Inne: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...…

B6.3 Tryb zgłaszania kontraktów:
 wszystkie kontrakty

 wybrane kontrakty – każdorazowe zgłoszenie

B7 Klauzule dodatkowe zgodne z OWU budowy/montażu od wszystkich ryzyk: TAK NIE Limit w zł

B7.1 Czy ubezpieczenie ma obejmować ryzyka rozruchów i strajków? (Kl. 001)

B7.2 Czy ubezpieczenie w ramach Sekcji II ma obejmować odpowiedzialność wzajemną? (Kl. 002) 

B7.3
Czy ubezpieczenie ma obejmować konserwację? (Kl. 003)

Okres konserwacji w miesiącach:

B7.4
Czy ubezpieczenie ma obejmować konserwację – rozszerzone pokrycie? (Kl. 004)

Okres konserwacji w miesiącach:

B7.5 Czy ubezpieczenie ma obejmować dodatkowe koszty pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych 
i w dniach wolnych od pracy oraz frachtu ekspresowego? (Kl. 006)

B7.6 Czy ubezpieczenie ma obejmować dodatkowe koszty frachtu lotniczego? (Kl. 007)

B7.7 Czy ubezpieczenie ma obejmować składowanie poza terenem budowy/montażu? (Kl. 013)

B7.8
Czy ubezpieczenie ma obejmować próby gorące urządzeń mechanicznych i instalacji? (Kl. 100)

Okres prób gorących:

B7.9 Czy ubezpieczenie ma obejmować pokrycie ryzyka projektanta? (Kl. 115)

B7.10 Czy zakres ubezpieczenia ma być rozszerzony o ochronę w odniesieniu do części obiektu budowlano/
montażowego po dokonaniu odbioru częściowego lub oddaniu do eksploatacji? (Kl. 116)

B7.11
Czy ubezpieczenie ma obejmować mienie znajdujące się w dniu rozpoczęcia robót budowlano-montażowych 
na terenie budowy lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie, stanowiące własność lub będące w posiadaniu 
właściciela lub zarządcy nieruchomości, na której prowadzone są roboty? (Kl. 119)

B7.12 Czy ubezpieczenie w ramach Sekcji II ma obejmować wibracje, usunięcie lub osłabienie elementów 
nośnych? (Kl. 120)

B7.13 Czy ubezpieczenie ma obejmować pokrycie ryzyka producenta? (Kl. 200)

B7.14
Czy ubezpieczenie ma obejmować pokrycie gwarancji? (Kl. 201)

Okres gwarancji w miesiącach:

B7.15 Czy ubezpieczenie ma obejmować pokrycie kosztów poszukiwania wycieku w rurociągu? (Kl. 218)

B7.16 Czy ubezpieczenie ma obejmować transport? (Kl. 220)

B7.17 Czy zakres ubezpieczenia ma być rozszerzony o Klauzulę Reprezentantów?

B7.18
Czy ubezpieczenie ma obejmować wzrost wartości obiektu budowlanego/montażowego? (Klauzula 
wzrostu wartości obiektu budowlanego/montażowego)

Procent sumy ubezpieczenia (wartości robót kontraktowych):
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B7.19 Czy ubezpieczenie ma obejmować Klauzulę 50/50?

B7.20 Czy ubezpieczenie w ramach Sekcji II ma obejmować nagłe i przypadkowe zanieczyszczenie środowiska? 
(Klauzula 72 Godzin Nagłe i przypadkowe zanieczyszczenie środowiska)

B7.21 Czy ubezpieczenie ma obejmować pokrycie szkód w dokumentacji budowy? (Klauzula pokrycia szkód 
w dokumentacji budowy)

B7.22 Czy ubezpieczenie ma obejmować mienie pracownicze? (Klauzula ubezpieczenia mienia pracowniczego)

B7.23 Czy ubezpieczenie ma obejmować koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie? ( Klauzula ubezpieczenia 
kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie)

B7.24 Czy zakres ubezpieczenia ma być zawężony do ryzyk nazwanych (Klauzula ubezpieczenia budowy/montażu 
w zakresie podstawowym)?

B7.25 Inne:  Tak  Nie
1

2

3

Legenda:
 – zaznaczyć odpowiedni kwadrat znakiem X

* O – odtworzeniowa – cena zakupu nowych maszyn tego samego rodzaju i wydajności lub o najbardziej zbliżonych parametrach technicznych łącznie z kosztami transportu, cłem, podatkami i innymi opłatami 
** KB – księgowa brutto – księgowa wartość początkowa maszyn z uwzględnieniem obowiązujących przeszacowań
***  za szkodę zamkniętą uważa się szkodę, która zakończyła się wypłatą całej należnej kwoty odszkodowania lub odmową wypłaty odszkodowania i nie będą składane przez Ubezpieczającego/ 

Ubezpieczonego żadne dodatkowe roszczenia lub odwołania od decyzji Ubezpieczyciela w związku z tą szkodą

Część C
OŚWIADCZENIA

C1 Oświadczam, że podane we wniosku informacje są zgodne z prawdą i podane zostały według najlepszej wiedzy.

C1.1

 Wyrażam zgodę  nie wyrażam zgody na wykorzystywanie – aktualnie i w przyszłości – dla celów marketingu bezpośredniego TUiR WARTA S.A. 
oraz TUnŻ WARTA S.A. z siedzibami w Warszawie przy ul. Chmielnej 85/87 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (zgodnie z podanymi 
przeze mnie: numerami telefonu, adresem e-mail) oraz automatycznych systemów wywołujących, zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne.
E-mail:     Tel. stac.:    Tel. kom.:

C1.2

 Wyrażam zgodę  nie wyrażam zgody na przesyłanie mi przez TUiR WARTA S.A. drogą elektroniczną na mój adres e-mail Ogólnych Warunków 
Ubezpieczenia oraz innych informacji i dokumentów niezbędnych do zawarcia każdej umowy ubezpieczenia wchodzącej w zakres działalności 
prowadzonej przez TUiR WARTA S.A. 
E-mail:

Miejscowość, data Podpis Ubezpieczającego
C2 W przypadku gdy Ubezpieczający jest osobą fizyczną, dodatkowo prosimy o podpisanie poniższych oświadczeń:

C2.1
Podanie danych jest dobrowolne. TUiR WARTA S.A., jako administrator danych, informuje Panią/Pana o prawie dostępu do treści oraz poprawiania 
swoich danych osobowych przetwarzanych w celach ubezpieczeniowych, statutowych oraz marketingowych – aktualnie i w przyszłości 
oraz w celu realizacji obowiązków wynikających z innych przepisów prawa. 

C2.2  Wyrażam zgodę  nie wyrażam zgody na przetwarzanie – aktualnie i w przyszłości – w celach marketingowych moich danych osobowych 
przez podmioty współpracujące z TUiR WARTA S.A., w tym przez TUnŻ WARTA S.A.

C2.3
 Wyrażam zgodę  nie wyrażam zgody na otrzymywanie – aktualnie i w przyszłości –  informacji handlowych dotyczących TUiR WARTA S.A. 

oraz TUnŻ WARTA S.A. drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 
E-mail:         Tel. kom.:

Miejscowość, data Podpis Ubezpieczającego

B8 Szkodowość z ostatnich 3 lat:

Lp. Data szkody Przyczyna szkody wraz z informacją
na temat statusu (w toku czy zamknięta***)

Wysokość szkody/
wysokość roszczenia

Kwota wypłaconego  
odszkodowania

1

2

3

4

5

6

7
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