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WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA OC Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI 
I POSIADANEGO MIENIA (UBEZPIECZENIE OC OGÓLNE)

1.5  Prowadzona działalność (prosimy o dokładny opis prowadzonej przez Ubezpieczonego działalności).

1.6  Liczba pracowników i wysokość funduszu płac.

1.7  Obrót Ubezpieczonego i jego struktura.
A.    Planowany obrót:

B.  Struktura obrotu w podziale na terytorium (w %).

Polska Kraje Unii Europejskiej USA i Kanada Pozostałe kraje świata

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.

1.8  Struktura obrotu w podziale na rodzaje działalności

Lp. Rodzaj działalności Szacunkowy udział w łącznym obrocie (w %)

1.

2.

3.

4.

1.1 Ubezpieczający: Nazwa:

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

Regon:               NIP:          
1.2 Ubezpieczony:  ten sam co Ubezpieczający 

 inny niż Ubezpieczający:  
Nazwa:

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

Regon:               NIP:          
1.3 Okres ubezpieczenia: Od:   –   –    

(dd-mm-rrrr)
Do:   –   –    
(dd-mm-rrrr)

1.4 Ubezpieczenie:  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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1.9  Czy Ubezpieczony przy wykonywaniu działalności korzysta z mienia osób trzecich np. najmuje nieruchomości, dzierżawi maszyny itp. 
(prosimy o szczegóły).

1.10  Czy Ubezpieczony wykonuje usługi na lub przy użyciu mienia osób trzecich (prosimy o szczegóły)

2.1  Czy Ubezpieczony posiadał dotychczas polisę OC? Jeżeli tak prosimy o podanie nazwy ubezpieczyciela oraz wysokości limitu odpowiedzialności.
2. DOTYCHCZASOWE UBEZPIECZENIE I ROSZCZENIA

2.2  Prosimy o podanie informacji o zgłoszonych roszczeniach z okresu pięciu ostatnich lat zgodnie z poniższą tabelą.

Rok 
zgłoszenia 
roszczenia

Kwota roszczenia Zarzucane uchybienie (prosimy o krótki opis) Kwota wypłaconego odszkodowania
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3. POSZUKIWANE UBEZPIECZENIE:
3.1   Prosimy o wskazanie poszukiwanej kwoty sumy gwarancyjnej (sumy ubezpieczenia). Sugerujemy wskazanie trzech wariantów, dla których 

przygotowana zostanie oferta. 

wariant pierwszy wariant drugi wariant trzeci

3.2  Zakres pokrycia.

A.   Czy ubezpieczenie ma obejmować odpowiedzialność za szkody wyrządzone wadliwością rzeczy sprzedanych lub wytworzonych przez 
Ubezpieczonego?

  Tak  Nie

W przypadku odpowiedzi tak, prosimy wypełnić kwestionariusz dot. OC za produkt.

B.   Czy ubezpieczenie ma obejmować odpowiedzialność cywilną pracodawcy (odpowiedzialność za szkody poniesione przez pracowników 
Ubezpieczonego)?

  Tak , limit……………………………  Nie

C.  Czy ubezpieczenie ma obejmować odpowiedzialność cywilną najemcy (odpowiedzialność za szkody w mieniu osób trzecich, z którego Ubezpieczony 
korzysta na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub podobnych umów)?

  Tak  Nie

W przypadku zaznaczenia opcji tak, prosimy o określenie poszukiwanego limitu odrębnie dla ruchomości oraz nieruchomości.

D.   Czy ubezpieczenie ma obejmować odpowiedzialność za szkody w rzeczach osób trzecich znajdujących się pod kontrolą Ubezpieczonego (na których 
lub przy pomocy których Ubezpieczony świadczy usługi)?

  Tak , limit……………………………  Nie

E.   Czy ubezpieczenie ma obejmować odpowiedzialność za szkody powstałe w następstwie zanieczyszczenia (nagłe i niespodziewane szkody w środowisku)?

  Tak , limit……………………………  Nie

F.   Czy ubezpieczenie ma obejmować odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez pojazdy niepodlegające obowiązkowi rejestracji 
(np. dźwigów, wózków widłowych itp.)?

  Tak , limit……………………………  Nie

G.  Prosimy o wskazanie innych potrzeb odnośnie pokrycia ubezpieczeniowego.

nieruchomości ruchomości
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Legenda:
 – zaznaczyć odpowiedni kwadrat znakiem „X”

OŚWIADCZENIA

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

4.1.1

 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.:

4.1.2

 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 Ubezpieczonego
4.2 W przypadku gdy Ubezpieczający jest osobą fizyczną, dodatkowo prosimy o podpisanie poniższych oświadczeń:

4.2.1
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. 

4.2.2  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.

4.2.3
 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 Ubezpieczonego


