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WNIOSEK UBEZPIECZENIA MIENIA OD OGNIA str. 
Ubezpieczający , Ubezpieczony Adres

GMINA TARNÓW OPOLSKI 46-050 Tarnów Op. ul. Dworcowa 6
reprezentowana przez Wójta Gminy
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy NIP

REGON  .000552024
UBEZPIECZONY Gmina Tarnów Op. i jednostki podległe 
MIEJSCE UBEZPIECZENIA wg załączonego wykazu - Zał. Nr 2
Okres Ubezpieczenia

36 m-cy
Suma Ubezpieczenia OGÓŁEM Limit dla ,,Klauzuli Automatycznej Ochrony Mienia"

                                       pln
ZAKRES I PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA SUMA      WEDŁUG WARTOŚCI SYSTEM 

UBEZPIECZENIA KSIĘGOWEJ OTWORZENIA UBEZPIECZENIA

I.  MIENIE OD OGNIA W PLN BRUTTO
1. ŚRODKI TRWAŁE:

    BUDYNKI, BUDOWLE tak 13 939 966,19 zł        TAK SUMY STAŁE

    BUDYNKI, BUDOWLE tak 416 113,15 zł             TAK SUMY STAŁE

    MASZYNY I URZĄDZENIA tak 2 525 941,31 zł          TAK SUMY STAŁE

    WYPOSAśENIE tak 157 449,20 zł             TAK SUMY STAŁE

    SPRZĘT KOMPUTEROWY pow 5 lat tak 68 437,61 zł               TAK SUMY STAŁE

    NAKŁADY INWESTYCYJNE nie SUMY STAŁE

    ZBIORY BIBLIOTECZNE tak 27 547,74 zł               TAK SUMY STAŁE

2. ŚRODKI OBROTOWE tak 23 100,00 zł               SUMY ZMIENNE

    (m. in. towary; surowce; produkty 

     gotowe; zmagazynowane maszyny, 
     nieuŜytkowane; części zapasowe)

3. GOTÓWKA tak 23 400,00 zł               MAX. DZIENNA

    w schowkach ogniotrwałych WARTOŚĆ

4. MIENIE PRYWATNE PRACOWNIKÓW nie MAX. DZIENNA

5. MIENIE PRZYJĘTE OD OSÓB TRZECICH nie WARTOŚĆ
    TRZECICH W CELU WYKONANIA USŁUGI

SUMY UBEZPIECZENIA Z VAT - w przypadku jeŜeli Ubezpieczonemu nie przysługuje odliczenie tak
WYPŁATY ODSZKODOWAŃ Z VAT - w przypadku jeŜeli Ubezpieczonemu nie przysługuje odliczenie tak

SZKODOWOŚĆ - PRZYCZYNY, LICZBA I WARTOŚĆ SZKÓD W OSTATNICH 3 LATACH BRAK

1. liczba szkód
2 wartość uzyskanych odszkodowań od zakładów ubezpieczeń (ogółem kwota)

3. przyczyna  szkody

Wnioskowane  Klauzule Brokerskie

WG ZAŁĄCZNIKA NR6

  Franszyzy

Franszyza Integralna wykupiona nie wysokość 200,00 zł        
Franszyza Redukcyjna wykupiona tak wysokość -  zł             

Załączniki do wniosku 

załącznik Nr 1- Szczególne Warunki Ubezpieczenia mienia tak
załącznik Nr 2- Wykaz ubezpieczanego mienia (zał. nr2.1; 2.2; 2.3, wykazy szczegółowe tak

załącznik Nr 3- Dodatkowe wyłączenia ochrony  stosowane przez Z. Ubezpieczeń nie

załacznik Nr 4- Dodatkowe klauzule stosowane przez Zakład Ubezpieczeń nie

załącznik Nr 5 - Rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej maszyn i urządzeń nie
załącznik Nr.6- Wykaz  Klauzul Brokerskich-treść Klauzul Brokerskich tak

Ubezpieczający

Data

pieczątka imienna i podpis pieczątka firmowa 12/2008

17 181 955,20 zł                  3 436 391 zł

754-19-94-547



ZAŁĄCZNIK Nr 1 do polisy OG Nr ....................... 
SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA- mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 

 
1.Przedmiot  ubezpieczenia: 
       Przedmiotem ubezpieczenie jest  mienie  …………………………………………………………………… 
 
2.Zakres ubezpieczenia : 
       Ubezpieczenie obejmuje szkody  i/ lub koszty spowodowane  przez: 

a. PoŜar ,bezpośrednie uderzenie pioruna w ubezpieczone mienie  ,wybuch, upadek statku powietrznego 
b. Deszcz nawalny, powódź - w tym takŜe w mieniu zlokalizowanym na terenach zalewowych, lawinę, śnieg, 

grad, trzęsienie ziemi, zapadanie się ziemi, osuwanie ziemi, 
 wiatr o prędkości > niŜ  24,5 m/sek 

c. ,,Szkody wodociągowe” w tym: 
-zalanie przez wydostanie się cieczy , pary lub mediów z urządzeń  wodociągowo-kanalizacyjnych, c.o. 
 innych instalacji np. technologicznych. 
-awarie instalacji, 
-cofnięcie się wody lub ścieków, 
-nieumyślne pozostawienie otwartych kranów ( zaworów ), 
-koszty naprawy  uszkodzeń ,pęknięć lub zamarznięcia przewodów, 

               -samoczynne otworzenie tryskaczy, 
d.  Spadające  drzewa lub konary drzew, upadek masztów  (spowodowane  wiatrem  ),  
e.  Uderzenie pojazdu w ubezpieczone mienie, uszkodzenie mienia przez pojazd 
f. Huk ponaddźwiękowy 
g.  Dym ( odymienie ), 
h.  Sadzę, 
i.  Spływ wody po zboczach, 
j. SkaŜenie zanieczyszczenie, 
k.  Szkody spowodowane akcją ratowniczą, 

 
  Zakres ubezpieczenia fakultatywny zgodnie ze stosow nymi Klauzulami:  

l. szkody spowodowane  aktami terrorystycznymi,  
m. szkody spowodowane  pośrednio  w wyniku wyładowań atmosferycznych, w szczególności  spowodowane 

uderzeniem pioruna i powstaniem zjawiska indukcji-oddziaływania pola magnetycznego lub pola elektrycznego  
na przedmioty w tym polu powodującego powstanie przepływu prądu w tych przedmiotach  

n. szkody spowodowane  pośrednio  w wyniku wyładowań atmosferycznych. W szczególności szkody 
spowodowane przepięciem – wzrostem napięcia  w sieci spowodowanego wskutek gwałtownych zmian 
napięcia lub natęŜenia prądu w wyniku  uderzenia pioruna w sieci, urządzenia  lub instalacje elektryczne. 

o. szkody powstałe w wyniku krótkotrwałego wzrostu napięcia, spowodowanego z jakiejkolwiek innej  przyczyny, 
przekraczającego maksymalne dopuszczalne napięcie robocze w sieci i/lub instalacji zasilającej, 
teleinformatycznej lub instalacji antenowej powodującego uszkodzenie lub zniszczenie przedmiotu 
ubezpieczenia  (w przypadku maszyn i urządzeń i urządzeń elektronicznych odpowiedzialność zakładu 
ubezpieczeń istnieje pod warunkiem posiadania zabezpieczeń przeciwprzepięciowych; z ubezpieczenia w 
zakresie określonym w niniejszym punkcie wyłączone są szkody w miernikach, licznikach, bezpiecznikach, 
wkładkach topikowych bezpieczników, odgromnikach, Ŝarówkach, w maszynach i urządzeniach w których nie 
przeprowadzono wymaganych, przez obowiązujące przepisy lub producenta, przeglądów okresowych 

p. Szkody spowodowane katastrofa budowlaną. 
q. Szkody spowodowane zalaniem mienia składowanym bezpośrednio na  podłodze jak równieŜ składowanym w 

pomieszczeniach poniŜej poziomu gruntu 
r. Zalanie elewacji budynków i pomieszczeń w wyniku topnienia zalegającego śniegu 
s. Szkody spowodowane zamarznięciem cieczy w urządzeniach lub instalacjach infrastruktury technicznej (z 

zastrzeŜeniem, Ŝe ubezpieczeniem nie są objęte szkody powstałe w budynkach wyłączonych z uŜytkowania) 
t. Szkody powstałe w mieniu ruchomym na skutek upadku ubezpieczonego mienia. 

 
Dla  fakultatywnego zakresu ubezpieczenia ustala si ę  odpowiedzialno ść zakładu  ubezpiecze ń do wysoko ści   
limitu równego 100 000,00zł, chyba Ŝe umówiono si ę inaczej w ramach stosownych Klauzul maj ących 
zastosowanie w umowie ubezpieczenia. 
 

 
3.  Do postanowie ń Szczególnych Warunków Ubezpieczenia doł ączono Klauzule Brokerskie wymienione w  
Umowie Ubezpieczenia. Tre ść Klauzul Brokerskich zgodna z zał ącznikiem Nr 6. 
        

 
…………………………………….   dn. 2008 

      ..................................................                                                                                   .......................................... 
              ( podpis i pieczęć ubezpieczającego )                                                                                                                                               ( podpis i pieczęć wystawiającego ) 


