
Wniosek o ubezpieczenie robót budowlano-montażowych

Tytuł kontraktu (lub części etapu, jeżeli projekt składa się z etapów - prosimy wymienić etapy, które mają być ubezpieczone)Tytuł kontraktu
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Miejsce budowy 
(adres)

Nazwa i adres 
inwestora 
(zleceniodawcy)

W razie potrzeby prosimy dołączyć wykazNazwa(y) 
i adres(y) 
Wykonawcy(ów)

W razie potrzeby prosimy dołączyć wykazNazwa(y) 
i adres(y) 
podwykonawcy-
(ów)

Głównych montowanych pozycji (w razie prowadzenia robót montażowych)Nazwa(y) 
i adres(y) 
producenta(ów)

Nazwisko i adres 
doradcy 
technicznego

Ubezpieczeni Proszę podać które ze stron wymienionych w powyższych punktach należy podać w Polisie jako "Ubezpieczonych" 

Ubezpieczający

Nazwa firmy

Adres

Kod pocztowyMiejscowość

REGON/NIP

Telefon kontaktowy

Adres e-mail, strona www
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Informacje do
oceny ryzyka

Opis robót budowlanych (szczegółowe informacje techniczne, które mają zastosowanie)

Wymiar (długość, wysokość, głębokość, rozpiętość, liczba pięter)

Rodzaj podłoża

Skała Nasypowe

Inne

Inne warunki podłoża

Żwir Piasek

TakNie

Typ fundamentów i poziom najgłębszego wykopu

Metoda budowy i używane materiały budowlane

Dokładny opis mienia stanowiącego przedmiot montażu (przedmioty wcześniej użytkowane prosimy zaznaczyć). W przypadku maszyn: nazwa producenta, numer, typ, moc, 
wydajność, ciśnienie, temperatura, obroty, rok budowy głównych pozycji. W przypadku kompletnych zakładów prosimy załączyć ogólny plan obiektu

Czy Wykonawca ma doświadczenie w robotach lub metodach budowlanych tego rodzaju? Tak*Nie

Czy plany, projekty, konstrukcje i materiały tego rodzaju były już stosowane lub sprawdzone?
Tak*Nie

Tak*Nie

w jakichkolwiek poprzednich budowach

w poprzednich budowach realizowanych przez tego (tych) Wykonawcę(ów)

*prosimy podać szczegóły dotyczące podobnych projektów

Czy jest to rozbudowa już istniejącego zakładu? Tak*Nie

*prosimy załączyć plany i odpowiedzieć na następujące pytania:

TakNie

TakNie

czy w okresie montażu istniejący zakład będzie nadal eksploatowany?

czy budynki i roboty budowlane zostały już wykonane?

Data rozpoczęcia robót

Okres realizacji robót budowlano-montażowychOkres 
ubezpieczenia

Data zakończenia robót

Jakie roboty będą wykonywane przez podwykonawców

Ogień, wybuchSzczególne 
ryzyka, na które 
narażone są
roboty 
budowlano-
montażowe

TakNiePowódź, zalanie TakNieObsunięcie się ziemi, burza, huragan

TakNieRoboty strzelnicze

TakNieCzy w okolicy zauważono trzęsienie ziemi?

TakNieCzy projekt przedmiotu ubezpieczenia uwzględnia przepisy dotyczące budowli odpornych na trzęsienie ziemi?

TakNieCzy standard projektowania jest wyższy od ustalonego odnośnymi przepisami?

TakNieCzy w sąsiedztwie istnieją uskoki geologiczne?

Woda gruntowa Poziom poniżej terenu m

Najbliższa rzeka, jezioro, morze, itp.

Nazwa Odległość od terenu budowy

– – – –

ŚrednieMałeRyzyko burzy, wichury

Warunki meteorologiczne

Najwyższe opady deszczu mm/h Duże

Najwyższa prędkość wiatru ŚredniaMałaCzęstotliwość występowania burz i wichury Duża

ŚredniNiskiPoziom wody Wysoki

Najwyższy zanotowany Średnia wysokość terenu budowy
Data 

– –



Rozszerzenia 
zakresu 
ochrony

TakNie
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1. Czy wnioskodawca potrzebuje ochrony ubezpieczeniowej, obejmującej szkody w ubezpieczonych robotach budowlanych lub montażowych powstałe
po odbiorze tych robót, w okresie konserwacji?

TakNie2. Czy wnioskodawca posiada sprzęt, narzędzia, wyposażenie i zaplecze budowy, którym się posługuje przy realizacji kontraktu i potrzebuje objąć je 
ochroną ubezpieczeniową?

TakNie3. Czy wnioskodawca posiada maszyny budowlane, którymi się posługuje przy realizacji kontraktu i potrzebuje objąć je ochroną ubezpieczeniową?

TakNie
4. Czy wnioskodawca obawia się strajków, zamieszek, niepokojów społecznych lub aktów terroru i potrzebuje rozszerzyć ochronę ubezpieczeniową
    o szkody w przedmiocie kontraktu spowodowane przez takie zdarzenia?

TakNie
5. Czy wnioskodawca sprowadza elementy do wbudowania lub zamontowania zza granicy, przewiduje konieczność odtworzenia robót w dni wolne 
    i potrzebuje ochrony na związane z tym podwyższone koszty?

TakNie
6. Czy wnioskodawca sprowadza elementy do wbudowania lub zamontowania zza granicy drogą lotniczą i potrzebuje ochrony na związane z tym 
    podwyższone koszty?

TakNie
7. Czy wnioskodawca będzie składował materiały budowlane lub urządzenia do zamontowania poza placem budowy i potrzebuje ochrony rozszerzonej 
    na takie miejsca?

TakNie8. Czy wnioskodawca będzie poddawał zamontowane urządzenia testom lub rozruchowi próbnemu i potrzebuje ochrony ubezpieczeniowej w tym okresie?

TakNie9. Czy wnioskodawca potrzebuje ochrony ubezpieczeniowej dla mienia transportowanego na plac budowy z miejsc składowania?

TakNie10. Czy wnioskodawca potrzebuje ochrony ubezpieczeniowej dla szkód spowodowanych błędami projektowymi?

TakNie11. Czy wnioskodawca potrzebuje ochrony ubezpieczeniowej dla szkód w mieniu odebranym do użytku, spowodowanych w związku z prowadzeniem robót 
      w robotach nieodebranych?

TakNie12. Czy w pobliżu placu budowy znajduje się mienie należące do inwestora, wymagające objęcia ochroną ubezpieczeniową od szkód związanych 
      z prowadzeniem robót?

TakNie
13. Czy wnioskodawca potrzebuje ochrony ubezpieczeniowej dla szkód spowodowanych wadą materiałową lub odlewniczą oraz wadliwym wykonaniem 
      elementu instalowanego lub montowanego urządzenia lub maszyny?

TakNie14. Czy roboty będą polegać na układaniu rurociągów i wnioskodawca potrzebuje ochrony ubezpieczeniowej dla kosztów poszukiwania przecieków w razie 
      uszkodzenia rurociągu?

TakNie15. Czy wnioskodawca obawia się roszczeń ze strony osób trzecich w związku ze szkodami które mogą dotknąć mienia osób trzecich lub ze szkodami na 
      osobie i oczekuje włączenia ochrony w zakresie odpowiedzialności cywilnej deliktowej w związku z prowadzonymi robotami?

TakNie
16. Czy wnioskodawca, jeżeli zdecydował się na rozszerzenie ochrony o odpowiedzialność cywilną deliktową w związku z prowadzeniem robót 
      obawia się roszczeń wzajemnych między stronami zaangażowanymi w realizację robót i oczekuje rozszerzenia zakresu o taką ochronę?

TakNie
17. Czy wnioskodawca, jeżeli zdecydował się na rozszerzenie ochrony o odpowiedzialność cywilną deliktową w związku z prowadzeniem robót obawia się roszczeń 
      osób trzecich z tytułu szkód spowodowanych wibracjami, osłabieniem lub usunięciem elementów nośnych i oczekuje ochrony ubezpieczeniowej dla takich szkód?

Suma
ubezpieczenia

Rozdział II. Odpowiedzialność cywilna (o ile ubezpieczenie ma objąć odpowiedzialność cywilną)

(waluta
)

Szkody osobowe (suma gwarancyjna w odniesieniu do jednego wypadku lub serii wypadków zaistniałych w wyniku jednego zdarzenia)

Na jedną osobę

Ogółem na wszystkie osoby

Sprzęt, narzędzia, wyposażenie i zaplecze budowy

Maszyny budowlane (prosimy załączyć wykaz z podaniem wartości nowej każdej pozycji)

Szkody rzeczowe, limit na jedną i wszystkie szkody

*prosimy zaznaczyć limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia

NieTak*Czy w ramach Rozdziału I mają być zastosowane limity odpowiedzialności?

Trzęsienie ziemi, wulkanizm

Inne (prosimy podać jakie)

Burza, wichura, powódź, osunięcie się ziemi

Rozdział I. Szkody rzeczowe

Roboty budowlano-montażowe (trwałe i tymczasowe) łącznie ze wszystkimi materiałami w tym dostarczonymi przez Inwestora/Zamawiającego, które mają być wybudowane
lub zamontowane (PEŁNA WARTOŚĆ KONTRAKTU, z zaznaczeniem czy zawiera podatek VAT):

Roboty budowlane

Roboty montażowe

Alternatywnie: ogólna suma gwarancyjna w odniesieniu do jednego wypadku lub serii wypadków zaistniałych w całym okresie ubezpieczenia, łącznie dla szkód rzeczowych 
i osobowych
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Miejscowość, data Pieczęć  i czytelny podpis przedstawiciela 
Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group

Pieczęć i czytelny podpis Ubezpieczającego

Uwagi

Informacje o
dotychczasowych
szkodach

Szkody z okresu ostatnich trzech lat  - dotyczy Głównego Wykonawcy i Ubezpieczającego (w zakresie robót budowlano-montażowych)

Rok wystąpienia szkody Przyczyna szkody Wartość szkody

Wysokość otrzymanego 
odszkodowania /odmówiono 

odszkodowania

Sposób 
płatności Sposób płatności jednorazowo w dwóch ratach w ratach

Oświadczenie
Ubezpieczającego

Zostałem poinformowany o obowiązku udzielenia informacji o okolicznościach, o których mowa we wniosku. Powyższy obowiązek wynika z art. 815 Kodeksu Cywilnego.

Przyjmuję do wiadomości, że niniejszy wniosek stanowi integralną część umowy ubezpieczenia i jest załącznikiem do polisy, której kopia jest w posiadaniu Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group.

Oświadczam, że powyższe informacje podałem/am zgodnie z prawdą i według najlepszej wiedzy. Przyjmuję do wiadomości, że podanie niezgodnych z prawdą lub niepełnych informacji może spowodować skutki prawne, wynikające z Ogólnych 
Warunków Ubezpieczenia, na podstawie których zawierana jest umowa ubezpieczenia. 

Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 22A informuje, iż Pani/Pana dane osobowe w związku z zawarciem umowy ubezpieczenia będą przekazywane i przetwarzane 
w celu i w zakresie realizacji umowy ubezpieczenia, której jest Pan/Pani stroną.

WIENER Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group,
ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa,
tel.: +48 22 469 69 69; e-mail: kontakt@wiener.pl; www.wiener.pl

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego; KRS 00000 33882; Kapitał zakładowy:
110 382 876 zł wpłacony w całości; NIP: 5240302393; REGON: 010594552.
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