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1. Nazwa firmy i adres Ubezpieczającego   

 

                                                                                                                                   
2. Tytuł kontraktu ( jeżeli projekt składa się z kilku odcinków, wymienić odcinki, które mają być ubezpieczone)

3. Miejsce budowy

4. Nazwa i adres inwestora oraz zleceniodawcy

 

 
5. Nazwa(y) i adres(y) wykonawcy(ów)

 

 

6. Nazwa(y) i adresy(y) podwykonawcy(ów)

7. Nazwa(y) i adresy(y) producenta(ów) głównych pozycji (w razie prac montażowych)

8. Nazwisko i adres doradcy technicznego

9.    Ubezpieczeni  
Prosimy wskazać, które ze stron wymienionych w punktach od 4 do 8 należy podać w Polisie jako „Ubezpieczonego(ych)”

10. Opis robót kontraktowych (Prosimy o szczegółowe informacje techniczne)
Wymiar (długość, wysokość głębokość, rozpiętość, liczba pięter)

Wniosek – kwestionariusz 
Ubezpieczenie prac budowlano-montażowych
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Typ fundamentów i poziom najgłębszego wykopu

 
Metoda budowy

 

Materiały budowlane

 

11.  Dokładny opis mienia stanowiącego przedmiot montażu ( jeśli mają być ubezpieczone pozycje używane prosimy to stwierdzić).       
W przypadku maszyny: nazwa producenta, numer typ, wielkość, moc, wydajność, ciężar, ciśnienie temperatura, obroty, rok budowy 
głównych pozycji. W przypadku kompletnych fabryk prosimy załączyć ogólny plan obiektu

12. Czy wykonawca ma doświadczenie w robotach lub metodach budowlanych tego rodzaju?  Tak               Nie   

13. Czy plany, projekty, konstrukcje i materiałów tego rodzaju były już stosowane i /lub sprawdzone w

 a) poprzednich budowach?        Tak               Nie   

 b) poprzednich budowach realizowanych przez tego(tych) wykonawcę(ów)   Tak               Nie   

 Jeżeli tak, prosimy podać szczegóły dotyczące podobnych projektów realizowanych przez tego (tych) wykonawcę(ów) 

 

14. Czy jest to rozbudowa już istniejącego zakładu?     Tak               Nie   

 Jeżeli tak prosimy załączyć plany 

 Jeżeli tak, to:

  - czy w okresie montażu istniejący zakład będzie nadal eksploatowany?  Tak               Nie   

  - czy budynki i roboty budowlane zostały już wykonane?    Tak               Nie   

15. Okres ubezpieczenia 

         Okres realizacji prac budowlano-montażowych

   Data rozpoczęcia prac:  

   Data zakończenia prac:  

   Okres rozruchu próbnego i testów:  dni/tygodni

   Okres konserwacji / gwarancji:    miesięcy  
  w ramach Klauzuli  003  Tak               Nie     
      004  Tak               Nie         
      201  Tak               Nie    

16. Jakie roboty będą wykonywane przez podwykonawców?

17. Szczególne ryzyka

  Ogień, wybuch      Tak               Nie   

  Powódź, wylew, zalanie     Tak               Nie   

  Obsunięcie się ziemi, burza, wichura, cyklon   Tak               Nie    
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  Roboty strzelnicze     Tak               Nie   

  Wulkanizm, tsunami     Tak               Nie   

  Inne ryzyka      Tak               Nie   

-  Czy w okolicy zauważono trzęsienie ziemi?

 Jeżeli tak, prosimy podać natężenie (Mercalli)    magnitudę (Richter)  

-  Czy projekt budowli, które mają być ubezpieczone jest oparty na przepisach dotyczących budowli odpornych na trzęsienie ziemi?

    Tak               Nie   

-  Czy standard projektowania jest wyższy od ustalonego odnośnymi przepisami 

        Tak               Nie   

18. Szczegóły dot. podłoża  skała   żwir            piasek     nasypowe

 Inne warunki podłoża

 

 Czy w sąsiedztwie istnieją uskoki geologiczne ?  Tak                Nie   

19. Woda gruntowa

 Poziom poniżej terenu  m  stóp 

20. Najbliższa rzeka, jezioro, morze, itp.

 Nazwa 

 Odległość 

 Poziom wody     Niski             Średni   

 Najwyższy zanotowany     Data    

 Średnia wysokość terenu budowy 

21. Warunki meteorologiczne 

Pora deszczowa od    do 

Największe opady deszczu (mm/h)  

Ryzyko burzy, wichury    małe             średnie               duże    

Największa prędkość wiatru  

Częstotliwość występowania burz i wichury    mała             średnia               duża   

22. Czy ubezpieczenie ma objąć dodatkowe koszty (w przypadku szkody) z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych,  
  w dni urzędowych świąt:

frachtu ekspresowego  Tak                Nie   

     limit:  

frachtu lotniczego?     Tak                Nie   

     limit:  

23. Czy ubezpieczenie ma objąć odpowiedzialność cywilną? Tak                Nie   

   Czy wykonawca zawarł osobne ubezpieczenie OC   Tak                Nie   

   Jeśli tak, to z jaką sumą gwarancyjną 

24.  Szczegóły odnośnie mienia osób trzecich narażonych na uszkodzenia przez roboty kontraktowe (wykopy, podbudowywania 
fundamentów, palowanie, wibrację, obniżanie wody gruntowej itp.) 
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25. Czy istniejące na terenie budowy lub w jego sąsiedztwie budynki lub budowle, będące własnością lub w pieczy, lub pod kontrolą 
wykonawcy(ów) lub zleceniodawcy(ów), mają być ubezpieczone od szkód powstałych wskutek lub w związku z prowadzeniem 
prac?

 Tak                Nie    

 Jeśli tak, prosimy o dokładny opis tych budynków / budowli

26.Prosimy podać  szczegóły specjalnego rozszerzenia ubezpieczenia ( jeśli takie rozszerzenie jest potrzebne)

27. Prosimy podać niżej sumy do ubezpieczenia, a w odpowiednich rubrykach - żądane waluta: limity odszkodowania (zob. ogólne 
warunki ubezpieczenia Rozdział I i II)

 Rozdział I. Szkody Rzeczowe

Pozycje, które mają być ubezpieczone Sumy ubezpieczenia
1.  Prace budowlano-montażowe (trwałe i tymczasowe) włącznie z wszystkimi materiałami w tym 

dostarczonymi przez inwestora/ zamawiającego, które mają być wbudowane lub zamontowane:

1.1 Prace budowlane

1.2 Prace montażowe

2. Sprzęt, narzędzia, wyposażenie i zaplecze budowy

3. Maszyny budowlane (prosimy załączyć wykaz)

4. Usunięcie pozostałości po szkodzie

Ogólna suma ubezpieczenia w ramach Rozdziału I:

 Czy w ramach Rozdziału I mają mieć zastosowanie limity odpowiedzialności? Jeżeli tak prosimy wypełnić poniższą tabelę

Ryzyka Limit odpowiedzialności dla jednego i wszystkich zdarzeń
Trzęsienie ziemi, wulkanizm, tsunami

Burza , wichura, cyklon, powódź, obsunięcie się ziemi

Inne (prosimy podać jakie)

 Rozdział II. Odpowiedzialność Cywilna

Pozycje, które mają być ubezpieczone Sumy gwarancyjne
1. Szkoda osobowa

1.1. Na jedną osobę

1.2. Ogółem

2. Szkoda rzeczowa

(lub) Ogólna suma gwarancyjna dla szkód osobowych i rzeczowych:

Oświadczamy, że wszystkie informacje podane we wniosku są prawdziwe i przyjmujemy do wiadomości, że niniejszy wniosek wraz 
z wszystkimi innymi dostarczonymi przez nas informacjami może stanowić podstawę umowy ubezpieczenia oraz jej integralną część.

Podpisanie niniejszego wniosku nie zobowiązuje wnioskodawcy ani Allianz do zawarcia umowy ubezpieczenia.

Data: Podpis Ubezpieczającego: 


