Wniosek ubezpieczeniowy
na ubezpieczenie Mienia Koła Łowieckiego/OHZ
Ubezpieczający/
Ubezpieczony
/KOŁO ŁOWIECKIE/

/NIP/

/REGON/

/ADRES/

Miejsce ubezpieczenia /adres
ubezpieczonego mienia/
Okres ubezpieczenia

Przedmiot ubezpieczenia

Wartość ubezpieczeniowa
należy zaznaczyć właściwą

Stawka

Suma ubezpieczenia

Ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych kod produktu 140001001
Wariant I - Ubezpieczenie dla budynków drewnianych oraz znajdującego się w nim mienia mienia od ryzyk nazwanych, w którym ochrona ubezpieczeniowa
obejmuje szkody w przedmiocie ubezpieczenia będące bezpośrednim następstwem następujących zdarzeń losowych:
a) pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu lub upadku statku powietrznego;
b) huraganu lub gradu;
c) powodzi, deszczu nawalnego, trzęsienia ziemi, osuwania się ziemi i zapadnia się ziemi, lawiny, naporu śniegu;
d) zalania;
e) upadku drzew lub masztów, dźwigów, kominów lub innych budowli;
f) uderzenia pojazdu;
g) dymu, sadzy, huku ponaddźwiękowego;
h) kradzieży z włamaniem, rozboju i wandalizmu (dewastacji) pod warunkiem ustanowienia odrębnych limitów odpowiedzialności w umowie ubezpieczenia.
Wariant II (tylko dla budynków i budowli murowanych oraz znajdującego się w nim mienia) – Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk w którym ochrona
ubezpieczeniowa obejmuje nagłe, niespodziewane oraz niezależne od woli ubezpieczonego szkody polegające na fizycznym uszkodzeniu, utracie lub zniszczeniu
przedmiotu ubezpieczenia wskutek zdarzenia losowego, powodujące konieczność restytucji poprzez odbudowę, naprawę lub wymianę albo ponowny zakup tego
mienia, z zachowaniem wyłączeń OWU.

* Budynki i budowle murowane wraz ze stałymi
elementami

Wartość odtworzeniowa/

0,30%

/wartość księgowa brutto

Nakłady inwestycyjne, adaptacyjne

Wartość odtworzeniowa

0,30%

Budynki i budowle drewniane

Wartość odtworzeniowa/

0,50%

/wartość księgowa brutto

Maszyny, urządzenia, wyposażenie w tym sprzęt
elektroniczny stacjonarny i przenośny powyżej 5 lat,
mienie niskocenne, maszyny i sprzęt rolniczy

Wartość odtworzeniowa/
/wartość księgowa brutto
Cena zakupu

Środki obrotowe
Trofea
Broń myśliwska

Wartość rynkowa
Wartość odtworzeniowa/

0,30%
0,30%
0,30%
0,30%

/wartość księgowa brutto

Wartości pieniężne w tym gotówka (max limit 1.000 zł)
Urządzenia do prowadzenia gospodarki łowieckiej w
tym m.in. paśniki, ambony, zwyżki

Wartość nominalna
Wartość odtworzeniowa/
/wartość księgowa brutto

Budynki i budowle w budowie

Wartość odtworzeniowa/
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0,30%

1,50%

0,50%

Ubezpieczenie mienia od ryzyka kradzieży z włamaniem i rozboju kod produktu 140001002
Przedmiot ubezpieczenia

Stawka

Stałe elementy budynków i budowli

0,50%

Nakłady inwestycyjne, adaptacyjne

0,50%

Maszyny, urządzenia, wyposażenie w tym sprzęt elektroniczny stacjonarny i
przenośny powyżej 5 lat, mienie niskocenne, maszyny i sprzęt rolniczy

0,50%

Trofea

0,50%

Środki obrotowe

Suma ubezpieczenia

0,50%

Broń myśliwska

0,50%

Wartości pieniężne w tym gotówka (max limit 1.000 zł) od kradzieży z włamaniem
w lokalu

0,50%

Wartości pieniężne w tym gotówka (max limit 1.000 zł) od rozboju

0,50%

Wartości pieniężne w tym gotówka (max limit 1.000 zł) w transporcie

0,50%

Urządzenia do prowadzenia gospodarki łowieckiej w tym m.in. paśniki, ambony,
zwyżki

2,50%

Materiały budowlane zgromadzone w miejscu wykonywania budowy (w przypadku
ubezpieczenia budynku w budowie)

0,50%

Przedmiot ubezpieczenia

Wartość ubezpieczeniowa
należy zaznaczyć właściwą

Suma ubezpieczenia

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk kod produktu 140002007
Sprzęt elektroniczny stacjonarny do 5 lat

Wartość odtworzeniowa/

2,00 %

/wartość księgowa brutto
Sprzęt elektroniczny przenośny do 5 lat

Wartość odtworzeniowa/

2,00 %

/wartość księgowa brutto
Dane, oprogramowanie i nośniki danych

Wartość odtworzeniowa/

2,00 %

/wartość księgowa brutto

Klauzule dodatkowo płatne
Klauzula dewastacji (dewastacja inna niż
polegająca na podpaleniu) Składka dodatkowa
100 zł

Klauzula ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów
szklanych od stłuczeń

TAK / NIE (proszę zaznaczyć)

max. limit 5.000 zł

Limit 30.000PLN, w tym limit 5.000 PLN na
szkody spowodowane przez graffiti.
W odniesieniu do urządzeń do prowadzenia
gospodarki np. ambony/ limit 50% sumy
ubezpieczenia urządzenia dotkniętego
szkodą nie więcej niż 1.500 zł
Stawka 1%

* UWAGI DODATKOWE:/Opis konstrukcji i wymiaru budynków/budowli, lokalizacja ambon/

Oświadczenie ubezpieczającego:
1. Zostałem poinformowany o obowiązku udzielenia informacji o okolicznościach, o których mowa we wniosku. Powyższy obowiązek wynika z art. 815
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2.
3.

kodeksu cywilnego.
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.
Potwierdzam, iż przed zawarciem umowy ubezpieczenia otrzymałem i zapoznałem się z treścią ogólnych warunków ubezpieczenia mających
zastosowanie w umowie ubezpieczenia, której zawarcie potwierdzone jest niniejszą polisą, dostępnych na stronie Polskiego Związku Łowieckiego
http://www.pzlow.pl

……………………………………..
Miejscowość i data

……………………………………………...
Podpis Ubezpieczonego
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