
WNIOSEK OC strona nr.3/4

Ubezpieczający , Ubezpieczony Adres

GMINA KRAPKOWICE 47-303 KRAPKOWICE
UL. 3 MAJA 17 

Gmina i jednostki organizacyjne znajdujące się NIP        199-00-12-987
na terenie Gminy REGON       531413099
Okres Ubezpieczenia

24 miesi ące
Suma Gwarancyjna na wszystkie zdarzenia Suma gwarancyjna na jedno zdarzenie

500 000 pln Sublimit S.G ogółem   500 000 pln

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej w związku z:

Prowadzoną działalnością tak

Posiadanym,uŜytkowanym,administrowantm mieniem-terenami zielonymi,pl. zabaw tak

Administrowaniem Pasem drogowym wraz z przystankami na drogach : tak

miasta,gminy,

miejsce ubezpieczenia Informacje M2 Km szt osób mln zł

Posiadane,administrowane,uŜytkowane tereny  trawniki,parki (147 168+66 831= 213 999 m2) 

Drogi,ulice,tereny wykazane w załączniku Nr.2 101,095 ( miasto 39,03 km gmina 62,065km)

mosty / wiadukty 2

Zatrudnienie ogółem /drogi 1

przystanki administrowane przez Gminę 24

Wnioskowane rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej OC OKREŚLONO W ZAŁĄCZNIKU NR. 5

Wnioskowane  Klauzule Brokerskie zgodnie z załącznikiem nr 6

Zastosowane   Franszyzy Szkodowość

Franszyza Integralna 0 zł rok 2000-2001 2002-2004

Franszyza Redukcyjna 0 zł ilośc szkód 1 2

Udział Własny Ubezpieczaj ącego 0% wypłaty 5 000 zl 413

załącznik Nr.1- Szczególne Warunki Ubezpieczenia OC tak

załącznik Nr.2- Wykaz ubezpieczanych dróg i ulic  ( do polisy) tak

załącznik Nr.2.1 -Wykaz ubezpieczanych terenów zielonyc h,placów zabaw nie

załącznik Nr.3- Dodatkowe wył ączenia ochrony stosowane przez Zakład Ubezp. nie

załącznik Nr.4- Dodatkowe Klauzule stosowane przez Zakł ad Ubezpiecze ń nie

Ubezpieczający Ubezpieczyciel Data

20-11-2009

pieczątka podpis pieczątka podpis 



WNIOSEK OC -DROGI ,ULICE,PARKI,TERENY ZIELONEstrona nr. 4/4

Ubezpieczający , Ubezpieczony Adres

GMINA KRAPKOWICE 47-303 KRAPKOWICE
UL. 3 MAJA 17 

Gmina i jednostki organizacyjne znajdujące się NIP        199-00-12-987
na terenie Gminy REGON       531413099
Okres Ubezpieczenia

24 miesi ące
S.Gw.na wszystkie zdarzenia dla Klauzul i/lub Rozszerzeń S. Gw. na jedno zdarzenie dla Klauzul i/lub Rozszerzeń

 500 000 pln   500 000 pln

remonty nawierzchni (masą i grysami) 0 wycinka drzew 0

utrwalanie naw. (spryskanie  emulsją i grysami ) 0 podkrzesanie gałęzi drzew 0

wycinanie piłą warstwy scieralnei 0 koszenie traw , chwastów z poboczy,rowów i skarp 0

wypełnianie ubytków masą 0 ścinanie i uzupełnianie poboczy,przecinki w poboczach 0

dowóz masy własnymi środkami transportu 0 oczyszczanie pogłębianie i kopanie rowów 0

uŜywanie remontera do naprawy dróg 0 oczyszczanie nawierzchni pasa drogowego 0

ustawianie i poprawa znaków drogowych pionow. 0 wymiana i naprawa pojedynczych elementów dróg 0

wykonywanie oznakowania poziomego 0 wymiana i naprawa pojedynczych elem. mostowych 0

naprawa poręczy zabezpieczających 0 czyszczenie przepustów 0

naprawa poręczy mostowych 0 zimowe utrzymanie pasa drogowego 0

wycinka krzaków 0

Prace remontowe ,utrzymaniowe ,inwesrycyjne zlecane wyspecjalizowanym podmiotom gospodarczym ( zaznaczyć X )

powaŜniejsze prace remontowe x powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogi x

prace inwestycyjne x letnie utrzymanie pasa drogowego x

zimowe utrzymanie pasa drogowego x utrzymanie zieleni w pasie drogowym x

malowanie znaków poziomych x utrzymanie terenów zielonych i pl. Zabaw x

Obowiązki wykonawców robót i usług  Wpisać TAK /  NIE

zimowe utrzymanie pasa drogowego, wykonanie robót tak

Zleceniobiorcy są zobowiązani posiadać zgodnie z zawartymi umowami określone wymienione w umowie środki tak

Zleceniobiorcy są zobowiązani do podjęcia akcji zimowej w czsie nie dłuŜszym jak 2 godz. od zawiadomienia tak

Zleceniobiorcy do zawartej umowy dołączyli polisę OC z tytułu prowadzonej działalności :deliktową tak

    kontraktową

Umowy zawierane przez Zarządcę  opatrzone są klauzulą nakładajacą na wykonawcę obowiązek:

 oznakowania miejsc wykonywania robót lub usług, tak

przenoszą na wykonawcę odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie wykonyw. umowy nie

stan dróg stan mostów i wiaduktów drogi utrzymywane zimowo %

dobry średni zły dobry poniŜej średniego sredni wg Standardów tak

% % % szt poza standardem

50 50 xxx .2 xxxxx xxxx nie utrzymywane zimowo

załącznik Nr.5- Rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej tak

załącznik Nr.6- Wykaz  Klauzul Brokerskich-tre ść Klauzul Brokerskich tak

załącznik Nr.7

załącznik Nr.8

załącznik Nr.9

Ubezpieczający Ubezpieczyciel

20-lis

2009

pieczątka podpis pieczątka podpis 


