
WNIOSEK UBEZPIECZENIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO str. 

Ubezpieczający , Ubezpieczony miejsca ubezpieczenia

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
 Zakres Ubezpieczenia

UBEZPIECZENIE SPRZĘTU OD RYZYK WSZYSTKICH SEKCJA  I
Ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej wpisa ć TAK  lub NIE

wyłączenia ryzyka ognia nie wyłączenie ryzyka kradzieŜy z włamaniem i dewast. nie

wył.kosztu naprawy zabezpieczeń nie wyłączenia ryzyka powodzi i zalania wodą wodociąg. nie

Rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o wpisa ć TAK  lub NIE

ryzyko mobilnego uŜytkowania  sprzętu przenośnegopoza miejscem ubezpieczenia tak

ryzyko mobilnego uŜytkowania  sprzętu zainstalowanego w pojazdach poza miejscem ubezpieczenia tak

obszar Polski tak  obszar Świata tak

Miejsce i warunki uŜytkowania sprzętu wpisa ć TAK  lub NIE

budynki biurowe i administracyjne tak strefy zagroŜenia :pyłem,wilgocią, wibracjami nie

gabinety piel.  W jednostkach tak tereny pod gołym niebem  w ramach miejsca ubezpiecz. nie

szkoły, ośrodki kształcenia i szkolenia tak place budowy nie

pomieszczenia sprzedaŜy nie pomieszczenia klimatyzowane nie

strefy dostępne dla publiczności tak pod poziomem terenu suteryny, piwnice tak

zaklady produkcyjne i magazyny tak parter i  powyŜej parteru tak

strefy zagroŜenia :poŜarem wybuchem nie instalacja ochrony przepięciowej nie
WyposaŜenie  pomieszczen  w instalacje konstrukcja budynku wpisa ć TAK  lub NIE

instalacje wod-kan,c.o. : z cegły tak

w scianach i na scianach tak betonu zbrojonego tak

stali tak

dachy drewniane tak

Umowa o obsłudze profilaktycznej i naprawach wpisa ć TAK  lub NIE Zasilanie

kompleksowa umowa konserwatorska prowadzona jest przez: zasilanie sieciowe tak

producenta ,dostawcę nie urządzenia podtrzymujące tak

wyspecjalizowany serwis nie agregaty pradotwórcze nie

personel własny tak

UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO WG WARTOŚCI wpisa ć TAK  lub NIE

odtworzeniowej tak-zał Nr2 księgowej brutto tak zał Nr.2

SUMA UBEZPIECZENIA  SPRZ ĘTU STACJONARNEGO 725 621,94 W.ODTW. PLN

SUMA UBEZPIECZENIA  SPRZ ĘTU  PRZENOSNEGO 53 241 zł W.ODTW. PLN

LIMIT  UBEZPIECZENIA DLA KRADZIE śY ZWYKŁEJ 10 000 zł PLN

788 863,08

UBEZPIECZENIE OPROGROMOWANIA I NOŚNIKÓW DANYCH SEKCJA II

SUMY UBEZPIECZENIA

koszt odtworzenia danych i licencjonowanego oprogramowania poza wer.OM W.K BRUTTO PLN

rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej wpisa ć TAK  lub NIE LIMIT ODPOWIEDZIALN.

Zgodnie z załącznikiem Nr5 TAK Wg. Zał Nr5
Wnioskowane  Klauzule Brokerskie 

Zgodnie z załącznikiem Nr6 TAK Wg. Zał Nr 6



MIEJSCA UBEZPIECZENIA zgodnie z zał ącznikiem str. 

zł zł zł

Sprzęt  komputerowy stacjonarny ** 599 732,45

Selektroniczny  elektroniczny  ** 125 889,49

Sprzet elektroniczny przeno śny ** 53 241,14

725 621,94 53 241,14 778 863,08

Razem-sprz ęt stacjonarny,sprz ęt przeno śny,oprogramowanie, 778 863

**-zakup sprzętu komputer. z oprogramowaniem zainstalowanym fabrycznie w nabywanym komputerze w wer.OEM

PODSTAWOWE  ZABEZPIECZENIA LOKALI                            wpisać TAK lub NIE

wg wła ściwej klauzuli zał. Nr.6 tak

PODSTAWOWE ZABEZPIECZENIA POśAROWE                         wpisać TAK lub NIE
wg  wła ściwej Klauzuli zał. Nr.6 tak

FRANSZYZY: sprzęt kwota oprogram. kwota UDZIAŁY WŁASNE ,,0"

Franszyza integralna wykupiona tak x

Franszyza redukcyjna     tak 200 zł tak 100 zł wykupiona x nie

PRZYCZYNY,LICZBA I WARTO ŚĆ SZKÓD W CIĄGU  OSTATNICH 2 LAT 0

wg załącznika  WYKAZ SZKÓD zakładka

SUMY UBEZPIECZENIA Z VAT tak X

WYPŁATY ODSZKODOWAŃ Z VAT tak X

Załączniki do wniosku tak nie
załącznik Nr.1- Szczególne Warunki Ubezpieczenia mienia nie

załącznik Nr.2- ZESTAWIENIE WARTO ŚCI SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO tak

załacznik Nr 5- Rozszerzenia ochrony ubezpieczeniow ej tak

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

Ubezpieczający Data

20-11-2009

pieczątka imienna i podpis pieczątka firmowa 


