
WNIOSEK UBEZPIECZENIA JEDNOSTEK PŁYWAJ ĄCYCH str. 
Ubezpieczający , Właściciel lub uŜytkownik statku 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 CASCO STATKU ŚRÓDLĄDOWEGO -ŁODZI SZT1
Określenie oczekiwanej ochrony ubezpieczeniowej wpisa ć TAK  lub NIE

przewrócenie lub zatonięcie tak/ zderzenie z inną jednostką pływającą tak/

poŜar lub eksplozja /nie uderzenie o grunt lub podwodną przeszkodę tak/

utknięcie na gruncie /nie uderzenie o nabrzeŜe lub inne obiekty tak/

sztorm /nie nawinięcie się znajdujących się w wodzie przedmiotów

upadek statku powietrznego /nie na śrubę napędową , wał śrubowy inny pędnik lub ster /nie

siła wyŜsza tak/ działania znajdujących się na lądzie przedmiotów /nie

kradzieŜ z włamaniem /nie prowadzenie akcji ratowniczej tak/

dzialanie min,torped lub innych pozostałości wojny /nie
zniszczenie kotwic i/lub urządzeń kotwicznych w 

związku z manewrami eksploatacyjnymi statku /nie

WaŜne w okresie ubezpieczenia Dokumenty Statku Ŝeglugi śródlądowej  dołączone do wniosku

Karta rejestracyjna tak/ Świadectwo klasy wydan. przez Polski Rejestr Statków tak/

Świadectwo zdolnosci Ŝeglugowej tak/ Wykaz przeglądów wyd. przez Polski Rejestr Statków tak/

Pozwolenie wodno-prawne /nie Sprawozdanie z przeglądu statku śródlądowego

bez napędu i napędów pomocniczych wydane przez

Polski Rejestr Statków /nie

SUMA UBEZPIECZENIA OBEJMUJE  WARTO ŚĆ ZGŁOSZONEGO STATKU A  W SZCZEGÓLNOSCI
NASTĘPUJĄCYCH SKŁADNIKÓW MIENIA:
Kadłub wraz z wyposaŜeniem tak/ 120 000 PLN

silniki i mechanizmy tak/ 40 000 PLN

urządzenia maszynowe /nie PLN

urządzenia elektryczne tak/ 2 000 PLN

urządzenia radiowo-nawigacyjne /nie PLN

zbiorniki i instalacje rurociagów /nie PLN

środki ratunkowe i urządzenia sygnalizacyjne tak/ 1 000 PLN

wyposaŜenie dodatkowe i urządzenia sygnalizacyjne /nie PLN

RAZEM 163 000 PLN

SUMA UBEZPIECZENIA OBEJMUJE DODATKOWO
Koszty ratownictwa i holowania do najbliŜszego bezpiecznego xxxxxxxxxx PLN

portu lub miejsca naprawy,spowodowane bezpośrednim

następstwem niebezpieczeństwa objętego ochroną

Koszty wynagrodzenia rzeczoznawców i innych osób, gdy xxxxxxxxxx PLN

zgodnie z niniejszą umową ubezpieczony był zobowiazany do

powołania takich osób oraz gdy osoby te zostały powołane

w uzgodnieniu z ubezpieczycielem w celu ustalenia

okoliczności i rozmiaru szkody

RAZEM



str. 
SUMA UBEZPIECZENIA OGÓŁEM DLA CASCO 

  163 000 pln

FRANSZYZY: WYSOKOŚĆ FRANSZYZY DLA AC

Franszyza integralna XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX PLN wykupiona nie

Franszyza redukcyjna 1000 PLN wykupiona nie

PRZYCZYNY ,LICZBA SZKÓD W CIĄGU OSTATNICH 5 LAT

Liczba szkód 0

wartość uzyskanych odszkodowań od zakładów ubezpieczeń 0

przyczyna szkody

SUMY UBEZPIECZENIA  AC  Z VAT tak

WYPŁATY ODSZKODOWAŃ Z VAT tak

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA ARMATORA Z TYTUŁU
PRZEWOZÓW MIĘDZYBRZEGOWYCH
Suma Gwarancyjna na wszystkie zdarzenia Suma gwarancyjna na jedno zdarzenie

pln   100 000 pln   100 000 pln
wnioskowana wnioskowana

Ubezpieczenie nast ępstw nieszcz ęśliwych wypadków załogi i pasa Ŝerów w trakcie postoju
i przewozów miedzybrzegowych
Suma Ubezpieczenia Suma ubezpieczenia na osobę

pln   5 000 pln   5 000 pln
wnioskowana wnioskowana

Stan załogi 2 osoby

ogółem pasaŜerów 12 osób

Ogółem ubezpieczonych 14 osób

PRZYCZYNY ,LICZBA ZGŁOSZONYCH ROSZCZEŃ W CIĄGU OSTATNICH 5 LAT
Liczba zgłoszonych roszczeń 0

wartość wypłaconych odszkodowań 0

przyczyna szkody

Wnioskowane w umowie ubezpieczeniaNNW  franszyzy i udziały własne
Franszyza integralna 0 PLN wykupiona tak

Franszyza redykcyjna 0 PLN wykupiona tak

Udział własny 0 PLN wykupiony tak

Wnioskowane  Klauzule Brokerskie 

Numer Klauzuli Brokerskiej

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

załącznik Nr.2F Dane techniczne  promu- tak nie

załącznik Nr.3- Dodatkowe wył ączenia ochrony  stosowane przez Z. Ubezpiecze ń tak nie

załacznik Nr.4- Dodatkowe klauzule stosowane przez Zakład Ubezpiecze ń tak nie

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

Ubezpieczający Data

20-lis

2009

pieczątka imienna i podpis pieczątka firmowa 


