
 

 

 
 
 

 
 
I Dane ubezpieczającego 
 
 

 
 

I Dane ubezpieczającego 

Ubezpieczający (nazwa i dokładny adres)  Miejsce ubezpieczenia 

  

Symbol PKD (główna działalność)  
Okres ubezpieczenia (UWAGA! okres ubezpieczenia może rozpocząć się najwcześniej 
od dnia następnego po dacie wpływu wniosku do TUW-CUPRUM) 

 od  do  

 

 

II Przedmiot, system i suma ubezpieczenia 

LP Przedmiot ubezpieczenia System ubezpieczenia Suma ubezpieczenia 

1 Rzeczowe składniki majątku obrotowego sumy stałe   pierwsze ryzyko    

2 Środki trwałe sumy stałe   pierwsze ryzyko    

3 Niskocenny majątek trwały sumy stałe   pierwsze ryzyko    

4 Mienie osób trzecich sumy stałe  

5 Wartości pieniężne od kradzieży z włamaniem pierwsze ryzyko  

6 Wartości pieniężne od rabunku w lokalu pierwsze ryzyko  

7 Wartości pieniężne od rabunku podczas transportu pierwsze ryzyko  

8 
Gotówka w systemie obrotów miesięcznych 
Uwaga! System ten jest zamienny w stosunku do sposobu 
ubezpieczenia gotówki określony w pkt. 5-7.  

obroty miesięczne  

9 Mienie prywatne pracowników pierwsze ryzyko  

 

 
III Ryzyka dodatkowe 

10 Szyby i inne przedmioty szklane od stłuczenia pierwsze ryzyko  

11 
Mienie od dewastacji (budynki) 
Uwaga! Budynek musi być objęty ubezpieczeniem mienia od 
ognia i innych żywiołów 

pierwsze ryzyko  

12 
Mienie od dewastacji (ruchomości w lokalu) 
Uwaga! Ruchomość musi być objęta ubezpieczeniem od 
kradzieży z włamaniem 

pierwsze ryzyko  

razem  

 

 

 
IV Stosowane zabezpieczenia 

A stały dozór wewnątrz lokalu TAK  

B stały dozór na zewnątrz lokalu TAK  

WNIOSEK POBRANY ZE STRONY http://www.tuw-cuprum.pl 

Wniosek (papierowy) pobrany ze strony tuw-cuprum.pl – należy go 
przesłać pocztą tradycyjną na adres TUW-CUPRUM. 
Wniosek składa się z dwóch stron i trzech załączników. 

Wniosek o zawarcie umowy 
ubezpieczenia mienia od kradzieży 
z włamaniem i rabunku 

Data wpływu wniosku (wypełnia TUW-CUPRUM) 

        

UWAGA! Wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia mienia kradzieży z 
włamaniem i rabunku możesz złożyć w systemie eWnioski pod 
adresem: www.ewnioski.tuw-cuprum.pl 



 

 

C elektroniczny alarm sygnalizujący włamanie służbom ochrony obiektu (wartownia, portiernia) TAK  

D elektroniczny alarm sygnalizujący włamanie w miejscu chronionego obiektu bez stałego adresata alarmu TAK  

E monitorowanie alarmu TAK  

F zabezpieczenie wszystkich zewnętrznych otworów wejściowych atestowanymi drzwiami przeciwwłamaniowymi TAK  

 

 

V Załączniki 

1 wykaz ubezpieczanego mienia (tylko dla mienia ubezpieczanego wg sum stałych) TAK   

 
VI Informacje dodatkowe 

Informacje dodatkowe dla Ubezpieczyciela (np. szczególny rodzaj mienia) 

 

 
VI Oświadczenia 

 

Oświadczam, że znane mi są ogólne warunki ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, dostępnych na 
stronie www.tuw-cuprum.pl, na podstawie których zawierana jest umowa ubezpieczenia. 

TAK  

 

imię i nazwisko osoby sporządzającej wniosek 
(osoba do kontaktu) 

 

………………………………………………………………. 
podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej wniosek,  

reprezentanta Ubezpieczającego 

numer telefonu  

e-mail:  

data sporządzenia wniosku  

miejscowość  

 


