
 

 

 
 

 
 

 
 
 
I Dane ubezpieczającego 

Ubezpieczający (nazwa i dokładny adres) 
Zakres terytorialny (w ramach granic administracyjnych 
Rzeczypospolitej Polskiej) 

            

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 

Rodzaj prowadzonej działalności       

Rodzaj działalności zgłoszonej do ubezpieczenia       

Miejsce prowadzonej działalności (wszystkie lokalizacje)       

Wnioskowana suma gwarancyjna na jedno zdarzenie w 
okresie trwania umowy 

      

Wnioskowana suma gwarancyjna na wszystkie zdarzenia w 
okresie trwania umowy 

      

 

III Rozszerzenie zakresu – klauzule dodatkowe (załącznik nr 1 do o.w.u.) 

Rozszerzenie – numer oraz nazwa klauzuli dodatkowej 
(pełny tekst klauzul znajduje się w ogólnych warunkach ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej dostępnych na stronie www.tuw-cuprum.pl) 

Rozszerzenie 
zakresu 

Podlimit odpowiedzialności  
(jeśli pole puste to limit 

odpowiedzialności do górnej 
granicy podstawowej sumy 

gwarancyjnej) 

Klauzula nr 1 Rozszerzenie zakresu terytorialnego (poza teren RP) odpowiedzialności o 
szkody będące następstwem wypadków ubezpieczeniowych, które zaszły na terenie 
.............................. 

TAK        

Klauzula nr 2 Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody wyrządzone 
pracownikom ubezpieczonego w związku z wypadkiem przy pracy. 

Ustalane indywidualnie z TUW-CURPUM 

Klauzula nr 3 Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w związku z 
przedostaniem się niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu. 

TAK        

Klauzula nr 4 Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w 
nieruchomościach, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, 
dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze 

TAK        

Klauzula nr 5 Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w rzeczach 
ruchomych, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, 
użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze. 

TAK        

Klauzula nr 6 Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w mieniu 
powierzonym, które stanowiło przedmiot obróbki, naprawy, czyszczenia lub innych usług o 
podobnym charakterze wykonywanych przez ubezpieczonego. 

TAK        

Klauzula nr 7 Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w mieniu 
przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez ubezpieczonego. 

TAK        

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

Wniosek o zawarcie umowy 
ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej 

Data wpływu wniosku (wypełnia TUW-CUPRUM) 

        

UWAGA! Wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej możesz złożyć w systemie eWnioski pod adresem: 
www.ewnioski.tuw-cuprum.pl 

http://www.tuw-cuprum.pl/


 

 

Klauzula nr 8 Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w pojazdach 
mechanicznych przechowywanych, kontrolowanych lub chronionych przez 
ubezpieczonego. 

TAK        

Klauzula nr 9 Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody wyrządzone przez 
jednego ubezpieczonego innemu ubezpieczonemu lub ubezpieczającemu przez 
ubezpieczonego objętych jedną umową ubezpieczenia. 

TAK        

Klauzula nr 10 Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody wyrządzone przez 
podwykonawców. 

TAK        

Klauzula nr 11 Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody wyrządzone 
uczestnikom w wyniku przeprowadzania imprezy. 

TAK        

Klauzula nr 12 Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody wyrządzone przez 
producenta w związku z wprowadzeniem produktu do obrotu (OC za produkt). 

TAK        

Klauzula nr 13 Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody poniesione przez 
producenta produktu finalnego wskutek wadliwości produktów dostarczonych przez 
ubezpieczonego. 

TAK        

Klauzula nr 14 Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody wyrządzone osobie 
trzeciej polegające na poniesieniu kosztów zlokalizowania, usunięcia, demontażu lub 
odsłonięcia wadliwych produktów oraz na montaż, umocowanie lub położenie produktu bez 
wad. 

TAK        

Klauzula nr 15 Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody poniesione przez osobę 
trzecią będącą producentem w rzeczach ruchomych wyprodukowanych lub poddanych 
obróbce za pomocą maszyn i urządzeń wprowadzonych przez ubezpieczonego do obrotu. 

TAK        

Klauzula nr 16 Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody wyrządzone w rzeczach 
wniesionych przez gości hotelowych w związkuz odpowiedzialnością utrzymujących hotele i 
podobne zakłady. 

TAK        

Klauzula nr 17 Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody spowodowane 
działaniem materiałów wybuchowych lub fajerwerków 

TAK        

Klauzula nr 18 Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody spowodowane 
przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń 

TAK        

Klauzula nr 19 (OC kontraktowe) Rozszerzenie zakresu szkody o powstałe w wyniku 
niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. 

TAK        

Klauzula nr 20 Szkody spowodowane działaniem urządzeń wodnokanalizacyjnych. TAK        

 
 

IV Informacje dodatkowe 

 

Dodatkowe uwagi Ubezpieczającego istotne z punktu widzenia ubezpieczenia (np. dodatkowe ryzyka) 

      

Wysokość odszkodowań uzyskanych z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz ilość szkód zaistniałych w okresie ostatnich trzech lat 
(pole obowiązkowe dla podmiotów zawierających umowę ubezpieczenia z TUW-CUPRUM po raz pierwszy). 

      

 

V Oświadczenia  

Oświadczam, że znane mi są ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej udostępnione na stronie internetowej 
TUW-CUPRUM, na podstawie których zawarta zostanie niniejsza 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       

 


