
 

WNIOSEK O GRUPOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ 

OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI DOZORU GÓRNICZEGO 

UBEZPIECZAJĄCY 

Nazwa: 
.................................................................................................................................................................. 

Siedziba: 
.................................................................................................................................................................. 

   

UBEZPIECZONY 

Imię i nazwisko: 
.................................................................................................................................................................. 

Adres zam. 
.................................................................................................................................................................. 

Nr PESEL 
.................................................................................................................................................................. 

   

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 

Odpowiedzialność cywilna osób wykonujących czynności dozoru górniczego za szkody wyrządzone pracownikom zakładu górniczego oraz oso-
bom trzecim przebywającym na terenie zakładu, wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania czynności zawodowych oraz pokrycie man-
datów, kar i strat powstałych w wyniku zawieszenia w czynnościach. 

   

ZAKRES UBEZPIECZENIA 

1. Szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone pracownikom oraz osobom trzecim, 
2. Szkody rzeczowe wyrządzone zakładowi pracy do wysokości 3 miesięcznego wynagrodzenia, 
3. Straty poniesione przez Ubezpieczonego w związku z zawieszeniem go w czynnościach pracownika dozoru, w okresie toczącego się postę-

powania wyjaśniającego przez Urzędem Górniczym, przekraczającym okres wypowiedzenia umowy o pracę, o ile nie zachodzą przesłanki 
wyłączające odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń określone w § 5 owu, przy czym ubezpieczenie obejmuje okres nie przekraczający 6 
miesięcy po wygaśnięciu umowy o pracę, 

4. Mandaty i grzywny nałożone przez Państwową Inspekcję Pracy, Organy Nadzoru Górniczego oraz sądy orzekające, 
5. Kary regulaminowe określone Kodeksem Pracy i Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy, nałożone na wniosek Organu Nadzoru Górniczego 

lub Państwowej Inspekcji Pracy. 
 

SUMY GWARANCYJNE 

100 000,00 zł – przy wypadkach zbiorowych 
40 000,00 zł – przy pojedynczej szkodzie 
20 000,00 zł – za szkody rzeczowe 
5 000,00 zł – straty wskutek zawieszenia w czynnościach 
1 500,00 zł – mandaty, grzywny PIP, kary regulaminowe 

   

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI TUW-CUPRUM 

Poza ograniczeniami odpowiedzialności określonymi w § 6 owu, TUW-CUPRUM nie odpowiada za: 
1. W przypadku wyrządzenia szkody wskutek winy umyślnej, wyłączona jest odpowiedzialność za straty i koszty w/w, 
2. Szkody, za które ubezpieczony jest odpowiedzialny wskutek przyjęcia w umowie lub porozumieniu odpowiedzialności cywilnej przekraczającej zakres wynikający 

z przepisów prawa, 
3. Nie pokrywa mandatów wystawionych w związku z prowadzeniem pojazdów mechanicznych, 
4. Szkody w pojazdach mechanicznych będących w posiadaniu pracodawcy: 

a) wyrządzonych przez pracowników nieupoważnionych do prowadzenia pojazdów lub nie posiadających wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem, 
b) powstałe wskutek użytkowania pojazdu niezgodnie z przeznaczeniem, 

5. Straty finansowe nie związane ze szkodą w mieniu lub na osobie. 

   

FRANSZYZA INTEGRALNA 150,00 zł 

   

OKRES UBEZPIECZENIA 

Od:…………………………………………… Do:…………………………………………… 

  

ILOŚĆ I WARTOŚĆ ROSZCZEŃ ZGŁOSZONYCH W OKRESIE OSTATNICH TRZECH LAT 

ILOŚĆ ROSZCZEŃ:…………………………………………… WARTOŚĆ ROSZCZEŃ:…………………………………………… 

 

………………………………………...  ………………………………………... 

[miejscowość, data]  [podpis ubezpieczonego] 

 


