Wniosek ubezpieczeniowy danej jednostki organizacyjnej:

A. Informacje ogólne
nazwa jednostki Urząd Miejski w Łaziskach Górnych - Wydział Komunalny
adres jednostki Plac Ratuszowy 1, 43-170 Łaziska Górne

inne lokalizacje / adresy Zgodnie z załącznikami od 1 do 10 do wniosku.

kierownik / dyrektor jednostki .
osoba wypełniajaca wniosek Wacław Puźniak
nr telefonu do osoby wypełniającej wniosek 32 3248049
e-mail do korespondencji wk@laziska.pl
Główne PKD 8411Z
Stan mienia na dzień: 01.09.2020 roku

B. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
Rodzaj ubezpieczanego mienia według
Klasyfikacji Środków Trwałych:

Ubezpieczenie według
Wartość w PLN, mienia do
wartości: odtworzeniowej,
ubezpieczenia:
brutto.

Pełna wartość w PLN,
mienia posiadanego:

Grupa 1 KŚT

59 974,80 zł

59 974,80 zł

Odtworzeniowa

Grupa 2 KŚT

50 949 180,21 zł

50 949 180,21 zł

Odtworzeniowa

Grupa 3 KŚT

-

zł

-

zł

Grupa 4 KŚT

-

zł

-

zł

Grupa 5 KŚT

-

zł

-

zł

Grupa 6 KŚT
Grupa 7 KŚT
(bez 74 tj. pojazdów mechanicznych)
Mienie z grantów, dotacji, itd.: nieujete w
środkach trwałych:

34 441,45 zł

34 441,45 zł

Odtworzeniowa

49 000,00 zł

49 000,00 zł

Brutto

-

Inne mienie:

Razem grupy 1 -7 KŚT + inne mienie:

zł

-

zł

520 000,00 zł

520 000,00 zł

51 612 596,46 zł

51 612 596,46 zł

Grupa 8 KŚT + mienie niskocenne
nie wykazywane w KŚT:

1 000 000,00 zł

I ryzyko

nakłady inwestycyjne:

2 000 000,00 zł

I ryzyko

Wspólny limit
dotyczący wszystkich
jednostek

Przygotowałnie i opracowanie graficzne: Gardia Broker Sp. z o.o.
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Wniosek ubezpieczeniowy danej jednostki organizacyjnej:

gotówka, papiery wartościowe, itp.:
mienie pracownicze:
place, drogi, parkingi wewnętrzne
księgozbiory i archiwalia

Wspólny limit
dotyczący wszystkich
jednostek
organizacyjnych
+ UM

klauzule dodatkowe zgodnie z SIWZ
(w tym przepięcia z limitem 200tyś zł na jedno i
500tyś zna wszystkie zdarzenia w danym okresie
ubezpieczenia.)

60 000,00 zł

I ryzyko

30 000,00 zł

I ryzyko

30 000,00 zł

I ryzyko

100 000,00 zł

I ryzyko

zgodnie z SIWZ

I ryzyko

C. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku (niewypełniamy)
Rodzaj ubezpieczanego mienia

Wartość w PLN, mienia do
ubezpieczenia:

Limit odpowiedzialności
ubezpieczyciela

Ubezpieczenie
w systemie:

mienie, które stanowi wyposażenie danej
jednostki i jest wykazane w środkach trwałych
oraz pozostałe mienie niskocenne nie wykazane
w ewidencji środków trwałych:
gotówka w lokalu:

300 000,00 zł
gotówka w transporcie:
mienie pracownicze:
mienie osób trzecich: np.: dzierżawione,
leasingowe:
wandalizm i dewastacja ( z włączeniem graffiti limit

Wspólny limit
dotyczący wszystkich
jednostek
organizacyjnych +UM

I ryzyko

200 000,00 zł

uszkodzenie zabezpieczeń przeciwkradzieżowych

20 000,00 zł

kradzież zwykła

30 000,00 zł

klauzule dodatkowe zgodnie z SIWZ

Przygotowałnie i opracowanie graficzne: Gardia Broker Sp. z o.o.

zgodnie z SIWZ
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Wniosek ubezpieczeniowy danej jednostki organizacyjnej:

D. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego - okres zkupu nowego sprzętu od 01.01.2016 r.
Ubezpieczenie według
Wartość w PLN, mienia do
wartości: odtworzeniowej,
ubezpieczenia:
brutto.

Rodzaj ubezpieczanego mienia
Sprzęt stacjonarny:
(np.: komputery, serwery, tablice interaktywne, klimatyzatory,
kserokopiarki)
Sprzęt przenośny:
(np.: laptopy, notebook, drukarki, scanery, monitory, projektory, kamery,
aparaty fotograficzne, radioodtwarzacze, czytniki)

13 633,92 zł

Sprzęt elektroniczny z grantów, dotacji itd.:
Oprogramowanie: np.: programy z pakietu OFFICE ( word, excel, acces,
outlook, powerpoint, publisher), programy licencjonowane: np.
antywirusowe, księgowe itp.

-

zł

-

zł

100 000,00 zł

Brutto

I ryzyko

Opis ubezpieczanego sprzętu elektronicznego.

Zgodnie z załącznikiem nr 8

Opis sprzętu stacjonarnego:
Opis sprzętu przenośnego:

klauzule dodatkowe zgodnie z SIWZ

E. Ubezpieczenie szyb od stłuczenia (niewypełniamy).
Rodzaj ubezpieczanego mienia

Wartość w PLN, mienia do
ubezpieczenia:

Limit odpowiedzialności
ubezpieczyciela

Szyby zewnętrzne, wewnętrzne, inne pzredmioty szklane
Wspólny limit dotyczący
wszystkich jednostek
Szyby wewnętrzne
organizacyjnych +UM
Inne przedmioty szklane

30 000,00 zł

Ubezpieczenie
w systemie:

I ryzyko

klauzule dodatkowe zgodnie z SIWZ

Przygotowałnie i opracowanie graficzne: Gardia Broker Sp. z o.o.
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Wniosek ubezpieczeniowy danej jednostki organizacyjnej:

F. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
zgodnie z SIWZ
Suma gwarancyjna:
zgodnie z SIWZ
klauzule dodatkowe zgodnie z SIWZ
Proszę wymienić w punktach szczegółowy zakres prowadzonej przez Państwa działalności poczynając od najważniejszej, aż do
tych mających znacznie marginalne:

Mienie w posiadaniu lub użytkowaniu: (np.: budynek, boisko, parking, plac zabaw, basen, zwierzęta itp.)

Zgodnie z załącznikami od 1 do 10 do wniosku.

Czy jednostka prowadzi zbiorowe żywienie we
własnym zakresie:
Liczba pracowników (umowa o pracę):
Liczba pracowników ( zlecenie, dzieło itp.)
Liczba uczniów/wychowanków/itp.:

G. Inne specyficzne rodzaje mienia nieujęte w powyższych tabelach.
Rodzaj mienia (opis) :
Wartość mienia:

H. Wykaz pojazdów mechanicznych niepodlegających rejestracji:
Rodzaj pojazdu:

Przygotowałnie i opracowanie graficzne: Gardia Broker Sp. z o.o.

Numer ewidencyjny:

Pojemnośc silnika w
cm 3
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