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Ankieta dotycząca potrzeb klienta 

w związku z zawarciem umowy ubezpieczenia Spółdzielni  

i Wspólnot Mieszkaniowych 

 

PYTANIA: 

1. Czy reprezentuje Pan/Pani lub chce Pan/Pani zawrzeć umowę ubezpieczenia na rachunek  
 
a) spółdzielni mieszkaniowej  
b) wspólnoty mieszkaniowej  

 
2. Czy spółdzielnia mieszkaniowa lub wspólnota mieszkaniowa chce posiadać ochronę na wypadek:  

a) szkody w stanowiących własność lub będących w posiadaniu spółdzielni lub wspólnoty 
budynkach i budowlach, maszynach, urządzeniach, wyposażeniu, środkach obrotowych, 
nakładach inwestycyjnych, gotówce, mieniu osób trzecich lub mieniu pracowniczym 
spowodowanej przez pożar lub inne zdarzenie losowe (m.in. uderzenie pioruna, wybuch, grad, 
zalanie)?  
 
  tak      nie  
proponowana suma ubezpieczenia: _______________ 
 

b) szkody w maszynach, urządzeniach, wyposażeniu, środkach obrotowych, gotówce, mieniu 
osób trzecich, mieniu pracowniczym polegającej na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia 
powstałych bezpośrednio wskutek kradzieży z włamaniem lub rabunku (rozboju)?  
 
  tak      nie  
proponowana suma ubezpieczenia: _______________ 

 

 

3. Czy spółdzielnia mieszkaniowa lub wspólnota mieszkaniowa chce posiadać ochronę na wypadek:  

a) szkody powstałej na skutek przepięcia lub wzbudzania się niszczących sił 
elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych odbiorników? 

  tak      nie  
proponowana suma ubezpieczenia: _______________ 

b) szkody powstałej wskutek aktów terroryzmu? 

  tak      nie  
proponowana suma ubezpieczenia: _______________ 

c) szkody powstałej wskutek aktów wandalizmu? 

  tak      nie  
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proponowana suma ubezpieczenia: _______________ 

 

4. Czy spółdzielnia mieszkaniowa lub wspólnota mieszkaniowa chce posiadać ochronę na wypadek 

a) szkody osobowej lub rzeczowej wyrządzonej przez spółdzielnię lub wspólnotę nieumyślnie 
osobie trzeciej czynem niedozwolonym (odpowiedzialność deliktowa), pozostającym  
w związku z prowadzeniem przez spółdzielnię lub wspólnotę określonej w umowie 
ubezpieczenia działalności gospodarczej oraz posiadaniem mienia?  

  tak      nie  
proponowana suma gwarancyjna: _______________ 

b) szkód rzeczowych powstałych wskutek zalań i przepięć (oc zalań i przepięć)? 

  tak      nie  
proponowany podlimit sumy gwarancyjnej: _______________ 

c) szkody rzeczowej w nieruchomości/ach (oc najemcy nieruchomości)? 

  tak      nie  
proponowany podlimit sumy gwarancyjnej: _______________ 

d) szkody rzeczowej w ruchomościach (oc najemcy ruchomości)? 

  tak      nie  
proponowany podlimit sumy  gwarancyjnej: _______________ 

e)  szkody osobowej będącej następstwem wypadku przy pracy w rozumieniu ustawy  
o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych  
(oc pracodawcy)? 

  tak      nie  
proponowany podlimit sumy gwarancyjnej: _______________ 

f) szkody osobowej lub rzeczowej wyrządzonej przez podwykonawców (oc podwykonawców)? 

  tak      nie  
proponowany podlimit sumy  gwarancyjnej: _______________ 

 

g) szkody w związku z niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem zobowiązania  
(oc kontraktowa)? 

  tak      nie  
proponowany podlimit sumy  gwarancyjnej: _______________ 
 

5. Czy spółdzielnia mieszkaniowa lub wspólnota mieszkaniowa chce posiadać ochronę na wypadek:  
a) szkód rzeczowych w sprzęcie elektronicznym stacjonarnym i sprzęcie przenośnym polegające 

na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu ubezpieczonego mienia, powstałe w wyniku nagłego  

i nieprzewidzianego zdarzenia, które nie pozwala dalej pełnić przypisanych im funkcji? 

  tak      nie  

proponowana suma ubezpieczenia: _______________ 
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b) szkód rzeczowych w sprzęcie elektronicznym stacjonarnym i sprzęcie przenośnym polegające 

na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu ubezpieczonego mienia, powstałe w wyniku powodzi?  

  tak      nie  

proponowana suma ubezpieczenia: _______________ 

c) przerwania lub zakłócenia działalności spółdzielni lub wspólnoty w wyniku szkody w mieniu 

powstałej bezpośrednio wskutek: pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, upadku statku 

powietrznego?  

  tak      nie  

proponowana suma ubezpieczenia: _______________ 

d) szkody powstałej w ubezpieczonym mieniu będącym w użytkowaniu spółdzielni  

lub wspólnoty w wyniku potłuczenia, pęknięcia lub innego uszkodzenia? 

  tak      nie  

proponowana suma ubezpieczenia: _______________ 

 

 

………………………….     …………………………………….. 

Miejscowość, data     Podpis Ubezpieczającego 

 

 


