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Ankieta dotycząca potrzeb klienta 

w związku z zawarciem umowy ubezpieczenia robót budowlano - 

montażowych  

 

 

 

PYTANIA: 

1. Czy Pan/Pani lub osoba/podmiot, na rzecz której zawierana jest umowa ubezpieczenia prowadzi 
działalność gospodarczą i planuje lub jest zaangażowany(a) w realizację kontraktu 
budowlanego/montażowego jako inwestor, zamawiający lub wykonawca?   
 
  tak      nie 
 

2. Czy Pan/Pani lub osoba/podmiot, na rzecz której zawierana jest umowa ubezpieczenia jest 
posiadaczem niżej wymienionego mienia zlokalizowanego na terenie ubezpieczanej budowy i jest 
Pan/Pani lub osoba/podmiot, na rzecz której zawierana jest umowa ubezpieczenia 
zainteresowany(a) posiadaniem ochrony na wypadek utraty, zniszczenia lub uszkodzenia tego 
mienia wskutek zdarzeń niezależnych od woli Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, przyszłych i 
niepewnych? 
 
a) maszyny budowlane, tj. maszyny posiadające własny napęd i wymagające obsługi operatora 

oraz pojazdy wolnobieżne (np. koparki, dźwigi, walce, rozściełacze, spychacze), nie 

podlegające obowiązkowi rejestracji zgodnie z przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym, 

używane do realizacji kontraktu    

  tak      nie 

b) wyposażenie, zaplecze budowy/montażu, urządzenia i sprzęt budowlano/montażowy, tj. 

baraki, pomieszczenia magazynowe, socjalne i warsztatowe, ogrodzenia, sanitariaty, 

narzędzia, atestowane rusztowania, podnośniki, przenośniki, betoniarki, agregaty, sprężarki, 

zagęszczarki itp. wykorzystywane przy realizacji robót budowlanych/montażowych 

  

  tak      nie 

 

c) mienie znajdujące się na terenie budowy/montażu istniejące przed rozpoczęciem inwestycji, 

tj. mienie należące do inwestora, za szkody w którym odpowiedzialność ponosi Ubezpieczający 

lub Ubezpieczony : 

− znajdujące się na terenie budowy/ montażu, 

− znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie robót montażowych objętych ochroną 
ubezpieczeniową , 

− budynki, budowle, instalacje i inne mienie w/ na którym wykonywane są roboty 
budowlane/ montażowe (w przypadku rozbudowy, modernizacji lub remontu) 
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   tak      nie 

 

3. Czy jest Pan/Pani zainteresowana rozszerzeniem ochrony ubezpieczeniowej o odpowiedzialność 
cywilną za szkody na osobie i w mieniu wyrządzone osobom trzecim nie będących uczestnikami 
procesu inwestycyjnego i nie będących stroną umowy o roboty budowlane/montażowe, 
wyrządzone przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w związku z prowadzonymi robotami 
budowlanymi/montażowymi objętymi ochroną ubezpieczeniową? 
 
  tak      nie   

 

 

………………………….     …………………………………….. 

Miejscowość, data     Podpis Ubezpieczającego 

 

 


