Dotazník pro montání pojištění
V případě nedostatku místa udejte, prosím, potřebné údaje na listech, které připojíte k tomuto dotazníku.

1. Název budovaného díla:

2. Místo budování díla:

3. Investor:

4. Dodavatel(é) a subdodavatelé:

5. Výrobci hlavních součástí díla:

6. Kdo pojištění sjednává (v pojistné smlouvě bude uveden jako pojistník). Uveďte adresu, IČO, telefonní/faxové spojení a jméno odpovědné osoby:

7. Kdo má být v pojistné smlouvě uveden jako pojištěný (jméno, adresa, IČO) a jaká je jeho )čast na budování díla (investor, stavitel, montání firma apod.):

8. Uveďte přesnou charakteristiku díla: (U montovaných strojních celků: jméno výrobce, číslo a hlavní technické charakteristiky jako výkon/kapacitu, váhu,
tlak, teplotu, otáčky, rok výroby hlavních částí. Pokud jsou součástí díla i stavební práce, uveďte povahu těchto prací. Přilote, pokud mono, dokumentaci,
plány a nákresy.
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9. Pojišťované období:
Počátek pojištění:

od ..........................................

Počátek skladování před zahájením prací: od ..........................................
Doba stavby/montáe:

od ........................................ do ........................................, tj. ....... měsíců

Zkušební provoz (hot testing):

od ......................................... do ........................................, tj. ....... týdnů

Garanční období:

od .......................................... do ......................................, tj. ....... měsíců

V příloze přípojte harmonogram prací.
10. Má firma provádějící práce zkušenosti s realizací díla podobného typu a rozsahu?  NE
Pokud ano, uveďte kdy a kde.

 NE

ANO

Pokud ano, bude stávající závod během montáe pokračovat v činnosti?

 NE

11. Dochází budovaným dílem k rozšíření stávajícího závodu?

12. Byly ji stavební stavební a inenýrské práce ukončeny?  NE

13. Jsou součástí díla věci ji dříve pouité?  NE


ANO 

ANO 

ANO  (které)

14. Uveďte, zda je dílo ohroeno zvýšeným rizikem z následujících důvodů (a specifikujte proč):
- poár:  NE ANO 

- výbuch:  NE ANO 
- vichřice:  NE ANO  (max. rychlost větru)
- povodeň/záplava:  NE ANO 
- vzdálenost od nejbliší řeky, jezera (nutno vyplnit vdy!!):
- jak vysoko je stanoviště nad průměrnou hladinou vody:
- úroveň podzemní vody:
- nejvyšší dešťové sráky (mm/24 hod):
- sesuv půdy:  NE ANO 
- stav podloí (skála, písek, štěrk atd.)
- příp. geologické vady v blízkosti díla
- zemětřesení:  NE ANO  (uveďte sílu a zda je konstrukce stavby odolná zemětřesení)
- jiné:

Zaškrtněte, pokud

 se dílo nachází v hustě zastavěné oblasti
 dílo sousedí s hustým provozem ulic, eleznic, vodních cest
 v blízkosti díla jsou vodní, plynové, elektrické či jiné rozvodné systémy

15. V příloze připojte kopii té části kontraktu, kde je stanoven rozsah pojištění.

ANO
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16. Rozšíření základního krytí: (zaškrtněte, pokud chcete krýt škody z uvedeného důvodu)

 stávky, vzbouření, občanské nepokoje
 kříová odpovědnost
 škody, ke kterým došlo v garančním období
 náklady na práci přesčas, o svátcích a na expresní dopravu (mimo letecké)
 náklady na leteckou přepravu
 náklady na odstranění sutin (uveďte limit plnění absolutní částkou nebo procentem z pojistné částky: ............................................)
17. Omezení základního krytí: (zaškrtněte, pokud nechcete krýt škody vzniklé z uvedeného důvodu):

 zemětřesení
 povodeň/záplava
 vichřice
 ........................................................
18. Chcete pojistit stavební a montání zařízení? (tj. lešení, boudy, nářadí atd.)  NE ANO 
Pokud ano:

- uveďte jejich novou hodnotu (tj. náklad na znovuzřízení): ..................................................................
- uveďte jejich stručný výčet:

19. Chcete pojistit stavební a montání stroje?  NE ANO 
Pokud ano - uveďte jejich novou hodnotu: ........................................................
- uveďte výčet hlavních stavebních/montáních strojů

20. Chcete krýt odpovědnost ze zákona vůči třetím osobám?  NE

ANO 

Pokud ano: - do jakého celkového limitu: ...........................................
- do jakého limitu má pojištěný případnou odpovědnostní pojistku: ..........................................

21. Údaje o existujícím/okolním majetku, který by mohl být pracemi poškozen:
Existující majetek:
- Co představuje ji existující majetek, ve kterém je dílo prováděno, jakou má hodnotu a komu patří:

Okolní majetek:
- Co se nachází v bezprostřední blízkosti díla (tj. budovy, komunikace, infrastrukturní sítě, které by mohly být poškozeny), v jaké vzdálenosti od díla se tento
okolní majetek nachází, jaká je jeho přibliná hodnota a komu patří:

Ve sloitějších případech připojte jednoduchý plánek, ze kterého je zřejmá poloha a vzdálenosti existujícího/okolního majetku.

22. Chcete, aby byl pojištěn existující/okolní majetek patřící investorovi nebo pojištěnému?  NE
Pokud ano, udejte popis budov/staveb, o které se jedná:

ANO  do limitu:.............................................

Na vysvětlenou: Škody na existujícím/okolním majetku, který však patří investorovi nebo pojištěnému, je v jejich péči, opatrování či pod jejich kontrolou jsou
kryty z oddílu pro věcné škody a pouze tehdy, je-li pro to stanoven zvláštní limit (jde o limit stanovený zde v rubrice 17). Na druhé straně škody na
existujícím/okolním majetku, který patří třetím osobám, je kryt z oddílu pro odpovědnost (viz výše rubrika 15 – zvate pouze, zda limit stanovený v rubrice 15
je dostatečný i pro tyto škody).
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23. POJISTNÉ ČÁSTKY
A/ Pojištění věcí:
- Hodnota kontraktu (včetně prací a zabudovaného materiálu):

.....................................................

- Materiály a další dodávky mimo hodnotu kontraktu:
......................................................
_______________________________________________________________________________________
POJISTNÁ ČÁSTKA PRO BUDOVANÉ DÍLO

......................................................

U budovaného díla tvoří montání práce...... % hodnoty celého díla, stavební práce ..... %.
Limity plnění pro:
- zařízení staveniště (viz rubrika 18)

.................................................

- stavební a montání stroje (viz rubrika 19)

..................................................

- existující/okolní majetek investora nebo pojištěného (viz rubrika 22)

..................................................

- odstranění sutin (viz rubrika 16)

..................................................

- kráde vloupáním nebo loupeí

..................................................

- ....................................................

...............................................

- ....................................................

..................................................

B/ Pojištění odpovědnosti:
Limit plnění (pro jednu a všechny pojistné události) – viz rubrika 20

.................................................

PŘÍPADNÉ POADAVKY K VYSTAVENÍ POJISTNÉ SMLOUVY:

24. Přejete si platit pojistné ve splátkách?  NE

25. Má být pojistné vinkulováno?  NE

ANO 

ANO  (uveďte v čí prospěch)

26. Další poadavky:

PŘÍLOHY K DOTAZNÍKU:

Shora uvedené skutečnosti se povaují za odpovědi na písemné dotazy pojišťovny ve smyslu zákonných ustanovení a pojistných podmínek. Prohlašujeme
tímto, e údaje uvedené v tomto dotazníku jsou úplné a pravdivé a souhlasíme, aby tyto údaje byly pouity v pojistné smlouvě, pokud bude uzavřena. V
případě uzavření pojistné smlouvy je pojištěný povinen oznámit pojišťovně bez zbytečného odkladu všechny změny ve výše uvedených skutečnostech.
Pojišťovna se zavazuje nakládat s informacemi uvedenými v tomto dotazníku s jako přísně důvěrnými. Klient nemá námitek, aby kterýkoliv z těchto údajů byl
oznámen dalšímu soupojistiteli nebo zajistiteli.

Místo: ................................. Datum:...............................

Razítko a podpis oprávněné osoby:

