OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE OC
Z TYTUŁU POSIADANIA
GOSPODARSTWA ROLNEGO

Imię i nazwisko

Telefon

Okres ubezpieczenia

Kod pocztowy

Miejscowość
Ulica
Nr domu
UWAGI

Odpowiedzialność Cywilna z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego

Liczba lat bezszkodowego
przebiegu ubezpieczenia

Zwyżka za szkodowość w ciągu
ostatnich 5-ciu la

TAK / NIE

Liczba hektarów

UBEZPIECZONY BUDYNEK I
Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica

Dobry stan techniczny

Numer domu

Numer mieszkania

Rok budowy

Rok remontu (ostatnie 20 lat

Rodzaj budynku
budynki mieszkalne, budynki gospodarcze, kurniki, stodoły i spichlerze, szklarnie, domy letniskowe do 30 m2
Liczba kondygnacji

Długość (metr)

Szerokość (metr)

Budynek
nie użytkowany / użytkowany

Palny / Niepalny
Klasa palności
Klasa I - budynki i budowle, w których elementy budowlane wykonane są z materiałów niepalnych takich jak pustak, cegła, kamień, marmur,
żelbeton lub stal z wyjątkiem konstrukcji dachu, która może być wykonana z drewna pod warunkiem, że powierzchnia dachu jest pokryta
materiałem niepalnym; ściany nienośne oraz zewnętrzne wykonane z materiałów niepalnych. Przez elementy budowlane rozumie się główną
konstrukcję nośną (tj. ściany, słupy, podciągi i ramy), stropy, ścianki działowe i osłonowe oraz dachy, stropodachy i konstrukcję nośną
dachu.
klasa II - pozostałe budynki i budowle wykonane w całości lub w części z drewna, tworzyw sztucznych lub metalu

UBEZPIECZONY BUDYNEK II
Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica

Dobry stan techniczny

Numer domu

Numer mieszkania

Rok budowy

Rok remontu (ostatnie 20 lat

Rodzaj budynku
budynki mieszkalne, budynki gospodarcze, kurniki, stodoły i spichlerze, szklarnie, domy letniskowe do 30 m2
Liczba kondygnacji

Palny / Niepalny

Długość (metr)

Szerokość (metr)

Budynek
nie użytkowany / użytkowany

UBEZPIECZONY BUDYNEK III
Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica

Dobry stan techniczny

Numer domu

Numer mieszkania

Rok budowy

Rok remontu (ostatnie 20 lat

Rodzaj budynku
budynki mieszkalne, budynki gospodarcze, kurniki, stodoły i spichlerze, szklarnie, domy letniskowe do 30 m2
Budynek
nie użytkowany / użytkowany

Długość (metr)

Szerokość (metr)

Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica

Dobry stan techniczny

Numer domu

Numer mieszkania

Rok budowy

Rok remontu (ostatnie 20 lat

Liczba kondygnacji

Palny / Niepalny
UBEZPIECZONY BUDYNEK IV

Rodzaj budynku
budynki mieszkalne, budynki gospodarcze, kurniki, stodoły i spichlerze, szklarnie, domy letniskowe do 30 m2
Liczba kondygnacji

Długość (metr)

Szerokość (metr)

Budynek
nie użytkowany / użytkowany

Palny / Niepalny

DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE MIENIA OD POZARU I INNYCH ZDARZEN LOSOWYCH

Budynki I klasa palności

Rodzaj mienia

Budynki II klasa palności

uwagi

Stałe elementy w budynku mieszkalnym
Ruchomości domowe
Sprzęt rolniczy (z wyłączeniem kombajnów i
pojazdów samobieżnych)
Materiały, zapasy i ziemiopłody (z wyłączeniem
słomy i siana)
Słoma i siano przechowywane w budynkach
Zwierzęta gospodarskie (w tym konie)
Budowle

DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIEZY Z WŁAMANIEM I RABUNKU ORAZ DEWASTACJI

Wartość mienia

Rodzaj mienia

uwagi

Stałe elementy
Ruchomości domowe
Sprzęt rolniczy (z wyłączeniem kombajnów i
pojazdów samobieżnych)
Materiały, zapasy i ziemiopłody

Szkodowość (ostatnie 5 lat)

Data

Rodzaj ubezpieczenia/Przyczyna
szkody

Ubezpieczyciel

Odszkodowanie

