DOTAZNÍK
PRE POISTENIE STROJOV A STROJOVÝCH ZARIADENÍ
1.
3.

1.

Obchodné meno a sídlo
poisteného

2.

Sídlo/adresa závodu

4.

Druh podnikania
Meno hlavného inžiniera
alebo manažéra závodu
Najbližšia železničná stanica
/letisko

2.

Bol niektorý zo strojov
predtým poistený v inej
poisťovni?

Uveďte dátum začiatku
poistenia
3.

Želáte si poistiť základy
stroja?

 ٱáno

 ٱnie

Ak áno, ktoré položky zo špecifikácie poisťovaných položiek a ktorá poisťovňa

Dátum:

Čas:

 ٱáno

 ٱnie

ak áno, uveďte príslušné položky v špecifikácii poisťovaných položiek

4.

5.

Zahŕňa špecifikácia všetky
stroje s krytím v rámci
poistnej zmluvy na stroje?

Želáte si krytie vrátane
ďalších nákladov (pre prípad
straty) na:

 ٱáno

 ٱnie

Ak nie, predstavuje poisťovaný stroj
všetky stroje, aké možno pokryť v rámci
jednej časti závodu?

 ٱáno

 ٱnie

rýchla doprava, nadčas, nočná práca,
práca počas sviatkov?

 ٱáno

 ٱnie

letecká doprava?

 ٱáno

 ٱnie

Limit odškodnenia pre leteckú dopravu:
6.

Uveďte podrobnosti ku
každému špeciálnemu
rozšíreniu krytia:

Týmto vyhlasujeme, že údaje, ktoré sme uviedli v tomto dotazníku k poistnej zmluve, sú podľa našich najlepších
vedomostí a presvedčenia úplné a pravdivé a súhlasíme s tým, aby bol tento dotazník použitý ako základ poistnej
zmluvy.
Poistiteľ sa zaväzuje, že s týmito údajmi bude zaobchádzať ako s prísne dôvernými.
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dňa

V

podpis

ŠPECIFIKÁCIA POISŤOVANÝCH POLOŽIEK - STROJOV A STROJOVÝCH ZARIADENÍ
Položka č.

Popis položky

Uvádzajte plný a presný popis všetkých
strojov vrátane mena výrobcu, typu, výkonu,
kapacity, počtu obrátok, zaťaženia, váhy,
napätia, ampérov, cyklov, paliva, tlaku,
teploty a pod.

Rok
výroby

Poznámky

Hodnota k náhrade

Označte podrobnosti u každého
poisťovaného dielca stroja, ktorý vykazoval
lom alebo poruchu za posledné tri roky
a ktorý vykazuje znaky opravy alebo je
vystavený zvláštnemu riziku

Uveďte bežné náklady za
výmenu stroja novým
rovnakého druhu
a kapacity (vrátane
olejovej náplne v prípade
transformátorov
a spínačov) plus náklady
na dopravu, colné
poplatky, náklady na
montáž a tiež hodnotu
základov, pokiaľ tieto sa
majú tiež poisťovať.
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Spolu
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