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                                                                                                             ZAŁĄCZNIK NR 7  

 

FORMULARZ CENOWY MAJĄTEK I ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA 

                OKRES UBEZPIECZENIA OD 01.01.2013 DO 31.12.2014 ROKU 

 

Przedmiot ubezpieczenia Suma 

ubezpieczenia 

Cena za 

ryzyko 

Ubezpieczenie mienia od wszystkich szkód materialnych nazwanych i nienazwanych    
/all risk/ 

Budynki i budowle własne według wartości 

odtworzeniowej (wg wyceny 1.000 zł/m2) 

1.000.000,00 zł  

Budynki dzierżawione (stacja paliw przy ul 

Armii Krajowej w Skierniewicach) – nakłady 

inwestycyjne według wartości odtworzeniowej 

(wg wyceny 1.700 zł/m2) 

250.000,00 zł  

Budowle (przystanki autobusowe na terenie 

miasta) według wartości księgowej brutto 

79.998,00 zł  

Maszyny, urządzenia, wyposażenie (w tym 

sprzęt elektroniczny powyżej 5 lat- SU50%) 

według wartości księgowej brutto 

252.443,00 zł  

Urządzenia (dystrybutory) wraz z 

oprzyrządowaniem według wartości księgowej 

brutto 

103.333,00 zł  

Mienie i wyposażenie niskocenne według cen 

zakupu 

30.000,00 zł  

Środki obrotowe własne i powierzone (paliwo, 

opony, części zamienne i inne) według cen 

zakupu  

350.000,00 zł  

Gotówka i bilety w kasie i lokalu, stacji paliw 

według wartości nominalnej 

50.000,00 zł  

Mienie pracownicze (75 osób x 500 zł) według 

wartości rzeczywistej 

37.500 zł  

Limity na ryzyko ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku z 
rozszerzeniem o dewastację  i  wandalizm, ubezpieczenie na pierwsze ryzyko 

Maszyny, urządzenia, wyposażenie oraz sprzęt 

elektroniczny powyżej 5 lat  

100.000,00 zł  

Mienie i wyposażenie niskocenne 20.000,00 zł  
Środki obrotowe własne i powierzone 50.000,00 zł  
Gotówka w kasie od kradzieży 50.000,00 zł         
Gotówka i bilety od rabunku w lokalu ( w tym 

od rabunku ze stacji paliw) 

50.000,00 zł         

Gotówka i bilety od rabunku w transporcie 50.000,00 zł         
Kradzież zwykła 10..000 zł  

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk /all risk/ 

Stacjonarny sprzęt elektroniczny 11.633,00zł  
Sprzęt elektroniczny przenośny (laptopy) 7.500,00 zł   

Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia i uszkodzeń                       
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Zewnętrzne i wewnętrzne: szyby, plexy, reklamy  
świetlne we wszystkich lokalizacjach oraz  na 
przystankach autobusowych    
              

20.000,00zł  

Odpowiedzialność Cywilna z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej  

OC deliktowo - kontraktowa  z tytułu prowadzenia 
działalności gospodarczej, posiadania 
nieruchomości, posiadania i użytkowania mienia, 
maszyn, urządzeń i pojazdów samobieżnych oraz  
instalacji wszelkiego typu. 

SG  - 300.000,00zł 

na jedno i wszystkie 
zdarzenia 

 

Odpowiedzialność cywilna pracodawcy za wypadki 
przy pracy 

SG  - 300.000,00zł 

na jedno i wszystkie 
zdarzenia 

 

Odpowiedzialność cywilna za produkt/usługę 
(sprzedaż paliwa, olejów i innych akcesoriów 
samochodowych) 

SG  - 300.000,00zł 

na jedno i wszystkie 
zdarzenia 

 

Odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe z 
tytułu wadliwego wykonania robót i usług /szkody 
powstałe po przekazaniu odbiorcy przedmiotu 
naprawy lub wykonanej usługi 

SG  - 300.000,00zł 

na jedno i wszystkie 
zdarzenia 

 

Odpowiedzialność cywilna za szkody w mieniu 
przekazanym w celu wykonania obróbki, naprawy 
lub innych podobnych czynności, w tym montażu i 
wykonawstwa instalacji gazowych w pojazdach 
mechanicznych 

 

SG  - 300.000,00zł 

na jedno i wszystkie 
zdarzenia 

 

Odpowiedzialność cywilna za szkody środowiskowe 
SG 300.000,00zł na 

jedno i wszystkie 
zdarzenia 

 

ŁĄCZNIE  

 

 

......................................., dnia............................ 
    (miejscowość)                                                                           

 

                                                                                                             ……………………………………………… 

                                                                                                                                                                                                               
Podpis osoby (osób) upoważnionej 

do występowania w imieniu Wykonawcy 

(Pożądany czytelny podpis albo podpis 

i pieczątka z imieniem i nazwiskiem) 
 

 


