
Agent numer Kod ryzyka 443

Numer wniosku

Ubezpieczenie: Nowe

Wznowione – Nr poprzedniej polisy

Dane Ubezpieczającego/Ubezpieczonego

Nazwa gminy

Ulica, numer domu, lokalu

Kod pocztowy Miejscowość

NIP

Dane ubezpieczonych Sołtysów
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Wniosek ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej Sołtysów

Lp. Nazwisko i imię Adres zamieszkania PESEL Nazwa sołectwa
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Okres ubezpieczenia (d-m-r) * do .
*Okres ubezpieczenia może się rozpocząć najwcześniej następnego dnia po dniu, w którym Ubezpieczający podpisał wniosek.

Wariant ubezpieczenia:
Wybrano Wariant*: Wariant I ze stawką 120 zł. od jednego ubezpieczonego Sołtysa Tak Nie

Wariant II ze stawką 95 zł. od jednego ubezpieczonego Sołtysa Tak Nie

Wariant III ze stawką 80 zł. od jednego ubezpieczonego Sołtysa Tak Nie
*Ubezpieczający może wybrać tylko jeden wspólny Wariant ubezpieczenia dla wszystkich Sołtysów. Limity i warunki ubezpieczenia podane są poniżej.

Składka do zapłaty**: zł.
** składkę do zapłaty obliczamy mnożąc liczbę ubezpieczonych Sołtysów przez stawkę przypisaną do wybranego powyżej Wariantu.
Składkę należy wpłacić w terminie i na konto wskazane w Polisie Ubezpieczeniowej, którą Państwo otrzymają z TU Allianz Polska S.A.

Warunki ubezpieczenia

Zakres ubezpieczenia:
1.Odpowiedzialność cywilna Sołtysa z tytułu czynów niedozwolonych w związku z posiadaniem mienia, za szkody osobowe i rzeczowe oraz ich bezpośrednie następstwa.
2.Odpowiedzialność cywilna za utraty lub rabunek wartości pieniężnych posiadanych z tytułu:

a) zbierania podatków i opłat lokalnych
b) pełnienia funkcji sołtysa określonej w statucie sołectwa
c) pilotowaniem czynów społecznych na terenie sołectwa
d) zbierania składek na ubezpieczenia obowiązkowe z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego

Wariant I – podane limity dotyczą ubezpieczenia jednego sołtysa
Suma gwarancyjna: 100.000 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Podlimit: 30.000 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia z tytułu utraty lub rabunku wartości pieniężnych dotyczy pkt. 2 a) i 2 b) Zakresu ubezpieczenia
30.000 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia z tytułu utraty lub rabunku wartości pieniężnych pod warunkiem, że znajdują się one w lokalu
sołtysa – dotyczy pkt. 2 c) Zakresu ubezpieczenia

Franszyza redukcyjna: 500 zł. w każdym zdarzeniu szkodowym powodującym szkodę rzeczową
500 zł. w związku z rabunkiem lub utratą wartości pieniężnych

Stawka: 120 zł. za ubezpieczenie jednego Sołtysa



§ 1.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Szczególnych warunkach ubezpieczenia mają
zastosowanie Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zatwierdzone Uchwałą
Zarządu TU Allianz Polska S.A. 82/2003 z dnia 19 grudnia 2003r.

§ 2.
Ochroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność cywilna Sołtysa za którego opłacono
składkę ubezpieczeniową i powiadomiono TU Allianz Polska S.A. o nazwie Sołectwa, w którym
sprawuje on swoje funkcje.

§ 3.
1. Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego z tytułu czynów niedo-

zwolonych w związku z posiadaniem mienia, za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone oso-
bom trzecim.

2. Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego z tytułu utraty wartości
pieniężnych przechowywanych w lokalu będącym biurem Ubezpieczonego w związku ze zbie-
raniem podatków w ramach zadań zleconych, w przypadkach określonych przez statut sołec-
twa lub pilotowaniem czynów społecznych na terenie sołectwa. Za biuro uważa się również
mieszkanie Ubezpieczonego lub odrębne wydzielone pomieszczenie posiadające odpowiednie
zabezpieczenia.

3. Zakład Ubezpieczeń odpowiada za utratę wartości pieniężnych przechowywanych przez
Ubezpieczonego w związku z pełnioną przez niego funkcją Sołtysa pod warunkiem, że wartości
pieniężne znajdują się wewnątrz zamkniętego lokalu spełniającego łącznie następujące warunki:
a) wszystkie otwory w ścianach, stropach podłogach są zabezpieczone w taki sposób, aby nie-

możliwe było ich pokonanie bez dokonania włamania,
b) wszystkie drzwi zewnętrzne i okna są w należytym stanie technicznym oraz tak skonstruowa-

ne i osadzone, że ich wyłamanie lub wyważenie nie jest możliwe bez użycia siły lub narzędzi,
c) stan techniczny drzwi i okien zapewnia trwałe zamocowani zamków, które są osadzone tak,

aby nie było możliwości ich wypchnięcia bez wyłamania,
d) oszklone drzwi zewnętrzne są zaopatrzone w zamki, których nie można otworzyć bez klucza

przez otwór wybity w szybie,
e) drzwi dwuskrzydłowe uznaje się za zabezpieczone wtedy, gdy skrzydło nieotwieralne opa-

trzone jest specjalnymi ryglami zasuwanymi z dołu i z góry uniemożliwiającymi ich otwarcie,
f) klucze do zamków lub kłódek są w wyłącznym posiadaniu Sołtysa lub osób uprawnionych

do ich przechowywania.
g) drzwi zewnętrzne prowadzące do lokalu zamykane są na dwa różne zamki wielozastawkowe

lub jeden posiadający atest Instytutu Mechaniki Precyzyjnej.
4. Ubezpieczenie określone w ust 1 nie obejmuje w szczególności odpowiedzialności Sołtysa

z tytułu:
a) prowadzenia przedsiębiorstwa na własny lub cudzy rachunek, wykonywania rzemiosła lub

zawodu, pełnienia służby lub wykonywania czynności urzędowych z tym związanych,
b) pełnienia funkcji w zrzeszeniach oraz związkach wszelkiego rodzaju, poza przypadkiem okre-

ślonym w ust 2,
c) uczestnictwa w polowaniu.

5. Wartości pieniężne znajdujące się w lokalu muszą być przechowywane w zamkniętym jedno-
płaszczowym metalowym pojemniku z co najmniej jednym zamkiem. Pojemnik powinien być
przymocowany do dna szafy w której się znajduje.

6. Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za rabunek wartości
pieniężnych posiadanych w związku z czynnościami określonymi w ust 2.

7. Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za utratę wartości pie-
niężnych w czasie transportu w wyniku rabunku.

8. Transport wartości pieniężnych powyżej 15.000 zł. musi być wykonywany przez
Ubezpieczonego w towarzystwie pełnoletniej osoby, posiadającej pełną zdolność do czynności
prawnych. W przeciwnym wypadku TU Allianz Polska S.A. odmówi wypłaty odszkodowania.
TU Allianz Polska S.A. odmówi wypłaty odszkodowania również w przypadku, gdy którakolwiek
z osób transportujących wartości pieniężne będzie pod wpływem alkoholu, narkotyków lub
innych środków psychotropowych.

9. Przez rabunek rozumie się zdarzenie powodujące utratę wartości pieniężnych, które powstało
w wyniku:
a) przemocy na osobie Ubezpieczonego, która doprowadziła do stanu nieprzytomności lub bez-

bronności,
b) wykorzystania przez sprawcę powstania nagłego stanu fizycznego lub psychicznego

Ubezpieczonego, spowodowanego wypadkiem lub inna przyczyną, lecz bez związku z uży-
ciem alkoholu, narkotyków, nadużyciem leków itp., które to uniemożliwiają stawianie sku-
tecznego oporu.

10. Ubezpieczający zobowiązany jest do niezwłocznego przekazywania wartości pieniężnych
do właściwych organów administracji publicznej lub samorządu terytorialnego.

11. Wartości pieniężne, których wielkość przekracza 30.000 zł. nie mogą być przechowywane
przez Sołtysa przez okres dłuższy niż 3 dni robocze.

§ 4.
Poza wyłączeniami określonymi w ogólnych warunkach ubezpieczenia ochrona ubezpieczeniowa
nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej z tytułu:
1) szkód związanych z faktem wynajmu budynków (pomieszczeń, w tym także pokoju gościnne-

go) osobom trzecim,
2) szkód wyrządzonych przez Ubezpieczonego pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych

środków psychotropowych,
3) szkód związanych z hodowlą zwierząt dla celów zarobkowych, hodowlą drobiu, bydła, trzody

chlewnej również na własne potrzeby, a także posiadaniem dzikich zwierząt;
4) szkód związanych z prawem łowieckim,
5) szkód podlegających ubezpieczeniom obowiązkowym,
6) szkód związanych z posiadaniem, kierowaniem, używaniem, uruchamianiem pojazdów

mechanicznych, statków powietrznych i wodnych,
7) szkód wynikłych z zanieczyszczenia lub skażenia powietrza, wody lub gruntu jak również spo-

wodowane stałymi emisjami (hałas, zapach, wstrząsy itp.);
8) szkód polegających na utracie lub uszkodzeniu zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych,

dzieł sztuki, kart płatniczych lub bankomatowych, kamieni lub metali szlachetnych itp.,
9) kar umownych, grzywien sądowych i administracyjnych oraz innych kar o charakterze pienięż-

nym.

*Uwaga:
Jeżeli Ubezpieczający wykaże szkodowość ubezpieczenie może zostać zawarte jedynie za zgodą
Centrali TU Allianz Polska S.A.

Podpis i pieczęć przedstawiciela
T.U. Allianz Polska S.A.

Podpis UbezpieczonegoMiejscowość i data

Szczególne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej sołtysa

Odpowiedzialność TU Allianz Polska S.A. rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku, pod warunkiem terminowego opłacenia składki, w przeciw-
nym wypadku odpowiedzialność rozpoczyna się następnego dnia po zapłaceniu składki albo raty składki.

Oświadczenie Ubezpieczającego:
Ubezpieczający potwierdza że:
1. Powyższe informacje są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym
2. Otrzymał kopię niniejszego wniosku
3. Otrzymał:

a) Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej TU Allianz Polska S.A. zatwierdzone Uchwałą
Zarządu z dnia 19.12.2003 nr 82/2003 Rozporządzeniem Ministra FinansówPonadto wyrażam zgodą na przetwarzanie moich danych osobowych przez
TU Allianz Polska S. A., TU Allianz Życie S. A., PTE Allianz Polska S.A. (siedziba Spółek: 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 17) oraz podmioty, których akcjo-
nariuszami są lub będą Spółki, w celach marketingowych i akwizycyjnych oraz w celu planowania działalności ubezpieczeniowej.*

* w przypadku braku zgody pkt 4 należy skreślić
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Wariant II – podane limity dotyczą ubezpieczenia jednego sołtysa
Suma gwarancyjna: 50.000 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Podlimit: 20.000 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia z tytułu utraty lub rabunku wartości pieniężnych – dotyczy pkt. 2 a) i 2 b) Zakresu ubezpieczenia
20.000 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia z tytułu utraty lub rabunku wartości pieniężnych pod warunkiem, że znajdują się one w lokalu
sołtysa – dotyczy pkt. 2 c) Zakresu ubezpieczenia

Franszyza redukcyjna: 500 zł. w każdym zdarzeniu szkodowym powodującym szkodę rzeczową
500 zł. w związku z rabunkiem lub utratą wartości pieniężnych

Stawka: 95 zł. za ubezpieczenie jednego Sołtysa

Wariant III – podane limity dotyczą ubezpieczenia jednego sołtysa
Suma gwarancyjna: 50.000 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Podlimit: 15.000 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia z tytułu utraty lub rabunku wartości pieniężnych – dotyczy pkt. 2 a) i 2 b) Zakresu ubezpieczenia
15.000 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia z tytułu utraty lub rabunku wartości pieniężnych pod warunkiem, że znajdują się one w lokalu
sołtysa – dotyczy pkt. 2 c) Zakresu ubezpieczenia

Franszyza redukcyjna: 500 zł. w każdym zdarzeniu szkodowym powodującym szkodę rzeczową
500 zł. w związku z rabunkiem lub utratą wartości pieniężnych

Stawka: 80 zł. za ubezpieczenie jednego Sołtysa

Integralna częścią warunków ubezpieczenia są:
1. Ogólne warunki ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej zatwierdzone Uchwałą Zarządu TU Allianz Polska S.A. Nr 82/ 2003
2. Szczególne warunki ubezpieczenia sołtysa


