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WNIOSEK O UBEZPIECZENIE 

Leasingodawca/Pożyczkodawca/Wynajmujący akf leasing Polska S.A.   
Al. Armii Ludowej 26,  
00-609 Warszawa 

Leasingobiorca/Pożyczkobiorca/Najemca - Imię, 
nazwisko, nazwa firmy, adres, NIP, Regon 

 
 
 
 

Czy Leasingobiorca/Pożyczkobiorca/Najemca działa w jednej z wymienionych branż? Jeśli tak prosimy o 
zaznaczenie w której 

□TAK             □NIE 
 
□ materiały wybuchowe, towary palne,                                □ produkcja materiałów ze spienionych tworzyw sztucznych,  
□ fabryki materiałów pirotechnicznych,                               □ tartaki 
□ składowanie specjalne (materiały, ciecze, gazy łatwopalne i/lub wybuchowe),  
□ kopalnie,                                                                             □ wydobycie i przeróbka torfu,    
□ fabryki papy dachowej,                                                      □ rafinerie ropy naftowej, zakłady petrochemiczne, 
□ produkcja materiałów podstawowych dla tworzyw sztucznych, granulatów, proszków,             
□ produkcja i przetwarzanie tworzyw piankowych,              □ przetwarzanie odpadów tekstylnych,          
□ kołdry, pierzyny, materace,                                                □ warsztaty tapicersko-siodlarskie,          
□ fabryki waty lub watoliny,                                                  □ fabryki gumy piankowej,               
□ młyny zbożowe,                                                                  □ młyny produktów paszowych. 

Numer umowy leasingu/pożyczki/najmu 
 

___________________________ 

Przedmiot (nazwa, typ, model, numer seryjny, rok 
produkcji, nr rej.) 

___________________________ 

Zakres ubezpieczenia 
 
 
Indywidualna zgoda Ubezpieczyciela (Allianz) w 
przypadku gdy: 
- suma ubezpieczenia netto przedmiotu przekracza 
500 000 PLN – szkody wewnętrzne, 
- jednostkowa wartość netto umowy 
leasingu/pożyczki przekracza 5 000 000 PLN 

□ maszyny, urządzenia nie będące sprzętem 
elektronicznym - stawka 0,2% 
□ maszyny, urządzenia budowlane, wózki widłowe  
-  stawka 0,45% 
□ sprzęt elektroniczny stacjonarny - stawka 0,25%  
□ sprzęt elektroniczny przenośny - stawka 0,7% 
 
□ maszyny rolnicze, leśne samojezdne - stawka AC – 
1,06%, OCK – 150 zł, NNW – 35 zł (użytkowanie we 
własnym gospodarstwie rolnym oraz świadczenie 
usług), ubezpieczyciel: Concordia Polska TUW 
 

□  maszyny rolnicze, leśne samojezdne - stawka AC -
0,88%, OCK – 100 zł, NNW – 35 zł (użytkowanie tylko 
we własnym gospodarstwie rolnym), ubezpieczyciel: 
Concordia Polska TUW 
□ maszyny rolnicze, leśne pozostałe - stawka 0,39% 
□ wyposażenie biurowe - stawka 0,12% 

Miejsce użytkowania przedmiotu (adres) __________________ 
Wartość przedmiotu umowy 
□ netto (bez podatku VAT) 
□ brutto (z podatkiem VAT) 

____________ PLN/EUR netto 

Okres ubezpieczenia (data podpisania protokołu 
odbioru, data uruchomienia umowy pożyczki) 

_____ miesięcy 

 
 
 

______________________________________ 
                                               data i podpis Leasingobiorcy/Pożyczkobiorcy/Najemcy 


