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Informacja dla wnioskodawcy:  

Niniejszy wniosek o zawarcie ubezpieczenia K&R przeznaczony jest wyłącznie dla spółek spoza: 

 branży paliwowej i naftowej  

 branży wydobywczej 

 mediów 

 organizacji rządowych 

 branży zbrojeniowej i obronnej  

 organizacji pozarządowych 
 

Jeżeli Państwa spółki są z powyższych branż, to nie możecie Państwo zawrzeć ubezpieczenia K&R na podstawie niniejszego wniosku. W takim przypadku 
uprzejmie prosimy o kontakt z AIG Europe Limited Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce, skąd otrzymacie Państwo odpowiedni 
wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia K&R.  

 

Najczęściej zadawane pytania  (FAQ) 

Czy w spółce są pracownicy, którzy podróżują lub są wysyłani do pracy zagranicą?  
Podróże służbowe są z natury ryzykowne, ponieważ pracownicy znajdują się w nowych i nieznanych im warunkach. Mogą nie być świadomi charakteru lub 

poziomu zagrożenia i niebezpieczeństwa w poszczególnych krajach, mogą nie znać języka, w którym porozumiewają się lokalni mieszkańcy, jak również nie 

wiedzieć, których okolic czy obszarów należy unikać.  

Czy spółka prowadzi działalność lub zatrudnia lokalnych pracowników w częściach świata uznawanych za Kraje wysokiego i bardzo 
wysokiegoryzyka?  
W wielu częściach świata największym zagrożeniem mogą być lokalni mieszkańcy. Organizacje mają obowiązek opieki w stosunku do wszystkich 

pracowników, a nie tylko tych podróżujących służbowo  czy pracujących zagranicą . 

Czy rodzaj działalności spółki sprawia, że jest ona bardziej narażona na ryzyko wymuszenia? 
Widoczność czy postrzeganie marki może powodować większą podatność na ryzyko wymuszenia ze względów finansowych czy społecznych.  

Czy tylko bardzo zamożni ludziesą narażeni na takie ryzyko?  
Nie. W zależności od tego, gdzie ludzie żyją czy podróżują, ryzyko porwania nadal jest realne bez względu na to czy ktoś jest zamożny czy nie. Dodatkowo 

pojęcie bogactwa jest względne.  

Czy jesteście Państwo świadomi własnego ryzyka, swojej najbliższej i dalszej rodziny?  
Chociaż możliwe jest zapewnienie bezpieczeństwa dla osób bardzo zamożnych i członków ich najbliższej rodziny, może wystąpić również ryzyko dla 

członków dalszej rodziny, pracowników i innych osób związanych z potencjalnym ubezpieczonym.  

Czy jesteście Państwo świadomi, iż incydenty mogą wystąpić na całym świecie, a nie tylko w krajach uznawanych za Kraje wysokiego i 
bardzo wysokiego ryzyka?  
Podczas gdy w pierwszej piątce krajów, gdzie najczęściej występuje ryzyko porwania dla okupu są Nigeria, Meksyk, Pakistan, Jemen czy Syria (stan na lipiec 

2013), konsultanci NYA International współpracujący z AIG świadczyli usługi związane z niniejszym ryzykiem w ciągu ostatniego roku w Wielkiej Brytanii, 

Francji, Niemczech, Nowej Zelandii i USA. 
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Dane wnioskodawcy 

Nazwa wnioskodawcy:                    
Adres wnioskodawcy:                      
   

Ubezpieczyciel, warunki, inne postanowienia 

Warunki 
ubezpieczenia: 

Ogólne Warunki Crisis Solution – Ubezpieczenie Firmy od Uprowadzenia i Okupu/Wymuszenia   wprowadzone dnia 16. czerwca 2014  
/Ubezpieczenie K&R/ 

 

Ubezpieczyciel: AIG Europe Limited, zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem: 01486260, siedziba główna: The AIG Building, 58 Fenchurch St, 
Londyn EC3M 4AB, Wielka Brytania prowadząca działalność ubezpieczeniową na terytorium Polski poprzez oddział: AIG Europe 
Limited Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (00-102) przy ul. Marszałkowskiej 111, 
wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000436014, posiadający NIP 107-00-23-828. 

 

Wnioskowany okres ubezpieczenia:  / /              -  / /  

 (jednak nie wcześniej niż od dnia następnego po dniu otrzymania niniejszego 
wniosku przez Ubezpieczyciela i nie później niż 30 dni po dniu podpisania 
niniejszego wniosku przez Ubezpieczającego) 

 

Ważność kwotacji: 30 dni od podpisania niniejszego wniosku przez Ubezpieczającego. 

 

  

Pytania 

1. Czy przychody roczne Wnioskodawcy są wyższe niż 500 milionów PLN?  

 

TAK  NIE  

2. Czy łączna liczba pracowników Wnioskodawcy przewyższa 500 osób? 

 

TAK  NIE  

3. Czy wnioskodawca lub jego podmioty zależne są zaangażowane w branżę paliwową/naftową, wydobywczą, media,  
zbrojeniową i obronną lub są organizacjami rządowymi lub pozarządowymi? 
 

TAK  NIE  

4. Czy pracownicy Wnioskodawcy lub jego podmiotów zależnych mieszkają lub podróżują do Krajów bardzo wysokiego ryzyka 
(wymienionych powyżej)? 

 

TAK  NIE  

5. Czy wnioskodawca posiada jakąkolwiek wiedzę na temat wcześniejszych prób lub gróźb wymuszenia czy porwania w spółce 
lub jej podmiotach zależnych? 

 

TAK  NIE  

6. Czy wnioskodawca zatrudnia więcej niż 50 obcokrajowców? 

 

TAK  NIE  

7. Czy pracownicy wnioskodawcy podróżują łącznie więcej niż 600 dni w roku? 

 

TAK  NIE  

8. Czy wnioskodawca ma zawartą umowę ubezpieczenia K&R w AIG? 

 

TAK  NIE  

Jeżeli na którekolwiek z powyższych pytań 1 –8 odpowiedź brzmi ‘TAK’, to niniejszy wniosek nie ma zastosowania. W takim przypadku wymagana będzie 
indywidualna ocena ryzyka. Uprzejmie prosimy o kontakt z AIG Europe Limited Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce, skąd otrzymacie 
Państwo odpowiedni wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia K&R. 

 

 

  

 

Suma Ubezpieczenia 

prosimy zaznaczyć jedną opcję ( ) 

PLN 1.000.000 PLN 2.000.000 PLN 3.000.000 PLN 4.000.000 PLN 5.000.000 

 PLN 2.600  PLN 3.900  PLN 5.100  PLN 6.100  PLN 7.000 

 

PLN 6.000.000 PLN 7.000.000 PLN 8.000.000 PLN 9.000.000 PLN 10.000.000 

 PLN 7.900  PLN 8.700  PLN 9.400  PLN 10.000  PLN 10.500 

 

Kraje bardzo wysokiego ryzyka (w przypadku poniższych krajów wymagana jest indywidualna ocena ryzyka): 

Afganistan; Algieria (Region Sahel); Burkina Faso; Ekwador (część północno-wschodnia granicząca z Kolumbią i Peru); Irak; Kenia (przy granicy z 

Somalią); Libia; Mali; Mauretania; Meksyk (region północno-wschodni: Tamaulipas, północno-zachodni: Chihuahua, Durango, zachodni: Michoacán); 

Niger; Nigeria; Pakistan; Filipiny, Somalia, Syria, Wenezuela. 
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 Prosimy zaznaczyć to pole, jeżeli chcą Państwo rozszerzyć zakres ubezpieczenia o Kraje wysokiego ryzyka (w tym przypadku zostanie naliczona 

dodatkowa składka w wysokości 50% podstawowej składki).  
 

   

Pytania dodatkowe (w przypadku chęci rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o Kraje wysokiego ryzyka) 

9. Czy wnioskodawca ma więcej niż 10 pracowników mieszkających w Krajach Wysokiego Ryzyka?  

 

TAK  NIE  

10. Czy pracownicy wnioskodawcy podróżują do Krajów Wysokiego ryzyka więcej niż 200 dni w roku? 

 

TAK  NIE  

Jeżeli na którekolwiek z powyższych pytań 9-10 odpowiedź brzmi ‘’TAK’ to niniejszy wniosek nie ma zastosowania. W takim przypadku wymagana będzie 
indywidualna ocena ryzyka. Uprzejmie prosimy o kontakt z o kontakt z AIG Europe Limited Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce, skąd 
otrzymacie Państwo odpowiedni wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia K&R. 
 

Postanowienia ogólne 

Wypełnienie i podpisanie niniejszego wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia K&R nie zobowiązuje Ubezpieczyciela do zawarcia ubezpieczenia K&R ani 
żadnego innego ubezpieczenia. Ubezpieczyciel uprawniony jest do zawarcia umowy ubezpieczenia K&R na warunkach wynikających z niniejszego wniosku, 
odmowy zawarcia umowy ubezpieczenia K&R lub do zaproponowania zawarcia umowy ubezpieczenia K&R na warunkach odmiennych od wynikających z 
niniejszego wniosku. Niniejszy wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia K&R będzie jednak stanowił podstawę umowy ubezpieczenia K&R, o ile zostanie 
zawarta, i będzie do niej dołączony stając się jej częścią. Wszystkie podane na piśmie oświadczenia i materiały dostarczone Ubezpieczycielowi w związku z 
niniejszym wnioskiem o zawarcie umowy ubezpieczenia K&R stanowią jego integralną część.  

 

Wnioskodawca przyjmuje do wiadomości, iż zgodnie z przepisem art. 815 § 1 Kodeksu cywilnego ubezpieczający obowiązany jest podać do wiadomości 
ubezpieczyciela wszystkie znane sobie okoliczności, o które ubezpieczyciel zapytywał w formularzu oferty albo przed zawarciem umowy w innych pismach. 
Jeżeli ubezpieczający zawiera umowę przez przedstawiciela, obowiązek ten ciąży również na przedstawicielu i obejmuje ponadto okoliczności jemu znane. 

 

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za skutki okoliczności, które z naruszeniem powyższego postanowienia nie zostały podane do jego 
wiadomości. Jeżeli do naruszenia powyższego postanowienia doszło z winy umyślnej, w razie wątpliwości przyjmuje się, że wypadek przewidziany umową i 
jego następstwa są skutkiem okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. 

 

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez AIG Europe Limited Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce z 
siedzibą w Warszawie (00-102), przy ul. Marszałkowskiej 111, w celu i zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia. Ma 
Pani/Pan prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do zawarcia umowy 
ubezpieczenia. 

 

Niniejszy wniosek jest ważny do 31 grudnia 2014. 

 

Oświadczenia wnioskodawcy 

Niniejszym oświadczam, że: 

 

1. jestem upoważniony/upoważniona do wypełnienia niniejszego wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia K&R w imieniu wnioskodawcy; 

2. wszystkie informacje podane w niniejszym wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia K&R są prawdziwe i nie pominięto żadnych istotnych 
informacji. Jeżeli informacje podane w niniejszym wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia K&R ulegną zmianie pomiędzy datą złożenia 
wniosku a datą rozpoczęcia ochrony lub w trakcie trwania umowy ubezpieczenia K&R niezwłocznie powiadomię Ubezpieczyciela o tych 
zmianach.  

3. Ogólne warunki ubezpieczenia wskazane powyżej zostały mi doręczone przed złożeniem niniejszego wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia 
K&R. 
 

 

Podpis: _______________________________________________ 

                                

Stanowisko:   

Nazwa wnioskodawcy:   Data:   

 

 

Kraje wysokiego ryzyka: 

Angola; Burundi; Republika środkowoafrykańska, Czad, Kolumbia, Demokratyczna Republika Konga; Dżibuti, Egipt, Etiopia, Gwatemala, Gwinea Bissau; 

Haiti; Honduras; Kaszmir; Liban, Meksyk (pozostałe regiony); Panama; Rosja (Czeczenia); Senegal; Sudan; Tunezja; Turkmenistan; Jemen 

 


