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Załącznik do Zamówienia z dnia ………………………….r. 

 

 

Najemca oświadcza, że:  

 

 ☐Wariant 1 (*)  

Najemca oświadcza, iż w ramach prowadzonej działalności gospodarczej posiada ochronę ubezpieczeniową wynajmowanego mienia 

w ramach ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej (OC) obejmującą ochronę odszkodowawczą za okres wynajmu maszyn w ramach 

odrębnej sumy ubezpieczenia bez udziału własnego i w pełnym zakresie odpowiedzialności cywilnej Najemcy. Odpowiedzialność 

ubezpieczyciela, w ramach umowy ubezpieczenia, obejmuje szkody w rzeczach ruchomych osób trzecich, z których Najemca korzysta na 

podstawie umowy najmu, dzierżawy użyczenia lub innego podobnego stosunku prawnego. 

 

Jednocześnie Najemca niniejszym upoważnia Wynajmującego do dokonywania przed Ubezpieczycielem wszelkich czynności związanych z 

likwidacją szkody i odbiorem kwoty odszkodowania. 

 

Ubezpieczyciel: …………………………………………………. 

 

Nr polisy: …………………………………………………. 

 

Najemca zobowiązuje się do pokrycia szkody nieobjętej polisą ubezpieczenia.     

 

 

   _____________________________ 

             Pieczątka podpis 

 

 

 

 ☐Wariant 2 (*)  

Najemca oświadcza, iż nie posiada ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej (OC) maszyn, z których korzysta na podstawie umowy najmu, 

dzierżawy lub podobnej w związku, z czym zobowiązuje się do uiszczenia dodatkowej, odrębnie poza należnością z tytułu opłaty za wynajem, 

opłaty tytułem ochrony odszkodowawczej w wysokości 6% stawki wynajmu płatnej za każdy miesiąc korzystania z maszyny. 

Wynajmujący jednocześnie oświadcza, iż Najemca wolny jest w stosunku do Wynajmującego od wszelkich zobowiązań za szkody powstałe w 

wynajmowanej maszynie oraz skutki z wyłączeniem szkód i skutków powstałych w wyniku działania Najemcy z winy umyślnej oraz 

polegających na: przywłaszczeniu mienia, kradzieży, braku uprawnień, lub czynu przestępczego w postaci zbrodni lub występku zagrożonych 

karami z kodeksu karnego lub działania osób trzecich za które nie ponosi odpowiedzialności.  Wyłączone są z ochrony odszkodowawczej 

szkody powstałe w wynajmowanej maszynie poniżej 2.000 PLN, które najemca zobowiązuje się pokryć na własny koszt na podstawie 

kosztorysu naprawy sporządzonego przez Wynajmującego         

 

 

_____________________________ 

               Pieczątka podpis 

   

 

 

  (*) zakreślić właściwy wariant.  
 


