Miejscowość, data
/Nazwa sporządzającego zestawienie, adres, telefon/

FORMULARZ ZGŁOSZENIA
NOWOPOWSTAŁEJ / DZIAŁAJĄCEJ / JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ LUB OBIEKTU DO UBEZPIECZENIA
w Ubezpieczeniu Odpowiedzialności Cywilnej (OC)
LP

OBIEKT/LOKAL

ADRES

Czy obiekt jest własnością
PTTK (TAK/NIE)

1

2

3

4

Czy obiekt jest
Czy obiekt jest
dzierżawiony/użyczany/najmow dzierżawiony/najmowany/użycz
any od PTTK innym podmiotom
any dla PTTK przez inne
(TAK/NIE)
podmioty (TAK/NIE)

5

6

1
2
3
itd.  kolejne obiekty  w poz. 4, 5, 6.....

RODZAJ OBIEKTU/LOKALU
CZY W OSTATNICH 3 LATACH SKŁADANO
(obiekty turystyczne określić wg
ROSZCZENIA / ZGŁASZANO SZKODY
(OC)
nazewnictwa ustawowego, inne wg zapisu
w inwentarzu lub umowie)

7

8

WIEK OBIEKTU

9

LICZBA MIEJSC
HOTELOWYCH
(jeśli posiada)

10

CZY W OBIEKCIE ZNAJDUJE
SIĘ BASEN, SAUNA
(wymienić jakie
lub podać "nie ma")

11

Komentarz do tabeli:
kol. 4  pomijamy status prawny gruntu (ale podajemy odrębnie status prawny gruntu, jeśli jest inny niż obiektu/obiektów na nim posadowionych).Jeśli jest to własność innej
jednostki/struktury PTTK, podać jej nazwę.
kol. 5  dot. obiektu będącego własnością PTTK, jeśli został oddany w dzierżawę, najem lub użyczony w innej formie  określić tę inną formę (odpowiedź: tak lub nie)
kol. 6  dot. obiektu, który PTTK dzierżawi, najmuje lub ma użyczony od innego podmiotu/jednostki (odpowiedź: tak lub nie), ew. określić formę posiadania
kol. 7  rodzaje obiektów turystycznych zostały określone w art. 36 ustawy o usługach turystycznych
kol. 8  zapytanie o roszczenia i zgłaszanie szkód z tytułu OC odnosi się do każdego wymienionego z osobna (w kol. 2 tabeli) obiektu (a nie ich jednostki nadrzędnej)
kol. 10  podajemy liczbę miejsc hotelowych, pomijamy kwestię miejsc gastronomicznych, chyba że jest to całkowicie samodzielny obiekt gastronomiczny, bez części
hotelowej. Jeśli hotel posiada wydzieloną część gastronomiczną, zaznaczyć to w kol. 7 (np.: hotel + restauracja + bar)
(Uwaga: wypełnioną tabelę można rozmieścić na dwóch stronach arkusza A4, tutaj podano ją  jako wzór  na jednej stronie ze względu na oszczędność miejsca)

