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WYKAZ TERMINÓW ODNOSZĄCY SIĘ DO CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH W
ZAKRESIE PRAC BUDOWLANYCH
- SŁOWNICTWO DOTYCZĄCE "TYPU" ■

■

■

Zasada :
słownictwo dotyczące czynności, które znajdują się na formularzach zgłoszenia ryzyka
odpowiada kryteriom zawartym w definicjach, wspólnych dla wszystkich ubezpieczycieli.
Słownictwo to oraz definicje odpowiadają pracom objętym ubezpieczeniem, zarówno jeśli
chodzi o ubezpieczenie dziesięcioletnie, jak i ubezpieczenie ogólne od odpowiedzialności
cywilnej.
Sposób czytania:
aby ułatwić odczytywanie definicji wzmiankowanych w słownictwie, zachowano termin
"wykonanie". Obejmuje on projekt, jego wykonanie, wliczając w to przygotowanie podłoża,
przeróbkę, naprawę, konserwację i utrzymanie.
Pojęcie robót dodatkowych i/lub uzupełniających:
słownictwo zawiera pojęcie "robót dodatkowych i/lub uzupełniających", jakie budowniczy
musi podjąć w ramach swojej działalności. Te roboty dodatkowe są wyszczególnione przy
słownictwie odnoszących się do poszczególnych czynności. Nie mogą one w żadnym razie
stanowić osobnego przedmiotu zamówienia na roboty budowlane. Jeśli zachodzi taki
przypadek, powinny one zostać zgłoszone jako osobna czynność.

CZYNNOŚCI

DEFINICJE

■ Przygotowanie i zagospodarowanie miejsca
1. Rozbiórka

2. Roboty ziemne
3. Uzdatnianie gleby
4. Drogi i inne sieci – Instalacje ‐
Kanalizacje – Drogi ‐ Chodniki –
Nawierzchnie brukowane –
Systemy nawadniające – Tereny
zielone
5. Montaż rusztowań ‐
Stemplowanie
6. Obróbka azbestu
7. Działania regenerujące (owady
odżywiające się drewnem ‐
grzyby)
8. Osuszanie ścian

Rozbiórka budynków środkami ręcznymi oraz mechanicznymi (z wyłączeniem materiałów wybuchowych).
Ta działalność obejmuje, w celu ochrony przyłączy oraz osób, następujące prace dodatkowe i pomocnicze:
- roboty murarskie,
- cynkowanie, pokrycia dachowe i uszczelnianie,
- drogi i inne sieci.

Wykonywanie, pod gołym niebem, wykopów oraz zabezpieczeń tymczasowych wykopów ziemi, jak również prac związanych z
obniżaniem poziomu wód gruntowych, niezbędnych do realizacji robót, czy też z nasypami, podmurowaniami z kamieni
niezwiązanych zaprawą oraz wypełnieniami, za wyjątkiem kamieniołomów, mających na celu bądź samodzielne wzniesienie
budynku, bądź umożliwienie jego realizacji. Ta działalność obejmuje również wiercenia i wykopy.
Obróbka, wzmocnienie i ulepszanie gleby na danym stanowisku mające na celu poprawę jej właściwości fizycznych i
mechanicznych. Ta działalność obejmuje układanie geowłókniny (za wyjątkiem geomembrany), wiercenia i wykopy.
Wykonywanie kanalizacji, przydomowych oczyszczalni ścieków, sieci podziemnych oraz dróg dla pieszych i pojazdów, słupów i
ogrodzeń.
Wykonywanie terenów zielonych, wliczając w to pomocnicze roboty murarskie.

Montaż na rzecz osób trzecich wszelkiego rodzaju stempli, rusztowań stałych, zawieszanych lub podnośników używanych do
budowy lub utrzymanie budynków, pomników i budowli, jak również montaż konstrukcji okolicznościowych.

Usuwanie azbestu, zawierających go materiałów oraz produktów, a także ich usunięcie bądź odizolowanie, w całym budynku
lub jego części.
Działania regenerujące, których przedmiotem jest drewno w budynku oraz działania zwalczające owady, których larwy żywią
się drewnem, termity i grzyby, w konstrukcji budynku oraz stolarce drewnianej, ale także w podłogach, fundamentach, murach,
ścianach działowych i stropach.
Zabezpieczanie ścian przeciwko wilgoci spowodowanej kapilarnością materiałów ściennych. Ta działalność obejmuje prace
przygotowawcze, właściwą obróbkę oraz prace dodatkowe i pomocnicze związane z wymianą powierzchni.
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CZYNNOŚCI
■ Konstrukcja i prace
budowlane
9. Fundamenty specjalne

10. Prace murarskie i beton
zbrojony, za wyjątkiem
betonu sprężonego In situ

11. Beton sprężony na miejscu

DEFINICJE

Wykonywanie systemów głębokich fundamentów, takich, jak pale, szyny, ściany szczelinowe, ściany oporowe, mury oporowe i
wszystkie inne techniki równoważne. Ta działalność obejmuje prace związane z obniżaniem poziomu wód gruntowych,
wiercenia i wykopy.

Wykonywanie prac murarskich z betonem zbrojonym, prefabrykowanym lub nie, z betonem sprężonym prefabrykowanym (za
wyjątkiem sprężonego na miejscu), z pustaków ceramicznych lub z betonu komórkowego, z kamieni naturalnych lub cegieł,
dotyczy to zarówno podbudowy jak i konstrukcji nośnej, wszelkimi technikami murarskimi, odlewaniem, murowaniem).
Ta działalność obejmuje prace:
- tynki na bazie spoiw hydraulicznych lub żywic syntetycznych,
- tynkowanie,
- układanie kostek, brukowanie,
- wylewanie płyty, wykonywanie wylewek,
- fundamenty inne niż pale, szyny, ściany szczelinowe, ściany oporowe, mury oporowe i wszystkie inne techniki równoważne.
A także następujące prace dodatkowe i uzupełniające:
- roboty ziemne i kanalizacja podziemna,
- dodatkowe uszczelnianie ścian podziemnych,
- układanie materiałów zapewniających izolację wewnętrzną,
- instalacja drewnianych lub metalowych wzmocnień niezbędnych do otwarcia okien lub drzwi oraz wzmocnienie fundamentu
- rozbiórki oraz drogi i inne sieci,
- montaż ościeżnic,
- montaż prostych elementów konstrukcyjnych, nie mających ani nacięć ani łączy i przytwierdzonych bezpośrednio do muru, za
wyjątkiem wszelkich elementów konstrukcyjnych prefabrykowanych przemysłowo,
- elementy wykonane z gipsu,
- układanie posadzki z płytek, płytek ceramicznych i nawierzchni z twardych materiałów mineralnych,
- uszczelnianie spoin.
Oraz następujące roboty związane z pracami zduńskimi:
- budowa, naprawa oraz utrzymanie palenisk i kominków (za wyjątkiem pieców i kominów przemysłowych),
- przewody kominowe i wentylacyjne do użytku domowego i indywidualnego,
- tynkowanie i przebudowa główki komina powyżej dachu,
- budowa kominów do użytku domowego i indywidualnego,
- powierzchnie z płytek i płyt ceramicznych.

12. Więźby i konstrukcje
drewniane

Zastosowanie betonu zbrojonego, sprężonego na placu budowy.
Wykonanie więźb, konstrukcji i szkieletów z drewna, za wyjątkiem ścian fasadowych.
Ta działalność obejmuje następujące prace dodatkowe lub uzupełniające:
- pokrycia dachowe, okładziny, różne ramy, jeśli są one zamocowane bezpośrednio do konstrukcji szkieletowej,
- wsporniki pokryć dachowych lub izolacji,
- sufity, sufity podwieszane, drewniane ściany działowe i inne materiały,
- podłogi i parkiety,
- izolacje termiczne i akustyczne połączone z konstrukcją szkieletową lub wiązaniem dachowym,
- zapobiegawcza i regeneracyjna obróbka drewna,
- wykonanie materiałów lub wszystkich elementów metalowych stosowanych przy wznoszeniu, wzmacnianiu lub stabilizowaniu
konstrukcji oraz schodów.

13. Więźby i konstrukcje
metalowe

Wykonanie więźb, konstrukcji i szkieletów z metalu, za wyjątkiem ścian fasadowych.
Ta działalność obejmuje następujące prace dodatkowe i pomocnicze:
- pokrycia dachowe, okładziny, różne ramy, jeśli są one wykonane z metalu i przymocowane bezpośrednio do konstrukcji
szkieletowej,
- wsporniki pokryć dachowych lub izolacji,
- obróbka i zabezpieczenie przed korozją,
- obróbka mająca na celu otrzymanie odporności ogniowej poprzez lakierowanie lub rozpylanie,
- prace przy podbudowie dla metalowych konstrukcji,
- izolacje termiczne i akustyczne połączone z konstrukcją szkieletową lub więźbą dachową.

■ Stan surowy zamknięty i
zadaszenia
14. Pokrycie dachu

15. Izolacja wodoszczelna dachu,
tarasu i wewnętrznej podłogi

16. Izolacja wodoszczelna i
impregnacja obudów studni,
zbiorników i basenów
17. Uszczelnianie, osłony
nieprzepuszczalne oraz
izolacja wodoodporna fasad
budynków

Wykonanie z wszelkich materiałów (oprócz konstrukcji tekstylnych), wliczając w to gonty bitumiczne, pokrycia, deskowanie,
okładziny.
Ta działalność obejmuje prace:
- elementy do obróbki blacharskiej i akcesoria z PCV
- położenie podstawy dachu (wliczając w to otwory w dachu), kolektorów słonecznych,
- wykonanie izolacji oraz położenie folii pod dachem,
- tynkowanie i przebudowa główki komina powyżej dachu,
- instalacja piorunochronu.
A także następujące prace dodatkowe lub uzupełniające:
- wykonanie obróbek blacharskich,
- wykonanie okładzin pionowych.
Wykonanie izolacji wodoszczelnej dachu, tarasu i wewnętrznej płyty podłogi poprzez położenie materiałów bitumicznych lub
syntetycznych na wspornikach poziomych lun nachylonych, wliczając w to umieszczenie wspornika izolacji.
Ta działalność obejmuje, w ewentualnych granicach związanych z postępowaniem, wykorzystanie materiałów izolacyjnych i
zawiera wszystkie prace przygotowujące zastosowanie lub zabezpieczające ochronę powłoki wodoszczelnej, jak również prace
uzupełniające, mające na celu uszczelnienie budynków.
Jak również wykonanie następujących prac:
- izolacja ścian podziemia,
- elementy do obróbki blacharskiej i akcesoria z PCV,
- konstrukcja dachu (wliczając w to otwory w dachu).
Wykonanie prac związanych z izolacją wodoszczelną i impregnacją obudowy budynku pod ciśnieniem hydrostatycznym,
zbiorników i basenów z betonu zbrojonego i betonu sprężonego.
Ta działalność obejmuje także prace przygotowawcze, jak prace związane z ochroną i regeneracją wszystkich spoin.

Wykonanie prac związanych z ochroną i naprawą fasad poprzez wykonanie powłoki uszczelniającej zbudowanej z polimerów
klasy I1, I2, I3 oraz systemów uszczelniających na bazie polimerów klasy I4'
Ta działalność obejmuje następujące prace:
- uszczelnianie podłóg budynku, kiedy większość budowli jest otwarta,
- uszczelnianie spoin w konstrukcji w celu zabezpieczenia przed przenikaniem wody i powietrza,
- izolacja termiczna z zewnątrz.

DZIAŁALNOŚĆ

18. Stolarka zewnętrzna

19. Okładziny elewacyjne

20. Ściany fasadowe
21. Konstrukcje oraz pokrycia
tekstylne

DEFINICJE

Wykonanie stolarki zewnętrznej, w tym jej powłoki ochronnej, niezależnie od użytego materiału, z wyłączeniem fasad.
Ta działalność obejmuje prace:
- montaż elementów wypełniających, w tym produktów z żywicy, z tworzyw sztucznych i poliwęglanu,
- uszczelnianie na budowie szczelin stolarki,
- wykonanie zamków oraz osłon przeciwsłonecznych, zintegrowanych, bądź nie,
- pokrycie oraz połączenia wewnętrzne i zewnętrzne.
A także następujące prace dodatkowe i pomocnicze:
- szyby i lustra,
- zasilanie, sterowanie oraz ewentualne połączenia elektryczne,
- wykonanie materiałów bądź produktów związanych z izolacją cieplną, akustyczną, przeciwpożarową oraz zabezpieczeniami,
- zapobiegawcza i regeneracyjna obróbka drewna.
Wykonanie okładzin przy użyciu innych technik niż w przypadku fasad, przez zastosowanie płytek lub paneli z wbudowaną
izolacją lub bez niej.
Ta działalność obejmuje prace przy okładzinach, jak również prace dodatkowe lub uzupełniające związane z montażem
materiałów lub produktów zapewniających izolację termiczną.
Wykonanie ścian fasadowych, niezależnie od użytego materiału, wliczając w to umieszczenie elementów wypełniających oraz
fasadę wykonaną zgodnie z techniką szklenia strukturalnego (VEC) lub wykonaną w systemie elewacji szklanych (VEA).
Wykonanie nadbudów oraz pokryć na bazie naprężonych bądź napompowanych membran tekstylnych.
Ta działalność obejmuje wykonanie dodatkowych konstrukcji wsporczych z drewna, metalu bądź innych materiałów, a także
wszelkie niezbędne elementy służące do odprowadzania wody.

■ Przegrody - Zagospodarowanie
22. Stolarka wewnętrzna
Wykonanie wszelkich prac związanych ze stolarką wewnętrzną, wliczając w to jej powłoki ochronne, niezależnie od użytego
materiału, dla drzwi, ścian, sufitów, sufitów podwieszanych, ścianek, podłóg, w tym podwyższanych, parkietów, w tym
nawierzchni sportowych, wykładzin, schodów i balustrad, trybun, podłóg na potrzeby wystaw, imprez, zmiany zabudowy,
elementy ruchome.
Ta działalność obejmuje prace:
- montaż elementów wypełniających, w tym produktów z żywicy, z tworzywa sztucznego i poliwęglanu,
- pokrycie oraz połączenia wewnętrzne i zewnętrzne.
A także następujące prace dodatkowe lub uzupełniające:
- szyby i lustra,
- montaż materiałów bądź produktów zapewniających izolację cieplną, akustyczną oraz ochronę przeciwpożarową,
- zapobiegawcza i regeneracyjna obróbka drewna.
Wykonanie wyrobów gipsowych, przegród i sufitów podwieszanych, wykonanych z gipsu.
Ta działalność obejmuje następujące prace dodatkowe lub uzupełniające:

23. Wyroby gipsowe ‐ Sztukateria - stolarka wbudowana w ściany działowe,
- wewnętrzna okładzina zapewniająca izolację termiczną bądź akustyczną,
‐ Stiuk ‐ Gipsowanie

- montaż materiałów bądź produktów zapewniających izolację cieplną, akustyczną oraz ochronę przeciwpożarową.

24. Ślusarstwo ‐ Wyroby
metalowe

25. Szyby ‐ Lustra

26. Malowanie

27. Okładzina wykonana z
materiałów elastycznych oraz podłogi
pływające
28. Okładzina wykonana z
twardych materiałów – płyty
podłogowe i podłogi wylewane
29. Izolacja termiczna ‐
Akustyczna ‐ Chłodnicza

Wykonanie wyrobów ślusarskich i metalowych, począwszy od kabli, profili w arkuszach z wszelkich metali lub z materiałów
syntetycznych
Ta działalność obejmuje następujące prace dodatkowe lub pomocnicze:
- zabezpieczenie przed korozją,
- instalacja i podłączenie zasilania elektrycznego i automatyki niezbędnej do funkcjonowania wyposażenia,
- wykonanie elementów wypełniających, w tym produktów z żywicy, tworzywa sztucznego i poliwęglanu,
- montaż materiałów bądź produktów zapewniających izolację cieplną, akustyczną oraz ochronę przeciwpożarową.

Wykonanie wszelkich prac, począwszy od produktów szklanych, włącznie z produktami z żywicy lub tworzyw sztucznych,
poliwęglanu, z wyłączeniem ścian fasadowych.
Ta działalność obejmuje prace dodatkowe lub uzupełniające związane z oprawą elementów szklanych.
Wykonanie prac malarskich, wliczając w to powłoki fasadowe, gęste lub półgęste (RPE i RSE), odnowienie przez malowanie
lub czyszczenie, nakładanie powłok elastycznych, tekstylnych, z tworzyw sztucznych lub podobnych na powierzchniach
poziomych i pionowych.
Ta działalność obejmuje następujące prace dodatkowe lub uzupełniające:
- stolarka,
- powłoki ceramiczne,
- czyszczenie, piaskowanie, śrutowanie.
- izolacja akustyczna i termiczna, z zewnątrz i wewnątrz.
Nie są uwzględnione tutaj prace polegające na nakładaniu powłok wodoszczelnych i uszczelnień.
Wykonanie parkietów klejonych lub podłóg pływających, powłok elastycznych, na podkładzie tekstylnym lub bez, z wszelkich
tworzyw sztucznych, gumy i produktów podobnych, lub z drewna (arkusze forniru na podkładzie papierowym lub na podkładzie
tekstylnym, laminat klejony lub cienka sklejka klejona) lub z jakiegokolwiek innego tworzywa wykonane podobnymi technikami.
Wykonanie okładzin z płytek lub każdego innego produktu z twardego materiału, naturalnego bądź sztucznego, płyt
podłogowych i podłóg wylewanych.
Ta działalność obejmuje następujące prace dodatkowe lub uzupełniających:
- ułożenie warstwy izolacyjnej lub dźwiękochłonnej pod jastrych lub podłogi pływające,
- uszczelnianie pod płytkami niezanurzonymi w wodzie,
- ochrona poprzez impregnację podłoża dla płytek i ceramiki.
Wykonanie, w tym pokrycia i stolarki, :
- izolacji termicznej murów, ścian, podłóg, sufitów oraz dachów wszystkich budynków,
- izolacji i przetwarzania akustycznego poprzez montaż odpowiedniego surowca lub materiałów,
- izolacji chłodniczej pomieszczeń o każdej pojemności i wykorzystywanych w każdej temperaturze,
- ocieplanie przewodów, rur i urządzeń.

DZIAŁALNOŚĆ
■ Pakiety

DEFINICJE

techniczne

30. Instalacje rurowe ‐ instalacje
sanitarne

Wykonanie instalacji (produkcja, rozprowadzanie, usuwanie) sanitarnych oraz instalacji do ciepłej wody (sanitarnych i
grzewczych), sieci rozprowadzających płyny lub gaz, oprócz stosowania technik geotermicznych i montażu
zintegrowanych paneli słonecznych.
Ta działalność obejmuje następujące prace dodatkowe lub uzupełniające:
- wykonanie pomostu, podstawy i wsporników do urządzeń i wyposażenia,
- wykonanie wylewek ochronnych dla instalacji grzewczych,
- rowów, otworów przelotowych, ścieków odpływowych i połączeń,
- ociepleń, izolacji termicznej i akustycznej,
- podłączenia urządzeń do instalacji elektrycznej.

31. Instalacje termiczne związane
z inżynierią klimatyczną

Wykonanie instalacji (produkcja, dystrybucja, usuwanie) grzewczych oraz instalacji chłodzących, wraz z kontrolowaną
wentylacją mechaniczną (V.M.C), oprócz stosowania technik geotermicznych i montażu zintegrowanych paneli
słonecznych.
Ta działalność obejmuje następujące prace dodatkowe lub pomocnicze:
- wykonanie pomostu, podstawy i wsporników do urządzeń i wyposażenia,
- wykonanie wylewek ochronnych dla instalacji grzewczych,
- rowów, otworów przelotowych, ścieków odpływowych i połączeń,
- ociepleń, izolacji termicznej i akustycznej,
- podłączenia urządzeń do instalacji elektrycznej.

32. Prace zduńskie

Wykonanie (oprócz pieców i kominów przemysłowych) systemów odprowadzania produktów spalania. Ta działalność
obejmuje prace:
- budowy i instalacji palenisk oraz kominków,
- budowy podstawy dla kotła,
- położenia na podłodze płytek ogniotrwałych i ceramicznych.
A także następujące prace dodatkowe lub pomocnicze:
- łączenie różnych tynków,
- ocieplanie przewodów,
- powierzchnie z płytek i paneli ceramicznych.

33. Instalacje wentylacyjne i
klimatyzacyjne

Wykonanie instalacji (produkcja, dystrybucja, usuwanie) spełniających funkcje grzewcze, funkcje wymiany i
przetwarzania powietrza, chłodzenia, oprócz stosowania technik geotermicznych i montażu zintegrowanych paneli
słonecznych.
Ta działalność obejmuje prace dodatkowe, niezbędne z punktu widzenia instalacji oraz funkcjonowania tych instalacji:
- wykonanie pomostu, podstawy i wsporników do urządzeń i wyposażenia,
- wykonanie wylewek ochronnych dla instalacji grzewczych,
- wykonanie rowów, otworów przelotowych, ścieków odpływowych i połączeń,
- wykonanie ociepleń, izolacji termicznej i akustycznej,
- podłączenie urządzeń do instalacji elektrycznej.

34. Instalacje elektryczne

Wykonanie sieci dystrybucji prądu elektrycznego, ogrzewania elektrycznego, a także podłączenie i instalacja urządzeń
elektrycznych (oprócz zintegrowanych paneli słonecznych)
Ta działalność obejmuje instalację kontrolowanej wentylacji mechanicznej (V.M.C) oraz montaż urządzeń chroniących
przed skutkami wyładowań atmosferycznych.
A także następujące prace dodatkowe lub pomocnicze:
- wykonanie rowów, otworów przelotowych, ścieków odpływowych i połączeń,
- wykonanie wylewek ochronnych dla instalacji grzewczych,
Wykonanie prac związanych z budową pieców przemysłowych, spalających i kremacyjnych, z ich kominami włącznie.

35. Piece i kominy przemysłowe
36. Windy (1)
37. Baseny

Wykonanie windy, wyciągu towarowego, dźwigu osobowego, schodów ruchomych i chodnika ruchomego, włącznie z
urządzeniami i wyposażenie niezbędnym do ich funkcjonowania.

(1)

38.Dom o drewnianej konstrukcji
szkieletowej

39. Geotermika

Wykonanie basenów, włącznie z urządzeniami i wyposażenie niezbędnym do ich użytkowania, oprócz stosowania
technik geotermicznych i montażu paneli słonecznych.
Wykonanie całości elementów drewnianych lub pozyskanych z drewna.
Ta działalność obejmuje następujące prace dodatkowe lub pomocnicze:
- sufity, sufity podwieszane, ściany z drewna i innych materiałów,
- stolarka wewnętrzna i zewnętrzna,
- izolacja termiczna i akustyczna,
- zapobiegawcza i regeneracyjna obróbka drewna,
- obróbka drewna w budynku chroniąca przed owadami odżywiającymi się drewnem,
- wykonanie materiałów lub wszystkich elementów metalowych stosowanych przy wznoszeniu, wzmacnianiu lub
stabilizowaniu konstrukcji oraz schodów.
Wykonanie instalacji grzewczych, chłodzących oraz instalacji do produkcji ciepłej wody w celach sanitarnych, przy
użyciu technik wykorzystujących energię geotermalną oraz aerotermalną, z zastosowaniem wszystkich typów płynów.
Ta działalność obejmuje następujące prace dodatkowe lub uzupełniające:
- wiercenia, wykopy, roboty ziemne,
- wykonanie pomostu, podstawy i wsporników do urządzeń i wyposażenia,
- wykonanie rowów, otworów przelotowych, ścieków odpływowych i połączeń,
- wykonanie ociepleń, izolacji termicznej i akustycznej,
- podłączenie urządzeń do instalacji elektrycznej,
- wykonanie wylewek ochronnych dla instalacji grzewczych,
- instalacja kontrolowanej wentylacji mechanicznej (V.M.C).

(1) Chodzi o przedsiębiorstwa specjalizujące się w wykonywaniu wind lub basenów. Jednakże firma może pracować przy tego typu realizacjach wykonując prace związane ze
swoją działalnością objętą ubezpieczeniem, nie posiadając tej specjalnej działalności (np.: wykonanie sieci elektrycznej basenu przez firmę zajmującą się instalacjami
elektrycznymi).

AXA France IARD. S.A. o kapitale zakładowym 214 799 030 € - 722 057 460
R.C.S. [Rejestr Handlowy i Spółek] Paryż, nr NIP unijny FR 14 722 057 460
AXA Assurances IARD Mutuelle. Towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych o stałych składkach w
przypadku pożaru, wypadku i różnego ryzyka - Siren [Regon] 775 699 309 - nr NIP unijny FR 39 775
699 309 Siedziby : 26, rue Drouot 75009 Paris Operacje związane z ubezpieczeniami są zwolnione z
VAT zgodnie z art. 261-C Ogólnego Kodeksu podatkowego • Przedsiębiorstwa podlegające przepisom
kodeksu ubezpieczeń.
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