INFOLINIA I ZGŁASZANIE SZKÓD: tel. 22 469 69 69

ORYGINAŁ / KOPIA

POLISA KORPORACYJNA NR COR105125
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków OPTIMA SPORT
Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia na podstawie Ogólnych Warunków
Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków OPTIMA SPORT, zatwierdzonych uchwałą Zarządu WIENER TU S.A. Vienna Insurance Group nr 171/15 z dnia
22 grudnia 2015 r.

Wznowienie umowy:

seria i numer poprzedniej polisy: COR055789

Okres ubezpieczenia:

od 17.10.2019 do 16.10.2020 r.

Ubezpieczający:

ANNA KWITNIEWSKA-STANISŁAWSKA GYM
Ul. Dębowa 11, 81-623 Gdynia
REGON: 368150740

Ubezpieczony:

dzieci i młodzież w wieku od 5 do 25 lat uczęszczająca na zajęcia
organizowane przez Ubezpieczającego – nie więcej niż 30 osób na zajęciach

Rodzaj dyscypliny sportowej:

Gimnastyka artystyczna

Forma zawarcia umowy:

Grupowa, bezimienna
Warunkiem ubezpieczenia w formie grupowej bezimiennej jest ubezpieczenie
wszystkich dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 25 lat uczęszczających na zajęcia
organizowane przez Ubezpieczającego

Zakres ubezpieczenia:

następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w okresie odpowiedzialności
WIENER TU S.A. Vienna Insurance Group, na terytorium całego świata.
Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie ograniczonym obejmuje następstwa
nieszczęśliwych wypadków, które powstały podczas uczestniczenia w zajęciach
organizowanych przez Ubezpieczającego z włączeniem drogi na/z zajęć.
Ubezpieczenie obejmuje następujące świadczenia podstawowe:
1) świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu będącego
następstwem nieszczęśliwego wypadku, w wysokości 1% sumy ubezpieczenia
następstw nieszczęśliwych wypadków za każdy procent trwałego uszczerbku
na zdrowiu, nie więcej jednak, niż 100% tej sumy ubezpieczenia;
2) świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego zaistniałej w wyniku
nieszczęśliwego wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową, w wysokości
100% sumy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków;
3) świadczenie z tytułu złamania kości, oparzenia, odmrożenia,
wstrząśnienia i stłuczenia mózgu w wyniku nieszczęśliwego wypadku
objętego ochroną ubezpieczeniową, w wysokości 1% sumy ubezpieczenia
następstw nieszczęśliwych wypadków za każdy wskaźnik procentowy ustalony
dla danego urazu, nie więcej jednak niż 100% tej sumy ubezpieczenia;
4) zwrot udokumentowanych kosztów nabycia środków pomocniczych do
wysokości 30% sumy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków na
jedno i wszystkie zdarzenia powstałe w okresie odpowiedzialności, jeżeli ich
zakup był niezbędny z medycznego punktu widzenia, zalecony przez lekarza
oraz związany z nieszczęśliwym wypadkiem objętym ochroną ubezpieczeniową
a koszty ich nabycia nie zostały pokryte z ubezpieczenia społecznego lub z
innego tytułu oraz zostały poniesione wyłącznie na terytorium RP;

5) zwrot udokumentowanych kosztów przysposobienia zawodowego
inwalidów w wysokości do 30% sumy ubezpieczenia na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie odpowiedzialności,
6) zadośćuczynienie za doznaną krzywdę: jednorazowe świadczenie w
wysokości 5% wypłaconego świadczenia na jedno i wszystkie zdarzenia
powstałe w okresie odpowiedzialności, wypłacane ubezpieczonemu, który na
skutek nieszczęśliwego wypadku objętego ochroną doznał trwałego
uszczerbku na zdrowiu w wysokości powyżej 50%, o ile przysługuje mu prawo
do wypłaty świadczenia z tego tytułu.
Suma ubezpieczenia (NNW):

5.000 zł na osobę

(nr ser. 140018001)
Składka za osobę:

35 zł

Liczba Ubezpieczonych:

30 osób

Składka łączna:

1.050,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćdziesiąt złotych)

Sposób płatności składki:

Składka płatna jednorazowo przelewem do dnia 30.10.2019 r.

Numer rachunku bankowego:

29 1240 6960 4539 0315 1810 5125

Postanowienia dodatkowe:

W razie zaistnienia zdarzenia Ubezpieczający zobowiązany jest do
poświadczenia, że poszkodowany był objęty ochroną ubezpieczeniową w dniu
zaistnienia zdarzenia i że do zdarzenia doszło podczas uczestniczenia w zajęciach
organizowanych przez Ubezpieczającego lub drogi na/z zajęć.
Ubezpieczający zobligowany jest do potwierdzenia zdarzenia, jak również
przekazania Ubezpieczycielowi wszelkich znanych mu okoliczności pozwalających
na rozpatrzenie roszczeń zarówno co do zasady jak też zakresu.

Warunki ubezpieczenia:

Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków OPTIMA
SPORT, zatwierdzone uchwałą Zarządu WIENER TU S.A. Vienna Insurance Group
nr 171/15 z dnia 22 grudnia 2015r.

Klauzula informacyjna
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie (02-675),
ul. Wołoska 22A. Z administratorem można kontaktować się pisemnie na adres siedziby administratora, poprzez formularz
kontaktowy pod adresem wiener.pl, oraz za pośrednictwem inspektora ochrony danych - pod adresem email iod@wiener.pl.
Z inspektorem ochrony danych może kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych
oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

przedstawienia oferty, zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia, w tym dokonania oceny ryzyka
ubezpieczeniowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia PE i R (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (dalej zwane RODO);

ewentualnie w celu dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z umową ubezpieczenia – na podstawie art. 6 ust.
1 lit. f RODO, uzasadnionym interesem administratora jest dochodzenie lub obrona przez niego roszczeń;

ewentualnie w celu podejmowania czynności związanych z przeciwdziałaniem wypłacaniu nienależnych świadczeń i
odszkodowań – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, uzasadnionym interesem administratora jest przeciwdziałanie
wypłacaniu nienależnych świadczeń i odszkodowań;
Dane osobowe mogą być udostępnione lub przekazane podmiotom upoważnionym do pozyskania danych osobowych na
podstawie szczególnych przepisów prawa, innym zakładom ubezpieczeń i zakładom reasekuracji, audytorom, a także
podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu administratora (na podstawie umowy z administratorem, w zakresie
przez niego wskazanym i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora), w tym podmiotom przeprowadzającym likwidację
szkody.
Dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia lub do momentu
wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego ze szczególnych przepisów prawa. W związku z
przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka
prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych osobowych. W zakresie, w jakim dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia,
przysługuje także Panu/Pani prawo do przenoszenia danych osobowych, np. w celu przekazania danych innemu

administratorowi danych. Ponadto przysługuje również Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych.
Oświadczam, że wszystkie dane zawarte w deklaracji są kompletne i zgodne z prawdą oraz zobowiązuje się informować Wiener
TU S.A. Vienna Insurance Group o wszystkich zmianach w wyżej wymienionych danych.
16-1-546 O-Gdańsk
nr Agenta / pośrednika
Miejscowość, data,
czytelny podpis i pieczęć Ubezpieczającego

Pieczęć firmowa
Przedstawiciela Wiener TU S.A.
Vienna Insurance Group

Pieczęć imienna i podpis wystawiającego polisę
miejscowość, data

Warszawa, dnia 16.10.2019 r.

