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lnterRlsk TU S,A,
Vienna lnsurance Group
oddziat We WroclaV/iu
Ul. PoWstańcóW SląSkiCh 2Bl3o, 53-333 WlocłaW
lel. (71 ) 333_06_60, fax. (7,] ) 33-30-661

225752525

lnterRisk Kontakt
Wniosek/Polisa seria BPP_A/P

przegądajswojepo|5y]użo..ui,zu,";",t,ul
sięWpońaluKlienta: https]/klient,intetrisk.p|

numer

0094493
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PoTWlERDzAJĄcA zAWARclE UMovVY UBEzPlECzENlA BIzNEs PRo PLUS.

,

Ubezpieczenie: KontynuacjapolisynrBPP-łP0073833
UBEzPlEczAJĄcY

/

UBEzPlEczoNY

nazwisko: lllARCIN SZYLER "P. H. U. SZYLER"
Nazwa i
UL, |\4AZEPY 5 , WROCŁAW; 51-347 WROCŁAW
Adres:
Adres korespondencyjny: UL. IV]AZEPY 5| 51-347 WROCŁAW PoLsKA; PoWAT WRocŁAW
lmię i

a21199672
Regon
stacjonarny:
Telefon komórkowy:

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalnoŚc aospodarczą
FAX:

Telefon

E-mail|

MlEJSCE UBEZPlECZONEGO MlENlA (adresy ubezpieczonych lokalizacji):
r UL, VAZEPY 5 5,1-347 WRoCLĄW Pol S{Ą DoWta- DoLNoŚ-AShlE IWPoCLAW

gmila

WRocŁAW

OKRES UBEZPlECZENlA:

Do:

od: 2019-05-10

2020-05-09

DZ|AŁALNOŚC WYKONYWAN APRZEZ UBEZP|ECZONEGO WRAZ Z PKD:
49.42 Zl7)a/o - Działalnośc usługowa zw ązana z przeprowadzkami
46-31 z.30ak - Sprzedaz hu,towa owocow l WalZyW
WySokośc obrotóW / plzychodóW za ostatni rok obrachunkowy (p|anowanych pfzy rozpoczęciu działalności):1 00 000

Do

liczba zatrudnionych pracownikóW;

5

UBEzPlEcZoNY JEST PoDATNlKlEM VAT
Ubezpieczony jest płatnikiem

VAT:

TAK

UBEzPlEczENlE oDPowlEDzlALNoŚcl cYWlLNEJ
Fanszyza

redukcyjna:

wykupiona (w przypadku wybrania klauzul nr 5 i/lub 6

-

dotyczy takźe tych k|auzul)

SUMA GWARANCYJNA NA JEDNO
lWszYsTKlE zDARzENlA W PLN

zAKREs UBEzPlEczENlA

RoDzAJ MlENlA

zgodnie z § 36 OWU ,,Biznes Pro Plus"

oDPowlEDzlALNoŚc cYWlLNA

KONTRAKTOWA

- OC DEL|KTOWA

i

200 000

Podlimit sumy gwarancyjnej na jedno i
Wszystkie zdarzenia

Rozszerzenia zakresu o ryzyka dodatkowe
oc za szkody powstałe W mieniu przyiętym W ce|u Wykonania usługi
oc za szkody W rzeczach znajdu]ących się w pieczy

(Ryzyko dodatkowe:
(Ryzyko dodatkowe:

1
1

o/oC
8/oC)

50 000
50 000

klauzule dodatkowe
Klauzula płatności(MSP 06)
KlauzuIa prolonqaty składki (N4SP

Klauzula warunków 1 taryf (MSP 11)
K|auzula pro rata iemporis W ubezpieczeniu oc

1

składka PLN

427

UBEzPlEczENlE AsslsTANcE
zAKREs UBEzPlEczENlA
KLAUZULA UBEzPlECZENIA

AsslSTANcE

(l\4sP 90

LlMlT oDPoW|EDzlALNoscl
2 500

)

lNFORMACJE NlEZBĘDNE DO OCENY RYZYKA lVVYLICZEN|A SKŁADKl:

l.

lnformacja na temat szkód
Przebieg ubezpieczenia W lnterRisk TU S,A, Vienna lnsurance Group

lub udokumentowany w innym Zakladzle Ubezpieczeń.
Szkody w okres,e ubezpltrcze- a

Liczba lat dotychczasoWe9o

Nazwa ryzyka

u

bezpiecze

oc

DARlUsz PlĄTKoWsK.l,
centrala
Ul. Noakowskiego 22
00-668 Warszawa

M.interrisk.pl

3

1

n

ia

Liczba szkód w
ostatnich 1 2 miesiącach
0

0/806/00,|

sąd Rejonowy dla M. St, Warszawy
Xll VWdział Gospodarcży KRS
KRS 00000541 36

Zezwolenie Ministra FinansóW Du/905/ĄKP/93
z dnia 5 listopada 1993 r.

Kapitał zakładowy i kapitał Wpłacony: 37.640.1 00 PLN
,1

REGoN

0,10644132

NlP 526_00_3B_B06

114

oRYGlNAŁ

lnterRisk TU s.A,
Vjenna lnSUrance Group
oddział we wrocławiu
ul, PowstańcóW Sląskich 28130 53-333 Wrocław
tel, (7'] ) 333-06-60. fax. (71 ) 33-30-661

§nterRisk§
VlENNA lNsURANcE GROUP

WYSOKOŚC SKŁADKl ŁĄCZNEJ:
§kładka łączna do zapłaty 427

,00 PLN

(słorni"): czterysta dwadzieścia siedem złotych, zero groszy

TRYB OPŁACANIA SKŁADK|:

Tryb płatnościskładki: jednorazowo
Rodzaj płatności:przelewem
Płatnośóprzelewem na konto lnterRisk TU S.A. Vienna lnsurance

Group: 59 1240 6960 7170 0013 9009 Zt493

składka płatna do dnia: 2019-05-15

KLAUzuLE 1,ośWADczENlA
Oświadczam, źe:
- informacje zawańe We Wniosko/polisie podane zostały według mojej najlepszej Wiedzy, a ubezpieczone mienie]est zabezpieczone zgodnie z Wymogami okreŚlonymi
oWU, na podstawie których Zawańo umowę,
- ubezpieczone bUdynki nie Wchodzą W sktad gospodafstwa rolnego i nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu budynków rolniczych na mocy Ustawy o
ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu GWalancy.J|ym i PolSkim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych,
- jestem upoważniony do przekazan a lnterRisk TU S.A, Vienna lnsurance Group danych osobowych Ubezpieczonych w ce|u zawarcia i wykonania umowy
ubezpieczen ia;
- Wyrażam zgodę na przekazywanie korespondencji W tym ośWiadczeń Woli drogą elektroniczną,

1,
2,
3,
4,
5,
6,

W

ośWiadczam ze otrzymałem(anr) ] Zapoznałem(arn) się z Warunkami umowy ubezpieczenia w tym Z ogó|nymi Warunkami Ubezpieczenia Biznes Pro PIus
zatwierdzonymi Uchwałą nr a1l26la2l2a19 Zarządu lnterRisk TU S.A, Vienna lnsurance Group z dnla 26.02.2019 r. ("ogólne Warunki Ubezpieczenia"), informacją o
której mowa W art. 17 tlSt. 1 LlStawy o działalnoścl ubeZpieczeniowej i reasekuracyjnej, informacja dotyczącą możliwościi procedury złoźenia i rozpatrzenia skarg i
reklamacjj, organu właścwego do ich rozpatrzenia oraz pozasądowego rozpatrywania sporów,
ośWiadczam Ze otrzymałem(am) UStandaryżoWany dokUment ZaWiera]ący nformacje o produkc e Ubezp eczenjowym. JeStem śWiadomy(ma), że dokument ten ma
charakter lnformacylny a pełne informac]e o produkcie ubezpieczeniowyn] ZaWańe Są W ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.
ośWladczam ze pżed Zawalciem Umowy ubezp]eczenia Zostałem(am) poinformowany(na) o mozliwośc przeprowadzenia badania moich wymagań i potżeb W
zakresie ochrony ubezpieczeniowe]. Potwierdzam że niniejsza umowa ubezpieczenia ]est Zgodna Z rnoimi Wymaganiami i potrzebami W Zakresie ochrony
ubezpieczeniowej, a lakże z wymaganiami ] potrzebami W zakresie ochrony UbeZpieczeniowej osób ubezpieczonych w przypadku gdy została zawarta na cudzy
rachunek (W tym W formie ubezpieczenia grupowego),
ośWiadczam, że zostałem(am) poinformowany(na) o charakterze Wyna9rodzenla otrzymywanego przez agenta lub osoby wykonujące czynnoŚci dystrybucyjne zakladu
ubezpieczeń W zWiązkU z proPonowanym zawarciem umowy ubezpieczenla.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez lnterRisk TU S.A. Vienna lnsurance Group moich danych osobowych o stanie zdrowia w sposób zautomatyzowany w ramach
profilowania klientóW przed Zawarciem umowy ubezpieczenia na potrzeby oceny ryzyka ubezpieczeniowego oraz na ich przetwarzanie w celu wykonania umowy
ubeZpieczen ia,

Wyraźam zgodę na przetwarzanie przez lnterRisk TU s.A, Vienna lnsurance Group moich danych osobowych jnnych niź dotyczące stanu zdrowia, W celu profilowania i
podejmowania Wobec mnie decyzji dotyczących Wysokości składki ubezpieczeniowej W sposób zautomatyzowany, W oparciu o profilowanie.
7. Wyrażam Zgodę na uzyskiwanie przez lnterRisk TU S.A, Vienna lnsurance Group od podmiotóW Wykonujących dziatalnośc leczniczą W rozumieniu powszechnie
obowiąZujących przepisów, które udzieIały lub będą udzielać mi świadczeń Zdrowotnych, informacji o okol]cznościach ZWiąZanych z oceną lyzyka ubezpieczeniowego i
weryfikacją podanych przeze mn e danych o stanie mojego zdrowia, ustaleniem prawa do świadczenja zzawańe) umowy ubezpigczenia i Wysokością tego Świadczenia,
w zakres]e określonym w ustawie o działalnoścl ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Równocześn e wyrażam zgodę na udostępn]anie lnierRisk TU S.A, V]enna
lnsurance Group przeż WyżeJ Wym]enione podmioty dokumentacji medycznej,
8, Wyrazam Zgodę na udostępnianie - na żądan]e lnterRisk TU S,A, Vienna lnsurance Group - moich danych osobowych przetwarzanych przez inne zakłady
ubezpieczeń W Zakres]e potrzebnyn] do oceny ryZyka ubezpieczeniowego i Weryfikacji podanych przeze mnie danych, ustalenia prawa do śWiadczenia z zawańej
umowy ubezpleczenia i Wysokości tego śWiadczenia, a także do udzie|enia posiadanych nformacjl o plzyczyn e moJej smierci lub informacji niezbędnych do ustalenia
prawa uprawn]onego z umowy ubezpieczenia do świadczenia i jego wysokości9, Wyrażam zgodę na uzyskiwanie przez lnterRisk TU S,A. Vienna lnsulance Group od Narodowego Funduszu Zdrowia informacji o nazwach i adresach
świadczeniodawców, którzy udz]elą mi świadczeń op eki zdrowotne] w zw ązku z wypadkiem lub zdarzenlem losowyrn będącym podstawą ustalenia odpowiedzialności
lnterRisk TU S,A, Vienna lnsurance Group oraz wysokości odszkodowania lub śWiadczenia,
,10, Wyrazam Zgode na podejmowan]e przez lnterR sk TU
S,A, V enna lnsurance Group Wot]ec mn e decyzji opańych Wyłącznie na zautomatyzowanym przetvvarzaniu, W
tym profilowaniu mo ch danych osobowych W celU market]ngu bezpośredniego Własnych prodUktóW lub uSłlg w celu określenia preferencji lub potrzeb W zakresie
produktów LIbeZpieczen]owych I innych ptoduktów finansowych, oraz W celLl przedstaw enia mi odpowredn ej oferty.

11. WyrażamzgodęnaotrzymywanieodlnterRiskTUS,A.V]ennalnsuranceGroupzsiedżbąWWarsżawie

nformac]i handlowo-marketingowychzużyciem

telekomunikacyjnych UrZądZeri korjcowych żW, automatycznych systemóW wywołulących; wskazuję;ako formę kontaktu wiadomości elektroniczne (podany przeze mnie
adres e-mail, SlMS/MMS serwisy ]nternetowe, W tym portale społecznościowe) oraz połączen]a głosowe na podany numer telefonu (rozmowa telefoniczna, komunikaty
głosowe lVR).

2016/679zdnia27,04,2015r.W§prawieochronyosóbfizycznychw
12, lnformącjazgodnazań. 13RozporządzeniaParlamentuEuropejskiegoiRady(UE)
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej Rozporządzeniem.

Administratorem danych jest lntgrRisk TU SA Vienna lnsurance Group z siedzibą w Warszawie, ul. Noakowskiego 22 (zwany dalej Administratorem lub lnterRisk). Z
Administratorem można Się skontaktowac poprzez adres email; sekretariat@lnterRisk.pl, telefonicznie pod nUmerem 48 22 537 68 00 lub pisemnie na adres siedziby
Ad min istratora.

Inspektor ochronV danVch

Administrator WyZnaczył inspektora ochrony danych, Z którym można się skontaktowac - we wszystkich sprawach dotyczących przetlvarzania danych osobowych oraz
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych - poprzez email iod@interrisk,pl, telefonicznie pod numerem 48 2? 537 68 00 lub pisemnie na adres siedziby
AdminiSt,atora,

PaniiPana dane moga byc przetwarzane

DARlUsz PlĄTKoWsKl,
Cenlrala
U|. Noakowskiego 22
00-668 Warszawa
WW,interrisk,pl

1

W celu:

0/806/001

Sąd Rejonowy dla Nł, St, Warszawy
Xll Vwdział Gospodarczy KRS

KRs

00000541 36

Kapitał zakładowy i kapitał Wpłacony:'137,640,100 PLN

ZeZWolenie Ministra FinansóW Du/905/ĄKP/93
z dnia 5 listopada 1993 r.
REGoN 010644132
NlP 526-00_38-806

2l4

oRYGlNAŁ

lnterRisk TU S,A,
Vienna lnsUrance Group
oddzial we wrocławiu
ul, PoWStańcóW Sląskich 28/30, 53-333 WroCiaW
tel, (71) 333_06-60, fax. (71) 33-30-661

§yx,eerklsk§
VlENNA lN5URANCE GROUP

-

żawarciaiWykonanra umowy Llbgzpieczenia, Wtym dokonaniaocenyryzyka ubezpieczeniowego(podstawa

-

oceny ryzyka ubezpleczeniowego W Sposób Zautomatyzowany W ramach profilowania klientóW przed zawarciem umowy (podstawa prawna - ań. 6 ust 1 pkt c), ań.
9 USt2 pkt a)a?zań.22usl2pkl c) Rozporzadzenia),
marketingu bezpośredniego produktóW i uSługWłasnychAdrninistratora,Wiym Wcelach analiiycznych i prof]lowania (podstawaprawna-ań,6 ust1 pktf)
Rozporządzenia) prawnie UzaSadnionym interesem Administratora jest prowadZenie market ngU bezpośredniego swoich uSłu9] W przypadku marketin9u
bezpośredniego Własnych prodUktóW i usług opańego o zautomatyzowane podejmowanie decyzj, podstawą pżelwarzania danych jest ań,6 ust. 1 pkt a) w
związku z art. 22 ust 2 pkt c) Rozporządzenia
ewentualnie W celu dochodzenia roszczeń zw ązaaych z zawarlą Z Panią/Panem umową ubezpieczenja (podstawa prawna - ań. 6 ust 1 pkt f) Rozpolz ądzenia);
prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest moźliwoścdochodZenia prZez niego roszczeń,
ewentLIalnie W CelU pode.Jmowan]a czynności W związku z przeciwdziałaniem Wypłatom nienależnych świadczeń (podstawa prawna - ań. 6 ust 1 pkt f)
Rozporządzenia), prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest zapobieganie i ściganie przestępstw popełnianych na jego szkodę,
reasekuracji ryzyk (podstawa prawna - ań, 6 ust 1 pkt f) Rozporządzenia)] prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest zmnjejszenie ryzyka
ubezpieczeniowego związanego z umowa. zawańą z Panią/Panem.

-

a) RozporządZenia),

prawna-ań.6 ust1 pktb) i pktc)orazań,9ust2

pkt

Wzwiązku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, decyzje dotyczące Pani/Pana mogą być podejmowane

W sposób zautomatyzowany (bez Wpływu
człowieka), Decyzje te mogą dotyczyc:
- oceny ryzyka ubezpieczeniowego (tj, zawarcia umowy ubezpieczenia i Wysokości składki ubezpieczeniowej) i będą podejmowane na podstawie Pani/Pana danych
dotyczących - w zależnościod zawieranego ubezpieczenia - daty urodzenia, miejsea zamieszkania, Wykonywanego zawodu, rokU uzyskania prawa jazdy i danych
dotyczacych typu pojazdu, liczby szkód W ostatnich latach, infornlacji o stanie zdrowia, parametróW technicznych Wańości i Iokalizacji nieruchomości,
- marketingU bezpośredniego WłaSnych produktóW lntelRiSk (kierowanie do Pani/Pana informacji marketin9owych oraz oferowanie prodUktóW i usług InterRisk) i
będa podejmowane na podstawie Pan /Pana danych dotyczących daty urodzenia mie]Sca Zamieszkan]a, Wykonywanego zawodu, roku uzyskania prawa jazdy i
danych dotyczących typU pojaZdu. licZby Szkód W ostatnich latach, informacji o stanie zdrow]a, parametrów technicznych, wańoścj ] lokalizacji nieruchomości,
PoWyżSze decyzje będą opańe o profilowanie t]., automatyczną ocenę ryzyka ubezpieczeniowego zawarc a z Panią/Panem urnowy ubezpieczenia (przy ocenie ryzyka
ubezpieczeniowego) lub automatyczna ocenę Pani/Pana danych W celu ustalenia preferencji i domniemanych potrzeb W zakresie produktóW ubezpieczeniowych i
przedstawienia odpowiednie] ofeńy (przy celach marketingowych), Przykładowo: im Więcej szkód miało miejsce W minionym okresle, tym Większe może byc ryzyko
ubezpiecżeniowe l w związku Z tym Wyliczona na podstawie automatycznej oceny ryzyka składka ubezpieczeniowa może byc wyższa, W związku ze
zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji ma Pani/Pan prawo do zakwestionowania tej decyz]i do Wyraźenia Własnego stanowjska lub do uzyskania inteMencji
człowieka (tJ. przeanal]zowania danych i podjęc a decyzji przez człowieka),

okres orzechowvwan]a danvch

Pani/Pana dane osobowe będa prZechowywane do momentu przedawnienia roszczeń ż tytułu zaWartej umowy Ubezpieczenia lub do momentu Wygaśnięcia obowiązku
plzechowywan]a danych Wyn ka]acego Z plZep SoV/ praWa W szczególności obowląZku przechowywania doktlmentóW księgowych dotyczących umowy ubezpieczenia,
Adminrstrator przestanie wcześn e] przetwarżac dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnione9o interestl Administratora (np. dane Wykorzystywane do celóW
n]arketingu bezpośrednlego. w tym profilowania i celów analitycznych) jezeli zgłosi Panl/Pan sprzec w wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tych celach, chyba źe
Wykaże on istnienie Waznych prawnie uzaSadn onych podstaw do przetwarzania, nadrzednych Wobec Pana/Pan nteresóW, praw i wolności, lUb podStaW do ustalenia,
dochodzenia Iub ob,ory ,oszczen,
odbiorcv danvch
Pani/Pana dane osobowe mogą byc przekazywane zakładom reasekuracji, a takźe podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in.
dostawcom usług lT, podmiotom przetwarzającym dane W celu dochodzenia należności, agencjom marketingowym, agentom ubezpieczeniowym, podmiotom
śWiadczącym usługiW zakresie likwidacji szkód, podmiotom archiwizującym lub usuwającym dane * przy czym takie podmjoty przetważają dane na podstawie umowy
z Administratorem iwyłącznie zgodnie z poleceniami Admjnjstratora.
Przekazvwanie dan)/ch ooza EoG
Pani/Pana dane osobowe nie będa przekazywane odbiorcom znajdu]ącym się W państvvach poza ELlropejskim obszarem Gospodarczym,
Przysługuje Pani/Panu prawo do
dostępu do Pan]/Pana danych oraz Prawo źądania ich sproStowania, usunięcia l!]b ograniczenia ich przetwarzania,
Wniesienia sprzeciwu Wobec przetlvarzania Pani/Pana danych oSobowych (W ZakreSie W jakim podStaWą prZetwarzania danych jest przeSłanka prawnie
uzasadnionego interesU Administratora) - W szczegóIności prawo sprzeciwU Wobec przetwarzania danych na Potrzeby marketin9u bezpośredniego oraz

-

prof]loWan]a

Wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych (W ZakreSie W jakim podStaWą przeiwarzania tych danych jest Zgoda); wycofanie zgody nie ma
wpływu na zgodnośc Z prawen] przetwarzania, którego dokonano na podStawie zgody przed je] Wycofaniem; wycofanie zgody na zautomatyzowane podejmowanie
decyzji W celu marketjngu bezpośredniego, nie oznacza sprzeciwu Wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingU bezpośredniego,
- przenoszenia danych osobowych (W zakresie. W jak]m Pani/Pana dane są przetwarzane w sposób Zautomatyzowany i przetwarzanie to odbywa się na podstawie
zgody lub na podstaw]e Zawai.q z Adm nistratorem umowy), tj. do otrzymania od Administratora Pan]/Pana danych osobowych, W ustrukturyzowanym,
PoWSZechn e używanym formac]e nadającym sie do odcżytu maszynowego) moźe Pani/Pan przesłac te dane innemu administratorowi danych,
W celu skorzystanra Z powyższych praw nalezy skontaktowac s]ę Z Administlatoren] clanych lub Z nspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe Wskazane są
powyżej,
Ponadto przysługuje Panii PanU prawo Wnlesienia skargi do organu nadzorczego zajmu]ącego Się ochroną danych osobowych żn, do Urzędu ochrony Danych

osoboWych,

Podanie danych osobowych W zWiązku z ZaWieraną umową jest konleczne do zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia oraz do dokonania oceny ryzyka
ubezpieczeniowego - bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy ubezpieczenia, Podanie danych osobowych W celach marketingowych jest
dobrowolne.
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Niniejsze oświadczenia Składam dobrowolnie.
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