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Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
KRS 6691, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS,  Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa
NIP 526 02 14 686, Kapitał zakładowy: 179 851 957,00 zł – opłacony w całości Compensa Kontakt: +48 22 501 61 00

Wniosek o ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej

jednostka organizacyjna  /  /. ./ 
WNIOSEK STANOWI INTEGRALNĄ CZĘŚĆ POLISY TYP 1306 Nr 

WYPEŁNIĆ DŁUGOPISEM, DRUKOWANYMI LITERAMI, ODPOWIEDNIE POLA WYBORU OZNACZYĆ ZNAKIEM „X”

1. DANE UBEZPIECZAJĄCEGO

Imię i nazwisko / Nazwa firmy  

Adres z kodem pocztowym  

Telefon      REGON        NIP       Symbol rodzaju działalności zgodny z PKD  

 Osoba prawna     Jedn. org. nie posiadająca osobowości prawnej   
2. DANE UBEZPIECZONEGO

Imię i nazwisko / Nazwa firmy  

Adres z kodem pocztowym  

Telefon      REGON        NIP       Symbol rodzaju działalności zgodny z PKD  

 Osoba prawna     Jedn. org. nie posiadająca osobowości prawnej     
3. RODZAJ UBEZPIECZENIA

 Nowe             Wznowione – proszę podać nr poprzedniej polisy       1301  lub 1306  
4. OKRES UBEZPIECZENIA
 

od   -  -   godz.  :     do   -  -   godz.  : 

5. DODATKOWE INFORMACJE O UBEZPIECZONYM

1. Rodzaj prowadzonej działalności ze wskazaniem nr klasy PKD (prosimy o wskazanie działalności podstawowej i określenie jej % udziału w obrocie)  

2. Obrót brutto planowany w okresie ubezpieczenia 

3. Wartość eksportu      Wartość eksportu do USA, Kanady i ich posiadłości 

4. Liczba pracowników 

5. Liczba lokalizacji      własnych   najmowanych  przybliżona wartość najmowanych lokalizacji 

6. Rodzaj produkowanych / sprzedawanych produktów, rodzaj świadczonych usług

6. WYBRANA SUMA GWARANCYJNA  zł na jeden i  zł na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia 
 
7. ZAKRES UBEZPIECZENIA (należy postawić znak „X” w kwadracie przy wybranym Wariancie ubezpieczenia)

Wariant I podstawowy tj. OC ogólna    symbol statystyczny ryzyka OC ogólna 136100

Wariant II rozszerzony tj. OC ogólna + OC za produkt    symbol statystyczny ryzyka OC ogólna 136100 i OC za produkt 136101
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Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
KRS 6691, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS,  Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa
NIP 526 02 14 686, Kapitał zakładowy: 179 851 957,00 zł – opłacony w całości Compensa Kontakt: +48 22 501 61 00
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KOPIA

Wniosek o ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej

jednostka organizacyjna  /  /. ./ 
WNIOSEK STANOWI INTEGRALNĄ CZĘŚĆ POLISY TYP 1306 Nr 

WYPEŁNIĆ DŁUGOPISEM, DRUKOWANYMI LITERAMI, ODPOWIEDNIE POLA WYBORU OZNACZYĆ ZNAKIEM „X”

1. DANE UBEZPIECZAJĄCEGO

Imię i nazwisko / Nazwa firmy  

Adres z kodem pocztowym  

Telefon      REGON        NIP       Symbol rodzaju działalności zgodny z PKD  

 Osoba prawna     Jedn. org. nie posiadająca osobowości prawnej   
2. DANE UBEZPIECZONEGO

Imię i nazwisko / Nazwa firmy  

Adres z kodem pocztowym  

Telefon      REGON        NIP       Symbol rodzaju działalności zgodny z PKD  

 Osoba prawna     Jedn. org. nie posiadająca osobowości prawnej     
3. RODZAJ UBEZPIECZENIA

 Nowe             Wznowione – proszę podać nr poprzedniej polisy       1301  lub 1306  
4. OKRES UBEZPIECZENIA
 

od   -  -   godz.  :     do   -  -   godz.  : 

5. DODATKOWE INFORMACJE O UBEZPIECZONYM

1. Rodzaj prowadzonej działalności ze wskazaniem nr klasy PKD (prosimy o wskazanie działalności podstawowej i określenie jej % udziału w obrocie)  

2. Obrót brutto planowany w okresie ubezpieczenia 

3. Wartość eksportu      Wartość eksportu do USA, Kanady i ich posiadłości 

4. Liczba pracowników 

5. Liczba lokalizacji      własnych   najmowanych  przybliżona wartość najmowanych lokalizacji 

6. Rodzaj produkowanych / sprzedawanych produktów, rodzaj świadczonych usług

6. WYBRANA SUMA GWARANCYJNA  zł na jeden i  zł na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia 
 
7. ZAKRES UBEZPIECZENIA (należy postawić znak „X” w kwadracie przy wybranym Wariancie ubezpieczenia)

Wariant I podstawowy tj. OC ogólna    symbol statystyczny ryzyka OC ogólna 136100

Wariant II rozszerzony tj. OC ogólna + OC za produkt    symbol statystyczny ryzyka OC ogólna 136100 i OC za produkt 136101



8. WYBRANE KLAUZULE DODATKOWE (w kolumnie „wybrana klauzula” należy postawić znak „X” w kwadracie przy wybranej klauzuli dodatkowej)

Nr i tytuł klauzuli dodatkowej
Symbol 
statyst.
ryzyka

Wybrana 
klauzula

Sublimit
w zł

Franszyza 
redukcyjna w zł Uwagi

Klau zu la nr 1 Od po wie dzial no ść za szko dy wy rzą dzo ne pra cow ni kom Ubez pie czo ne go (OC pracodawcy) 136110 brak brak

Klau zu la nr 2 Włą cze nie od po wie dzial no ści za szko dy w rze czach ru cho mych użyt ko wa nych przez 
Ubez pie czo ne go na pod sta wie umo wy naj mu, dzier ża wy, uży cze nia, le asin gu lub na podstawie innej 
podobnej umowy (OC najemcy ruchomości)

136120 Punkt 9 
Wniosku 500

Klau zu la nr 3 Włą cze nie od po wie dzial no ści za szko dy w rze czach sta no wią cych przed miot ob rób ki, 
czysz cze nia, na pra wy, ser wi su lub in nych czyn no ści wy ko ny wa nych w ra mach usług pro wa dzo nych przez 
Ubez pie czo ne go 

136130 Punkt 9 
Wniosku 500

Klau zu la nr 4.1 Włą cze nie od po wie dzial no ści za szko dy w rze czach ru cho mych osób trzecich znaj du ją
cych się w pie czy, pod do zo rem lub kon tro lą Ubez pie czo ne go 136141 Punkt 9 

Wniosku 500

Klau zu la nr 4.2 Włą cze nie od po wie dzial no ści za szko dy w pojazdach mechanicznych i ich wyposażeniu 
należących do osób trzecich znaj du ją cych się w pie czy, pod do zo rem lub kon tro lą Ubez pie czo ne go 
(klauzula parkingowa)

136142 Punkt 9 
Wniosku

10 % 
odszkodowania 

min. 500

Klau zu la nr 5 Włą cze nie od po wie dzial no ści za kosz ty po nie sio ne na de mon taż wa dli wych pro duk tów 
oraz na mon taż pro duk tów bez wad (klauzula demontażu – montażu) 136150 Punkt 9 

Wniosku
10 % 

odszkodowania 
min. 1.000

Tylko do Wariantu II

Klau zu la nr 6 Włą cze nie od po wie dzial no ści za czy ste stra ty finansowe po nie sio ne przez oso by trze cie 
z po wo du wa dli wo ści rze czy wy pro du ko wa nych, pod da nych ob rób ce lub prze ro bio nych za po mo cą ma
szyn lub urzą dzeń wy pro du ko wa nych, do star czo nych, zmon to wa nych lub kon ser wo wa nych przez Ubez
pie czo ne go (klauzula maszynowa)

136160 Punkt 9 
Wniosku

10 % 
odszkodowania 

min. 1.000
Tylko do Wariantu II

Klau zu la nr 7 Włą cze nie od po wie dzial no ści za czy ste stra ty finansowe po nie sio ne przez oso by trze cie 
z po wo du wa dli wo ści pro duk tów do star czo nych przez Ubez pie czo ne go, po wsta łe w wy ni ku ich po łą cze
nia lub zmie sza nia z innymi produktami (klauzula pomieszania połączenia)

136170 Punkt 9 
Wniosku

10 % 
odszkodowania 

min. 1.000
Tylko do Wariantu II

Klau zu la nr 8 Włą cze nie od po wie dzial no ści za czy ste stra ty finansowe po nie sio ne przez oso by trze cie 
na dal sze prze two rze nie lub dal szą ob rób kę wa dli wych pro duk tów do star czo nych przez Ubez pie czo ne go, 
bez ich łą cze nia lub mie sza nia z in ny mi wy ro ba mi, je że li pro dukt koń co wy po wsta ją cy w wy ni ku prze two
rze nia lub ob rób ki nie mo że być sprze da ny (klauzula dalszej obróbki)

136180 Punkt 9 
Wniosku

10 % 
odszkodowania 

min. 1.000
Tylko do Wariantu II

Klau zu la nr 9 Włą cze nie od po wie dzial no ści za szko dy wy ni ka ją ce z uwolnienia się ja kich kol wiek sub
stan cji nie bez piecz nych 136190 Punkt 9 

Wniosku
10 % 

odszkodowania 
min. 1.000

Tylko do Wariantu II

Klau zu la nr 10 Włą cze nie od po wie dzial no ści za szko dy ma ją ce po stać czy stych strat finansowych (czy
ste straty finansowe) 136200 do decyzji 

Compensy

Klau zu la nr 11.1 Włą cze nie od po wie dzial no ści za szko dy po wsta łe po za te ry to rium Unii Europejskiej 
z wyłączeniem USA, Ka na dy i ich posiadłości 136211 brak

10 % 
odszkodowania 

min. 1.000
Klau zu la nr 11.2 Włą cze nie od po wie dzial no ści za szko dy po wsta łe na te ry to rium USA, Ka na dy i ich 
posiadłośc 136212 do decyzji 

Compensy Tylko do Wariantu II

Klau zu la nr 12 Włą cze nie od po wie dzial no ści za szko dy wyrządzone sobie wzajemnie przez Ubezpieczo-
nych, objętych ta sama umową ubezpieczenia (OC wzajemna) 136220 Punkt 9 

Wniosku
do decyzji 
Compensy

Klau zu la nr 13 Włą cze nie od po wie dzial no ści za szko dy wyrządzone w pod ziem nych in sta la cjach lub 
urzą dze niach w następstwie wy ko ny wa nia prac lub usług przez Ubez pie czo ne go 136230 Punkt 9 

Wniosku
10 % 

odszkodowania 
min. 1.000

Klau zu la nr 14 Włą cze nie od po wie dzial no ści za szko dy wyrządzone przez Ubezpieczonego wskutek 
niedostarczenia lub dostarczenia o niewłaściwych parametrach wody, gazu lub energii elektrycznej 136240 Punkt 9 

Wniosku 500

Klau zu la nr 15 Włą cze nie od po wie dzial no ści za szko dy niemajątkowe wynikające z naruszenia dóbr 
osobistych w następstwie nierzetelnej lub wprowadzającej w błąd reklamy lub ogłoszenia 136250 Punkt 9 

Wniosku 500

9. OBOWIĄZKOWE SUBLIMITY na jeden i na wszystkie wypadki dla Klauzul nr 2, 3, 4.1, 4.2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15
Suma gwarancyjna w zł Wysokość sublimitu w zł Suma gwarancyjna w zł Wysokość sublimitu w zł

do 100 000 30 000 powyżej 400 000 do 700 000 200 000

powyżej 100 000 do 200 000 50 000 powyżej 700 000 300 000

powyżej 200 000 do 400.000 100 000

10. PROPOZYCJE UBEZPIECZAJĄCEGO CO DO ODSTĘPSTW OD WARUNKÓW UBEZPIECZENIA, ZMIANY STANDARDOWYCH SUBLIMITÓW 
I FRANSZYZY

11. SZKODOWOŚĆ (wypłacone odszkodowania, zgłoszone roszczenia w okresie ostatnich 3 lat lub okoliczności znane Ubezpieczającemu, które mogą 
rodzić roszczenia w stosunku do Ubezpieczonego z tytułu jego odpowiedzialności cywilnej)
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8. WYBRANE KLAUZULE DODATKOWE (w kolumnie „wybrana klauzula” należy postawić znak „X” w kwadracie przy wybranej klauzuli dodatkowej)

Nr i tytuł klauzuli dodatkowej
Symbol 
statyst.
ryzyka

Wybrana 
klauzula

Sublimit
w zł

Franszyza 
redukcyjna w zł Uwagi

Klau zu la nr 1 Od po wie dzial no ść za szko dy wy rzą dzo ne pra cow ni kom Ubez pie czo ne go (OC pracodawcy) 136110 brak brak

Klau zu la nr 2 Włą cze nie od po wie dzial no ści za szko dy w rze czach ru cho mych użyt ko wa nych przez 
Ubez pie czo ne go na pod sta wie umo wy naj mu, dzier ża wy, uży cze nia, le asin gu lub na podstawie innej 
podobnej umowy (OC najemcy ruchomości)

136120 Punkt 9 
Wniosku 500

Klau zu la nr 3 Włą cze nie od po wie dzial no ści za szko dy w rze czach sta no wią cych przed miot ob rób ki, 
czysz cze nia, na pra wy, ser wi su lub in nych czyn no ści wy ko ny wa nych w ra mach usług pro wa dzo nych przez 
Ubez pie czo ne go 

136130 Punkt 9 
Wniosku 500

Klau zu la nr 4.1 Włą cze nie od po wie dzial no ści za szko dy w rze czach ru cho mych osób trzecich znaj du ją
cych się w pie czy, pod do zo rem lub kon tro lą Ubez pie czo ne go 136141 Punkt 9 

Wniosku 500

Klau zu la nr 4.2 Włą cze nie od po wie dzial no ści za szko dy w pojazdach mechanicznych i ich wyposażeniu 
należących do osób trzecich znaj du ją cych się w pie czy, pod do zo rem lub kon tro lą Ubez pie czo ne go 
(klauzula parkingowa)

136142 Punkt 9 
Wniosku

10 % 
odszkodowania 

min. 500

Klau zu la nr 5 Włą cze nie od po wie dzial no ści za kosz ty po nie sio ne na de mon taż wa dli wych pro duk tów 
oraz na mon taż pro duk tów bez wad (klauzula demontażu – montażu) 136150 Punkt 9 

Wniosku
10 % 

odszkodowania 
min. 1.000

Tylko do Wariantu II

Klau zu la nr 6 Włą cze nie od po wie dzial no ści za czy ste stra ty finansowe po nie sio ne przez oso by trze cie 
z po wo du wa dli wo ści rze czy wy pro du ko wa nych, pod da nych ob rób ce lub prze ro bio nych za po mo cą ma
szyn lub urzą dzeń wy pro du ko wa nych, do star czo nych, zmon to wa nych lub kon ser wo wa nych przez Ubez
pie czo ne go (klauzula maszynowa)

136160 Punkt 9 
Wniosku

10 % 
odszkodowania 

min. 1.000
Tylko do Wariantu II

Klau zu la nr 7 Włą cze nie od po wie dzial no ści za czy ste stra ty finansowe po nie sio ne przez oso by trze cie 
z po wo du wa dli wo ści pro duk tów do star czo nych przez Ubez pie czo ne go, po wsta łe w wy ni ku ich po łą cze
nia lub zmie sza nia z innymi produktami (klauzula pomieszania połączenia)

136170 Punkt 9 
Wniosku

10 % 
odszkodowania 

min. 1.000
Tylko do Wariantu II

Klau zu la nr 8 Włą cze nie od po wie dzial no ści za czy ste stra ty finansowe po nie sio ne przez oso by trze cie 
na dal sze prze two rze nie lub dal szą ob rób kę wa dli wych pro duk tów do star czo nych przez Ubez pie czo ne go, 
bez ich łą cze nia lub mie sza nia z in ny mi wy ro ba mi, je że li pro dukt koń co wy po wsta ją cy w wy ni ku prze two
rze nia lub ob rób ki nie mo że być sprze da ny (klauzula dalszej obróbki)

136180 Punkt 9 
Wniosku

10 % 
odszkodowania 

min. 1.000
Tylko do Wariantu II

Klau zu la nr 9 Włą cze nie od po wie dzial no ści za szko dy wy ni ka ją ce z uwolnienia się ja kich kol wiek sub
stan cji nie bez piecz nych 136190 Punkt 9 

Wniosku
10 % 

odszkodowania 
min. 1.000

Tylko do Wariantu II

Klau zu la nr 10 Włą cze nie od po wie dzial no ści za szko dy ma ją ce po stać czy stych strat finansowych (czy
ste straty finansowe) 136200 do decyzji 

Compensy

Klau zu la nr 11.1 Włą cze nie od po wie dzial no ści za szko dy po wsta łe po za te ry to rium Unii Europejskiej 
z wyłączeniem USA, Ka na dy i ich posiadłości 136211 brak

10 % 
odszkodowania 

min. 1.000
Klau zu la nr 11.2 Włą cze nie od po wie dzial no ści za szko dy po wsta łe na te ry to rium USA, Ka na dy i ich 
posiadłośc 136212 do decyzji 

Compensy Tylko do Wariantu II

Klau zu la nr 12 Włą cze nie od po wie dzial no ści za szko dy wyrządzone sobie wzajemnie przez Ubezpieczo-
nych, objętych ta sama umową ubezpieczenia (OC wzajemna) 136220 Punkt 9 

Wniosku
do decyzji 
Compensy

Klau zu la nr 13 Włą cze nie od po wie dzial no ści za szko dy wyrządzone w pod ziem nych in sta la cjach lub 
urzą dze niach w następstwie wy ko ny wa nia prac lub usług przez Ubez pie czo ne go 136230 Punkt 9 

Wniosku
10 % 

odszkodowania 
min. 1.000

Klau zu la nr 14 Włą cze nie od po wie dzial no ści za szko dy wyrządzone przez Ubezpieczonego wskutek 
niedostarczenia lub dostarczenia o niewłaściwych parametrach wody, gazu lub energii elektrycznej 136240 Punkt 9 

Wniosku 500

Klau zu la nr 15 Włą cze nie od po wie dzial no ści za szko dy niemajątkowe wynikające z naruszenia dóbr 
osobistych w następstwie nierzetelnej lub wprowadzającej w błąd reklamy lub ogłoszenia 136250 Punkt 9 

Wniosku 500

9. OBOWIĄZKOWE SUBLIMITY na jeden i na wszystkie wypadki dla Klauzul nr 2, 3, 4.1, 4.2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15
Suma gwarancyjna w zł Wysokość sublimitu w zł Suma gwarancyjna w zł Wysokość sublimitu w zł

do 100 000 30 000 powyżej 400 000 do 700 000 200 000

powyżej 100 000 do 200 000 50 000 powyżej 700 000 300 000

powyżej 200 000 do 400.000 100 000

10. PROPOZYCJE UBEZPIECZAJĄCEGO CO DO ODSTĘPSTW OD WARUNKÓW UBEZPIECZENIA, ZMIANY STANDARDOWYCH SUBLIMITÓW 
I FRANSZYZY

11. SZKODOWOŚĆ (wypłacone odszkodowania, zgłoszone roszczenia w okresie ostatnich 3 lat lub okoliczności znane Ubezpieczającemu, które mogą 
rodzić roszczenia w stosunku do Ubezpieczonego z tytułu jego odpowiedzialności cywilnej)
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Data  -  -   

  
miejscowość podpis Ubezpieczającego

13. OŚWIADCZENIA UBEZPIECZAJĄCEGO/UBEZPIECZONEGO

12. PYTANIA ODNOŚNIE PROWADZONYCH WOBEC UBEZPIECZONEGO POSTĘPOWAŃ ORAZ HIPOTEK

Czy wobec Ubezpieczonego prowadzone jest postępowanie egzekucyjne (przez komornika sądowego lub organ administracji)?
 TAK     NIE

Czy w ramach postępowania egzekucyjnego został ustanowiony zarządca przymusowy?
 TAK     NIE

Czy wobec Ubezpieczonego prowadzone jest postępowanie restrukturyzacyjne?
 TAK     NIE

Czy wobec Ubezpieczonego prowadzone jest postępowanie upadłościowe? 
 TAK     NIE

Czy wobec Ubezpieczonego prowadzone jest postępowanie likwidacyjne?
 TAK     NIE

Czy w księdze wieczystej dotyczącej którejkolwiek nieruchomości Ubezpieczonego wpisane jest więcej niż dwie hipoteki – każda przysługująca innemu wierzycielowi? 
 TAK     NIE

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group oraz Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance 
Group z siedzibami w Warszawie informacji handlowo marketingowych z użyciem urządzeń telekomunikacyjnych i tzw. automatycznych systemów wywołujących, wybierając jako formę 
kontaktu: Wiadomości elektroniczne (e mail, SMS/MMS, serwisy internetowe, w tym portale społecznościowe). 

 TAK     NIE

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią dokumentu “Obowiązek Informacyjny Administratora Danych Osobowych”, który został mi przedstawiony jako osobie, której dane dotyczą. 
 TAK     NIE

Wyrażam zgodę, aby moje dane osobowe takie jak: imiona, nazwisko, dane kontaktowe, dane o miejscu zamieszkania, płci, dacie urodzenia, informacje o rodzajach ubezpieczeń oraz 
historia umowy ubezpieczenia (w tym informacje o produktach ubezpieczeniowych, z których korzystałem/am w przeszłości), w tym w zakresie w jakim te dane mogą być chronione 
tajemnicą ubezpieczeniową oraz w tym także dane zebrane w przyszłości były przetwarzane przez Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą 
w Warszawie (Al. Jerozolimskie 162, 02 342 Warszawa), we własnych celach marketingowych, jak również aby Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group 
podejmowała wobec mnie decyzje oparte wyłącznie o zautomatyzowane przetwarzanie, w tym poprzez profilowanie, w celu określenia preferencji lub potrzeb w zakresie produktów 
ubezpieczeniowych i innych produktów finansowych, oraz w celu przedstawienia odpowiedniej oferty, po zakończeniu obowiązywania umowy ubezpieczenia. 

 TAK     NIE

Wyrażam zgodę, aby Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group podejmowała wobec mnie decyzje oparte wyłącznie o zautomatyzowane przetwarzanie, w tym 
poprzez profilowanie, moich danych osobowych takich jak: imiona, nazwisko, dane kontaktowe, dane o miejscu zamieszkania, płci, dacie urodzenia, informacje o rodzajach ubezpieczeń 
oraz historia umowy ubezpieczenia (w tym informacje o produktach ubezpieczeniowych, z których korzystałem/am w przeszłości), w tym w zakresie w jakim te dane mogą być chronione 
tajemnicą ubezpieczeniową oraz w tym także dane zebrane w przyszłości , we własnych celach marketingowych oraz w celu przedstawienia odpowiedniej oferty, w trakcie obowiązywania 
umowy ubezpieczenia. 

 TAK     NIE

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group oraz Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance 
Group z siedzibami w Warszawie informacji handlowo marketingowych z użyciem urządzeń telekomunikacyjnych i tzw. automatycznych systemów wywołujących, wybierając jako formę 
kontaktu: Połączenia głosowe (rozmowa telefoniczna, komunikaty głosowe IVR). 

 TAK     NIE

Wyrażam zgodę, aby moje dane osobowe takie jak: imiona, nazwisko, dane kontaktowe, dane o miejscu zamieszkania, płci, dacie urodzenia, informacje o rodzajach ubezpieczeń oraz 
historia umowy ubezpieczenia (w tym informacje o produktach ubezpieczeniowych, z których korzystałem/am w przeszłości), w tym w zakresie w jakim te dane mogą być chronione 
tajemnicą ubezpieczeniową oraz w tym także dane zebrane w przyszłości były przekazywane przez Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group do Compensa 
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group z siedzibami w Warszawie (Al. Jerozolimskie 162, 02 342 Warszawa), oraz na ich przetwarzanie przez Compensa 
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group, jak również aby Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group podejmowała wobec 
mnie decyzje oparte wyłącznie o zautomatyzowane przetwarzanie, w tym poprzez profilowanie, w jej własnych celach marketingowych, w tym w celu określenia preferencji lub potrzeb w 
zakresie produktów ubezpieczeniowych i innych produktów finansowych, oraz w celu przedstawienia odpowiedniej oferty.

 TAK     NIE

Wyrażam zgodę, aby moje dane osobowe takie jak: imiona, nazwisko, dane kontaktowe, dane o miejscu zamieszkania, płci, dacie urodzenia, informacje o rodzajach ubezpieczeń oraz 
historia umowy ubezpieczenia (w tym informacje o produktach ubezpieczeniowych, z których korzystałem/am w przeszłości), w tym w zakresie w jakim te dane mogą być chronione 
tajemnicą ubezpieczeniową oraz w tym także dane zebrane w przyszłości były przekazywane przez Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group do 
Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group z siedzibami w Warszawie (Al. Jerozolimskie 162, 02 342 Warszawa), oraz na ich przetwarzanie przez Compensa 
Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, jak również aby Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group podejmowała wobec mnie decyzje oparte 
wyłącznie o zautomatyzowane przetwarzanie, w tym poprzez profilowanie, w jej własnych celach marketingowych, w tym w celu określenia preferencji lub potrzeb w zakresie produktów 
ubezpieczeniowych i innych produktów finansowych, oraz w celu przedstawienia odpowiedniej oferty.

 TAK     NIE
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Data  -  -   

  
miejscowość podpis Ubezpieczającego

13. OŚWIADCZENIA UBEZPIECZAJĄCEGO/UBEZPIECZONEGO

12. PYTANIA ODNOŚNIE PROWADZONYCH WOBEC UBEZPIECZONEGO POSTĘPOWAŃ ORAZ HIPOTEK

Czy wobec Ubezpieczonego prowadzone jest postępowanie egzekucyjne (przez komornika sądowego lub organ administracji)?
 TAK     NIE

Czy w ramach postępowania egzekucyjnego został ustanowiony zarządca przymusowy?
 TAK     NIE

Czy wobec Ubezpieczonego prowadzone jest postępowanie restrukturyzacyjne?
 TAK     NIE

Czy wobec Ubezpieczonego prowadzone jest postępowanie upadłościowe? 
 TAK     NIE

Czy wobec Ubezpieczonego prowadzone jest postępowanie likwidacyjne?
 TAK     NIE

Czy w księdze wieczystej dotyczącej którejkolwiek nieruchomości Ubezpieczonego wpisane jest więcej niż dwie hipoteki – każda przysługująca innemu wierzycielowi? 
 TAK     NIE

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group oraz Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance 
Group z siedzibami w Warszawie informacji handlowo marketingowych z użyciem urządzeń telekomunikacyjnych i tzw. automatycznych systemów wywołujących, wybierając jako formę 
kontaktu: Wiadomości elektroniczne (e mail, SMS/MMS, serwisy internetowe, w tym portale społecznościowe). 

 TAK     NIE

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią dokumentu “Obowiązek Informacyjny Administratora Danych Osobowych”, który został mi przedstawiony jako osobie, której dane dotyczą. 
 TAK     NIE

Wyrażam zgodę, aby moje dane osobowe takie jak: imiona, nazwisko, dane kontaktowe, dane o miejscu zamieszkania, płci, dacie urodzenia, informacje o rodzajach ubezpieczeń oraz 
historia umowy ubezpieczenia (w tym informacje o produktach ubezpieczeniowych, z których korzystałem/am w przeszłości), w tym w zakresie w jakim te dane mogą być chronione 
tajemnicą ubezpieczeniową oraz w tym także dane zebrane w przyszłości były przetwarzane przez Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą 
w Warszawie (Al. Jerozolimskie 162, 02 342 Warszawa), we własnych celach marketingowych, jak również aby Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group 
podejmowała wobec mnie decyzje oparte wyłącznie o zautomatyzowane przetwarzanie, w tym poprzez profilowanie, w celu określenia preferencji lub potrzeb w zakresie produktów 
ubezpieczeniowych i innych produktów finansowych, oraz w celu przedstawienia odpowiedniej oferty, po zakończeniu obowiązywania umowy ubezpieczenia. 

 TAK     NIE

Wyrażam zgodę, aby Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group podejmowała wobec mnie decyzje oparte wyłącznie o zautomatyzowane przetwarzanie, w tym 
poprzez profilowanie, moich danych osobowych takich jak: imiona, nazwisko, dane kontaktowe, dane o miejscu zamieszkania, płci, dacie urodzenia, informacje o rodzajach ubezpieczeń 
oraz historia umowy ubezpieczenia (w tym informacje o produktach ubezpieczeniowych, z których korzystałem/am w przeszłości), w tym w zakresie w jakim te dane mogą być chronione 
tajemnicą ubezpieczeniową oraz w tym także dane zebrane w przyszłości , we własnych celach marketingowych oraz w celu przedstawienia odpowiedniej oferty, w trakcie obowiązywania 
umowy ubezpieczenia. 

 TAK     NIE

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group oraz Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance 
Group z siedzibami w Warszawie informacji handlowo marketingowych z użyciem urządzeń telekomunikacyjnych i tzw. automatycznych systemów wywołujących, wybierając jako formę 
kontaktu: Połączenia głosowe (rozmowa telefoniczna, komunikaty głosowe IVR). 

 TAK     NIE

Wyrażam zgodę, aby moje dane osobowe takie jak: imiona, nazwisko, dane kontaktowe, dane o miejscu zamieszkania, płci, dacie urodzenia, informacje o rodzajach ubezpieczeń oraz 
historia umowy ubezpieczenia (w tym informacje o produktach ubezpieczeniowych, z których korzystałem/am w przeszłości), w tym w zakresie w jakim te dane mogą być chronione 
tajemnicą ubezpieczeniową oraz w tym także dane zebrane w przyszłości były przekazywane przez Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group do Compensa 
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group z siedzibami w Warszawie (Al. Jerozolimskie 162, 02 342 Warszawa), oraz na ich przetwarzanie przez Compensa 
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group, jak również aby Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group podejmowała wobec 
mnie decyzje oparte wyłącznie o zautomatyzowane przetwarzanie, w tym poprzez profilowanie, w jej własnych celach marketingowych, w tym w celu określenia preferencji lub potrzeb w 
zakresie produktów ubezpieczeniowych i innych produktów finansowych, oraz w celu przedstawienia odpowiedniej oferty.

 TAK     NIE

Wyrażam zgodę, aby moje dane osobowe takie jak: imiona, nazwisko, dane kontaktowe, dane o miejscu zamieszkania, płci, dacie urodzenia, informacje o rodzajach ubezpieczeń oraz 
historia umowy ubezpieczenia (w tym informacje o produktach ubezpieczeniowych, z których korzystałem/am w przeszłości), w tym w zakresie w jakim te dane mogą być chronione 
tajemnicą ubezpieczeniową oraz w tym także dane zebrane w przyszłości były przekazywane przez Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group do 
Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group z siedzibami w Warszawie (Al. Jerozolimskie 162, 02 342 Warszawa), oraz na ich przetwarzanie przez Compensa 
Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, jak również aby Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group podejmowała wobec mnie decyzje oparte 
wyłącznie o zautomatyzowane przetwarzanie, w tym poprzez profilowanie, w jej własnych celach marketingowych, w tym w celu określenia preferencji lub potrzeb w zakresie produktów 
ubezpieczeniowych i innych produktów finansowych, oraz w celu przedstawienia odpowiedniej oferty.

 TAK     NIE
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KRS 6691, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS,  Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa
NIP 526 02 14 686, Kapitał zakładowy: 179 851 957,00 zł – opłacony w całości Compensa Kontakt: +48 22 501 61 00

17.02.2021

Administrator danych osobowych: Compensa Towarzystwo 
Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą  
w Warszawie (adres: ul. Aleje Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa), 
(dalej jako „Administrator”).
Dane kontaktowe Administratora: Z Administratorem można 
skontaktować się poprzez adres email centrala@compensa.pl, telefonicznie 
pod numerem 22 501 61 00 lub pisemnie na adres Administratora (tj. 
Warszawa, ul. Aleje Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa).

Inspektor ochrony danych: Z inspektorem ochrony danych można się 
skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych 
osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych 
poprzez email iod@vig-polska.pl lub pisemnie na adres Administratora 
(tj. Warszawa, ul. Aleje Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa).
Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna: Pani/Pana 
dane mogą być przetwarzane w celu i na podstawie:

Okres przechowywania danych: Pani/Pana dane osobowe będą 
przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy 
ubezpieczenia lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania 
danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku 
przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy 
ubezpieczenia, oraz przepisów o automatycznej wymianie informacji 
podatkowych z innymi państwami.
Administrator, w trakcie obowiązywania umowy ubezpieczenia, 

przestanie przetwarzać dane wykorzystywane do własnych celów 
marketingowych, w tym celów analitycznych i poprzez profilowanie, 
jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych 
w tych celach. 
Administrator, po zakończeniu obowiązywania umowy ubezpieczenia, 
przestanie przetwarzać dane wykorzystywane do własnych celów 
marketingowych, w tym poprzez profilowanie, jeżeli cofnie Pani/Pan 
wyrażoną  zgodę na przetwarzanie danych w tych celach. 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH 

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

ocena ryzyka ubezpieczeniowego i wykonania umowy ubezpieczenia

niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której stroną 
jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie 
osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; art. 41 ustawy 
o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej; 

ocena ryzyka ubezpieczeniowego w oparciu o zautomatyzowane 
podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

art. 41 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

własne cele marketingowe Administratora, w tym cele analityczne  
i poprzez profilowanie, w trakcie obowiązywania umowy ubezpieczenia

niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego 
interesu Administratora. Prawnie uzasadnionym interesem 
Administratora jest  marketing własnych produktów i usług 
Administratora oraz przetwarzanie danych w celach analitycznych. 

własne cele marketingowe Administratora, w tym poprzez 
profilowanie, po zakończeniu obowiązywania umowy ubezpieczenia

zgoda na przetwarzanie danych

własne cele marketingowe w oparciu o zautomatyzowane 
podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

zgoda na przetwarzanie danych

likwidacja szkody z umowy ubezpieczenia

niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego 
ciążącego na administratorze;  
niezbędność przetwarzania do ustalenia, dochodzenia lub obrony 
roszczeń (w przypadku szczególnych kategorii danych osobowych).

dochodzenie roszczeń związanych z umową ubezpieczenia 
niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego 
interesu Administratora w postaci możliwości dochodzenia przez niego 
roszczeń

podejmowanie czynności w związku z przeciwdziałaniem 
przestępstwom ubezpieczeniowym

niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego 
interesu Administratora w postaci możliwości przeciwdziałaniu 
i ściganiu przestępstw popełnianych na szkodę zakładu ubezpieczeń

reasekuracja ryzyk

niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego 
interesu Administratora w postaci ograniczenia negatywnego 
wpływu ryzyka ubezpieczeniowego związanego z zawieraną umową 
ubezpieczenia 

przekazywanie danych osobowych przez Administratora do Compensa 
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group w jej 
własnych celach marketingowych

zgoda na przetwarzanie danych

4/5
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Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
KRS 6691, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS,  Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa
NIP 526 02 14 686, Kapitał zakładowy: 179 851 957,00 zł – opłacony w całości Compensa Kontakt: +48 22 501 61 00

17.02.2021

Administrator danych osobowych: Compensa Towarzystwo 
Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą  
w Warszawie (adres: ul. Aleje Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa), 
(dalej jako „Administrator”).
Dane kontaktowe Administratora: Z Administratorem można 
skontaktować się poprzez adres email centrala@compensa.pl, telefonicznie 
pod numerem 22 501 61 00 lub pisemnie na adres Administratora (tj. 
Warszawa, ul. Aleje Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa).

Inspektor ochrony danych: Z inspektorem ochrony danych można się 
skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych 
osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych 
poprzez email iod@vig-polska.pl lub pisemnie na adres Administratora 
(tj. Warszawa, ul. Aleje Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa).
Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna: Pani/Pana 
dane mogą być przetwarzane w celu i na podstawie:

Okres przechowywania danych: Pani/Pana dane osobowe będą 
przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy 
ubezpieczenia lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania 
danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku 
przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy 
ubezpieczenia, oraz przepisów o automatycznej wymianie informacji 
podatkowych z innymi państwami.
Administrator, w trakcie obowiązywania umowy ubezpieczenia, 

przestanie przetwarzać dane wykorzystywane do własnych celów 
marketingowych, w tym celów analitycznych i poprzez profilowanie, 
jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych 
w tych celach. 
Administrator, po zakończeniu obowiązywania umowy ubezpieczenia, 
przestanie przetwarzać dane wykorzystywane do własnych celów 
marketingowych, w tym poprzez profilowanie, jeżeli cofnie Pani/Pan 
wyrażoną  zgodę na przetwarzanie danych w tych celach. 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH 

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

ocena ryzyka ubezpieczeniowego i wykonania umowy ubezpieczenia

niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której stroną 
jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie 
osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; art. 41 ustawy 
o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej; 

ocena ryzyka ubezpieczeniowego w oparciu o zautomatyzowane 
podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

art. 41 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

własne cele marketingowe Administratora, w tym cele analityczne  
i poprzez profilowanie, w trakcie obowiązywania umowy ubezpieczenia

niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego 
interesu Administratora. Prawnie uzasadnionym interesem 
Administratora jest  marketing własnych produktów i usług 
Administratora oraz przetwarzanie danych w celach analitycznych. 

własne cele marketingowe Administratora, w tym poprzez 
profilowanie, po zakończeniu obowiązywania umowy ubezpieczenia

zgoda na przetwarzanie danych

własne cele marketingowe w oparciu o zautomatyzowane 
podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

zgoda na przetwarzanie danych

likwidacja szkody z umowy ubezpieczenia

niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego 
ciążącego na administratorze;  
niezbędność przetwarzania do ustalenia, dochodzenia lub obrony 
roszczeń (w przypadku szczególnych kategorii danych osobowych).

dochodzenie roszczeń związanych z umową ubezpieczenia 
niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego 
interesu Administratora w postaci możliwości dochodzenia przez niego 
roszczeń

podejmowanie czynności w związku z przeciwdziałaniem 
przestępstwom ubezpieczeniowym

niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego 
interesu Administratora w postaci możliwości przeciwdziałaniu 
i ściganiu przestępstw popełnianych na szkodę zakładu ubezpieczeń

reasekuracja ryzyk

niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego 
interesu Administratora w postaci ograniczenia negatywnego 
wpływu ryzyka ubezpieczeniowego związanego z zawieraną umową 
ubezpieczenia 

przekazywanie danych osobowych przez Administratora do Compensa 
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group w jej 
własnych celach marketingowych

zgoda na przetwarzanie danych
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Odbiorcy danych: Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione 
zakładom reasekuracji oraz podmiotom uprawnionym do ich otrzymania 
na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
Ponadto Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom 
przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in. 
agentom ubezpieczeniowym, dostawcom usług IT, podmiotom 
przechowującym i usuwającym dane, podmiotom świadczącym usługi 
personalizacji, kopertowania oraz dystrybucji druku, podmiotom 
przetwarzającym dane w celu windykacji należności, agencjom 
marketingowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na 
podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami 
Administratora. 
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców 
znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem 
Gospodarczym.

Prawa osoby, której dane dotyczą:  Pani/Panu prawo dostępu do 
Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub 
ograniczenia ich przetwarzania.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 
jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, 
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
Pani/Pana danych osobowych. 
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo do jej wycofania. Wycofanie 
zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie 
zgody lub na podstawie umowy, a przetwarzanie odbywa się w sposób 
zautomatyzowany, przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych 
osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Pani/Pana danych 
osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie 
nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane 
innemu administratorowi danych.
W związku ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, 
o którym mowa poniżej, ma Pani/Pan prawo do uzyskania wyjaśnień, 
zakwestionowania tej decyzji, a także do wyrażenia własnego stanowiska 
lub do uzyskania interwencji człowieka.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się 
z Administratorem lub z Inspektorem Ochrony Danych. Dane 

kontaktowe Administratora oraz Inspektora Ochrony Danych wskazano 
powyżej. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do 
organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych 
podejmowane będą decyzje oparte na wyłącznie zautomatyzowanym 
przetwarzaniu w zakresie niezbędnym do zawarcia lub wykonania umowy 
ubezpieczenia. Decyzje te będą dotyczyły określenia parametrów umowy 
ubezpieczenia, w tym m.in.: wysokości składki ubezpieczeniowej lub 
możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia. Decyzje będą podejmowane 
na podstawie Pani/Pana danych dotyczących daty urodzenia, historii 
szkód, informacji o przedmiocie ubezpieczenia oraz informacji o stanie 
zdrowia (ubezpieczenia zdrowotne). Decyzje będą oparte o profilowanie, 
tj. zautomatyzowane przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celu 
automatycznej oceny ryzyka ubezpieczeniowego. 
W przypadku wyrażenia zgody na zautomatyzowane podejmowanie 
decyzji we własnych celach marketingowych Administratora, decyzje 
te będą dotyczyły kierowania do Pana/Pani określonych komunikatów 
marketingowych oraz przedstawienia Pani/Panu oferty produktów lub 
usług Administratora. Decyzje będą podejmowane na podstawie Pani/ 
Pana danych dotyczących, daty urodzenia, informacji o charakterze 
wykonywanej pracy, miejsca zamieszkania, posiadanych produktów, 
historii ubezpieczenia. Decyzje będą oparte o profilowanie, tj. 
zautomatyzowane wykorzystanie danych osobowych w celu określenia 
zachowań, preferencji lub potrzeb w zakresie produktów lub usług oraz 
w celu przedstawienia Pani/Panu oferty produktów lub usług. 

Informacja o wymogu podania danych
Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową ubezpieczenia 
jest niezbędne do dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego oraz do 
zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia – bez podania żądanych 
przez Administratora danych osobowych nie jest możliwe zawarcie 
umowy ubezpieczenia. Podany adres e-mail lub numer telefonu będzie 
wykorzystywany do wysłania dokumentów i informacji związanych  
z obsługą umowy ubezpieczenia np. przesyłania informacji o płatnościach 
lub  informacji o ważnych terminach wynikających z umowy ubezpieczenia.  
Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.
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Odbiorcy danych: Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione 
zakładom reasekuracji oraz podmiotom uprawnionym do ich otrzymania 
na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
Ponadto Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom 
przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in. 
agentom ubezpieczeniowym, dostawcom usług IT, podmiotom 
przechowującym i usuwającym dane, podmiotom świadczącym usługi 
personalizacji, kopertowania oraz dystrybucji druku, podmiotom 
przetwarzającym dane w celu windykacji należności, agencjom 
marketingowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na 
podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami 
Administratora. 
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców 
znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem 
Gospodarczym.

Prawa osoby, której dane dotyczą:  Pani/Panu prawo dostępu do 
Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub 
ograniczenia ich przetwarzania.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 
jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, 
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
Pani/Pana danych osobowych. 
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo do jej wycofania. Wycofanie 
zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie 
zgody lub na podstawie umowy, a przetwarzanie odbywa się w sposób 
zautomatyzowany, przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych 
osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Pani/Pana danych 
osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie 
nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane 
innemu administratorowi danych.
W związku ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, 
o którym mowa poniżej, ma Pani/Pan prawo do uzyskania wyjaśnień, 
zakwestionowania tej decyzji, a także do wyrażenia własnego stanowiska 
lub do uzyskania interwencji człowieka.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się 
z Administratorem lub z Inspektorem Ochrony Danych. Dane 

kontaktowe Administratora oraz Inspektora Ochrony Danych wskazano 
powyżej. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do 
organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych 
podejmowane będą decyzje oparte na wyłącznie zautomatyzowanym 
przetwarzaniu w zakresie niezbędnym do zawarcia lub wykonania umowy 
ubezpieczenia. Decyzje te będą dotyczyły określenia parametrów umowy 
ubezpieczenia, w tym m.in.: wysokości składki ubezpieczeniowej lub 
możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia. Decyzje będą podejmowane 
na podstawie Pani/Pana danych dotyczących daty urodzenia, historii 
szkód, informacji o przedmiocie ubezpieczenia oraz informacji o stanie 
zdrowia (ubezpieczenia zdrowotne). Decyzje będą oparte o profilowanie, 
tj. zautomatyzowane przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celu 
automatycznej oceny ryzyka ubezpieczeniowego. 
W przypadku wyrażenia zgody na zautomatyzowane podejmowanie 
decyzji we własnych celach marketingowych Administratora, decyzje 
te będą dotyczyły kierowania do Pana/Pani określonych komunikatów 
marketingowych oraz przedstawienia Pani/Panu oferty produktów lub 
usług Administratora. Decyzje będą podejmowane na podstawie Pani/ 
Pana danych dotyczących, daty urodzenia, informacji o charakterze 
wykonywanej pracy, miejsca zamieszkania, posiadanych produktów, 
historii ubezpieczenia. Decyzje będą oparte o profilowanie, tj. 
zautomatyzowane wykorzystanie danych osobowych w celu określenia 
zachowań, preferencji lub potrzeb w zakresie produktów lub usług oraz 
w celu przedstawienia Pani/Panu oferty produktów lub usług. 

Informacja o wymogu podania danych
Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową ubezpieczenia 
jest niezbędne do dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego oraz do 
zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia – bez podania żądanych 
przez Administratora danych osobowych nie jest możliwe zawarcie 
umowy ubezpieczenia. Podany adres e-mail lub numer telefonu będzie 
wykorzystywany do wysłania dokumentów i informacji związanych  
z obsługą umowy ubezpieczenia np. przesyłania informacji o płatnościach 
lub  informacji o ważnych terminach wynikających z umowy ubezpieczenia.  
Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

5/5
KOPIA05.03.2021


	fill_3: 
	Adres z kodem pocztowym a: 
	telefon: 
	REGON: 
	NIP a: 
	PKD: 
	Polisa typ: 
	jednostka organizacyjna a: 
	cz1: Off
	cz 2: Off
	cz3: Off
	cz 4: Off
	cz5: Off
	cz 6: Off
	poli1: 
	poli2: 
	Data1b: 
	Data1c: 
	godz1: 
	godz2: 
	fill_5: 
	fill_6: 
	fill_7: 
	fill_8: 
	fill_9: 
	fill_910: 
	fill_911: 
	fill_912: 
	fill_913: 
	fill_9134: 
	fill_9135: 
	fill_9136: 
	fill_9137: 
	zl1: 
	zl2: 
	Checkbox 4: Off
	Checkbox 5: Off
	box 1: Off
	box 2: Off
	box 3: Off
	box 4: Off
	box 5: Off
	box 6: Off
	box 7: Off
	box 8: Off
	box 9: Off
	box 10: Off
	box 11: Off
	box 12: Off
	box 13: Off
	box 14: Off
	box 15: Off
	box 16: Off
	box 17: Off
	f1: 
	f2: 
	f3: 
	f4: 
	f5: 
	f6: 
	f7: 
	f8: 
	Check1: Off
	Check2: Off
	Chec4: Off
	Check3: Off
	Check5: Off
	Check6: Off
	Check7: Off
	Chec8: Off
	Check9: Off
	Check10: Off
	Check11: Off
	Check12: Off
	data srata: 
	miejscowosc: 
	Checkbox 100: Off
	Checkbox 101: Off
	Checkbox 103: Off
	Checkbox 102: Off
	Checkbox 104: Off
	Checkbox 105: Off
	Checkbox 106: Off
	Checkbox 107: Off
	Checkbox 108: Off
	Checkbox 109: Off
	Checkbox 110: Off
	Checkbox 111: Off
	Checkbox 112: Off
	Checkbox 113: Off


