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 Ubezpieczający:  

imię i nazwisko / nazwa firmy 
 

kod poczta miejscowość ulica nr   domu nr lokalu 
 

Regon telefon e-mail 
 

 Ubezpieczony:  

imię i nazwisko / nazwa firmy 
 

kod poczta miejscowość ulica nr   domu nr lokalu 
 

Regon telefon e-mail 

 

Okres  ubezpieczenia: od dnia  -  - do dnia  -  -    
                                                                               dzień miesiąc rok dzień miesiąc rok 

 Miejsce ubezpieczenia:  

Członek Stowarzyszenia Agentów Turystycznych „OSAT”        TAK od roku  ________________      NIE   (właściwe zakreślić) 

Członek Polskiej Izby Turystyki „PIT”                                            TAK od roku  ________________      NIE   (właściwe zakreślić)   

Numer w rejestrze organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych    
 

 UBEZPIECZENIE OC AGENTA TURYSTYCZNEGO NA PODSTAWIE OWU ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ   (właściwe zakreślić) 

 
Zakres ubezpieczenia  

Wariant I 
Suma gwarancyjna/podlimit 

Wariant II 
Suma gwarancyjna/podlimit 

Wariant III 
Suma gwarancyjna/podlimit 

OC deliktowa i kontraktowa 300 000 PLN 200 000 PLN 100 000 PLN 

OC pracodawcy – Kl  nr 1 150 000 PLN 100 000 PLN 100 000 PLN 

OC najemcy nieruchomości – Kl nr 2 100 000 PLN 100 000 PLN 100 000 PLN 

OC za szkody w następstwie  
udzielenia błędnej lub niepełnej informacji  

dotyczącej imprezy/ usługi turystycznej *1) 

 

100 000 PLN/ 
5 000 PLN na uczestnika 

100 000 PLN/ 
5 000 PLN na uczestnika 

50 000 PLN/ 
5 000 PLN na uczestnika 

OC za szkody w następstwie  
błędnej kalkulacji ceny lub błędnej rezerwacji  

  imprezy/ usługi turystycznej *2)  

100 000 PLN/ 
5 000 PLN na uczestnika 

100 000 PLN/ 
5 000 PLN na uczestnika 

50 000 PLN/ 
5 000 PLN na uczestnika 

Składka dla członków OSAT/PIT 1 300 PLN 

indywidualna____________ 

1 000 PLN 

indywidualna___________ 

900 PLN 

indywidualna___________ 

Składka dla pozostałych agentów 1 365 PLN 

indywidualna____________ 

1 050 PLN 

indywidualna___________ 

945 PLN 

indywidualna___________ 

 UBEZPIECZENIE OC PRZEDSIĘBIORCY UŁATWIAJĄCEGO NABYWANIE POWIĄZANYCH USŁUG TURYSTYCZNYCH  

  NA PODSTAWIE OWU  ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ  (właściwe zakreślić) 

 UBEZPIECZENIE OC OKAZJONALNEGO ORGANIZATORA TURYSTYKI  NA PODSTAWIE OWU ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ  (właściwe zakreślić) 

 
Zakres ubezpieczenia  

Wariant I  
Suma gwarancyjna/podlimit 

Wariant II  
Suma gwarancyjna/podlimit 

Wariant III 
Suma gwarancyjna/podlimit 

OC deliktowa i kontraktowa 300 000 PLN 200 000 PLN 100 000 PLN 

OC pracodawcy  - Kl  nr 1 150 000 PLN 100 000 PLN 100 000 PLN 

OC najemcy nieruchomości  - Kl nr 2 100 000 PLN 100 000 PLN 100 000 PLN 

OC za podwykonawców - Kl nr 5 100 000 PLN 100 000 PLN 100 000 PLN 

OC za szkody wynikające z zatruć pokarmowych 
spowodowane przez  podwykonawców - Kl nr 7 

150 000 PLN/ 
20 000 PLN na uczestnika  

100 000 PLN/ 
20 000 PLN na uczestnika  

100 000 PLN/ 
20 000 PLN na uczestnika  

OC za rzeczy w pieczy, pod kontrolą  
lub pod dozorem Ubezpieczonego - Kl nr 9 

 100 000 PLN/ 
5 000 PLN na uczestnika 

100 000 PLN/ 
5 000 PLN na uczestnika 

50 000 PLN/ 
5 000 PLN na uczestnika 

OC za produkt 

w postaci imprezy/ usługi turystycznej *3) 

300 000 PLN 200 000 PLN 100 000 PLN 

OC za szkody w następstwie zdarzeń, 

które wydarzyły się  poza terytorium RP *4) 

300 000 PLN 200 000 PLN 100 000 PLN 

OC za szkody spowodowane  

przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń *5) 

 
100 000 PLN 

 
100 000 PLN 

 
100 000 PLN 

Składka dla członków OSAT/PIT 1 600 PLN  

indywidualna___________ 

1 300 PLN 

indywidualna___________ 

1 150 PLN 

indywidualna___________ 

Składka dla pozostałych agentów 1 680 PLN 

indywidualna___________ 

1 365 PLN 

indywidualna___________ 

1 208 PLN 

indywidualna___________ 
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 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ AGENTA TURYSTYCZNEGO, KTÓRY ŁĄCZY ZAKRES WYKONYWANYCH PRZEZ SIEBIE CZYNNOŚCI 

ZAWODOWYCH Z CZYNNOŚCIAMI REALIZOWANYMI PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ UŁATWIAJĄCEGO NABYWANIE POWIĄZANYCH USŁUG TURYSTYCZNYCH   
 I/ LUB PRZEZ OKAZJONALNEGO ORGANIZATORA TURYSTYKI   NA PODSTAWIE OWU ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ   (właściwe zakreślić) 

Zakres ubezpieczenia Wariant I 
Suma gwarancyjna/podlimit 
Suma gwarancyjna/podlimit 

Wariant II 
Suma gwarancyjna/podlimit 

Wariant III 
Suma gwarancyjna/podlimit 

OC deliktowa i kontraktowa 300 000 PLN 200 000 PLN 100 000 PLN 

OC pracodawcy - Kl nr 1 150 000 PLN 100 000 PLN 100 000 PLN 

OC najemcy nieruchomości - Kl nr 2 100 000 PLN 100 000 PLN 100 000 PLN 

OC za podwykonawców - Kl nr 5 100 000 PLN 100 000 PLN 100 000 PLN 

OC za szkody wynikające z zatruć 
pokarmowych spowodowane przez  
podwykonawców - Kl nr 7 

150 000 PLN/ 
20 000 PLN na uczestnika  

100 000 PLN/ 
20 000 PLN na uczestnika 

100 000 PLN/ 
20 000 PLN na uczestnika  

OC za rzeczy w pieczy, pod kontrolą lub 
pod dozorem Ubezpieczonego - KL nr 9 

 100 000 PLN/ 
5 000 PLN na uczestnika 

100 000 PLN/ 
5 000 PLN na uczestnika 

50 000 PLN/ 
5 000 PLN na uczestnika 

OC za szkody w następstwie  
udzielenia błędnej lub niepełnej informacji  

dotyczącej imprezy/ usługi turystycznej *1) 

100 000 PLN/ 
5 000 PLN na uczestnika 

100 000 PLN/ 
5 000 PLN na uczestnika 

50 000 PLN/ 
5 000 PLN na uczestnika 

OC za szkody w następstwie  
błędnej kalkulacji ceny lub błędnej rezerwacji 

imprezy/ usługi  turystycznej*2) 

100 000 PLN/ 
5 000 PLN na uczestnika 

100 000 PLN/ 
5 000 PLN na uczestnika 

50 000 PLN/ 
5 000 PLN na uczestnika 

OC za produkt  

w postaci imprezy/ usługi turystycznej *3) 

300 000 PLN 200 000 PLN 100 000 PLN 

OC za szkody w następstwie zdarzeń, 

 które wydarzyły się  poza terytorium RP *4) 

300 000 PLN 200 000 PLN 100 000 PLN 

OC za szkody spowodowane przeniesieniem 

chorób zakaźnych i zakażeń *5) 

100 000 PLN 100 000 PLN 100 000 PLN 

Składka dla członków OSAT/PIT 2 025 PLN  

indywidualna___________ 

1 620 PLN 

indywidualna___________ 

1 440 PLN 

indywidualna__________

_ Składka dla pozostałych agentów 2 125 PLN 

indywidualna___________

1 700 PLN 

indywidualna___________ 

1 510 PLN 

indywidualna__________

_ 


 UBEZPIECZENIE NNW DLA AGENTA TURYSTYCZNEGO/ PRZEDSIĘBIORCY UŁATWIAJĄCEGO NABYWANIE POWIĄZANYCH USŁUG 

TURYSTYCZNYCH/ OKAZJONALNEGO ORGANIZATORA TURYSTYKI NA PODSTAWIE OWU „BEZPIECZNA FIRMA W TUW-ie” (właściwe zakreślić) 
z rozszerzeniem o dzienne świadczenie szpitalne w związku z nieszczęśliwym wypadkiem w wysokości 100 PLN za każdy dzień nieprzerwanego 

pobytu w szpitalu,  począwszy od 3 dnia hospitalizacji, jednak nie dłużej niż 90 dni *6)   
 

Suma ubezpieczenia 25 000 PLN na jednego Ubezpieczonego  

Składka ubezpieczeniowa 200 PLN na jednego Ubezpieczonego 
 

 
   Wykaz osób objętych ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) 

 
LP Imię i nazwisko PESEL lub data urodzenia LP Imię i nazwisko PESEL lub data urodzenia 

1   6   
2   7   
3   8   
4   9   
5     10   

  
Liczba osób objętych ubezpieczeniem NNW  ________________ 

   
Składka łączna za ubezpieczenie NNW ________________ 

 
Osoby uprawnione 

LP Imię i nazwisko PESEL lub data urodzenia LP Imię i nazwisko PESEL lub data urodzenia 

1   3   
2   4   
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 UBEZPIECZENIE MAJĄTKU AGENTA TURYSTYCZNEGO/ PRZEDSIĘBIORCY UŁATWIAJĄCEGO NABYWANIE POWIĄZANYCH USŁUG TURYSTYCZNYCH/ 

OKAZJONALNEGO ORGANIZATORA TURYSTYKI   NA PODSTAWIE OWU „BEZPIECZNA FIRMA W TUW-ie”  (właściwe zakreślić) 

Przedmiot i zakres 
ubezpieczenia 

WARIANT I 
Suma ubezpieczenia 

WARIANT II 
Suma ubezpieczenia 

WARIANT III 
Suma ubezpieczenia 

WARIANT IV 
Suma ubezpieczenia 

Maszyny, urządzenia i wyposażenie  
od  pożaru i innych zdarzeń losowych   
z rozszerzeniem o powódź  
i ubezpieczenie od  przepięcia Kl nr 2 
 

 
50 000 PLN  

 
30 000 PLN 

 
20 000 PLN 

 
10 000 PLN 

Nakłady inwestycyjne  
od  pożaru i innych zdarzeń losowych  
z rozszerzeniem o powódź  
i ubezpieczenie od przepięcia  Kl nr 2 

15 000 PLN  15 000 PLN 10 000 PLN 10 000 PLN 

Ubezp. od dewastacji - Kl nr 3 5 000 PLN 5 000 PLN 5 000 PLN 5 000 PLN 

Ubezpieczenie dodatkowych 
kosztów działalności  -  Kl nr 12 
maksymalny okres wynosi 6 miesięcy 
 

9 000 PLN 9 000 PLN 9 000 PLN 9 000 PLN 

Maszyny, urządzenia i wyposażenie  
od kradzieży z włamaniem i rabunku 50 000 PLN   30 000 PLN 20 000 PLN 10 000 PLN 

Gotówka od kradzieży z włamaniem  
i rabunku w lokalu  
oraz od rabunku w czasie transportu 

5 000 PLN 5 000 PLN 5 000 PLN 5 000 PLN 

Szyby i przedmioty szklane  
od stłuczenia  (w tym oszklenia 
reklamowe, szyldy i gabloty 
 w lokalu i na zewnątrz lokalu) 

 
2 500 PLN  

 
2 500 PLN 

 
2 000 PLN 

 
2 000 PLN 

Sprzęt elektroniczny  
(konieczne jest posiadanie  
przez Ubezpieczonego  
ewidencji sprzętu elektronicznego) 

20 000 PLN 
od pożaru 

i innych zdarzeń 
losowych w wariancie 

wszystkie ryzyka 
z rozszerzeniem o 

powódź oraz kradzież  
z włamaniem i rabunek 

zgodnie z zakresem ubezp. 
w Rozdziale VI  OWU 

20 000 PLN 
od pożaru 

i innych zdarzeń 
losowych w wariancie 

ryzyka nazwane 
z rozszerzeniem o 

powódź oraz kradzież 
z włamaniem i rabunek 

zgodnie z zakresem ubezp. 
w § 16 ust. 2 i § 24 OWU 

10 000 PLN  
od pożaru 

i innych zdarzeń 
losowych w wariancie 

wszystkie ryzyka 
 z rozszerzeniem o 

powódź oraz kradzież 
z włamaniem i rabunek 

zgodnie z zakresem ubezp.  
w Rozdziale VI  OWU 

 

10 000 PLN 
od pożaru 

i innych zdarzeń 
losowych w wariancie 

ryzyka nazwane 
 z rozszerzeniem o 

powódź oraz kradzież                         
z włamaniem i rabunek 

zgodnie z zakresem ubezp.  
w § 16 ust. 2 i § 24 OWU 

   Składka ubezpieczeniowa   900 PLN 750 PLN   500 PLN  400 PLN 

 
 
POSTANOWIENIA DODATKOWE:  
 
*1) Ubezpieczenie Odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe w następstwie udzielenia błędnej lub niepełnej informacji dotyczącej 
imprezy/ usługi turystycznej (w tym informacji, która nie została przekazana Klientowi w wymaganym terminie lub w ogóle nie została 
przekazana, chociaż powinna być przekazana). Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU 
odpowiedzialności cywilnej, zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o odpowiedzialność za straty finansowe powstałe w następstwie błędnej 
lub niepełnej informacji dotyczącej imprezy/ usługi turystycznej do wysokości kosztu imprezy/ usługi turystycznej, jednak nie więcej niż suma 
ubezpieczenia. Podstawą odpowiedzialności za szkody powstałe w następstwie błędnej lub niepełnej informacji jest pisemna forma tej 
informacji (dopuszcza się e-mail lub SMS). TUW „TUW” nie przyjmuje odpowiedzialności za szkody powstałe w następstwie błędnej lub 
niepełnej informacji przekazanej w formie ustnej (rozmowa bezpośrednia lub telefoniczna). Poza wyłączeniami odpowiedzialności określonymi 
w § 4 OWU odpowiedzialności cywilnej zakres ubezpieczenia nie obejmuje odpowiedzialności za szkody polegające na utracie korzyści, które 
poszkodowany mógłby osiągnąć w związku z realizacją imprezy turystycznej. Franszyza redukcyjna w każdej szkodzie rzeczowej wynosi 10% 
odszkodowania, nie mniej niż 500 PLN.  
 
*2) Ubezpieczenie Odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe w następstwie błędnej kalkulacji ceny imprezy/ usługi turystycznej lub 
błędnej rezerwacji imprezy/ usługi turystycznej. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU 
odpowiedzialności cywilnej, zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o odpowiedzialność za straty finansowe powstałe w następstwie błędnej 
kalkulacji ceny lub błędnej rezerwacji do wysokości kosztu imprezy/ usługi turystycznej, jednak nie więcej niż suma ubezpieczenia. TUW „TUW” 
ponosi odpowiedzialność za straty finansowe powstałe w następstwie błędnej kalkulacji ceny lub błędnej rezerwacji do wysokośc i kosztu 
imprezy/ usługi turystycznej, jednak nie więcej niż suma ubezpieczenia. Podstawą odpowiedzialności za szkody powstałe w następstwie 
błędnej kalkulacji ceny imprezy/ usługi turystycznej lub błędnej rezerwacji imprezy/ usługi turystycznej jest forma pisemna tej informacji 
(dopuszcza się e-mail lub SMS). TUW „TUW” nie przyjmuje odpowiedzialności za szkody powstałe w następstwie błędnej kalkulacji ceny 
imprezy/ usługi turystycznej lub błędnej rezerwacji imprezy/ usługi turystycznej w formie ustnej (rozmowa bezpośrednia lub telefoniczna). 
Poza wyłączeniami odpowiedzialności określonymi w § 4 OWU odpowiedzialności cywilnej zakres ubezpieczenia nie obejmuje 
odpowiedzialności za szkody polegające na utracie korzyści, które poszkodowany mógłby osiągnąć w związku z realizacją imprezy turystycznej. 
Franszyza redukcyjna w każdej szkodzie rzeczowej wynosi 10% należnego odszkodowania nie mniej niż 500 PLN. 
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*3) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za produkt w postaci imprezy/ usługi turystycznej.  
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień, zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o odpowiedzialność 
za szkody powstałe w związku z wprowadzeniem do obrotu na terytorium RP imprezy/usługi turystycznej określonej w umowie ubezpieczenia, 
jeżeli Ubezpieczony jest odpowiedzialny za wady imprezy/usługi turystycznej i zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego (w 
tym ustawy z dnia 24 listopada 2017r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych) jest  zobowiązany do naprawienia 
wyrządzonych z tego tytułu szkód. Przez wprowadzenie imprezy/usługi turystycznej do obrotu należy rozumieć udostępnienie imprezy/usługi 
turystycznej konkretnej osobie na podstawie umowy sprzedaży imprezy/usługi turystycznej. Wprowadzenie do obrotu imprezy/usługi 
turystycznej niemożliwej do realizacji lub z wadą, o której Ubezpieczony wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się 
dowiedzieć, jest traktowane przez TUW „TUW” jako wina umyślna. Wszystkie szkody powstałe w wyniku wprowadzenia do obrotu 
imprezy/usługi turystycznej z tą samą wadą (szkoda seryjna) lub powstałe z tej samej przyczyny traktuje się jako jedną szkodę niezależnie od 
liczby poszkodowanych, a za datę pierwszej szkody dla celów likwidacyjnych, przyjmuje się datę wystąpienia pierwszej szkody. Poza 
wyłączeniami odpowiedzialności określonymi w § 4 OWU odpowiedzialności cywilnej zakres ubezpieczenia nie obejmuje odpowiedzialności 
za szkody:  
1) nie będące następstwem szkody w mieniu lub na osobie,  
2) spowodowane przez wadliwą imprezę/usługę turystyczną, która stanie się elementem składowym imprezy/usługi innego organizatora 

turystyki lub zostanie zmieniona przez innego organizatora turystyki,  
3) w postaci kosztów wycofania wadliwej imprezy/usługi turystycznej z rynku i zastąpienia jej imprezą/usługą turystyczną wolną od wad,  
4) polegające na utracie korzyści, które poszkodowany mógłby osiągnąć w związku z realizacją imprezy/usługi turystycznej,  
5) wynikające z wprowadzającej w błąd reklamy imprezy/usługi turystycznej. 
Franszyza redukcyjna w każdej szkodzie rzeczowej  wynosi 10% należnego odszkodowania, nie mniej niż 1 000 PLN.  

 
*4) Ubezpieczenie odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe w następstwie zdarzeń ubezpieczeniowych powstałych poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej.  
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU odpowiedzialności cywilnej, zakres ubezpieczenia zostaje 
rozszerzony o odpowiedzialność cywilną za szkody będące następstwem zdarzeń ubezpieczeniowych, które zaszły poza terytorium RP                             
z wyłączeniem Kanady, USA, Australii i Nowej Zelandii. Niniejsze rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej poza terytorium RP                               
z wyłączeniem Kanady, USA, Australii i Nowej Zelandii dotyczy również odpowiedzialności cywilnej za produkt w postaci usługi turystycznej. 
Franszyza redukcyjna w każdej szkodzie rzeczowej wynosi 500 PLN. 

 
*5) Ubezpieczenie Odpowiedzialność cywilna za szkody spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń.  
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU odpowiedzialności cywilnej zakres ubezpieczenia zostaje 
rozszerzony o odpowiedzialność cywilną za szkody będącej następstwem przeniesienia chorób zakaźnych i zakażeń wymienionych w ustawie 
z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, w tym zakażeń wirusem HIV. Poza wyłączeniami 
odpowiedzialności określonymi w § 4 odpowiedzialności cywilnej zakres ubezpieczenia nie obejmuje odpowiedzialności za szkody: 

1) jeżeli Ubezpieczony nie przestrzegał wymogów higieniczno-sanitarnych lub procedur w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym lub 
zakażeniom, przewidzianych przepisami prawa w zakresie działalności wykonywanej przez Ubezpieczonego,  

2) za szkody spowodowane przeniesieniem choroby Creutzfeldta-Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych,  
3) za szkody osobowe powstałe z przeniesienia choroby zakaźnej lub zakażenia oraz szkody powstałe na skutek choroby zwierząt należących 

do hodowanych lub sprzedawanych przez Ubezpieczonego w sytuacji, gdy Ubezpieczonego o chorobie wiedział lub wiedzieć powinien. 
Franszyza redukcyjna/ integralna – nie ma zastosowania. 

 
*6) Dzienne świadczenie szpitalne w związku z nieszczęśliwym wypadkiem. 
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU „Bezpieczna Firma w TUW-ie” zakres ubezpieczenia 
następstw nieszczęśliwych wypadków zostaje rozszerzony o dzienne świadczenie szpitalne. Przedmiotem ubezpieczenia na podstawie niniejszej 
klauzuli jest dzienne świadczenie szpitalne na rzecz Ubezpieczonego, który na podstawie zaleceń lekarza specjalisty musiał poddać się leczeniu 
szpitalnemu w związku z nieszczęśliwym wypadkiem: 
1) świadczenie wypłacane jest w związku z udokumentowanym pobytem Ubezpieczonego w szpitalu w okresie ubezpieczenia, zaleconym przez lekarza 

specjalistę w trakcie, którego Ubezpieczony poddany został leczeniu szpitalnemu w związku z nieszczęśliwym wypadkiem, 
2) w przypadku kilkukrotnego pobytu w szpitalu związanego z jednym zdarzeniem w związku z nieszczęśliwym wypadkiem, wypłata świadczenia 

przysługuje od 1 dnia  kolejnego pobytu w szpitalu, który nie był krótszy niż 24 godziny i łącznie nie przekroczył 90 dni, 
3) świadczenie wypłacane jest na podstawie druk zgłoszenia roszczenia i dokumentacji medycznej potwierdzającej konieczność poddania się 

leczeniu w związku z nieszczęśliwym wypadkiem, która zawiera diagnozę lekarską (rozpoznanie), karty leczenia szpitalnego, wypisu ze szpitala, 
4) świadczenie nie zostanie wypłacone, jeżeli nie zaistniała odpowiedzialność Towarzystwa z tytułu ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych 

wypadków. 

Łączna składka ubezpieczeniowa ……………………………………………………… PLN 

Sposób płatności składki:         jednorazowa □        ratalna  □          liczba rat:    dwie□         cztery□      (właściwe zakreślić) 

Forma płatności składki:           gotówka □                                przelew       □                 (właściwe zakreślić) 

 
INNE INFORMACJE  (w tym cesja praw z ubezpieczenia majątku): 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
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Na podstawie art. 815 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny podanie informacji, o które TUW „TUW” pyta w niniejszym jest 
obowiązkowe. 
1.  Oświadczam, że: 

1) przed zawarciem umowy ubezpieczenia przeprowadzona została analiza potrzeb Klienta dotycząca ubezpieczenia (właściwe zakreślić): 

 odpowiedzialności cywilnej obowiązującego w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia,  

 „Bezpieczna Firma w TUW-ie” obowiązującego w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, 
2) przed zawarciem umowy ubezpieczenia został mi doręczony Dokument zawierający informacje o ubezpieczeniu (właściwe zakreślić): 

 Dokument zawierający informacje o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej obowiązującym w dniu zawarcia umowy 
ubezpieczenia oraz, że zapoznałam/-em się z jego treścią przed zawarciem umowy ubezpieczenia, 

 Dokument zawierający informacje o ubezpieczeniu „Bezpieczna Firma w TUW-ie” obowiązującym w dniu zawarcia umowy 
ubezpieczenia oraz, że zapoznałam/-em się z jego treścią przed zawarciem umowy ubezpieczenia, 

3) zostały mi doręczone (właściwe zakreślić): 

 Ogólne warunki ubezpieczenia  odpowiedzialności cywilnej obowiązujące w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia oraz, że 
zapoznałam/ -em się z ich treścią przed zawarciem umowy ubezpieczenia i wnoszę o zawarcie umowy ubezpieczenia na ich podstawie, 

 Ogólne warunki ubezpieczenia „Bezpieczna Firma w TUW-ie” obowiązujące w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia oraz, że 
zapoznałam/ -em się z ich treścią przed zawarciem umowy ubezpieczenia i wnoszę o zawarcie umowy ubezpieczenia na ich podstawie, 

4) stan techniczny budynków i budowli spełnia wymagania wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz, że nie są 
samowolą budowlaną i nie są przeznaczone do rozbiórki, 

5) zastosowane zabezpieczenia miejsca ubezpieczenia spełniają wymagania wynikające z ogólnych warunków ubezpieczenia „Bezpieczna 
Firma w TUW-ie”, 

6) podane przeze mnie we wniosku i załącznikach informacje są zgodne z prawdą i zostały podane  według mojej najlepszej wiedzy oraz 
przyjmuję do wiadomości, iż podanie  niezgodnych z prawdą lub niepełnych informacji może spowodować skutki prawne określone w 
ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny i konsekwencje wynikające z ogólnych warunków ubezpieczenia, 

7) w przypadku zmiany okoliczności, o które TUW „TUW” pyta w niniejszym formularzu wniosku, zobowiązuję się zawiadamiać TUW 
„TUW” o tych zmianach niezwłocznie po otrzymaniu o nich wiadomości. 

2.  Przyjmuję do wiadomości, że: 
1) administratorem moich danych osobowych jest TUW „TUW” z siedzibą ul. H. Raabego 13, 02-793 Warszawa, 
2) w sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty 

elektronicznej  na adres  IOD@tuw.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora, 
3) podane przeze mnie dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia, na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
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 „RODO” oraz rozpatrywania skarg i reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 
c RODO; ewentualnie dane mogą być przetwarzane również w celu: dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową 
ubezpieczenia, podejmowania czynności w związku z przeciwdziałaniem przestępstwom ubezpieczeniowym, marketingu 
bezpośredniego produktów i usług własnych administratora, w tym w celach analitycznych – gdzie podstawą prawną przetwarzania 
danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a także 
w celach archiwalnych – podstawą prawną przetwarzania danych jest konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze, wynikającego z przepisów (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), 

4) odbiorcami danych osobowych mogą być inne zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji oraz organy ustawowo upoważnione do 
dostępu do danych w zakresie i celu określonym w przepisach szczególnych (KNF, UFG itd.). Ponadto dane mogą być przekazywane 
podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT, czy też agentom 
ubezpieczeniowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z 
poleceniami administratora, 

5) podane przeze mnie dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia lub do 
momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych, wynikającego z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, 

6) posiadam prawo dostępu do treści moich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie 
zgody, 

7) mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych 
narusza przepisy RODO, 

8)  podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail nie jest obowiązkowe. Podanie pozostałych danych osobowych jest dobrowolne, ale 
konieczne do zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia oraz do dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego – bez podania 
danych osobowych nie jest możliwe zawarcie i obsługa umowy ubezpieczenia.   

 
3.  Oświadczam, że zostałam/-łem poinformowana/-ny o tym, że  w trakcie trwania umowy ubezpieczenia mogę wskazać inny, niż we wniosku 

adres do korespondencji (w tym adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu) i zmienić moje oświadczenie, co do sposobu 
przekazywania mi informacji i oświadczeń przez TUW „TUW”. 

 
 

 
 
 
 

Data i czytelny podpis Ubezpieczającego 

mailto:IOD@tuw.pl

