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WSTĘPNE WYLICZENIE SKŁADKI UBEZPIECZENIA WARTA TWOJE NNW "Pakiet dla Ucznia"
PRZYGOTOWANE PRZEZ

DANE OSOBOWE

AGENT
Nazwa: OSIEJEWSKI PIOTR

UBEZPIECZAJĄCY
Adres : Nie uzupełniono

OSOBY UBEZPIECZONE

NAZWISKO I IMIĘ

DATA URODZENIA

Placówka oświatowa

null null

null

żłobek

OKRES UBEZPIECZENIA
OD: 2022-09-02

DO:

2023-09-01

KALKULACJA

Składka łączna przy płatności jednorazowej
Stały uszczerbek na zdrowiu
Śmierć w wyniku NNW

72 zł

36 zł

20 zł

20 000 zł

10 000 zł

5 000 zł

Zgodnie z OWU

Zgodnie z OWU

Zgodnie z OWU

200 zł

100 zł

50 zł

Śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego

30 000 zł

15 000 zł

7 500 zł

Śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku na terenie
placówki szkolnej

40 000 zł

20 000 zł

10 000 zł

Naprawa lub nabycie przedmiotów ortopedycznych i środków
pomocniczych

3 000 zł

2 500 zł

1 250 zł

40 zł/ dzień*

20 zł/ dzień*

10 zł/ dzień*

4 000 zł/1 000 zł***

2 000 zł/500 zł***

1 000 zł/250 zł***

40 zł/ dzień**

20 zł/ dzień**

10 zł/ dzień**

500 zł

500 zł

500 zł

Śmierć w wyniku nowotworu złośliwego

1 000 zł

1 000 zł

1 000 zł

Śmierć z powodu wrodzonej wady serca

1 000 zł

1 000 zł

1 000 zł

Pobyt w szpitalu w wyniku choroby

200 zł

200 zł

200 zł

Śmierć rodzica/opiekuna prawnego

1 000 zł

1 000 zł

1 000 zł

Assistance
Pogryzienia przez zwierzęta, ukąszenia/użądlenia i inne urazy
niepowodujące stałego uszczerbku na zdrowiu

Zasiłek dzienny
Koszty leczenia NNW w RP
Dzienne świadczenie szpitalne
Pokrycie kosztów nieobecności dziecka na zajęciach
dodatkowych

*maksymalnie 90 dni
**pod warunkiem 5-dniowego pobytu, maksymalnie 90 dni.
***leczenie szpitalne/ leczenie ambulatoryjne
TUiR WARTA S.A. dba o Pani/Pana dane osobowe, przetwarza je zgodnie z przepisami prawa i starannością. Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych
przez TUiR WARTA S.A., a także przysługujących z tego tytułu prawach znajdują się w załączonej Informacji administratora danych osobowych. Dostępne są również na
stronie www.warta.pl.
Prosimy o zapoznanie się z treścią klauzuli oraz przekazanie osobom, których dane zostały podane przez wnioskującego o sporządzenie kalkulacji ceny ubezpieczenia i
zawarte są w niniejszym dokumencie.

2022-09-01
Niniejszy dokument jest kalkulacją przybliżonej składki w oparciu o dane ogólne przekazane przez klienta i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu
Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych

TUiR WARTA S.A. z siedzibą w Warszawie (00-843), przy rondzie I. Daszyńskiego 1, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000016432, NIP 521-04-20-047. Wysokość kapitału zakładowego: 187 938 580 zł - wpłacony w całości.

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH
DLA POTENCJALNEGO KLIENTA
UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE
WARTA dba o Pani/Pana dane, dlatego w trosce o ich bezpieczeństwo prosimy o zapoznanie się z klauzulami informacyjnymi dotyczącymi ich przetwarzania.
DLA POTENCJALNEGO UBEZPIECZAJĄCEGO

DLA POTENCJALNEGO UBEZPIECZONEGO

ADMINISTRATOR
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji ,,WARTA” S.A. z siedzibą w Warszawie, Rondo I. Daszyńskiego 1, 00I DANE KONTAKTOWE 843Warszawa („WARTA”). Z administratorem można się kontaktować pisemnie pod podanym adresem siedziby lub w sposób wskazany na stronie www.warta.pl.
ZAKRES I ŹRÓDŁO
DANYCH

WARTA uzyskała Pani/Pana dane osobowe od potencjalnego Ubezpieczającego w
związku ze złożonym przez niego wnioskiem o sporządzenie oferty lub kalkulacji
ubezpieczenia.

CEL, PODSTAWA
PRAWNA I OKRES
PRZETWARZANIA
DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez WARTĘ w celu:
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez WARTĘ w celu:
1) przygotowania i przedstawienia oferty lub kalkulacji ubezpieczeniowej – 1) przygotowania i przedstawienia potencjalnemu ubezpieczającemu oferty lub
podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do przygotowania i
kalkulacji ubezpieczeniowej – podstawą prawną przetwarzania danych jest
przedstawienia oferty (tj. podjęcie działań na żądanie osoby, której dane
niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora i
dotyczą, przed zawarciem umowy). W przypadku niezawarcia umowy
potencjalnego Ubezpieczającego, polegającego na przygotowaniu i
ubezpieczenia Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3
przedstawieniu oferty lub kalkulacji. W przypadku niezawarcia umowy
miesięcy, a w przypadku przedsiębiorców przez 3 lata od wstępnego
ubezpieczenia Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3
wyliczenia składki lub od daty upłynięcia ważności złożonej oferty;
miesięcy, a w przypadku przedsiębiorców przez 3 lata od wstępnego
wyliczenia składki lub od daty upłynięcia ważności złożonej oferty;
2) oceny ryzyka ubezpieczeniowego i wyliczenia składki ubezpieczeniowej – na podstawie przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Okres
przetwarzania danych w tym celu jest tożsamy z punktem powyżej. W tym celu WARTA stosuje procesy oparte na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w
tym profilowaniu, które wiążą się z oceną informacji przetwarzanych na Pani/Pana temat przez system informatyczny (bez wpływu człowieka) i z zaszeregowaniem
Pani/Pana do określonej grupy, w celu wyliczenia wysokości składki ubezpieczeniowej. Podstawą profilowania będą dane zawarte we wniosku o zawarcie umowy
ubezpieczenia oraz dane zebrane na podstawie innych umów ubezpieczenia zawartych przez Panią/Pana z WARTĄ, jak również dane dotyczące historii
szkodowości. Konsekwencją takiego przetwarzania będzie automatyczna decyzja dotycząca wysokości składki lub innych warunków umowy ubezpieczenia. Ma
Pani/Pan prawo do zakwestionowania takiej decyzji, do wyrażenia własnego stanowiska lub do podjęcia decyzji przez pracownika;
3) rozpatrywania wniosków, skarg i reklamacji – na podstawie przepisów o rozpatrywaniu reklamacji, a po ich rozpatrzeniu, w celach archiwizacyjnych, na podstawie
prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez WARTĘ, tj. kontroli prawidłowości prowadzenia tych postępowań.

DO CZEGO
PRZYSŁUGUJE PANI/
PANU PRAWO

Przysługuje Pani/Panu prawo do:
1) żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia (o ile nie zakłóca to obowiązków WARTY wynikających z przepisów prawa), ograniczenia
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych do innego administratora;
2) wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez WARTĘ, w tym profilowania na tej podstawie;
3) wniesienia skargi do Organu Nadzoru w zakresie danych osobowych (jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Jeżeli wyraził(a) Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Przysługuje Pani/Panu prawo do uzyskania interwencji ze strony pracownika WARTY wobec decyzji opierającej się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, do wyrażania
własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji poprzez kontakt z WARTĄ przez jej agenta, infolinię lub wysłanie wiadomości na adres e-mail: IOD@warta.pl.

DANE KONTAKTOWE
INSPEKTORA
OCHRONY DANYCH

W celu cofnięcia zgody lub skorzystania z przysługujących praw należy się skontaktować z inspektorem ochrony danych lub agentem. Kontakt z inspektorem jest
możliwy drogą elektroniczną poprzez: IOD@warta.pl lub drogą pisemną pod adresem siedziby WARTY podanym powyżej. Dane inspektora dostępne są na stronie
internetowej: www.warta.pl w zakładce „Kontakt”. Kontakt z agentem ubezpieczeniowym jest możliwy osobiście lub drogą telefoniczną.

ODBIORCY DANYCH

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: Komisja Nadzoru
Finansowego, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, biura informacji
gospodarczej i biura informacji kredytowej – o ile została udzielona w tym zakresie
zgoda, organy administracji państwowej, o ile nie żądają udostępnienia w związku
z toczącym się postępowaniem, a obowiązek udostępnienia danych wynika z
przepisów prawa.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: Komisja Nadzoru
Finansowego, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, organy administracji
państwowej, o ile nie żądają udostępnienia w związku z toczącym się
postępowaniem, a obowiązek udostępnienia danych wynika z przepisów prawa.

Ponadto Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie WARTY, m.in. dostawcom usług IT mającym siedzibę w
Polsce lub na obszarze EOG, dostawcom usług archiwizacji dokumentacji, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z WARTĄ i wyłącznie
zgodnie z jej poleceniami.
INNE ŹRÓDŁA
POZYSKIWANIA
DANYCH

WARTA zbiera dane od podmiotów zewnętrznych, tj.: biur informacji gospodarczej
oraz biur informacji kredytowej – w zakresie niezbędnym do oceny ryzyka
ubezpieczeniowego, o ile została udzielona w tym zakresie zgoda; w przypadku
przedsiębiorców – z rejestru podmiotów gospodarki narodowej (REGON)
prowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny w zakresie danych tam
ujawnionych w celu weryfikacji ich poprawności oraz od innych podmiotów – w
zakresie niezbędnym do oceny ryzyka.

OBOWIĄZEK
PODANIA DANYCH

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, jak również może wynikać z
przepisów prawa – brak podania tych danych może uniemożliwić zawarcie umowy
ubezpieczenia.

I/R-MAJ/1021/PK

WARTA zbiera dane od podmiotów zewnętrznych, tj.: od Ubezpieczeniowego
Funduszu Gwarancyjnego – m.in. w zakresie historii szkodowości; w przypadku
przedsiębiorców – z rejestru podmiotów gospodarki narodowej (REGON)
prowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny w zakresie danych tam
ujawnionych w celu weryfikacji ich poprawności oraz od innych podmiotów – w
zakresie niezbędnym do oceny ryzyka.

