ŁUKASZ JURCZAK

Oferta ubezpieczenia

DEPARTAMENT UBEZPIECZEŃ
KORPORACYJNYCH

130837/2020/WARKZNW1/ŁJ

ul. Witosa 31

Szanowni Państwo,
W odpowiedzi na Państwa zapytanie ofertowe w załączeniu przedstawiamy ofertę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
dla Klienta:
Imię i Nazwisko / Nazwa firmy

Adres

POLSKI ZWIĄZEK PSZCZELARSKI

00-002 WARSZAWA, ul. ŚWIĘTOKRZYSKA 20

Niniejsza oferta ubezpieczenia została przygotowana bez udzielenia przez Klienta odpowiedzi na pytania służące analizie potrzeb
i wymagań. Brak niniejszych informacji może mieć wpływ na propozycję produktów ubezpieczeniowych.
Oferta została przygotowana w formie draftu polisy. Kwestie nieuwzględnione w niniejszej ofercie, a wnioskowane w zapytaniu
należy uznać za niezaakceptowane. Wyrażamy nadzieję, że zaproponowana oferta spotka się z akceptacją Klienta. W przypadku
jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt.

TUiR WARTA S.A. informuje, że w związku z proponowanym zawarciem umowy ubezpieczenia, osoba wykonująca czynności
dystrybucyjne zakładu ubezpieczeń, otrzymuje stałe umowne wynagrodzenie uwzględnione w kwocie składki ubezpieczeniowej,
a także może otrzymać innego rodzaju korzyść lub zachętę finansową lub niefinansową w związku z działalnością w zakresie
dystrybucji ubezpieczeń lub udziałem w przedsięwzięciach promocyjnych dedykowanych dystrybutorom.
Termin
15-04-2021
ważności oferty:
Osoba do
kontaktu:

ŁUKASZ JURCZAK, tel: 222721854, Lukasz.Jurczak@warta.pl

Data
wystawienia
oferty:

29-01-2021

OFERTA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
STRONY UMOWY
Ubezpieczyciel:

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI
WARTA S.A.

z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Chmielnej 85/87, Spółka
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
nr KRS: 0000016432. Kapitał zakładowy: 187 938 580,00 zł, w
tym kapitał wpłacony
187 938 580,00 zł; NIP: 521-04-20-047

Ubezpieczający:

POLSKI ZWIĄZEK PSZCZELARSKI

00-002 WARSZAWA, ul. ŚWIĘTOKRZYSKA 20
REGON: 000872243; NIP: 5260012600

Ubezpieczony:

Pszczelarze zrzeszeni w Polskim Związku Pszczelarskim (zgodnie z wykazem załączonym do polisy zawierającym
imię i nazwisko pszczelarza oraz adres pasieki)

POSTANOWIENIA UMOWY
Przedmiot i zakres
ubezpieczenia:

Określona w umowie ubezpieczenia odpowiedzialność cywilna deliktowa lub kontraktowa za Szkody
wyrządzone Osobie trzeciej, którą w myśl przepisów prawa Ubezpieczony ponosi:
- w związku z prowadzeniem działalności lub posiadaniem rzeczy
- za Produkt
Odmiennie niż stanowi §3 ust 1 OWU ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje odpowiedzialności
cywilnej Ubezpieczonego za za wykonane usługi.

Zakres terytorialny:

Polska
Odmiennie niż stanowi §5 ust 1 OWU ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje Wypadków
ubezpieczeniowych powstałych poza terytorium Polski.

Okres
ubezpieczenia:

od: 28-04-2021 do: 27-04-2022

Ubezpieczona działalność:

Posiadanie pasiek pszczelich i hodowla pszczół przez członków Polskiego Związku Pszczelarskiego na
terenie RP, (ubezpieczone pasieki wg załączonych do polisy list zbiorczych)

Ubezpieczony produkt:

Wprowadzane odpłatnie do obrotu produkty takie jak: miód, propolis, wosk pszczeli, jad pszczeli, pierzga
przez Ubezpieczonego pszczelarza który jest producentem tego produktu

Suma gwarancyjna:

20 000,00 PLN na jeden Wypadek ubezpieczeniowy
40 000,00 PLN na wszystkie Wypadki ubezpieczeniowe

Podlimity:

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie poniższe podlimity dotyczą jednego i wszystkich Wypadków
ubezpieczeniowych
 Zabezpieczenie sądowe – zgodnie z §9 ust 1 pkt 5 OWU
15 000,00 PLN na jeden i 30 000,00 PLN na wszystkie Wypadki ubezpieczeniowe

Franszyzy:

Franszyzy redukcyjne
 wykupiona - Dla wszystkich Wypadków Ubezpieczeniowych, dla których nie ustanowiono odrębnej
franszyzy

Warunki płatności składki:

Płatność składki następuje przelewem, jednorazowo.

Podstawa zawarcia
ubezpieczenia:

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej TUiR "WARTA" S.A. obowiązujące od dnia
01.03.2020 r.

Dodatkowe postanowienia:

1. Wymieniona w polisie suma ubezpieczenia na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia jest
sumą ubezpieczenia w odniesieniu do jednego pszczelarza.

2. Częściowo odmiennie niż stanowią Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej
TUiR "WARTA" S.A. obowiązujące od dnia 01.03.2020 r. wprowadza się poniższe postanowienia
dodatkowe:
1) TUiR WARTA S.A. udziela ochrony ubezpieczeniowej pszczelarzom zrzeszonym w PZP, gdy w
wyniku użądlenia przez pszczoły, będące własnością pszczelarza, Ubezpieczony obowiązany jest w
myśl przepisów prawnych do naprawienia szkody poniesionej przez osobę trzecią wskutek
spowodowania śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia albo zniszczenia lub uszkodzenia
mienia.
2) W razie zgłoszenia do Ubezpieczonego roszczenia o odszkodowanie, Ubezpieczony obowiązany
jest niezwłocznie, nie później niż w ciągu siedmiu dni, powiadomić TUiR WARTA S.A. o zgłoszeniu
do niego roszczenia odszkodowawczego, załączając wszystkie niezbędne dokumenty dotyczące
okoliczności zdarzenia i rozmiaru szkody, wraz z oświadczeniem, że sprawcami szkody są należące
do Ubezpieczonego pszczoły.
3) TUiR WARTA S.A. nie odpowiada za szkody będące typowym następstwem użądlenia przez
pszczoły, nie wymagające pomocy lekarskiej (w odniesieniu do ludzi) lub weterynaryjnej (w
odniesieniu do zwierząt).
4) Zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za
szkody wyrządzone osobom bliskim.
3. Załącznik nr 1 do oferty/polisy stanowi wykaz UbezpieczonychUbezpieczający zobowiązany jest
wypełnić obowiązki zapisane w § 15 ust 3 OWU.Częściowo odmiennie niż stanowi § 15 ust 3 OWU,
w przypadku braku możliwości uzyskania podpisu Ubezpieczonego na wykazie Ubezpieczonych
zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do oferty/polisy, dopuszczalne jest przesłanie listem
przez Ubezpieczonego do Ubezpieczającego oświadczenia o poniżej treści:"Ja niżej podpisany/na,
niniejszym potwierdzam otrzymanie i zapoznanie się z ofertą 130837/2020/WARKZNW1/ŁJ i z
Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Cywilnej TUiR "WARTA" S.A. obowiązującymi od dnia
01.03.2020 r. przed wyrażeniem zgody na finansowanie składki. Jednocześnie wyrażam zgodę na
finansowanie części składki ubezpieczeniowej przypadającej na mnie w kwocie………….".Wzór
oświadczenia - stanowi Załącznik nr 2 do oferty/polisy.Jeśli powyższe oświadczenie będzie
podpisywane przez Ubezpieczonego po zawarciu umowy ubezpieczenia wówczas należy w treści
oświadczenia zamiast numeru oferty umieścić numer polisy.

Zastrzeżenia:

1. Oferta oc za produkt, zachowuje ważność pod warunkiem, przystąpienia do ubezpieczenia minimum
200 pszczelarzy.
2. W przypadku pasiek wędrownych, należy wskazać adres w którym pasieka najczęściej jest
zlokalizowana i zaznaczyć iż jest to pasieka wędrowna.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Umowa została sporządzona w jednobrzmiących egzemplarzach dla obu stron umowy – Ubezpieczającego oraz Ubezpieczyciela.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH
Warta dba o Pani/Pana dane osobowe, przetwarza je zgodnie z przepisami prawa i starannością. Informacje o zasadach przetwarzania danych
osobowych przez Wartę, a także przysługujących z tego tytułu prawach znajdują się w załączonej klauzuli informacyjnej. Dostępne są również na
stronie www.warta.pl.
Prosimy o zapoznanie się z treścią klauzuli oraz przekazanie jej osobom, których dane zostały podane przez wnioskującego o sporządzenie oferty
lub kalkulacji ceny ubezpieczenia i zawarte są w niniejszym dokumencie.

Warszawa, 29-01-2021
Podpis i pieczęć Ubezpieczającego

Miejscowość, data

Podpis i pieczęć TUiR "WARTA" S.A.

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH
DLA POTENCJALNEGO KLIENTA
UBEZPIECZENIA KORPORACYJNE
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

ADMINISTRATOR
I DANE
KONTAKTOWE
ZAKRES I
ŹRÓDŁO DANYCH

CEL, PODSTAWA
PRAWNA I
OKRES
PRZETWARZANIA
DANYCH

DO CZEGO
PRZYSŁUGUJE
PANI/PANU
PRAWO

DANE
KONTAKTOWE
INSPEKTORA
OCHRONY
DANYCH
ODBIORCY
DANYCH

INNE ŹRÓDŁA
POZYSKIWANIA
DANYCH
OBOWIĄZEK
PODANIA
DANYCH

DLA
POTENCJALNEGO
UBEZPIECZONEGO
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” S.A. z siedzibą w Warszawie,
przy ul. Chmielnej 85/87, 00-805 Warszawa („WARTA”). Z administratorem można się kontaktować pisemnie pod podanym adresem
siedziby lub w sposób wskazany na stronie www.warta.pl.
WARTA uzyskała Pani/Pana dane osobowe
od potencjalnego Ubezpieczającego w
związku ze złożonym przez niego wnioskiem
o.sporządzenie oferty lub kalkulacji ceny
ubezpieczenia.
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 –
i
przedstawienia
1) przygotowania
podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do
potencjalnemu ubezpieczającemu oferty
przygotowania i.przedstawienia oferty (tj. podjęcie działań na żądanie
lub kalkulacji ubezpieczeniowej – podstawą
osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy). W przypadku
prawną przetwarzania danych jest
niezawarcia umowy ubezpieczenia Pani/Pana dane osobowe będą
niezbędność do realizacji prawnie
przetwarzane przez okres 3.miesięcy, a w przypadku przedsiębiorców przez
uzasadnionego interesu administratora i
3 lata od wstępnego wyliczenia składki lub od daty upłynięcia ważności
potencjalnego
Ubezpieczającego,
złożonej oferty;
polegającego na przygotowaniu i
przedstawieniu oferty lub kalkulacji. W
przypadku
niezawarcia
umowy
ubezpieczenia Pani/Pana dane osobowe
będą przetwarzane przez okres 3 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;
3) reasekuracji ryzyka – na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez WARTĘ, tj. zmniejszenie ryzyka
ubezpieczeniowego związanego z.zawartą z.Panią/Panem umową, do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń dla obsługi
i wykonania umowy ubezpieczenia;
4) 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.
Przysługuje Pani/Panu prawo do:
1) żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia (o ile nie zakłóca to realizacji umowy lub 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, oraz do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
3) wniesienia skargi do Organu Nadzoru w zakresie danych osobowych (aktualna nazwa i dane kontaktowe organu znajdują się na
stronie www.warta.pl w.zakładce „Kontakt”).
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.
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.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: inne zakłady ubezpieczeń lub inne zakłady reasekuracji, 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 czy też agentom
ubezpieczeniowym obsługującym potencjalnego klienta – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z
WARTĄ i wyłącznie zgodnie z jej poleceniami.
WARTA zbiera dane od podmiotów zewnętrznych, tj.: od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego – w zakresie np. 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.
Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, jak również może wynikać
z.przepisów prawa – brak podania tych danych może uniemożliwić zawarcie
umowy ubezpieczenia.

