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100050047798

do 2019-08-31

ŁĄCZNA SKŁADKA ZA POLISĘ DO ZAPŁATY:

Składka płatna na konto:

Bank Handlowy S.A. w Warszawie

Liczba ubezpieczonych:

Suma ubezpieczenia

15 000,00 zł

50,00 zł /dzień

1 500,00 zł

2 000,00 zł

5 000,00 zł

5 000,00 zł

700,00 zł

3 000,00 zł

19 000,00 zł

15 000,00 zł

2 000,00 zł

100,00 zł

TAK

cały Świat / 24 na dobę

Polska / 24 na dobę

SKŁADKA ZA 1 OSOBĘ: 3 201,00 zł                               

ŁĄCZNA SKŁADKA ZA WARIANT: 3 201,00 zł                               

Liczba ubezpieczonych:

Suma ubezpieczenia

25 000,00 zł

60 zł/dzień

2 500,00 zł

2 000,00 zł

5 000,00 zł

5 000,00 zł

700,00 zł

5 000,00 zł

30 000,00 zł

25 000,00 zł

2 000,00 zł

150,00 zł

Zakres ochrony: pełny - 24h, Świat
Zakres i warunki ubezpieczenia

Trwały uszczerbek na zdrowiu

Pobyt w szpitalu

Koszt leczenia

Koszt rehabilitacji

Koszt operacji plastycznych

Koszt odbudowy stomatologicznej (ubezpieczony przebywał w szpitalu minimum 3 dni) 

Koszt odbudowy stomatologicznej (ubezpieczony nie przebywał w szpitalu)

Koszt zakupu lub naprawy przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych

Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku

Śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego

Śmierć rodzica/opiekuna prawnego ubezpieczonego dziecka wskutek nieszczęśliwego wypadku 

Jednorazowe świadczenie z tytułu ukąszenia, użądlenia przez owady lub pogryzienia przez psa

WARIANT UBEZPIECZENIA: DOBRY

97

Zakres i warunki ubezpieczenia

Trwały uszczerbek na zdrowiu

Pobyt w szpitalu

Koszt leczenia

Koszt rehabilitacji

Koszt operacji plastycznych

Koszt odbudowy stomatologicznej (ubezpieczony przebywał w szpitalu minimum 3 dni) 

Koszt odbudowy stomatologicznej (ubezpieczony nie przebywał w szpitalu)

Koszt zakupu lub naprawy przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych

Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku

Śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego

Śmierć rodzica/opiekuna prawnego ubezpieczonego dziecka wskutek nieszczęśliwego wypadku 

Wyczynowe uprawianie sportów - w tym sportów walki (uczestnictwo w zajęciach sportowych w szkole i poza 

szkołą np. w klubach sportowych)

Ochrona ubezpieczonego

Samorządowe Przedszkole Publiczne w Żarkach Letnisku

UBEZPIECZENI: Forma imienna: osoby wskazane w Załączniku nr 1 do polisy 

DANE UBEZPIECZAJĄCEGO:

OKRES UBEZPIECZENIA:

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

POLISA NR: 

od 2018-09-01

RODZAJ UBEZPIECZENIA: GRUPOWE UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI

CYWILNEJ  DLA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH na ROK 2018/2019

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

Pośrednik: Zaczkowska Mariola

3 201,00 zł

3 452,00 zł

Termin płatności składki upływa w dniu: 31.10.2018

91 1030 1944 7043 1000 5004 7798

42-311 Żarki Letnisko, ul. Cicha 12B

Zakres ochrony: pełny - 24h, Świat

Jednorazowe świadczenie z tytułu ukąszenia, użądlenia przez owady lub pogryzienia przez psa

Pomoc assistance

33,00 zł

WARIANT UBEZPIECZENIA: BARDZO DOBRY

1

Aviva TUO SA NIP: 5260209998 Nr KRS 0000009857
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TAK

cały Świat / 24 na dobę

Polska / 24 na dobę

SKŁADKA ZA 1 OSOBĘ:

ŁĄCZNA SKŁADKA ZA WARIANT:

Liczba ubezpieczonych:

Suma ubezpieczenia

40 000,00 zł

70zł /dzień

4 000,00 zł

2 000,00 zł

5 000,00 zł

5 000,00 zł

700,00 zł

8 000,00 zł

70 000,00 zł

65 000,00 zł

20 000,00 zł

250,00 zł

TAK

cały Świat / 24 na dobę

Polska / 24 na dobę

SKŁADKA ZA 1 OSOBĘ: 55,00 zł                                    

ŁĄCZNA SKŁADKA ZA WARIANT: 55,00 zł                                    

Liczba ubezpieczonych:

Suma ubezpieczenia

100 000,00 zł

200 zł /dzień

10 000,00 zł

10 000,00 zł

25 000,00 zł

15 000,00 zł

5 000,00 zł

8 000,00 zł

70 000,00 zł

65 000,00 zł

20 000,00 zł

250,00 zł

TAK

cały Świat / 24 na dobę

Polska / 24 na dobę

SKŁADKA ZA 1 OSOBĘ: 150,00 zł                                  

ŁĄCZNA SKŁADKA ZA WARIANT: 150,00 zł                                  

46,00 zł

WARIANT UBEZPIECZENIA: WZOROWY

1

Koszt odbudowy stomatologicznej (ubezpieczony przebywał w szpitalu minimum 3 dni) 

Koszt odbudowy stomatologicznej (ubezpieczony nie przebywał w szpitalu)

Koszt zakupu lub naprawy przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych

Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku

Śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego

Trwały uszczerbek na zdrowiu

Pobyt w szpitalu

Koszt leczenia

Koszt rehabilitacji

Koszt operacji plastycznych

Zakres i warunki ubezpieczenia

150,00 zł

Pomoc assistance

Ochrona ubezpieczonego

55,00 zł

WARIANT UBEZPIECZENIA: CELUJĄCY

1

Zakres ochrony: pełny - 24h, Świat

Śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego

Śmierć rodzica/opiekuna prawnego ubezpieczonego dziecka wskutek nieszczęśliwego wypadku 

Jednorazowe świadczenie z tytułu ukąszenia, użądlenia przez owady lub pogryzienia przez psa

Wyczynowe uprawianie sportów - w tym sportów walki (uczestnictwo w zajęciach sportowych w szkole i poza 

szkołą np. w klubach sportowych)

Koszt odbudowy stomatologicznej (ubezpieczony nie przebywał w szpitalu)

Koszt zakupu lub naprawy przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych

Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku

Zakres i warunki ubezpieczenia

Trwały uszczerbek na zdrowiu

Pobyt w szpitalu

Koszt leczenia

Koszt rehabilitacji

Zakres ochrony: pełny - 24h, Świat

Ochrona ubezpieczonego

Pomoc assistance

Ochrona ubezpieczonego

Pomoc assistance

Wyczynowe uprawianie sportów - w tym sportów walki (uczestnictwo w zajęciach sportowych w szkole i poza 

szkołą np. w klubach sportowych)

Koszt operacji plastycznych

Koszt odbudowy stomatologicznej (ubezpieczony przebywał w szpitalu minimum 3 dni) 

46,00 zł46,00 zł

55,00 zł

150,00 zł

Śmierć rodzica/opiekuna prawnego ubezpieczonego dziecka wskutek nieszczęśliwego wypadku 

Jednorazowe świadczenie z tytułu ukąszenia, użądlenia przez owady lub pogryzienia przez psa

Wyczynowe uprawianie sportów - w tym sportów walki (uczestnictwo w zajęciach sportowych w szkole i poza 

szkołą np. w klubach sportowych)
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POSTANOWIENIA DODATKOWE DOTYCZĄCE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ:

Zgodnie z ww. Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z dnia 22 grudnia 2016 roku z zastrzeżeniem warunków szczególnych, klauzul 

dodatkowych oraz postanowień dodatkowych zawartych w niniejszej umowie ubezpieczenia.

Inaczej niż stanowi paragraf 4 pkt. 1 OWU Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna osób objętych ubezpieczeniem za szkody osobowe lub 

rzeczowe będące wyrządzone osobom trzecim w związku z:

1)prowadzoną działalnością Placówki Oświatowej,

2)wykonywaniem czynności zawodowych (w tym także o charakterze administracyjnym) Dyrektora Placówki Oświatowej,

3)wykonywaniem zawodu Nauczyciela lub Wychowawcy w Placówce Oświatowej, oraz posiadaniem mienia w związku z ww. działalnością albo wykonywanym 

zawodem. 

Do ww. pkt. 2 i 3 nie ma zastosowanie wyłącznie z paragrafu 7 ust. 4 OWU.

Na potrzeby niniejszego ubezpieczenia:

1)paragraf 3 ust.17 OWU przyjmuje następujące brzmienie: wypadek ubezpieczeniowy – działanie lub zaniechanie Ubezpieczonego w wyniku którego 

wyrządzona zostaje szkoda

2)do paragrafu 3 OWU dodaje się ust.:

a)18 w brzmieniu: Placówka Oświatowa – przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła średnia

b)19 w brzmieniu: Dyrektor Placówki Oświatowej – dyrektor, zastępca dyrektora, pełniący obowiązki dyrektora, kierownik, zastępca kierownika Placówki 

Oświatowej

3)do paragrafu 7 ust. 2 dodaje się pkt.:

a) 18 w brzmieniu: wyrządzone przez Ubezpieczonego nie posiadającego uprawnień do wykonywania zawodu lub prowadzenia działalności, lub 

Ubezpieczonego zawieszonego w prawie wykonywania zawodu

b)19 w brzmieniu: wyrządzone przez Ubezpieczonego którego obowiązywał zakaz zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonej działalności 

lub zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi.

W przypadku gdy do naprawienia wyrządzonej osobie trzeciej szkody zobowiązany jest pracodawca zatrudniający ubezpieczonych Nauczycieli lub 

Wychowawców zakres odpowiedzialności AVIVY ogranicza się do wysokości roszczeń regresowych przysługujących pracodawcy wobec pracownika.

Zakres ubezpieczenia dedykowany wyłącznie Placówce Oświatowej:

1)OC najemcy nieruchomości

2)OC za szkody powstałe w wyniku awarii, niewłaściwego działania oraz niewłaściwej eksploatacji urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego 

ogrzewania

3)OC za szkody powstałe poza granicami RP w związku z podróżami służbowymi (§7, ust. 6 pkt. 1 a)

POSTANOWIENIA DODATKOWE:
POSTANOWIENIA DODATKOWE DOTYCZĄCE UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

Podstawa prawna Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków „GRONO NR 3/12”

1.Definicja „pobyt w szpitalu” zostaje rozszerzona pobyt w szpitalu z powodu choroby. Świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu z powodu choroby płatne jest od 

pierwszego dnia pobytu w szpitalu przez maksymalnie 30 dni. 30 dni pobytu liczone jest jako maksymalna liczba dni do wykorzystania w roku polisowym. Pobyt 

w szpitalu musi trwać min. 24 godziny.

2. Zapis KLAUZULI X POBYT W SZPITALU w punkcie 1 otrzymuje brzmienie: Jeżeli ubezpieczony wskutek nieszczęśliwego wypadku przebywał w szpitalu 

minimum 24 godziny, Aviva zobowiązana jest do zapłaty świadczenia za każdy dzień pobytu w szpitalu. Zapis KLAUZULI X POBYT W SZPITALU pkt.2 Wysokość 

dziennego świadczenia podana jest w ofercie zgodnie z wybranym wariantem.

3. W przypadku ryzyka „Koszty odbudowy stomatologicznej - w opcji bez szpitala, nie będzie stosowany zapis pkt.2 Klauzuli XVIII OWU GRONO 3/12. Wypłata z 

tytułu kosztów odbudowy stomatologicznej ograniczona jest do jednej opcji (szpital lub bez pobytu w szpitalu).

4. Odmiennie od postanowień OWU GRONO 3/12 (§ 15 pkt.13) ochroną objęte jest również wyczynowe uprawianie sportów.

5. Do § 15 pkt.14 OWU GRONO 3/12 nie stosuje się zapisu „walki wręcz”.

6. Ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona o jednorazowe świadczenie z tytułu ukąszenia, użądleniaprzez owady lub pogryzienia przez psa. Podstawą do 

wypłaty świadczenia z tego tytułu jest pobyt wszpitalu (w następstwie pogryzienia przez psa bądź ukąszenia lub użądlenia przez owady) trwający min.24 h.

7. Ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona o śmierć rodzica/opiekuna prawnego w następstwie nieszczęśliwego wypadku.

4)Zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o następujące klauzule dodatkowe:

a)OC produkt (produktem objętym zakresem ubezpieczenia są posiłki i napoje serwowane w stołówce Placówki Oświatowej)

b)Klauzula nr 3 – szkody wyrządzone pracownikom ubezpieczającego lub ubezpieczonego (OC pracodawcy), w treści z OWU

c)Klauzula nr 6 – szkody w rzeczach ruchomych osób trzecich, z których osoby objęte ubezpieczeniem korzystały na podstawie umowy najmu, dzierżawy, 

użyczenia, leasingu lub innej umowy nienazwanej o podobnym charakterze ( OC najemcy ruchomości), w treści z OWU

d)Klauzula nr 8 – szkody wyrządzone w związku z organizacją imprez (OC imprezy), w treści z OWU

e)Klauzula - Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody powstałe w dokumentach, w poniższej treści:1.Z zachowaniem pozostałych postanowień i wyłączeń 

ogólnych warunków, inaczej niż stanowi par. 7 pkt. 6.3 ogólnych warunków, do zakresu ochrony ubezpieczeniowej włącza się odpowiedzialność cywilną za 

szkody polegające na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu dokumentów znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrola ubezpieczonego, w związku 

prowadzeniem ubezpieczonej działalności gospodarczej.

2.Wysokość odszkodowania dla zakresu ubezpieczenia wskazanym w pkt. 1 zostaje ograniczona do kosztów robocizny poniesionych na odtworzenie 

dokumentów z włączeniem kosztów prac w godzinach nadliczbowych oraz przeprowadzenia niezbędnych analiz prowadzących do odtworzenia dokumentów.

f)Klauzula OC Szatni szkolnej, w poniższej treści:

Aviva TUO SA NIP: 5260209998 Nr KRS 0000009857
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Suma ubezpieczenia

Klauzula nr 6 - Szkody w rzeczach ruchomych osób trzecich, z których 

osoby objęte ubezpieczeniem korzystały na

podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu lub innej 

umowy nienazwanej o podobnym charakterze

do wysokości sumy gwarancyjnej

Klauzula nr 8 – Szkody powstałe w związku z organizacją imprez. do wysokości sumy gwarancyjnej

Klauzula Podlimit
Ubezpieczenie OC za produkt do wysokości sumy gwarancyjnej

Ubezpieczenie OC pracodawcy - (klazuzula nr 3) do wysokości sumy gwarancyjnej

1.Z zachowaniem pozostałych postanowień i wyłączeń ogólnych warunków, inaczej niż stanowi par. 7 pkt. 6.3 ogólnych warunków, do zakresu ochrony 

ubezpieczeniowej włącza się odpowiedzialność cywilną za szkody polegające na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu rzeczy przyjętych na przechowanie do 

szatni szkolnej

2.AVIVA ponosi odpowiedzialność na bazie niniejszej klauzuli pod warunkiem, iż szatnia szkolna znajduje się w pomieszczeniu zamykanym lub stale 

dozorowanym przez pracowników Placówki Oświatowej

3.Ochrona ubezpieczeniowa na bazie niniejszej klauzuli nie obejmuj szkód:

a.Powstałych w następstwie utraty sprzętu elektronicznego, komputerowego, aparatów fotograficznych, kamer, telefonów komórkowych, odtwarzaczy MP3;

b.Których wartość nie przekracza 70 PLN (franszyza integralna)

4.W razie zaginięcia lub kradzieży rzeczy oddanych na przechowanie do szatni szkolnej ubezpieczony zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o zdarzeniu 

policję. W przypadku gdy Ubezpieczający lub Ubezpieczony umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa nie powiadomił policji AVIVA może ograniczyć lub 

odmówić wypłatę odszkodowania.

Ubezpieczana Działalność

Zakres terytorialny Polska

Podlimity dotyczą OC w związku z prowadzoną działalnością Placówki Oświatowej

Działalność Placówki Oświatowej;

Wykonywanie czynności zawodowych (w tym także o charakterze administracyjnym)

Dyrektora Placówki Oświatowej;

Wykonywaniem zawodu Nauczyciela lub Wychowawcy w Placówce Oświatowej;

Posiadanie mienia

Działalność inna niż wyżej wymieniona nie jest objęta zakresem ubezpieczenia.

Zakres i warunki ubezpieczenia

Odpowiedzialność cywilna deliktowa i kontraktowa za szkody osobowe i

rzeczowe wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzoną działalnością

Placówki Oświatowej i posiadaniem rzeczy.

10 000,00 zł 

na jeden i wszystkie 

wypadki

Odpowiedzialność cywilna deliktowa i kontraktowa za szkody osobowe i

rzeczowe wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem czynności

zawodowych (w tym także o charakterze administracyjnym) Dyrektora Placówki

Oświatowej i posiadaniem rzeczy.

Odpowiedzialność cywilna deliktowa i kontraktowa za szkody osobowe i

rzeczowe wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem zawodu

Nauczyciela lub Wychowawcy w Placówce Oświatowej i posiadaniem rzeczy

Klauzula nr 16 - Szkody powodujące roszczenia pomiędzy osobami 

objętymi ubezpieczeniem na podstawie tej samej umowy ubezpieczenia 

(OC wzajemna)

do wysokości sumy gwarancyjnej

Klauzula - Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody powstałe w 

dokumentach
do wysokości sumy gwarancyjnej

Klauzula OC Szatni szkolnej do wysokości sumy gwarancyjnej

Franszyza Franszyza redukcyjna

500,00 PLN w każdej szkodzie rzeczowej

OBSŁUGA TECHNICZNA UBEZPIECZENIA:

Lista osób powinna zostać przekazana do Avivy na adres: obsluga_ug@aviva.pl w nieprzekraczalnym terminie do 15.10.2018.                

Aviva TUO SA NIP: 5260209998 Nr KRS 0000009857
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Prosimy aby mail zawierał w tytule numer polisy oraz nazwę Szkoły (lub innej jednostki występującej jako Ubezpieczający). Dołączeń w trakcie roku nie 

będziemy realizować. Przekazana lista jest listą ostateczną.

OŚWIADCZENIE I DEKLARACJA:

Ja, niżej podpisany/a, oświadczam, że przed zawarciem umowy ubezpieczenia otrzymałem/am Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia                

Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Grono nr 3/12 i Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z dnia 22 grudnia 2016 roku, 

zapoznałem/am się z ich treścią. Jednocześnie potwierdzam okazanie mi przez pośrednika ubezpieczeniowego i zapoznanie się z treścią 

pełnomocnictwa/upoważnienia do wykonania czynności danego rodzaju w imieniu lub na rzecz podmiotów Grupy Aviva*.                

                

"Numer infolinii Aviva do zgłoszenia zdarzeń ubezpieczeniowych (od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 20:00): 801 888 444 

lub +48 22 557 44 44."                

Numer telefonu Centrum Alarmowego Aviva w przypadku konieczności skorzystania z pomocy assistance: + 48 22 205 50 60               

INFORMACJE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH:

W przypadku przekazania danych osobowych osób ubezpieczonych, Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólne SA (zwany dalej „Ubezpieczyciel”) będzie 

przetwarzał dane według poniższych zasad.

1. Ubezpieczyciel, który świadczy ochronę ubezpieczeniową jest administratorem danych osobowych, które mogą być przetwarzane w celu:

1) wykonania umowy ubezpieczenia – podstawą prawną przetwarzania może być niezbędność przetwarzania danych do wykonywania umowy ubezpieczenia, 

przepis prawa lub Twoja zgoda;

2) marketingu bezpośredniego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej i telefonicznej - podstawą prawną przetwarzania danych jest Twoja 

zgoda;

3) wysyłki drogą elektroniczną informacji, oświadczeń i korespondencji dotyczących zawartych umów ubezpieczenia - podstawą prawną przetwarzania danych 

jest Twoja zgoda lub przepis prawa;

4) w celach analitycznych – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu 

Ubezpieczyciela;

5) dochodzenia roszczeń Ubezpieczyciela – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego 

interesu Ubezpieczyciela;

6) podejmowania czynności w związku z przeciwdziałaniem przestępstwom ubezpieczeniowym – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność 

przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Ubezpieczyciela;

7) wykonania innych obowiązków prawnych ciążących na Ubezpieczycielu – podstawą prawną przetwarzania jest przepis prawa.

2. Twoje dane osobowe mogą zostać pozyskane od: innych ubezpieczycieli, podmiotów świadczących usługi lecznicze, Narodowego Funduszu Zdrowia lub 

podmiotu go zastępującego, organów administracji publicznej, Banku lub innych spółek z grupy Aviva oraz innych podmiotów upoważnionych do przetwarzania 

Twoich danych, na podstawie Twojej zgody lub przepisu prawa i w związku przystąpieniem do ubezpieczenia grupowego lub zawarciem umowy ubezpieczenia, 

oceną ryzyka ubezpieczeniowego lub rozpatrywaniem roszczenia.

3. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności na podstawie ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, Twoje dane osobowe 

mogą zostać przekazane następującym odbiorcom danych: innym ubezpieczycielom i reasekuratorom, w zakresie i celu wynikającym z zawartej umowy 

ubezpieczenia, instytucjom ustawowo upoważnionym do dostępu do danych w zakresie i celu określonym w przepisach prawa. Ponadto Twoje dane mogą być 

przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Ubezpieczyciela, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z 

Ubezpieczycielem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Ubezpieczyciela. Kategorię podmiotów, którym powierzono do przetwarzania dane osobowe wskazano w 

polityce prywatności na stronie internetowej Ubezpieczyciela.

4. Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.  W zakresie, w jakim podstawą 

przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu  Ubezpieczyciela, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania Twoich danych osobowych. W szczególności przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu marketingu 

bezpośredniego, w tym profilowania w tym celu. Przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Ubezpieczyciela Twoich 

danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

5. W sytuacji, w której przetwarzanie danych osobowych wymaga Twojej zgody i zgoda ta nie jest niezbędna do wykonania umowy ubezpieczenia  lub 

ubezpieczenia grupowego, możesz w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem  przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

6. W związku z przetwarzaniem Twoim danych osobowych, decyzje Ciebie dotyczące mogą być podejmowane w sposób zautomatyzowany np. w sytuacji 

zawierania umowy ubezpieczenia na kolejny okres. Decyzje mogą być podejmowane w sposób zautomatyzowany także w innych przypadkach, tj. w przypadku 

pozyskania Twojej zgody, istnienia przepisu prawa pozwalającego na taką formę przetwarzania danych osobowych lub gdy jest to niezbędne do wykonania 

umowy ubezpieczenia.

7. Z związku z przystąpieniem do ubezpieczenia grupowego, dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub do momentu 

wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych.

8. Ubezpieczyciel wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres email: bok@aviva.pl lub pisemnie na adres 

Ubezpieczyciela. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz 

korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

9. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Aviva TUO SA NIP: 5260209998 Nr KRS 0000009857

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS Kapitał zakładowy: 59 360 000 zł Kapitał wpłacony: 59 360 000 zł 

Aviva: Internal



Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA ul. Inflancka 4B 00-189 Warszawa

infolinia 801 888 444  +48 22 557 44 44  www.aviva.pl

*Grupa Aviva – Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA, z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, jednostki powiązane z nią w rozumieniu ustawy o rachunkowości oraz zarządzane przez

Podpis przedstawiciela Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. Data i podpis Ubezpieczającego
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