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Zakres
ubezpieczenia
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Zakres podstawowy ubezpleczenia NNW obejmuje następujące świadczenia

2) świadczenie progresyM/ne - 209o sumy ubezpieczenia, *uo*"u'-"'"'o 
za lza uszczerbku na zdrowju

njeszczęśliwego wypaa-łu w przedziale '"iei;i 
J;'łÓ;ńłvYPlaCaOe 

w PrzYPadku orzeczenia uszczerbku na zdrowiu będącego na.tęp'twem

;[Hi:::ffi,'"ni!il!"Jil;:";J#:::nł;li*i:Jiil7ffifi:i:;ixii,l1"ffi,133",;*i:TJ,,:j.:,r.czenia w przypadku śmierci na terenie4) śWiadczenie z tlttt'łlt nnl,,,,.;- l,^--,:..

Zakres dodatkowy

4) Świadczenie z tytułu pokrycia kosztów pogrzeb, _ .";;;;;:"jJffi;T,#,*i"j;:x",,".ffi"
5) zwrot udokumentowanYch kosztów nabycia środkó* ;;;o.niczych do *yrouo<ri zou"sumy ubezpieczenia6) zasiłek z tYtułu niezdolnoŚci do nauki rub p"y,po*Jaow;nej nieszczęśliwym wypadkiem, w wysokości 2yo sumyubezpieczenia
]i'il'iir7;,ł'jdukacYlne 

ztY'tułu niezdolnosci jo nauti, io ozłzakażde7o., -ł"l"y.n 
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Klauzula 1 - Koszty leczenia następstw nieszczęśliwego wypadku (KL)
Wariant standardowy - 10% SU

NNW

K|auzula2 - Świadczenie szpitalne (SS)
2O zł za dzień, nie więcej niż

'l 800 zł

l Ubezpićczenie OC Suma gwarancyjna

Klauzula 8 - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej placówki oświatowej (OCPO) 10 000 zł

Klauzula 8 - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej placówki oświatowej - szkody powstałe w rzeczach
przyjętych na przechowanie do szatni (OCS)

2 000 zł na Wszystkie zdarzenia
i 200 zł na jedno zdarzenie

Klauzula 9 - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczyciela, wychowawcy lub innego pracownika
pedagogicznego (OCN) liczba ubezpieczonych nauczycieIi 41

50 000 Zł

Klauzula 10 - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywiInej dyrektora placówki oświatowej (OCDPO) "l0 000 żł

Składka za ubezpieczenie NNW zajedne9o ubezpi€czonego
Składka za ubezpieczenie OC
Składka do zapłaty po zniżkach izwyżkach

.-... .........49.99.łł
9_5.qq z!

1_2 _4.9_5.99 _zł

Sposób
płatnoś<i

Płatność X 1"dnor.zowo

Forma płatności ! gotówka

X p,zele,47
nr konta

Raty

Wysokość rat w zł

Termin płatności rat

E w _.ratach

E karta płatnicza (terminal własny; D

1240 6960 4539 1623

karta płatnicza (TUbaPay)

0236 6327 płatne do dnia ?9]9:ii.1-99

l rata
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! potwierdzam odbiór ! składki ; |.fjl,:o"Oo' 
*

słownie złotych

Badanie_ _ 1, Dlajakie1 placówki chceszzawrzećumowę ubezpieczenia?
potrzeb klienta

! złob"k
! orzedszkoIe
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!] glmnaz]um
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X nie

X rui"
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E Ni"
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! ruie

! nie

X rat

X rat

X rat

X rał

2.Czy chceszubezpleczyć zdrowie iźycie uczniów ipracowników placówki oświatowo-wychowawczej?

a. Czy chceszzapewnić ubezpieczonemu świadczenie ubezpieczeniowe w związku z następstwami nieszczęśliwego
wypadku w ramach wybranej przez Ciebie sumy ubezpieczenia?
b- Czy chceszzapewnić ubezpieczonemu świadczenie zwrotu kosńów leczenia powypadkowego w ramach wybranej
przez Ciebie sumy ubezpieczenia?
c, Czy chceszzapewnić ubezpieczonemu świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu po wypadku albo chorobie w ramach X Tak
wybranej przez Ciebie sumy ubezpieczenia?
d. Czy chceszzapewnić uprawnionym dodatkowe świadczenie w razie śmierci ubezpieczonego wskutek wypadku
komunikacyj nego?

e. Czy chceszzapewnić ubezpieczonemu świadczenie w razie śmierci jego rodziców lub opiekunów wskutek
nieszczęśliwego wypadku w ramach wybranej przez Ciebie sumy ubezpieczenia?
f. Czy chceszzapewnić ubezpieczonemu wypłatę świadczenia z tytułu poważnego zachorowania lub operacji
chirurgicznej w ramach wybranej przez Ciebie sumy ubezpieczenia?
g- Czy chceszzapewnić uprawnionemu wypłatę świadczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego w wyniku nowotworu
złośliwego?
h. Czy chceszzapewnić ubezpieczonemu świadczenie będące zadośćuczynieniem za ból i cierpienie doznane przez
niego wskutek nieszczęśliwego wypadku?

3.Czychceszzabezpieczyćplacówkęoświatową,jejkadrępedagogicznąlubdyrektoraprzedroszczeniamiosóbtrzecichX Tak
(poszkodowanych) w związku ze zdarzeniem, za klóre wyżej wymienieni ponoszą odpowiedzialność?

a-Czy chceszzabezpieczyć placówkę oświatową przed roszczeniami dotyczącymi szkódwyrządzonychpaez
p|acówkę w związku z prowadzeniem działalności statutowej lub posiadaniem j uz}.tkowaniem mienia w ramach
wybranej przez Ciebie sumy ubezpieczenia?
b. Czy chceszzabezpieczyć placówkę oświatową dodatkowo przed roszczeniami dotyczącymi szkód powstałych w
rzeczach przyjętych na przechowanie do szatni?

c.Czy chceszzabezpieczyć kadrę pedagogiczną placówki oświatowej (nauczycieli, wychowawców lub innych
pracowników pedagogicznych) przed roszczeniami dotyczącymi szkód, za które ww członkowie kadry ponoszą
odpowiedzialność w ramach wybranej przez Ciebie sumy ubezpleczenia?
d,Czy chceszzabezpieczyć dyrektora placówki oświatowej albo inną osobę kierującą placówką przed roszczeniami
dotyczącymi szkód, za które dyrektor placówki oświatowej albo inna osoba kierująca placówką ponosi
odpowiedzialność w ratnach wybranej przez Ciebie sumy ubezpieczenia?

Klauzula Administratorem danych jest Wiener TU S,A. Vienna lnsurance Group w Warszawie (02-675), ul. Wołoska 22A.
informacyjna Z administratorem może się Pani/Pan kontaktować pisemnie na adres siedziby administratora, poprzez formularz kontaktowy pod adresem

wwwwienet,pl lub za pośrednictwem lnspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres email iod@wiener,pl, Z Inspektorem
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fiT.#iiili:i ry;"Jf.H#n j.T;:I]"-" we wszYstkich sprawach dotycząrych przetwarzania danych osobowych oraz korzystan ia zpani/pana
P;nilPana dane mogą być przetwarzane w celu :

l nrle_a;taylelia oferty lub zaw_arcia i wykonania umowy ubezpiecżenia, w tvm dokor
:::J"'fr:iHff:T,T:TilrintueizólólĆi;;;;i"żloi.ió;;;iljil;:H'."f;'j,nTł,.,,?i.x",i:,fi"_T:il:?;#xŁ"j:,:lJ:n^,

' 3iilu,lu3oiJŚ3liJix;;;"?';:ffi;::;x"j:#j,'x"H:r,# ramach profilowania klientów przed zawarciem umowy- na podstawie art 22
3' marketingu bezpoŚredniego usług własnych administratora, W tym W celach analitycznych i.profilowania - na podstawie art. 6 Ust, 1 lit. f) RoDo,uzasadnionym intere'em id'ninirir"toru j"" p'."*Jr*ńń;;#i;;il#il:;:i;l;g" swoich usług;4. ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń zwiazanvch

administratora ;esiań"ar*i" p;;;';,:;;;':"łIil,' u'o*u ubezPieczenia - na Podstawie art. 6 ust. 1 lh. f) RoDo, uzasadnionym interesem

5' ewentualnie w celu podejmowania czynności 
'*ią'uny_:::P_:.eciwdziałaniem.wypłacaniu nienaleźnych świadczeń i odszkodowań _ na podstawieart' 6 ust' '1 lit, f) RoDo, uzasadnionyń interesem iłńinistratora jest przeciwaziiianie wypłacaniu nienaleźnych świadczeń i odszkodowań;6' reasekuracji rwk - na Podstawie art, 6 Ust, 1 lit, f) RoDo, uzasadnionym interesem administratora jest zmniejszenie ryzyka ubezpieczeniowegozwiązanego z umową.

Pani/Pana dane osobowe mogą.bYĆ udostęPnione lub przekazane podmiotom upoważnionym do pozyskaniadanych osobowych na podstawieszczególnYch PrzePisów Prawa, innYm zakładom ubezpiecień i zakiadom ,".l.ł,i"łil"avtotom, a takźe podmiotom przetwarzającymdane osobowe w
imieniu administratora (na Podstawie u'o*'Y ';d';;i;;;rur, w zakresie p.r", ,iiÓ" *trzanym i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora), wtym podmiotom przeprowadzającym likwidĘę ,rłoJ!, iiiro, windykacyjnym i d";i;; ubezpieczeniowym.
W razie Wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego na terytorium państwa nienależącego do Europejskiego obszaru Gospodarczego (EoG), Pani/Panai.]Ę!ffł:n.;#,1"oTŁ!:':t"r;:::n:r;:"i,l,łm#;ff#;;J§ll§ii,iin3,,i",., aJ plu,i.ii,. ;;;;;;;j;..9o, według Komisji
pani/pana dane osobowe będą przechowywane przezokres niezbędny do sporządzenia i prżedstawienia oferty, nie dłużejjednak niż do momentuwYgaŚnięcia roszczeń o z"*a'cieumo*y 

"n"ai".i".ir. w przypadku źu*urriuuroń!.n" będą przechowywa,ne do momentu przedawnienia roszczeńz §/tułu umowY ubezPieczenia.lub ao 'o'"nt'i*yg.s,ię.i'.,n=il"Iąrń;;lilil;';1#anych wynikającego ze szczególnych przepisów prawa. DaneE:i"Jłffffi;:f:::'r"jil;*"tingu bezPośred'l;g;;;;; p,,".ntffiu-n" ;;;#;;; zgłoszenia przezpanią/panasprżeclwu wobec przetwarzania
PrzYsługuje Pani/Panu Prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.W zakresie' wjakim Podstaw ą Przelw.arzania danych osobolł.ych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, w tym profilowania,Pr4lsługuje Pani/Panu Prawo wniesienia sprzeciwu *ob* prr"t*"r.ania panilpana danych osobowych.
W zakresie' Wjakim PanilPana dane są Prżetwarżane W celu zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia, przysługuje panilpanu także prawo doPrzenoszenia danYch osobowYch, np. w celu przekarania Janych inneńu ajrirlitri"'ń, o."v.l,'
PrzYsługuje Pani/Panu równieŻ Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.Podanie Przez Panią/Pana danYch osobowYchjest warunkiem zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia oraz dokonania oceny ryzyka;ff:ii:Til:il""1il:ńH';:"1ji'.I.}-xl?łr"e,:n[,,T:il:flJ#;i";;#:::',ilłił. "ó",pi"ii""i"*"g; 

j,;;,.," 
umorły ubezpieczenia),

Ypff"".:ilil?-?i'-"jj::l""'.T::H3iłii,lfliłlY::ff:#,:jl,j:,jji9łl,*:::::r::::"]|_ę.lą p?9"jmowane w sposób zautomatyzowany (bez

ffii{{tł;5#f,ffi;"".'Jllt,;,,,",.1;i*iiŚ:Ł*,1ilxTf*x?,1^.;1,i/iii::?i,1."#ł,'"?"Ęffii'fii'#:l!:?:j#J!
llą;'"Ę:i','}i3i,liŁi'liriiil:ł:*:,.::tu;:x="",.,,il,.""TŁ,ffi$*#[Tłił:::""#fi*l*:,',',H'fl#il,,Ji,li;!J#§3*."3Łli:ffffi:fJllil§li3J;łllxTJ}i1l?.::zu_;nj;i,""".'#ńTi#ił'ń:,J[lililt!3;l"5j,Jł";}1jil?*Tiiff;;:,;:nŁlrl;"_i;Przeprowadzanie tego automatyczn"9 J proć"rul"ii ;ili"#ff ó]lff.?"ńT,lł
Y":i;iŹ:iifiTT'#i"#;:'f.::i"li:",ffi::T,i:i:xi.'i".J",ff[llH*:;: 

;i*iij:łff*::..::,::^"1_Ti:"l]1l:, p..*, do zakwestionowania tej
decYzji, do wrażenia własnegostanowiił. r"l J" ",v,i'.ń;.";#ffiili::l;ff:i:'(i,T:j:"f,:"*§:T::Y&ri;#j{:il"|J# ffi;::,:,J,""B

oświadczenia
Ubezpieczające
9o

'i'Potwierdzam'Żeprzedzawarciem,umowyubezpieczenia 
otrzym,ałem/amizapoznałem/am,sięztreściąogólnychWarunkówUbezpieczenianastępstwnieszczęŚliwYch wYPadków dzieci, młodzież} i p"ri"""r" ,' pi.cówkach 

"<*i.r"ri,yJ',ói,.,Jiltu,, ,.t*i"raronych uchwałą Zarządu Wiener TU S.A. Vienna
i]:1Til::,iił5rfil',1i9i'-1*aol 

l łwień J-zol s i *";'n."kr". 
"i 

llńir.ffih'zastosowanie w umowie ubezpieczenia, której zawarcie
2' wyraŻam zqodę na Przekazanie i Prżetwarzanie Przez Wiener TU S,A. Vienna lnsurance Group moich danych osobowy ch przetwarzanych przez innvch,"i:',j'.",'"ffi:łl;ffi'lil!l.iii::# tr""'ilJ'-3łiJ|.".11#H[T:,6;{ *r:ł:*::l:^ 

przeze mnie danych, usialenia p..*;;"!;;l;;;,";;,
3' wyrazam zgodę na przekazywanie i przetwarzanie przez wienerTu s.A. vienna lnsurance Group, w którego imieniu występuje upoważniony lekarz,informacji ookolicznoŚciach związanYch..o.,"ną.y,yi"-Ji"'+i".r"r,io*.9oi;;rr,*+r:.t-ych,.przezemniedanychostaniemojego 

zdrowia,ustaleniaPrawadoŚwiadczenlaztYtółuniniE-"l1'u-ńo',{"ui".pi".."niai.legowy'sokoici,'intormac.li.o 
przyczyniemojejśmrerci,zwyłączeniemwvnikówbadan genetYcznYch, Przez PodmiótY wYkonuJą'Ó a'iuł,i,.oic le,cznicząr*.1r".1""i" [rzepiso* o działalności lecznicźe1),które udzielały mi świjdczeńZdrowotnYch, a takŻe Przez NarodoWy ti'nau#zaro*i. i"i*ira*"";""uu;ffi;;;:a;;'-tóry jest jednocześnie ubezpieczonym).4, zwalniam lekarzy sprawuiacych nade mną opiekę medyczną z obowiązku zachowania taiubezpieczenioweg-o i*",yri[ułip?*ifń;,a;.;;;;;fi;h;;;i;ffi';;il ililil?,fT}ij*iliifl ĘxiTil:.fiffi"3,;|J.lx:TilJ1fi|3.,.,

ffi;,:J::}i3,"rĘT:3ł;".ł?i;,ryj:|ijp.ff:l;::t-r::JXl*il;J[ ffi;;Ji',]l|o u,.nn'u l"i"i."óć..'""p'io'tu,"nt.cli z mológó lecźenia
5.Oświadczam,żeosobomprzystępującymdoumowyubezpieczenia 

zostałyprzekazar.(:,:::l_:T_?_rl:tępującymdoumowyubezpieczeniapojejŻawarclu - Żostaną Przekazane) informacje, hóre Posńnowńnia ogólnych *;;r"kó;;il;;ieczenia okreslają przesłanki wypłaty odszkodowania i innvchŚwiadczeń' a takŻe oqraniczenia or.azwYiączenia oapowieozialn";.1 W;;;;;;U Ś.o. u,",i"Tl*"rrnce Group,uprawniające do odmowy wypłatyodszkodowania i innvch świar|czeń lub icń 
"n"i'Ji 'l. 

i"i"r.ac.le, o których mowa w-"ri. i, u*u*y o działalności ubezni
['r'""#,:;§#"Xij:,'-ilj,.j:;'*ilryp;;j;'*"i;;1;ouo',.,. p,.,y*ępu;ąźym ao umow}'ubezpieczenia po jej,.*,;;;l.'"',Tlffi";,";,',"§r;:'x"
6'W razie złoŻenia reklamacji do Wiener TU S,A, Vienna lnsurance Group, wnoszę o dostarczanie mi odpowiedzi pocztą elektroniczną. X Tak D ruie

W"!"ż01907,I /ol9o3]o,,oo ojo,9fu,o]&9
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7..W.YraŻam zgodę na otrzYmYwanie od Wiener TU S.A. Vienna lnsurance Group z siedzibą w Warszawie informacji handlowo-marketingowych za pomocą
Środków komunikacji elektronicznej, zu4ciem urządzeń telekomunikacyjnych i tzw automatycznych systemów wlnłołujących, wybierajic.lako formę
koniaktu:

- wiadomoŚci elektroniczne (e-mail, internetowy serwis Wiener TU S.A. Vienna lnsurance Group, serwisy internetowe, w tym portale społecznościowe,
wiadomości SMS/MMS) ! Tak X ruie

- połączenia głosowe (rozmowa telefoniczna, komunikaty głosowe lVR). D Tak X ruie
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WienerTowarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akryjna Vienna lnsurance Group
ul. Wołoska 22A,02-675 Warszawa; tel.: 22 469 69 69,
fax:. 22 469 69 70; e-mai|:kontakt@Wiener.pl, www.wiener.pl
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Sąd rejonowy dla m.§t. Warszawy w Warszawie Wydział Xlll Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego; KRS 00000 33882; Kapitał zakładowy:
11o 382 876 zł wpłacony w całości; NlP: 524-030-23-93; REGoN: 01 0594552
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