
 

Deklaracja przystąpienia do grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków 

Ubezpieczający:  

Stowarzyszenie Ubezpieczonych,  

ul. Borowska 246 b/2, 50-558 Wrocław,  

tel. 71 785 46 57 

DANE UBEZPIECZONEGO 

imię  nazwisko  

PESEL  data i miejsce urodzenia  

adres zamieszkania  

adres korespondencyjny (jeśli inny niż zamieszkania)  

wykonywany zawód (nie dotyczy dzieci)  

telefon  email  

W przypadku, gdy ubezpieczonym jest dziecko, prosimy o wskazanie danych osoby uprawnionej do odbioru świadczenia: 

imię i nazwisko  PESEL  

adres korespondencyjny  

 

Data początku odpowiedzialności (dd-mm-rrrr) 01 -     -   

 

DANE UPOSAŻONYCH 

 Imię i nazwisko Data urodzenia Udział w świadczeniu (%) 

1    

2    

3    

 

PARAMETRY UBEZPIECZENIA 

 

Zakres ubezpieczenia 

Przezorny
Wariant I Wariant II Wariant III Wariant IV

Śmierć Ubezpieczonego w 

następstwie nieszczęśliwego 

wypadku

20.000 PLN 50.000 PLN 100.000 PLN 130.000 PLN

100% uszczerbku na zdrowiu w 

wyniku nieszczęśliwego 

wypadku

20 000 PLN 50 000 PLN 100 000 PLN 130 000 PLN

Poniżej 100% uszczerbku na 

zdrowiu w wyniku 

nieszczęśliwego wypadku (za 

każdy 1% uszczerbku na zdrowiu 

-

1% SU

200 PLN 500 PLN 1.000 PLN 1.300 PLN

Koszty nabycia wyrobów 

medycznych wydawanych na 

zlecenie powstałe w

następstwie nieszczęśliwego 

wypadku

do 30% SU, nie więcej niż 10 000 zł do 30% SU, nie więcej niż 10 000 zł do 30% SU, nie więcej niż 10 000 zł do 30% SU, nie więcej niż 10 000 zł

Koszty przekwalifikowania 

zawodowego osób 

niepełnosprawnych 

do 30% SU, nie więcej niż 10 000 zł do 30% SU, nie więcej niż 10 000 zł do 30% SU, nie więcej niż 10 000 zł do 30% SU, nie więcej niż 10 000 zł

Pogryzienia, ukąszenia, 

użądlenia

jednorazowo 1% SU w przypadku

pogryzienia przez psa lub 2% w

przypadku pokąsania, ukąszenia lub

pogryzienia przez inne zwierzęta niż

psy

jednorazowo 1% SU w przypadku

pogryzienia przez psa lub 2% w

przypadku pokąsania, ukąszenia lub

pogryzienia przez inne zwierzęta niż

psy

jednorazowo 1% SU w przypadku

pogryzienia przez psa lub 2% w

przypadku pokąsania, ukąszenia lub

pogryzienia przez inne zwierzęta niż

psy

jednorazowo 1% SU w przypadku

pogryzienia przez psa lub 2% w

przypadku pokąsania, ukąszenia lub

pogryzienia przez inne zwierzęta niż

psy

Koszty zakupu wózka 

inwalidzkiego
do 20% SU, nie więcej niż 5 000 zł do 20% SU, nie więcej niż 5 000 zł do 20% SU, nie więcej niż 5 000 zł do 20% SU, nie więcej niż 5 000 zł

Poważny Uraz jednorazowo 10% SU jednorazowo 10% SU jednorazowo 10% SU jednorazowo 10% SU



 

 
 

WYSOKOŚĆ SKŁADKI MIESIĘCZNEJ, ZGODNIE Z WŁAŚCIWĄ KLASĄ RYZYKA ZAWODOWEGO 

 Wariant I Wariant II Wariant III Wariant IV 

I klasa ryzyka zawodowego*  8,00 PLN  19,90 PLN  33,90 PLN  45,00 PLN 

II klasa ryzyka zawodowego*  10,00 PLN  25,50 PLN  44,00 PLN  57,50 PLN 

III klasa ryzyka zawodowego*  11,50 PLN  30,50 PLN  70,00 PLN  90,00 PLN 

* I Klasa ryzyka zawodowego osoby wykonujące prace jako: aktor, aktuariusz, akustyk, antykwariusz, architekt, artysta estradowy, bankier, 

pracownik banku, barman, bibliotekarz, bileter, boy hotelowy, celnik, ceramik, charakteryzator, chirurg ortopeda, choreograf,  cukiernik, dekorator 

ceramiki i szkła, dekorator wnętrz, doradca podatkowy, dróżnik, zawiadowca, drukarz, duchowny, dyrygent, dziecko (zgodnie z definicją dziecka 

podaną w OWU NNW, z zastrzeżeniem, że w sytuacji, gdy osoba ukończyła 16 lat i jest zatrudniona lub prowadzi działalność gospodarczą 

zastosowanie ma klasa ryzyka właściwa dla wykonywanej przez tę osobę pracy lub prowadzonej działalności gospodarczej), dzienn ikarz, 

ekonomista, elektronik, farmaceuta, fizykoterapeuta, fotograf, fryzjer, garderobiany, gospodarz domu, grafik, hafciarz, informatyk, programista, 

inkasent, jubiler, kamerzysta, kapitan portu, kasjer, kelner, kinooperator, kioskarz, komornik, kompozytor, konduktor, konstruktor w biurze, kontroler 

ruchu powietrznego, kosmetyczka, krawiec, księgowy, kasjer, laborant, latarnik, lekarz (poza ratownictwem medycznym), lektor, licytator, lutnik, 

makler, pracownik giełdy, malarz – artysta, masażysta, młynarz, modelka, muzyk, nauczyciel (poza chemią, w.f., przedmiotami zawodowymi), 

notariusz, ogrodnik, opiekun społeczny, opiekunka dzieci, optyk, parkingowy, pedagog, personel pomocniczy w placówkach ochrony zdrowia, 

perukarz, pielęgniarka/arz oprócz szpitali psychiatrycznych, pilot w porcie, pilot wycieczek turystycznych, pisarz, pokojówka, polityk, radny, położna, 

portier, pośrednik handlu nieruchomościami, pracownicy administracji, pracownicy biurowi, pracownik naukowy, prawnik, projektant odzieży, 

protetyk, przedszkolanka, przewodnik, psychiatra, psycholog – oprócz służby więziennej, pszczelarz, reżyser, rękawicznik, rzeczoznawca, 

scenarzysta, serwisant – elektronika i drobny sprzęt AGD oraz sprzęt sportowy, sędzia, socjolog, spiker, sprzątaczka, sprzedawca – art. AGD i RTV 

i mebli, , straż przemysłowa, stroiciel instrumentów muzycznych, stylista, technik radiologii, telefonista, urzędnik, kurator, pracownik biurowy, 

weterynarz, właściciel firmy niewykonujący pracy fizycznej, woźny, zaopatrzeniowiec praca głównie w biurze, zegarmistrz;  

b) osoby uprawiające rekreacyjnie i/lub wyczynowo jedną z poniżej wymienionych dyscyplin sportu: bilard, brydż sportowy, curling, golf, kręglarstwo, 

krykiet, modelarstwo sportowe, pływanie, pływanie synchroniczne, snooker, szachy, warcaby, wędkarstwo. 

* II Klasa ryzyka zawodowego a) osoby wykonujące prace jako: agent ubezpieczeniowy, broker, akwizytor, bagażowy, betoniarz, blacharz, 

brukarz, kamieniarz, cykliniarz, dekarz, cieśla, detektyw, elektryk/elektroenergetyk (napięcie do 230V, linie napowietrzne, n iskie napięcie), emeryt, 

frezer, galwanizer, garbarz, glazurnik, goniec, grabarz, grawer, handel obwoźny/uliczny, instalator dźwigów/wind, hydraulik, instruktor – nauka jazdy, 

inspektor budowlany, instalator klimatyzacji, introligator, inżynier chemik, kaletnik, kapitan holownika/barki, kierowca – samochód ciężarowy, 

autobus, ciągnik, ambulans, samochód osobowy, furgonetka, taksówka, kominiarz, kotlarz, kowal, kucharz, kurier, kuśnierz, lak iernik, lekarz 

ratownictwa medycznego, leśniczy, listonosz/kurier, magazynier, malarz, tapeciarz, masarz, maszynista, mechanik samochodowy, operator 

urządzeń elektromechanicznych, metaloplastyk, monter – anteny radiowotelewizyjne, monter kadłubów statków, motorniczy, murarz, , nauczyciel 

(chemii, w.f., przedmiotów zawodowych), obsługa płyty lotniska, ochroniarz (biura, centra handlowe, poza służbami interwencyjnymi), operator 

Opcja DODATKOWA +1 Czasowa 

niezdolność Ubezpieczonego do 

pracy

brak 10 PLN 10 PLN 10 PLN

Opcja DODATKOWA +3 Koszty 

leczenia do 100% SU
500 PLN do 1000 PLN do 1000 PLN do 1300 PLN

Opcja DODATKOWA +5 Koszty 

rehabilitacji
500 PLN do 1.000 PLN do 1.000 PLN do 2.000 PLN

Opcja DODATKOWA +6 Pobyt w 

szpitalu w wyniku 

nieszczęśliwego wypadku ( a) 1% 

SU za każdy dzień pobytu w

szpitalu (świadczenie płatne od 1 

dnia

pod warunkiem pobytu w szpitalu

minimum 3 dni) b) 0,2% SU za 

każdy

dzień pobytu w szpitalu w 

związku ze

zleconą rehabilitacją c) 

jednorazowo

500 zł w związku z pobytem

ubezpieczonego na OIOM/ OIT 

przez

minimum 48h )

a) 30 zł b) 6 zł c) 500 zł a) 50 zł b) 10 zł c) 500 zł a) 50 zł b) 10 zł c) 500 zł a) 80 zł b) 16 zł c) 500 zł

Opcja DODATKOWA +12 

Uciążliwe leczenie brak 500 PLN 500 PLN 500 PLN
Następstwa zawału serca lub 

udaru mózgu (do 65 r.ż.)
TAK TAK TAK TAK

Rozszerzenie zakresu wybranej wyżej opcji ubezpieczenia o opcje dodatkowe:



 

(buldożera, koparki, spychacza, prasy), palacz (kotły parowe), parkieciarz, piekarz, pielęgniarka/arz w szpitalu psychiatrycznym, pilot i załoga 

regularnych linii lotniczych, policjant (poza jednostkami specjalnymi i jednostkami prewencji), wojskowi zawodowi, , pracownicy gazownictwa i 

wodociągów, pracownicy przemysłu skórzanego, pracownik – oczyszczanie miasta, pracownik fizyczny (rozładunek, załadunek), pracownik fizyczny 

(drukarnie, zakłady papiernicze), pracownik fizyczny w rolnictwie, pracownik fizyczny (przetwórstwo spożywcze), pracownik leśny, pracownik 

naziemny górnictwa (sporadyczne zjazdy pod ziemię), pracownik służby więziennej, pracownik stacji benzynowej, pracownik fizyczny (produkcja 

farb, lakierów, produkcja narzędzi, produkcja tworzyw sztucznych, przemysł gumowy), przeprowadzki, przewodnik górski, psychia tra, psycholog – 

służba więzienna, rakarz, hycel, rencista, rolnik, rusznikarz, , rymarz, rzeźbiarz, rzeźnik, sadownik, sanitariusz, serwisant (lodówki, pralki, sprężarki, 

chłodnie), spawacz, ślusarz, sprzedawca, stolarz, straż miejska, strażak (zawodowy, OSP), strażnik kolejowy (SOK), studniarz,  szewc, szklarz, 

szlifierz, ślusarz, tancerz, tokarz, tragarz, treser (zwierzęta domowe), tynkarz, wartownik w banku, wojskowy zawodowy (służba lądowa), 

wulkanizator, wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego z wyjątkiem platformy wiertniczej, zaopatrzeniowiec – załadunek/rozładunek, zbrojarz; 

b) osoby uprawiające rekreacyjnie i/lub wyczynowo jedną z poniżej wymienionych dyscyplin sportu: badminton, baseball, biathlon, fitness, hokej na 

trawie, kajakarstwo, kolarstwo, korfball, koszykówka, kulturystyka, lekkoatletyka, łucznictwo, łyżwiarstwo figurowe, łyżwiarstwo szybkie, narciarstwo 

biegowe, narciarstwo wodne, orientacja sportowa (w tym radioorientacja sportowa), pięciobój nowoczesny, piłka koszykowa, piłka siatkowa, piłka 

wodna, ringo, short track, softball, squash, sport psich zaprzęgów, sport taneczny, surfing, szermierka, tenis stołowy, tenis ziemny, unihokej, 

windsurfing, wioślarstwo, wrotkarstwo, żeglarstwo. 

* III Klasa ryzyka zawodowego a) osoby wykonujące prace jako: akrobata, cyrkowiec, czyściciel elewacji zewnętrznej, doker, drwal, 

elektryk/elektroenergetyk (napięcie powyżej 230V, linie napowietrzne, słupy), energetyka jądrowa, funkcjonariusz ochrony państwa, funkcjonariusz 

straży granicznej, górnik odkrywkowy, górnik pracujący pod ziemią, hartownik, hodowca zwierząt niebezpiecznych (w tym psów uznawanych za 

niebezpieczne), hutnik, jednostki prewencji policji, kaskader, konserwator – praca na wysokości, konwojent, korespondent wojenny, lotnicze 

pogotowie ratunkowe, marynarz, myjący okna powyżej 10m, myśliwy, nurek, oblatywacz, ochroniarz – służby interwencyjne, odlewnik, operator 

(maszyny pod ziemią, operator dźwigów, suwnic), pilot i załoga (śmigłowców, małych samolotów, samolotów czarterowych, rolniczych), pirotechnicy, 

policjant – jednostki specjalne, pracownik kantoru, pracownik rafinerii, pracownik tartaku, pracujący na wysokości powyżej 5 m, produkcja 

materiałów wybuchowych, produkcja środków do dezynfekcji i deratyzacji, przedstawiciel handlowy, ratownictwo górskie i wodne,  rozbiórka 

budynków, rybak, saper, transport ładunków niebezpiecznych, transport morski i śródlądowy dźwigowy, treser – zwierzęta niebezpieczne, wojskowy 

zawodowy (marynarka), ), wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego – platforma wiertnicza; 

b) osoby uprawiające rekreacyjnie i/lub wyczynowo jedną z poniżej wymienionych dyscyplin sportu: akrobatyka, bobsleje, futbol amerykański, futsal 

(wyłącznie III klasa rozgrywkowa i niższe), gimnastyka artystyczna i sportowa, hokej na rolkach, jeździectwo, judo, karate (w tym karate tradycyjne 

i karate fudokan), myślistwo, narciarstwo (w tym narciarstwo wodne), piłka nożna (wyłącznie IV klasa rozgrywkowa i niższe), piłka ręczna (wyłącznie 

IV klasa rozgrywkowa i niższe), płetwonurkowanie, podnoszenie ciężarów, rugby, snowboarding, strzelectwo, 

 

 

………………………………………………………. 

 

Data i czytelny podpis Ubezpieczonego 

 

 
Zgody i świadczenia Ubezpieczonego niezbędne do zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia: 

1. Oświadczam, że przed przystąpieniem do umowy ubezpieczenia i wyrażeniem zgody na finansowanie kosztu składki ubezpieczeniowej  otrzymałem(am) i 

zapoznałem(am) się z warunkami umowy ubezpieczenia, w tym z Ogólnymi  Warunkami Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków odNOWA 

zatwierdzonymi uchwałą nr 02/19/07/2022 Zarządu InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z dnia 19.07.2022 roku ("Ogólne 

Warunki Ubezpieczenia"), informacją o której mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, informacją dotyczącą możliwości i 

procedury złożenia i rozpatrzenia skarg i reklamacji, organu właściwego do ich rozpatrzenia oraz pozasądowego rozpatrywania sporów. 

2. Oświadczam, że otrzymałem(am) i zapoznałem(am) się z warunkami umowy ubezpieczenia, w tym z Ogólnymi  Warunkami Ubezpieczenia  Odpowiedzialności 

Cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym zatwierdzonymi uchwałą nr 05/06/07/2021 Zarządu InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna 

Insurance Group z dnia 6 lipca 2021 roku ("Ogólne Warunki Ubezpieczenia"), informacją o której mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o  działalności ubezpieczeniowej i 

reasekuracyjnej, informacją dotyczącą możliwości i procedury złożenia i rozpatrzenia skarg i reklamacji, organu właściwego do ich rozpatrzenia oraz pozasądowego 

rozpatrywania sporów. 

3. Wyrażam zgodę na uzyskiwanie przez InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group od podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu powszechnie 

obowiązujących przepisów, które udzielały lub będą udzielać mi świadczeń zdrowotnych, informacji o okolicznościach związanych z oceną ryzyka 

ubezpieczeniowego i weryfikacją podanych przeze mnie danych o stanie mojego zdrowia, ustaleniem prawa do świadczenia z zawartej umowy ubezpieczenia i 

wysokością tego świadczenia, w zakresie określonym w ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Równocześnie wyrażam zgodę na udostępnianie 

InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group przez wyżej wymienione podmioty dokumentacji medycznej. 

 TAK /   NIE 

           Zgoda jest niezbędna do zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia 

 

4. Wyrażam zgodę na udostępnianie – na żądanie InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group – moich danych osobowych przetwarzanych przez inne zakłady 

ubezpieczeń w zakresie potrzebnym do oceny ryzyka ubezpieczeniowego i weryfikacji podanych przeze mnie danych, ustalenia prawa do świadczenia z zawartej 

umowy ubezpieczenia i wysokości tego świadczenia, a także do udzielenia posiadanych informacji o przyczynie mojej śmierci lub informacji niezbędnych do 

ustalenia prawa uprawnionego z umowy ubezpieczenia do świadczenia i jego wysokości. 

 TAK /   NIE 

           Zgoda jest niezbędna do zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia 

 

5. Wyrażam zgodę na uzyskiwanie przez InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group od Narodowego Funduszu Zdrowia informacji o nazwach i adresach 

świadczeniodawców, którzy udzielą mi świadczeń opieki zdrowotnej w związku z wypadkiem lub zdarzeniem losowym będącym podstawą ustalenia 

odpowiedzialności InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group oraz wysokości odszkodowania lub świadczenia. 

 TAK /   NIE 

           Zgoda jest niezbędna do zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia 

 

6. Informacja zgodna z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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”. 



 

 

Administrator danych osobowych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest InterRisk TU SA Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie (00-668), ul. Noakowskiego 22 (dalej jako 

„Administrator”, „InterRisk” lub „My”). Z InterRisk można się skontaktować poprzez adres email: korespondencja@InterRisk.pl oraz szkody@InterRisk.pl, telefonicznie 

pod numerem 48 22 537 68 00 oraz 48 22 575 25 25 lub pisemnie na adres siedziby wskazany wyżej. 

Inspektor ochrony danych 

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania 

z praw związanych z przetwarzaniem danych – poprzez email iod@interrisk.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. 

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania 

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celach: 

• zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia, w tym dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania danych 

do zawarcia i wykonywania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), 

• oceny ryzyka ubezpieczeniowego w sposób zautomatyzowany w ramach profilowania klientów przed zawarciem umowy – podstawą prawną jest obowiązek 

prawny ciążący na Administratorze – (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO); 

• marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych Administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania – podstawą prawną w odniesieniu do 

aktualnych klientów InterRisk jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), którym jest prowadzenie marketingu bezpośredniego 

własnych produktów lub usług. W przypadku marketingu kierowanego do potencjalnych lub byłych klientów InterRisk podstawą przetwarzania danych jest 

zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO); 

• ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami w związku z zawartą z Panią/Panem umową ubezpieczenia – podstawą prawną jest 

prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dochodzenia lub 

obrony przed roszczeniami oraz niezbędność przetwarzania do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru 

sprawiedliwości przez sądy (art. 9 ust. 2 lit. f) RODO); 

• ewentualnego podejmowania czynności w związku z przeciwdziałaniem przestępstwom ubezpieczeniowym, w tym wypłatom nienależnych świadczeń – 

podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora,  (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), wynikający wprost z przepisów prawa, jakim jest zapobieganie 

i ściganie przestępstw popełnianych na jego szkodę oraz niezbędność przetwarzania ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie 

przepisów prawa  (art. 9 ust. 2 lit. g) RODO); 

• realizacji obowiązków nałożonych na Administratora danych przez przepisy prawa (takie jak przepisy podatkowe lub przepisy o rachunkowości) – podstawą 

prawną jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze – (art. 6 ust.1 lit. c) RODO); 

• reasekuracji ryzyk – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), którym jest zmniejszenie ryzyka 

ubezpieczeniowego związanego z umową zawartą z Panią/Panem; 

• realizacji obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – podstawą prawną jest obowiązek prawny ciążący na 

Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO); 

• komunikacji i rozwiązania sprawy, której dotyczy korespondencja, kierowana do Administratora za pośrednictwem poczty e-mail lub tradycyjnej 

korespondencji bądź rozmowy telefonicznej, niezwiązanej z usługami świadczonymi na rzecz nadawcy wiadomości e-mail bądź listu czy też telefonującego, 

lub inną zawartą z nim umową – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na prowadzeniu 

korespondencji kierowanej do niego w związku z jego działalnością gospodarczą i  rozwiązania zgłoszonej sprawy związanej z prowadzoną przez niego 

działalnością gospodarczą; 

• obsługi zgłoszonego roszczenia, w tym wypłaty świadczenia oraz likwidacja szkody z umowy ubezpieczenia – podstawą prawną jest obowiązek prawny 

ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO); 

• obsługi klientów i interesantów za pośrednictwem infolinii – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych osobowych do 

świadczenia usługi (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). 

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu 

W niektórych przypadkach decyzje dotyczące Pani/Pana mogą być podejmowane w sposób zautomatyzowany (tj. bez wpływu człowieka). Decyzje te będą dotyczyły oceny 

ryzyka ubezpieczeniowego (dla celów możliwości przedstawienia konkretnej oferty, ustalenia wysokości składki ubezpieczeniowej i zawarcia umowy ubezpieczenia) i 

będą podejmowane na podstawie Pani/Pana danych takich jak: data urodzenia, miejsce zamieszkania, wykonywany zawód, rok uzyskania prawa jazdy, dane dotyczące 

typu pojazdu i jego parametry techniczne, liczba szkód w ostatnich latach, informacje o stanie zdrowia, wartość i lokalizacja nieruchomości (w zależności od rodzaju 

ubezpieczenia dla potrzeb oceny ryzyka ubezpieczeniowego różne kategorie danych mogą być uznane za istotne); 

Powyższe decyzje będą oparte o profilowanie, tj. automatyczną ocenę ryzyka ubezpieczeniowego zawarcia z Panią/Panem umowy ubezpieczenia. W wyniku profilowania 

Administrator oceni w szczególności prawdopodobieństwo wystąpienia danego zdarzenia.  

 

 

Na podstawie tak dokonanej oceny Administrator podejmie decyzję o możliwości zawarcia z Panem/Panią umowy ubezpieczenia oraz o wysokości składki 

ubezpieczeniowej. Przykładowo: im więcej szkód miało miejsce w minionym okresie, tym większe może być ryzyko ubezpieczeniowe i w związku z tym wyliczona na 

podstawie automatycznej oceny ryzyka składka ubezpieczeniowa może być wyższa. 

W związku ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji ma Pani/Pan prawo do otrzymania stosownych wyjaśnień, co do podstaw podjętej decyzji, prawo do 

zakwestionowania tej decyzji, do wyrażenia własnego stanowiska lub do uzyskania interwencji człowieka (tj. przeanalizowania danych i podjęcia decyzji przez człowieka). 

Okres przechowywania danych 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia lub do momentu wygaśnięcia obowiązku 

przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy ubezpieczenia i 

przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. 

Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane na podstawie udzielonej zgody, jeśli wycofa Pani/Pan udzieloną wcześniej zgodę, jak również przestanie przetwarzać 

dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (np. dane wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania i celów 

analitycznych) jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tych celach, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych 

podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Wycofanie zgody lub 

zgłoszenie sprzeciwu nie oznacza jednak, że Administrator usunie wszystkie dane – w szczególności dalsze przechowywanie danych może mieć jeszcze miejsce przez 

okres przedawnienia roszczeń i dla potrzeb wykazania rozliczalności. 

Odbiorcy danych 

Pani/Pana dane osobowe z uwagi na charakter przetwarzania mogą być w niezbędnym zakresie przekazywane zakładom reasekuracji, a także innym podmiotom takim jak 

operatorzy pocztowi, operatorzy wybranych przez Panią/Pana sposobów płatności bądź czy podmioty świadczące usługi w zakresie likwidacji szkód. 

Ponadto Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in. dostawcom usług IT, przetwarzającym 

dane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, agencjom marketingowym, agentom ubezpieczeniowym, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji 

należności, podmiotom archiwizującym lub usuwającym dane oraz operatorzy wybranych przez Panią/Pana sposobów płatności – przy czym takie podmioty przetwarzają 

dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. 

Prawa osoby, której dane dotyczą 

Przysługuje Pani/Panu prawo do: 

• dostępu do Pani/Pana danych, w tym otrzymania ich kopii; 

• żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, 

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych jest przesłanka prawnie 

uzasadnionego interesu Administratora) – w szczególności prawo sprzeciwu przysługuje wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu 

bezpośredniego oraz profilowania, 

• wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych (w zakresie w jakim zgoda stanowi podstawę tego przetwarzania); wycofanie zgody nie ma 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; 

• przenoszenia danych osobowych (w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i przetwarzanie to  odbywa się na 

podstawie zgody lub na podstawie zawartej z Administratorem umowy), tj. do otrzymania od Administratora Pani/Pana danych osobowych, w 



 

ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego); może Pani/Pan przesłać te dane innemu  administratorowi 

danych. 

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są powyżej. 

Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tzn. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

Informacja o wymogu podania danych 

Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest dobrowolne ale konieczne do zawarcia i wykonywania umowy – bez podania danych osobowych nie jest 

możliwe zawarcie umowy ubezpieczenia. 

7. Niniejsze oświadczenia składam dobrowolnie. 

 

………………………………………… 

Podpisy Ubezpieczonego. 

 

Oświadczenia, które nie są niezbędne do zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia: 

 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez InterRisk TU Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, ul. Noakowskiego 22, w celu marketingu własnych produktów 

lub usług oraz dla potrzeb przygotowania dla mnie odpowiedniej oferty, co obejmuje także profilowanie w celu poznania moich potrzeb i preferencji, moich danych 

osobowych po zakończeniu umowy w zakresie obejmującym moje dane identyfikacyjne, kontaktowe oraz dane dotyczące zawartych przeze mnie umów i ich 

realizacji, a także inne dane zebrane związane ze świadczeniem mi usług ubezpieczeniowych lub zbierane w związku z zapytaniami lub kontaktami dotyczącymi 

takich usług.  

 TAK /   NIE 

 

2. Wyrażam zgodę na otrzymywanie od InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie informacji handlowo-marketingowych z użyciem 

telekomunikacyjnych urządzeń końcowych tzw. automatycznych systemów wywołujących; wskazuję jako formę kontaktu: 

wiadomości elektroniczne (podany przeze mnie adres e-mail, SMS/MMS, serwisy internetowe, w tym portale społecznościowe)  

 TAK /   NIE 

oraz  

połączenia głosowe na podany numer telefonu (rozmowa telefoniczna, komunikaty głosowe IVR). 

 TAK /   NIE 

 

Może Pani/Pan wycofać każdą z powyższych opcjonalnych zgód w każdym momencie np. poprzez wysłanie wiadomość e-mail na adres sekretariat@interrisk.pl lub 

wysłanie podpisanego oświadczenia w formie papierowej na adres InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group ul. Noakowskiego 22 00-

668 Warszawa. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody. 

 

 

………………………………………… 

Podpisy Ubezpieczonego. 
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