
Wniosek o zawarcie umowy
Ubezpieczenia OC i NNW trenerów i instruktorów

Ubezpieczony

Imię i nazwisko

PESEL

Adres (ulica, kod pocztowy 
miejscowość)

Adres email

Tel. kontaktowy

Klub PZA

Wykonywany zawód Instruktor lub trener w zakresie: 

Adres koresp. (jeżeli inny 
niż ten wskazany powyżej)

Ubezpieczający (jeżeli inny niż Ubezpieczony)

Imię i nazwisko

PESEL

Adres (ulica, kod pocztowy 
miejscowość)

Adres email

Tel. kontaktowy

Adres koresp. (jeżeli inny 
niż ten wskazany powyżej)

Okres ubezpieczenia od (dd/mm/rrrr): 

                 /              /         

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Suma ubezpieczenia (proszę wskazać wybraną sumę ubezpieczenia)

   100 000 zł      [     ]□   100 000 zł      [     ]    350 000 zł      [     ]□   100 000 zł      [     ]
   150 000 zł       [     ]□   100 000 zł      [     ]    500 000 zł     [     ]□   100 000 zł      [     ]
   200 000 zł      [     ]□   100 000 zł      [     ]



Dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
   □   100 000 zł      [     ] Klauzula nr 3 - Rozszerzenie zakresu terytorialnego o szkody będące następstwem wypadku 

ubezpieczeniowego, który zaszedł w jakimkolwiek miejscu na świecie                     [    ]  Tak  /   [     ] Nie

   K□   K lauzula nr 5 - Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody wyrządzone pracownikom ubezpieczonego, 
powstałe w następstwie wypadku przy pracy     [    ]  Tak  /   [     ] Nie

   K□   K lauzula nr 8 - Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody powstałe w rzeczach ruchomych, z których 
ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, leasingu lub innej podobnej
formy korzystania z cudzej rzeczy     [    ]  Tak  /   [     ] Nie

   □   100 000 zł      [     ] Klauzula nr 62 - Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody powstałe w rzeczach przyjętych na 
przechowanie do szatni     [    ]  Tak  /   [     ] Nie

Ubezpieczenie następst nieszczęśliwych wypadków       [    ]  Tak  /   [     ] Nie
Suma ubezpieczenia (proszę wskazać wybraną sumę ubezpieczenia)

   100 000 zł       [     ]□   100 000 zł      [     ]    400 000 zł      [     ]□   100 000 zł      [     ]
   200 000 zł       [     ]□   100 000 zł      [     ]    500 000 zł      [     ]□   100 000 zł      [     ]
   300 000 zł       [     ]□   100 000 zł      [     ]

Oświadczenia:
Prawne - konieczne do zawarcia tej umowy ubezpieczenia:
1.  *[    ]  Oświadczam,  iż  przed  zawarciem  umowy  ubezpieczenia  otrzymałem  i  zapoznałem(am)  się  z  Ogólnymi  warunkami
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej sportowców, trenerów, instruktorów sportowych, pracowników obsługi sportu, organizacji
sportowych oraz podmiotów prowadzących działalność o charakterze sportowo-rekreacyjnym. ustalonymi uchwałą nr UZ/351/2007 z
dnia 28 czerwca 2007 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/421/2010
z dnia 26 listopada 2010 r., uchwałą nr UZ/63/2012 z dnia 27 lutego 2012 r. oraz uchwałą nr UZ/393/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. , a w
przypadku  wykupienia  ubezpieczenia  NNW  z  Ogólnymi  warunkami  ubezpieczenia  PZU  NNW  ustalonymi  uchwałą  Zarządu
Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/423/2016 z dnia 24 października 2016 r., 
Akceptuję oraz zobowiązuję się do poinformowania o ich treści osoby ubezpieczone.

Techniczne (niezbędne do obsługi tej umowy ubezpieczenia):
2. * [    ] Administrator danych osobowych PZU SA:
Oświadczam, że otrzymałam/em informację o przetwarzaniu moich danych osobowych, zawartą w dostarczonym mi dokumencie 
„Informacja Administratora danych osobowych”.
 
3. *[   ] Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych we wniosku o ubezpieczenie, przez iExpert.pl SA z siedzibą w
Warszawie Al. Jerozolimskie 99/32, 02-001 Warszawa, KRS 426530 (jako administratora danych) w celu zawarcia, wykonywania
(obsługi) i odnowienia umowy ubezpieczenia. Moja zgoda dotyczy także:
     *[    ] kontaktu poprzez email (poczta elektroniczna),
     *[    ] kontaktu poprzez sms i telefon (wiadomości tekstowe i połączenia głosowe).
Zastrzegam, że bez mojej zgody dane te nie mogą być udostępniane komukolwiek oraz że przysługuje mi prawo dostępu do treści
danych oraz możliwość ich poprawiania. Zgody powyższej udzielam dobrowolnie.

Marketingowe (od czasu do czasu mamy ciekawe promocje i oferty - tylko w ten sposób będziemy mogli je zaprezentować):
4. [  ] Wyrażam zgodę / [  ] Nie wyrażam zgody na udostępnianie danych osobowych Ubezpieczającego / Ubezpieczonego w celach
marketingowych spółkom: PZU Życie SA, PTE PZU SA, TFI PZU SA, PZU Pomoc SA, których siedziba znajduje się przy al. Jana Pawła II
24, 00-133 Warszawa, PZU Centrum Operacji SA z siedzibą przy ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa, Link4 TU SA z siedzibą przy ul.
Postępu  15,  02-676  Warszawa  oraz  innym  podmiotom  powiązanym  kapitałowo  z  PZU  SA.  Mam  prawo  dostępu  do  treści  i
poprawiania moich danych osobowych.

5. [   ] Wyrażam zgodę / [   ] Nie wyrażam zgody na umieszczenie danych osobowych Ubezpieczającego / Ubezpieczonego w bazie
danych iExpert.pl SA oraz ich przetwarzanie zgodnie z odpowiednimi przepisami o ochronie danych osobowych w celu prezentacji
warunków ubezpieczeń oferowanych przez iExpert.pl SA. Niniejsza zgoda dotyczy kontaktu poprzez email oraz osobno poprzez telefon
i sms. Zastrzegam, że bez mojej zgody dane te nie mogą być udostępniane komukolwiek oraz że przysługuje mi prawo dostępu do
treści danych oraz możliwość ich poprawiania. Zgody powyższej udzielam dobrowolnie.

(*) udzielenie zgody niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia. 

W  zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo jej wycofania. Zgodę
można odwołać w każdym czasie w oddziale lub wysyłając e-mail na adres kontakt@pzu.pl albo pismo na adres PZU, ul. Postępu 18a,
02-676 Warszawa.

___________________ __________________________________



Miejscowość Data i podpis
Ubezpieczającego


