
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”
Oddział: TORUŃ - Oddział
87-100 TORUŃ, UL. GDAŃSKA 4A
tel. 56 652 27 75, e-mail: torun@tuw.pl

IWONA ŚWIERCZ
nr telefonu: -, 784057435
e-mail: swiercz.polisy@wp.pl

Agent serwisujący

Oferta nr K7522694 ważna do dnia 15.10.2022r
Data sporządzenia oferty: 10.08.2022r

Kod dostępu do oferty: K75226945087
https://e-szkola.tuw.pl

nazwa: ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BĄDKOWIE REGON: 341176835Ubezpieczający
adres: 87-704 Bądkowo, ulica Włocławska 13 adres korespondencyjny: 87-704 Bądkowo, ulica Włocławska 13

e-mail: spbadkowo@interia.pl
Tel: +48 542332618

Placówka oświatowa:

Rodzaj ubezpieczenia Rodzaj umowy Okres ubezpieczenia

Ubezpieczenie Bezpieczna Szkoła GRUPOWA od 2022-09-01 00:00:00
do 2023-08-31

Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia/
STANDARDOWY

Suma ubezpieczenia/
KOMFORTOWY

Suma ubezpieczenia/
MAKSYMALNY

Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku 25 000 35 000 50 000

Świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku 25 000 35 000 50 000

Świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego 12 500 17 500 25 000

Świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego wskutek popełnienia samobójstwa 12 500 17 500 25 000

Świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku 5 000 6 000 8 000

Świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu wskutek choroby 4 000 5 000 6 000

Świadczenie z tytułu oparzenia lub odmrożenia ciała 6 000 7 000 10 000

Świadczenie z tytuły uciążliwości leczenia 250 250 500

Świadczenie z tytuły wstrząśnienia mózgu 300 400 500

Świadczenie z tytułu pogryzienie przez zwierzęta lub ukąszenia przez owady lub węże 250 350 500

Świadczenie z tytułu poważnego zachorowania 1 500 2 000 5 000

Świadczenie z tytułu zachorowania na COVID-19 200 300 500

Świadczenie z tytułu śmierci rodzica lub opiekuna prawnego wskutek nieszczęśliwego wypadku 2 000 3 000 5 000

Świadczenie z tytułu czasowej niezdolności do pracy lub nauki 500 700 1 000

Świadczenie z tytułu urazu niepowodującego trwałego uszczerbku na zdrowiu 100 100 150

Świadczenie z tytułu zachorowania na boreliozę 300 500 700

Zwrot kosztów leczenia 2 500 3 500 5 000

Zwrot koszty rehabilitacji 2 500 3 500 5 000

Zwrot kosztów operacji plastycznych 2 500 3 500 5 000

Zwrot kosztów odbudowy stomatologicznej zębów stałych 500 1 000 1 000

Zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych 4 000 6 000 10 000

Zwrot kosztów zakupu lub naprawy uszkodzonych okularów korekcyjnych lub aparatu słuchowego 200 200 400

Zwrot kosztów korepetycji 500 500 500

Uprawianie sportów TAK TAK TAK

Dodatkowy miesiąc ochrony dla ostatnich klas ponadpodstawowych TAK TAK TAK

SKŁADKA NNW ZA JEDNEGO UBEZPIECZONEGO 40 PLN 55 PLN 80 PLN

Pozostałe informacje:
Oferta jest ważna pod warunkiem braku szkód w okresie od dnia jej przedstawienia do dnia jej akceptacji oraz przyjęcia jej w całości bez zastrzeżeń. W przypadku zmiany
charakteru ryzyka oferta może zostać zmieniona.
Do powyższej oferty mają zastosowanie Ogólne Warunki Ubezpieczenia "Bezpieczna Szkoła" zatwierdzone Uchwałą Zarządu TUW „TUW” nr 118/22 z dnia 20 kwietnia 2022 roku i
wprowadzone do obrotu Zarządzeniem Prezesa Zarządu TUW „TUW” nr 17/22 z dnia 25 kwietnia 2022 roku z zastrzeżeniem ust 4 i 5.
Jeżeli w okresie pomiędzy przedstawieniem niniejszej oferty, a zawarciem umowy ubezpieczenia, zostaną zmienione którekolwiek z ww. ogólnych warunków ubezpieczenia,
zostanie Pani/Pan poinformowana/y o wprowadzonych zmianach przed zawarciem umowy ubezpieczenia. W takim przypadku podstawą umowy będą zmienione ogólne warunki
ubezpieczenia obowiązujące w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia.
TUW „TUW” informuje, że niezależnie od doręczenia Ogólnych Warunków Ubezpieczenia , o których mowa powyżej – można się z nimi zapoznać na stronie www.tuw.pl

1.

2.

3.

4.

Klauzula informacyjna

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TUW „TUW” z siedzibą ul. H. Raabego 13, 02-793 Warszawa,
2. w sprawach związanych z ochroną danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres IOD@tuw.pl

lub pisemnie na adres siedziby administratora,

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW „TUW”, zwane dalej TUW „TUW” informuje, że:

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”, 02-793 Warszawa, ul. H. Raabego 13 , www.tuw.pl, Infolinia: (+48) 22 545 39 50

Wiceprezes Zarządu – Agnieszka Rózga, Wiceprezes Zarządu – Jerzy Lenard, Członek Zarządu – Michał Makarczyk, Czlonek Zarządu – Bartosz Okrasa.

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr 0000033284, NIP: 526-10-33-426, REGON: 012114579, Zarząd TUW „TUW”: Prezes Zarządu – Ewa Stachura–Kruszewska,
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podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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” oraz rozpatrywania skarg i reklamacji na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO; ewentualnie dane mogą być przetwarzane również w celu: dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową ubezpieczenia, podejmowania
czynności w związku z przeciwdziałaniem przestępstwom ubezpieczeniowym, marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora, w tym w celach analitycznych
– gdzie podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a także w
celach archiwalnych – podstawą prawną przetwarzania danych jest konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z przepisów (art. 6
ust. 1 lit. c RODO),

3.

4. odbiorcami danych osobowych mogą być inne zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji oraz organy ustawowo upoważnione do dostępu do danych w zakresie i celu określonym w
przepisach szczególnych (KNF, UFG itd.). Ponadto dane mogą być przekazywane instytucjom finansowym uczestniczącym w obsłudze płatności, podmiotom przetwarzającym dane
osobowe na  zlecenie  administratora,  dostawcom usług  IT,  czy  też  agentom ubezpieczeniowym –  przy  czym takie  podmioty  przetwarzają  dane na  podstawie  umowy z
administratorem i  wyłącznie  zgodnie  z  poleceniami  administratora,

5. podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia lub do momentu wygaśnięcia obowiązku
przechowywania danych, wynikającego z przepisów prawa powszechnie obowiązującego,

6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści moich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - jeżeli
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody,

7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO,
8. podanie numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej nie jest obowiązkowe. Podanie pozostałych danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i

wykonywania umowy ubezpieczenia oraz do dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy ubezpieczenia.

Podpis przedstawiciela TUW „TUW”
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