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Oferta ubezpieczenia
WARTA SZKOLNE
DLA :
- KARINA PRZEDSZKOLAKA ALEKSANDRA SULEJEWSKA
1. Ubezpieczający, Ubezpieczony:
KRAINA PRZEDSZKOLAKA ALEKSANDRA SULEJEWSKA
05-250 RADZYMIN, UL. KILIŃSKIEGO 7
REGON : 363154420
Forma ubezpieczenia :

ZBIOROWE

Rodzaj placówki oświatowej :

Przedszkole

Liczba ubezpieczonych osób :

szkoła sportowa :

uczniów/studentów :

liczba zwolnionych uczniów :
Okres ubezpieczenia od :

110

nauczycieli :

6

procent zwolnionych uczniów :

pracowników :

10

do dnia :

2020-09-01

Zakres ubezpieczenia

5

5

2021-08-31
5.000,00 zł

Suma ubezpieczenia ASSISTANCE NNW :
Symbol

NIE

Wariant Suma ubezpieczenia (zł)

01/61

NNW ucznia

I

10.000

01/61

NNW nauczyciela

I

10.000

13/99

OC nauczyciela

-

20.000

składka (zł)
2.808,00

2.808,00
Składka za osobę :

Uczeń/Student - 27,00 zł;

Łączna składka za wybrane ryzyka :

2.808,00 zł

Składki :

płatność

składka roczna

jednorazowo

2.808,00 zł

inkaso
2.808,00 zł

rata
-----

DODATKOWE INFORMACJE :
W umowie ubezpieczenia zawartej na cudzy rachunek, w której Ubezpieczony zgadza się na finansowanie kosztu składki ubezpieczeniowej, Ubezpieczający zobowiązuje się do
doręczenia przed wyrażeniem takiej zgody Ubezpieczonemu OWU, które mają zastosowanie do umowy ubezpieczenia na piśmie lub za zgodą Ubezpieczonego na innym trwałym
nośniku.

Oferta przygotowana w oparciu o Ogólne W arunki Ubezpieczenia młodzieży szkolnej i akademickiej oraz nauczycieli i pracowników placówek oświatowych
o symbolu C3353, dostępne na stronie internetowej www.warta.pl.

Niniejsza oferta jest ważna do dnia : 2020-12-23.
Po tym terminie ceny oraz warunki mogą ulec zmianie.
W przypadku pytań lub wątpliwości bardzo proszę o kontakt.

DOKUMENT PRZYGOTOWAŁ/A :
Imię i nazwisko: MAŁGORZATA PANEK
Telefon: 501-165-156
E-mail: malgorzata.panek-warta@wp.pl

Niniejszym pragniemy zwrócić Państwa uwagę na fakt, że we wszystkich kwestiach nieuregulowanych w niniejszym dokumencie pierwszeństwo mają postanowienia wynikające z
obowiązujących w TUiR WARTA S.A. Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. Uprzejmie informujemy, że ogólne warunki ubezpieczenia dostępne są na stronie internetowej
www.warta.pl.
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Obowiązek informacyjny.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S. A. z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 85/87. Przetwarzamy Pani/Pana dane
osobowe głównie w celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego, realizacji umowy ubezpieczenia, likwidacji szkód, marketingu, analiz biznesowych oraz realizacji obowiązków, do których
zobowiązuje nas prawo.
Jeśli Warta uzyskała od Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jednym z przysługujących Pani/Panu praw jest prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn
związanych ze szczególną sytuacją wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Wartę, w tym profilowania na
tej podstawie, oraz do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego przez Wartę.
W przypadku jakichkolwiek pytań, w celu cofnięcia zgody lub skorzystania z przysługujących praw, należy skontaktować się z inspektorem ochrony danych na adres IOD@warta.pl lub
drogą pisemną pod adresem siedziby Warty podanym powyżej lub osobiście/telefonicznie z agentem.
Warta dba o Pani/Pana dane osobowe, przetwarza je zgodnie z przepisami prawa i starannością. Szczegóły w tym informacje o wszystkich przysługujących prawach i zasadach
przetwarzania danych przez Wartę, znajdują się na banerze informacyjnym u agenta, a także na stronie internetowej pod adresem: www.warta.pl.
Oświadczam, że zapoznałam/em się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych przez Wartę.
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