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Ubezpieczyciel 
 

TUiR Allianz Polska S.A. 
ul. Rodziny Hiszpańskich 1 
02-685 Warszawa 

Pośrednik 
INBROKER 
 

 

Ubezpieczający Modern Logistics Sp. z o.o.  
ul. Kolejowa 1 
43-502 Czechowice-Dziedzice  
NIP: 652-172-47-49 
Regon: 360-39-42-01 

Ubezpieczony Modern Logistics Sp. z o.o.  
ul. Kolejowa 1 
43-502 Czechowice-Dziedzice  
NIP: 652-172-47-49 
Regon: 360-39-42-01 

Ubezpieczona 
działalność 

49.41 - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 
  

Okres 
ubezpieczenia 

od 21/04/2019 g. 00.00 do 20/04/2020 g. 24.00 

Przedmiot ubezpieczenia: 
1. Ochroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczającego działającego w charakterze 
przewoźnika drogowego za szkody powstałe podczas wykonywania zawartej umowy krajowego przewozu 
drogowego towarów w ramach usługi kabotażu realizowanej na terenie Republiki Federalnej Niemiec zgodnie z 
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1072/2009 przy użyciu pojazdów silnikowych o 
dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) powyżej 3,5 tony, pod warunkiem iż przedmiotowy przewoźnik posiada 
odpowiednie zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej w tym zakresie oraz wymaganą przepisami 
prawa polskiego licencję, koncesję i/lub zezwolenie na prowadzenie działalności przewoźnika drogowego w ruchu 
międzynarodowym. 
2. Ochroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczającego działającego w charakterze 
przewoźnika drogowego przy realizacji usługi kabotażu realizowanej z miejsca nadania w państwie członkowskim 
UE do miejsca przeznaczenia w tym samym państwie członkowskim UE za szkody rzeczowe oraz wynikłe z 
opóźnienia w dostawie szkody finansowe powstałe podczas wykonywania zawartej krajowej umowy przewozu, pod 
warunkiem iż przedmiotowy przewoźnik posiada odpowiednie zaświadczenie o prowadzeniu działalności 
gospodarczej w tym zakresie oraz wymaganą przepisami prawa polskiego wspólnotową licencję, koncesję i/lub 
zezwolenie na prowadzenie działalności przewoźnika drogowego w ruchu międzynarodowym. 

 
Zakres ubezpieczenia: 
1.Ochrona ubezpieczeniowa udzielona jest zgodnie z postanowieniami § 7a niemieckiej ustawy o transporcie 
drogowym (Güterkraftverkehrsgesetz) i obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczającego jako przewoźnika 
drogowego, ponoszoną zgodnie z przepisami Księgi IV niemieckiej ustawy Kodeks Handlowy (Handelsgesetzbuch) z 
dn. 21.11.2001 regulującej umowę przewozu. 
2. Ochrona ubezpieczeniowa udzielona jest w państwach członkowskich Unii Europejskiej zgodnie z obowiązującymi 
w  tych Państwach przepisach prawa regulujących odpowiedzialność cywilną przewoźnika drogowego w ruchu 
krajowym. 
W przypadku przewozów na terenie Wielkiej Brytanii, Irlandii i Danii ochrona ubezpieczeniowa obejmuje 
odpowiedzialność cywilną przewoźnika ponoszoną zgodnie z zastosowanymi powszechnymi w tych państwach 
ogólnymi warunkami przewozu, pod warunkiem zgłoszenia do Allianz i uzyskania ze strony Allianz akceptacji 
zastosowanych ogólnych warunków przewozu. W przypadku braku takiego zgłoszenia lub braku akceptacji Allianz 
ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest w granicach przewidzianych Konwencją CMR. 
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TUiR Allianz Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za przewoźników - podwykonawców Ubezpieczającego 
 

Warunki ubezpieczenia: 
1. Szczególne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego wykonującego usługę 
kabotażu na terenie Republiki Federalnej Niemiec. 
2. Szczególne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego wykonującego usługę 
kabotażu na terenie krajów członkowskich Unii Europejskiej z wyłączeniem Republiki Federalnej Niemiec i 
Rzeczpospolitej Polskiej. 

 
Zakres terytorialny:   
Ochrona ubezpieczeniowa udzielona jest w odniesieniu do przewozów dokonywanych w ramach transportów 
krajowych na terytorium Niemiec, Unii Europejskiej oraz Szwajcarii.  

 
Rodzaj przewożonych ładunków:        Mienie nowe różnego rodzaju z wyłączeniem: 

- przesyłek kurierskich; 

- materiałów niebezpiecznych (ADR) 1 i 7 klasy za wyjątkiem ładunków 
włączonych w ramach klauzuli ADR;  

- broni, amunicji; 

- ładunków uszkodzonych; 

- pojazdów samochodowych, motorowerów, skuterów i motocykli; 

- pieniędzy, papierów wartościowych, antyków, dzieł sztuki, biżuterii, 
dokumentów oraz zbiorów filatelistycznych i numizmatycznych, jak 
również przedmiotów posiadających wartość naukową i artystyczną; 

- złota, srebra i wyrobów z tych metali, kamieni szlachetnych, pereł, platyny 
i pozostałych metali z grupy platynowców; 

- kart SIM, kart pre-paid; 

- żywych zwierząt. 
Suma ubezpieczenia: 
1.  Suma gwarancyjna w odniesieniu do ochrony ubezpieczeniowej udzielonej w ramach usługi kabotażu 
realizowanej na terenie Republiki Federalnej Niemiec wynosi 600.000 EUR na jedno zdarzenie i 1.200.000 EUR na 
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  
2. Suma gwarancyjna w odniesieniu do ochrony ubezpieczeniowej udzielonej w ramach usługi kabotażu na 
terenie państw członkowskich UE z wyłączeniem Republiki Federalnej Niemiec i Rzeczpospolitej Polskiej wynosi 
300.000 EUR na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  
 
Ilość pojazdów:   1 sztuka 
 
Składka:   500 PLN 
 
Składka płatna jednorazowo do dnia 02.05.2019 
 
Bank Polska Kasa Opieki S.A. 
na nr rachunku: 20 1240 2092 9021 1521 0634 1139 

 
Franszyza redukcyjna:     
Franszyza redukcyjna wynosi 500 EUR w każdej szkodzie. 
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Klauzula ADR 
Odmiennie od postanowień Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika 
Drogowego TU Allianz Polska S.A. z 1 sierpnia 2007 roku ubezpieczeniem obejmuje się odpowiedzialność cywilną 
za szkody w przewożonych ładunkach niebezpiecznych w tym ładunkach kosmetyków w pojemnikach 
ciśnieniowych oraz części samochodowych  zawierających elementy powietrznych  poduszek bezpieczeństwa 
wraz z stanowiącymi ich element pojemnikami ciśnieniowymi  sklasyfikowane w klasie 1 umowy europejskiej 
dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (umowa ADR). Ubezpieczenie 
nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej za szkody w ładunkach w przypadku przewozu pozostałych  ładunków 
niebezpiecznych sklasyfikowanych w ramach klasy 1 i wszystkich ładunków niebezpiecznych sklasyfikowanych w 
ramach klasy 7. 
 
Klauzula ATP 
Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody spowodowane niezachowaniem 
zaleconej instrukcją przewozową lub określonej przepisami temperatury przewozu w przewozie ładunków 
wymagających określonej temperatury przewozu w przypadku, gdy: 
A. w przewozie dokonywanym środkiem transportu o izotermicznej przestrzeni ładunkowej chłodzonej 
agregatem chłodniczym: 

a. agregat był wyposażony w sprawny technicznie oraz kalibrowany termostat z urządzeniem do 
zapisu temperatur w przewozie; 
b. nie następowało wyłączenie silnika pojazdu na postojach w przypadku, gdy praca agregatu 
chłodniczego była zależna od pracy silnika i/lub  
c. podłączano agregat chłodniczy do zewnętrznego źródła zasilania w trakcie postojów, gdy tego 
wymagała praca agregatu. 

B. w przewozie dokonywanym środkiem transportu o izotermicznej przestrzeni ładunkowej nie wyposażonej 
w agregat chłodniczy ładunków, do przewozu których zastosowanie ma Umowa o międzynarodowych 
przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu przeznaczonych 
do tych przewozów (ATP), środek posiada ważne w dniu powstania szkody wydane w Polsce świadectwo ATP. 
 
Postanowienia końcowe:  

1. Integralną część umowy ubezpieczenia stanowią: 
 a) Szczególne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego wykonującego usługę 
 kabotażu na terenie Republiki Federalnej Niemiec 
 b) Szczególne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego wykonującego usługę 
 kabotażu na terenie krajów członkowskich Unii Europejskiej z wyłączeniem Republiki Federalnej Niemiec  
 i Rzeczpospolitej Polskiej. 
 
 

Klauzula sankcji i embarga 
Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej ustanowionej na podstawie niniejszej umowy ubezpieczenia wyłączone są 
jakiekolwiek zdarzenia i ich skutki, a także inne okoliczności, które mogą powodować lub powodowałyby 
zobowiązanie do spełnienia przez Allianz świadczenia, w zakresie, w jakim naruszałoby to jakiekolwiek obowiązujące 
międzynarodowe przepisy przewidujące nałożenie sankcji ekonomicznych lub handlowych lub inne mające 
zastosowanie regulacje Organizacji Narodów Zjednoczonych lub Unii Europejskiej lub Stanów Zjednoczonych, jak 
też inne właściwe przepisy lub regulacje przewidujące nałożenie sankcji ekonomicznych lub handlowych. 
 
Załączniki do niniejszej polisy: 

1. Szczególne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego wykonującego 
usługę kabotażu na terenie Republiki Federalnej Niemiec (s.w.u.). 

2. Szczególne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego wykonującego 
usługę kabotażu na terenie krajów członkowskich Unii Europejskiej z wyłączeniem Republiki Federalnej 
Niemiec i Rzeczpospolitej Polskiej (s.w.u.). 
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Zgłaszanie szkód 
Szkody z niniejszej polisy prosimy zgłaszać bezpośrednio do Centrali TUiR Allianz Polska S.A., ul. Rodziny 
Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, do Departamentu Obsługi Szkód Majątkowych i Klienta Korporacyjnego:  
* korespondencyjnie pod adres podany wyżej, 
* faksem pod nr (0-22) 567 40 33, 
* e-mailem: szkody.korporacyjne@allianz.pl, 
* w wyjątkowych przypadkach telefonicznie pod nr: 224 224 224 lub 22 567 13 32.  
Odnośnie szkód wymagających niezwłocznej interwencji rzeczoznawcy, w przypadku braku możliwości kontaktu z 
Allianz (dot. weekendów, świat, czasu poza godz. pracy Allianz) Ubezpieczający ma prawo powołać najbliższego 
Agenta Lloyd’s  http://maps.lloydsagency.com/map/index  w celu zaaranżowania oględzin i określenia przyczyn, 
istoty i rozmiaru jakiejkolwiek utraty i/lub uszkodzenia mienia na koszt Ubezpieczyciela. 
W takim przypadku nie ma zastosowania warunek konieczności uzyskania przed powołaniem takiego rzeczoznawcy 
uprzedniej zgody Allianz (par. 7 ust. 3 pkt. 3 SWU OCPD). 
 
Klauzula reklamacyjna/Postępowanie reklamacyjne 
Reklamacja związana ze świadczonymi przez Allianz usługami może zostać złożona w każdej jednostce Allianz 
obsługującej klientów oraz w siedzibie Allianz (ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa). Reklamacja 
może być złożona: 
- w formie pisemnej - osobiście, w każdej jednostce Allianz obsługującej klientów lub w siedzibie Allianz, albo 
przesyłką pocztową w rozumieniu ustawy prawo pocztowe oraz za pośrednictwem kuriera lub posłańca, 
- ustnie - telefonicznie (preferowany numer telefonu 224 224 224) albo osobiście do protokołu podczas wizyty 
klienta w jednostce Allianz obsługującej klientów lub w siedzibie Allianz, 
- w formie elektronicznej - za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie www.allianz.pl lub za pomocą 
poczty elektronicznej na adres skargi@allianz.pl. 
Organem właściwym do rozpatrzenia reklamacji jest zarząd Allianz lub osoba upoważniona przez Allianz. 
Rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi nastąpi bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni 
od dnia otrzymania reklamacji. Do zachowania ww. terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi do klienta przed jego 
upływem. W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie 
odpowiedzi w ciągu 30 dni, termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony do 60 
dni od dnia otrzymania reklamacji. Informacja do klienta z przewidywanym terminem rozpatrzenia reklamacji i 
udzielenia odpowiedzi wskazywać będzie przyczynę opóźnienia oraz okoliczności, które muszą zostać ustalone dla 
rozpatrzenia sprawy. 
Odpowiedź na reklamację będzie udzielona w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika 
informacji, z zastrzeżeniem, że odpowiedź może być dostarczona pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek  
klienta. 
Szczegółowe informacje dotyczące trybu wnoszenia i rozpatrywania reklamacji znajdują się na stronie 
www.allianz.pl oraz w jednostkach Allianz obsługujących klientów. 
Allianz podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. 
Osoba fizyczna może wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego. Zgodnie z art. 37 
ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym Allianz jest 
zobowiązany do udziału w pozasądowym postępowaniu w sprawie rozwiązywania sporów, które jest 
przeprowadzane przez Rzecznika Finansowego (adres strony internetowej Rzecznika Finansowego www.rf.gov.pl). 
W przypadku sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z umów zawieranych za pośrednictwem 
strony internetowej lub innych środków elektronicznych pomiędzy Allianz a konsumentami,  istnieje możliwość 
wykorzystania internetowego systemu rozstrzygania sporów - platformy ODR. W tym celu konsument powinien 
wypełnić elektroniczny formularz skargi dostępny pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

 

Niniejsza polisa została sporządzona po jednym jednobrzmiącym egzemplarzu dla każdej ze stron ubezpieczenia.  

mailto:szkody.korporacyjne@allianz.pl
http://maps.lloydsagency.com/map/index
http://www.allianz.pl/
mailto:skargi@allianz.pl
http://www.allianz.pl/
http://www.rf.gov.pl/
http://ec.europa.eu/consumers/odr/
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Złożone na niniejszej polisie podpisy zostały wykonane w formie faksymiliów na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy o 

działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej: „Podpis osoby reprezentującej zakład ubezpieczeń na dokumencie 

potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia może być odtworzony mechanicznie.” 

Prosimy o wydrukowanie polisy, podpisanie przez osobę upoważnioną do reprezentacji oraz odesłanie jednego 

podpisanego egzemplarza do Allianz drogą pocztową/elektroniczną. 

Podpisano w Warszawie, dnia 18.04.2019 r. 

 
 
 
 
............................................................................ 
Justyna Berent 
Starszy Underwriter Ubezpieczeń Korporacyjnych 
TUiR Allianz Polska SA  

 

............................................................................ 
Jarosław Wąsacz 
Starszy Underwriter Ubezpieczeń Korporacyjnych 
TUiR Allianz Polska SA  

 
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez TU Allianz Polska SA, TUiR Allianz Życie 
Polska S.A., PTE Allianz Polska S.A., Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A., Allianz Polska 
Services Sp. z o.o. ( siedziba Spółek: 02-685 Warszawa, ul. Rodziny Hiszpańskich 1) oraz podmiotów, których 
akcjonariuszami są lub będą te spółki, w celach marketingowych i akwizycyjnych oraz w celu planowania 
działalności ubezpieczeniowej." 
Oświadczam, że przed złożeniem mi propozycji zawarcia niniejszej umowy ubezpieczenia przeprowadzono 
badanie moich wymagań i potrzeb w celu weryfikacji czy proponowana umowa jest z nimi zgodna w zakresie 
ochrony ubezpieczeniowej. Przed zawarciem umowy ubezpieczenia przekazano mi dokument zawierający 
informacje o produkcie ubezpieczeniowym (kartę produktu) oraz dokument informacyjny zawierający 
informacje, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń 
 
Potwierdzam, że otrzymałem i zapoznałem się z treścią oferty wraz z wyżej wymienionymi ogólnymi 
warunkami ubezpieczenia, stanowiącymi podstawę zawarcia umowy ubezpieczenia. 
 

 
 
_____________________________________ 
                  Data i podpis Ubezpieczającego  
 

 
Klauzula informacyjna (TUiR/KI/NT/T/001/1.0) 
Informujemy, że podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji 
Allianz Polska S.A. (Administratora), z siedzibą przy ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa. Podane przez Panią/Pana dane 
osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku 
przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów 
księgowych. (TUiR/KI/NT/Z/001/2.0) 
 
Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, jeżeli zgłosi 
Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tych celach. W razie przetwarzania danych osobowych dla celów 
marketingowych, w oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana zgodę, Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane do 
momentu wycofania zgody. (TUiR/KI/NT/Z/019/1.0) 
 
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD), z którym można kontaktować się pod adresem pocztowym siedziby 
Administratora, elektronicznie poprzez adres e-mail: IOD@allianz.pl, lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie 
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Internetowej www.allianz.pl, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 
związanych z przetwarzaniem danych osobowych. (TUiR/KI/NT/Z/020/1.0) 
 
Podanie przez Panią/Pana dane mogą być przetwarzane w celu: (TUiR/KI/NT/T/002/2.0) 
– oceny ryzyka ubezpieczeniowego, w tym w sposób zautomatyzowany w ramach profilowania klientów przed zawarciem 
umowy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (TUiR/KI/NT/Z/004/2.0) 
– zawarcia umowy ubezpieczenia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i 
wykonywania umowy (TUiR/KI/NT/Z/005/2.0) 
–wykonania umowy ubezpieczenia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do wykonywania 
umowy (TUiR/KI/NT/Z/006/2.0) 
–marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych Administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania -– 
podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu 
Administratora, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych 
produktów i usług (TUiR/KI/NT/Z/007/2.0) 
– automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania dla określenia preferencji lub potrzeb w zakresie produktów lub 
usług oraz przedstawienia odpowiedniej oferty – podstawą prawną przetwarzania danych jest wyrażona przez Pani/Pana wyraźna 
zgoda (TUiR/KI/NT/Z/021/1.0) 
– analitycznym oraz statystycznym, w tym profilowania – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność 
przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest 
możliwość dokonywania analiz i statystyk (TUiR/KI/NT/Z/011/2.0) 
–wypełniania przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów o rachunkowości – podstawą 
prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze 
(TUiR/KI/NT/Z/022/1.0) 
– przeciwdziałania przestępstwom ubezpieczeniowym – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność 
przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest 
możliwość przeciwdziałania i ściganie przestępstw popełnianych na szkodę Administratora (TUiR/KI/NT/Z/023/1.0) 
– dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową ubezpieczenia – podstawą prawną przetwarzania danych jest 
niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, gdzie uzasadnionym interesem 
Administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń (TUiR/KI/NT/Z/024/1.0) 
– reasekuracji ryzyk – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie 
uzasadnionego interesu Administratora, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest zmniejszenie ryzyka 
ubezpieczeniowego (TUiR/KI/NT/Z/025/1.0) 
 
Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
(EOG) umiejscowionym w Indiach, które to państwo nie zostało uznane przez Komisje Europejską za zapewniające odpowiedni 
stopień ochrony danych osobowych. Przekazanie danych osobowych ww. podmiotom odbywa się na podstawie standardowych 
klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, przez co podlegają odpowiednim zabezpieczeniom w zakresie 
ochrony prywatności oraz praw i wolności osoby, których dotyczą. Kopia standardowych klauzul umownych może być uzyskana 
od Administratora. (TUiR/KI/NT/Z/018/2.0) 
 
Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia oceny ryzyka ubezpieczeniowego jest wymogiem 
ustawowym, a ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia. W pozostałym zakresie 
podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia. 
(TUiR/KI/NT/Z/027/1.0) 
Podanie danych osobowych do realizacji celów marketingowych jest dobrowolne. Zakres danych osobowych przetwarzanych w 
celach marketingowych obejmuje podane przez Pana/Panią dane identyfikacyjne, wszystkie dane kontaktowe, dane polisowe 
oraz historię umów ubezpieczenia, za wyjątkiem danych o stanie zdrowia. (TUiR/KI/NT/Z/028/1.0) 
 
Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione następującym zakładom reasekuracji AWP Health & Life SA, 
7 rue Dora Maar, 93400 Saint Ouen, France; Allianz SE, Königinstrasse 28, D-80802 München, Germany; General Reinsurance AG, 
Vienna Branch, Wächtergasse 1, 1010 Vienna Austria; AWP P&C S.A Oddział w Polsce, ul. Domaniewska 50B, 02-672 Warszawa, 
Polska; Partner Reinsurance Europe SE Zurich Branch, Bellerivestrasse 36, 8034 Zurich, Switzerland; Sogécap, Tour D2, 17 bis place 
des Reflets, 92919 Paris La Défense Cedex, France. Dane zostaną udostępnione wyłącznie temu z zakładów reasekuracji, który 
reasekuruje daną umowę ubezpieczenia. (TUiR/KI/NT/Z/030/1.0) 
 
Podane przez Panią/Pana dane osobowe, o ile jest to zasadne, mogą zostać udostępnione m.in. innym zakładom ubezpieczeń, 
podmiotom świadczącym usługi prawne, placówkom medycznym, podmiotom z grupy Allianz. Podmioty z grupy Allianz oznacza 
Allianz SE z siedzibą w Monachium oraz grupę podmiotów kontrolowanych bezpośrednio lub pośrednio przez Allianz SE z 
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siedzibą w Monachium, tj. m.in. Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A., Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz 
Polska S.A., Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A., Allianz Polska Services sp. z o.o. (adres siedziby ww. 
podmiotów: ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa. Ponadto, Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom 
przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in.: agentom ubezpieczeniowym, warsztatom naprawczym, 
podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, centrom telefonicznym, podmiotom świadczącym usługi 
pocztowe, dostawcom usług IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i 
wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. (TUiR/KI/NT/Z/040/1.0) 
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, decyzje dotyczące Pani/Pana będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany tj. bez wpływu człowieka. Decyzje te będą dotyczyły wysokości składki ubezpieczeniowej i oparte będą o 
profilowanie, tj. automatyczną ocenę ryzyka ubezpieczeniowego dotyczącego zawarcia z Panią/Panem umowy ubezpieczenia. 
Dla przykładu, im więcej szkód miało miejsce w analizowanym okresie, tym większe może być ryzyko ubezpieczeniowe i w 
związku z tym składka ubezpieczeniowa może być wyższa. Oznacza to, że wysokość składki ubezpieczeniowej wyliczona zostanie 
na podstawie automatycznej oceny ryzyka ubezpieczeniowego. W związku ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji 
dotyczących wysokości składki ubezpieczeniowej, ma Pani/Pan prawo do zakwestionowania tej decyzji, do wyrażenia własnego 
stanowiska lub do uzyskania interwencji człowieka tj. przeanalizowania danych i podjęcia decyzji przez człowieka. Decyzje będą 
podejmowane m.in. na podstawie podanych przez Panią/Pana danych dotyczących: (TUiR/KI/NT/Z/031/1.0) 
– przebiegu ubezpieczenia, historii szkodowej w ostatnich 2 latach (TUiR/KI/NT/Z/033/1.0) 
 
Przysługuje Pani/Panu prawo do: (TUiR/KI/NT/T/003/1.0) 
– dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania 
(TUiR/KI/NT/Z/035/1.0) 
–wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych 
jest prawnie uzasadniony interes Administratora. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania 
danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania (TUiR/KI/NT/Z/015/2.0) 
–wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (TUiR/KI/NT/Z/017/2.0) 
–wycofania zgody w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda. Wycofanie zgody nie ma wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (TUiR/KI/NT/Z/036/1.0) 
– przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w 
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim Pani/Pana 
dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia lub na podstawie zgody. Przekazane dane osobowe 
może Pani/Pan przesłać innemu administratorowi danych (TUiR/KI/NT/Z/037/1.0) 
 
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych, 
do których dane kontaktowe wskazane zostały wyżej. (TUiR/KI/NT/Z/038/1.0). 
 

  


