Informacja Pszczelarza o wybranym zakresie ubezpieczenia pszczelarskiego
na 2022
Ubezpieczający /
Ubezpieczony

Nazwa
Adres
E-mail
Tel.
PESEL
Miejsce ubezpieczenia tj. adres miejsca zimowania pasieki

Ubezpieczenie rodzin pszczelich i majątku pszczelarza w gospodarce stacjonarnej i wędrownej.
Uwaga: Podstawą w/w ubezpieczenia jest zawarcie umowy w zakresie ubezpieczenie mienia od
ognia i innych zdarzeń losowych I.I/ dowolnie wybrany punkt/
Tak [_] Nie [_]
I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
Tak [_] Nie [_]

1.

Przedmiot ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia (do
wyboru)

Budynki, budowle, magazyny,
pracownie pszczelarskie

/ budynek niepalny/

2.

Budynki, budowle, (magazyny,
pracownie pszczelarskie/

/budynek palny/

3.

Mienie ruchome (maszyny,
urządzenia, sprzęt pszczelarski,
ule/
Produkty pszczele: wosk, miód i
inne.
/ siedlisko tj. w miejscu
Zamieszkania pszczelarza/
4. Mienie ruchome (maszyny,
urządzenia, sprzęt pszczelarski,
ule/
Produkty pszczele: wosk, miód i
inne.
/ gospodarstwo – pasieka/

50.000 zł
100.000 zł
150.000 zł
200.000 zł
300.000 zł

Orientacyjna
składka nie
zawierająca
zniżek/zwyżek
50 zł
100 zł
150 zł
200 zł
300 zł

Wybór (proszę postawić X
tylko w jednym wybranym
wierszu)
[_]
[_]
[_]
[_]
[_]

50.000 zł
100.000 zł
150.000 zł
200.000 zł
300.000 zł

150zł
300zł
450zł
600zł
900zł

[_]
[_]
[_]
[_]
[_]

12.500 zł
30.000 zł
50.000 zł
80.000 zł
100.000 zł

35 zł
60 zł
100 zł
160 zł
200 zł

[_]
[_]
[_]
[_}
[_]

10.000 zł
30.000 zł
50.000 zł
80.000 zł
100.000 zł

40 zł
120 zł
200 zł
320 zł
400 zł

[_]
[_]
[_]
[_}
[_]

II. Ubezpieczenie uli oraz pszczół/ klauzula nr 12 OWU/
Warunkiem ubezpieczenia wariantu 2,3,4, jest ubezpieczenie ula z pszczołami od ognia i innych zdarzeń
losowych I.II.1
Tak [_] Nie [_]
Przedmiot ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia
jednego ula z pszczołami

Orientacyjna
Składka
roczna za
każdy pień

Wybór (proszę wstawić ilość
uli)

1.Ul wraz z pszczołami od ognia i innych
zdarzeń losowych

500 zł

3,00 stacjonar
5,20 wędrown

[_]
[_]

2.ul wraz z pszczołami od kradzieży i
dewastacji przez osoby

500 zł

3,50stacjonar
7,80wędrown

[_]
[_]

3 pszczoły od padnięcia na skutek zatrucia
pszczół środkami ochrony roślin
Pszczoły z jednej rodziny pszczelej
4. OC z życiu prywatnym /oligatoryjne/
5.OC odpowiedzialność Cywilna
pszczelarza

300 zł.

3,90 stacjonar
7,80wędrown

[_]
[_]

30000
30000

31 zł od
52 zł pasieki

III Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków pszczelarza i ich rodzin / do 70 lub 75 roku
życia/
Zakres ubezpieczenia
NNW – forma imienna

Suma
gwarancyjna
25.000 na osobę

Składka
ubezpieczenia
roczna
do 70 r. ż - zł
do 75 r. ż –
zł

IV Obowiązkowe ubezpieczenie rolne 2020
/W przypadku zainteresowania zostanie
przesłany dodatkowy formularz/

Budynków
OC rolnika

Podać :Imię ,nazwisko ,adres i
pesel
……………………………………….
…………………………………………….
……………………………………………..
………………../ tak,nie/

Wypełnioną informację należy przesłać na adres e-mailowy danutadabrowska@interia.pl
Składka zostanie wyliczona indywidualnie wg aktualnie obowiązujących stawek z uwzględnieniem
zwyżek np. za szkodowość
i aktualnie obowiązujących zniżek np. za bezszkodowy przebieg
ubezpieczenia w TUW „TUW” i przekazana do wiadomości przed wystawieniem polisy.
W załączeniu Ogólne Warunki Ubezpieczenia .
Ewentualne pytania dotyczące ubezpieczeń należy kierować na adres e-mail:

danutadabrowska@interia.pl

lub telefonicznie : 609 607 988 , 081 7594509 Danuta Dąbrowska.
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogę kontaktować się z
Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
IOD@tuw.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora,
3) podane przeze mnie 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),
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 podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora,
m.in. 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 przeze mnie 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) posiadam 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) mam 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 e-mail nie jest obowiązkowe; podanie
pozostałych danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i
wykonywaniaumowyubezpieczeniaorazdodokonaniaocenyryzyka
ubezpieczeniowego – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy
ubezpieczenia

Data……………

Podpis Ubezpieczonego

