
Oryginał

   TUZ
TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH

ul. Domaniewska 41 02-672 Warszawa
www.tuz.pl

    infolinia: +48 22 327 60 60        fax: 22 534 56 15

Pakiet BEZPIECZNY PRZEDSIĘBIORCA PLUS
POLISA i WNIOSEK seria BPS nr 0062681

Nr agenta: 3-09-154

Polisa: NOWA 1

X Ubezpieczający X Ubezpieczony Nr członkowski: 1924600 

GOLBUD DAWID GOLCZUK 387762833 508792580 KONTAKT.GOLBUD@GMAIL.COM
Imię i nazwisko / Nazwa podmiotu PESEL REGON Nr telefonu email

05-850 OŻARÓW MAZOWIECKI UL. WINCENTEGO WITOSA 8A
kod pocztowy miejscowość ulica, numer domu / lokalu

Adres do korespondencji: 05-850 OŻARÓW MAZOWIECKI, UL. WINCENTEGO WITOSA 8A

Data rozpoczęcia działalności: 2021-01-12 Podatnik VAT: TAK Forma rozliczenia podatkowego: KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Rodzaj wykonywanej działalności objętej ochroną ubezpieczeniową:

Działalność główna wraz z PKD: 43.31.Z TYNKOWANIE

Działalność pozostała wraz z PKD: 43.12.Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ,
43.33.Z POSADZKARSTWO

Liczba pracowników: 1-5

Wysokość przychodów za ostatni rok: 500 000 zł Działalność nie generuje przychodów lub działalność prowadzona krócej niż jeden rok: NIE

Okres ubezpieczenia  od 2022-09-15 do 2023-09-14

1.1. Miejsce ubezpieczenia: 05-850 OŻARÓW MAZOWIECKI UL. WINCENTEGO WITOSA 8A

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA:

Zabezpieczenia przeciwpożarowe

Samoczynne urządzenia gaśnicze i tryskaczowe: NIE Instalacja sygnalizacyjno – alarmowa w lokalu ze stałym dozorem: NIE

Instalacja sygnalizacyjno-alarmowa z podłączeniem do jednostki PSP: NIE Zawodowa straż pożarna/służba ratownicza w zakładzie: NIE

Dodatkowe zabezpieczenia przeciwkradzieżowe

Minimalne zabezpieczenia przeciwkradzieżowe zgodne z OWU: TAK Instalacja sygnalizacyjno-alarmowa zainstalowana w lokalu –
sygnalizująca włamanie/napad w innym określonym miejscu 
(wartownia, Policja): 

NIE

Drzwi o zwiększonej odporności na włamanie potwierdzone 
świadectwem kwalifikacyjnym:

NIE Podłączenie lokalu do komputerowego systemu dyskretnego 
ostrzegania, z włączeniem do akcji załóg patrolowo –interwencyjnych 
w ciągu 5 min. od odbioru sygnału:

NIE

Instalacja sygnalizacyjno-alarmowa zainstalowana w lokalu, 
wywołująca alarm w miejscu ubezpieczenia:

NIE Szyby pancerne posiadające stosowne świadectwo: NIE

Dodatkowe zabezpieczenia przeciwpożarowe/przeciwkradzieżowe

Stały dozór własny (ochrona fizyczna obiektu): NIE

Ryzyko powodziowe

Czy w miejscu ubezpieczenia wystąpiła powódź lub podtopienie po 1997 r.? NIE

Informacje o budynku

Rok budowy budynku: Przeznaczenie budynku:

Pokrycie dachowe: Konstrukcja ścian:

Informacje o budowli

Pokrycie dachowe: Konstrukcja ścian:

Informacje o remontach: rok wykonania remontu/wymiany

Instalacji CO: Instalacji wod-kan.: Instalacji elektrycznej:

Instalacji gazowej: Budynek nie posiada instalacji gazowej: Pokrycia dachowego: 

Składowanie mienia

W miejscu ubezpieczenia mienie składowane jest do wysokości: NIE DOTYCZY

TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa,
zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000171062

Kapitał zakładowy 166.841.000,00 PLN, NIP 525-22-71-511, REGON 015531467, tel. (22) 534-56-00, fax (22) 534-56-15, www.tuz.pl, e-mail: centrala@tuz.pl
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Oryginał Polisa BEZPIECZNY PRZESIĘBIORCA PLUS  Seria BPS nr 0062681

Informacje o szkodowości

Nazwa ostatniego zakładu ubezpieczeń: UNIQA TU S.A. Liczba lat bezszkodowego ubezpieczenia w TUZ TUW:

Wartość odszkodowań lub zgłoszonych 
roszczeń w ciągu ostatnich 3 lat:

zł Liczba szkód w ciągu ostatnich 3 lat: 0

Wartość odszkodowań lub zgłoszonych 
roszczeń w ostatnim roku:

zł Liczba szkód w ostatnim roku:

Rok, przyczyna szkody:

UBEZPIECZENIE MIENIA OSÓB TRZECICH zniesiono franszyzę redukcyjną: NIE

Przedmiot ubezpieczenia Zakres ubezpieczenia Suma ubezpieczenia Składka

MIENIE PRZYJĘTE DO 
SPRZEDAŻY KOMISOWEJ LUB 
W CELU WYKONANIA USŁUGI

1.1. OGIEŃ I INNE ZDARZENIA LOSOWE 50 000.00 zł 39.00 zł

KATASTROFA BUDOWLANA 50 000.00 zł 95.00 zł

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
zniesiono franszyzę redukcyjną: TAK 
Wyjątek: zniesienie franszyzy nie dotyczy 
klauzuli: 09;

Przedmiot ubezpieczenia Zakres ubezpieczenia Suma gwarancyjna Składka

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
CYWILNA

OC W ZWIĄZKU Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI 
GOSPODARCZEJ I POSIADANIEM MIENIA – ZAKRES 
PODSTAWOWY

100 000.00 zł 221.00 zł

Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia Sublimit

Klauzula 02 OC NAJEMCY MIENIA RUCHOMEGO 50 000.00 zł 44.00 zł

Klauzula 03 OC PRACODAWCY 50 000.00 zł 44.00 zł

Klauzula 04 OC ZA SZKODY W RZECZACH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W PIECZY, POD DOZOREM 
LUB KONTROLĄ UBEZPIECZAJĄCEGO

50 000.00 zł 66.00 zł

Klauzula 05 OC ZA SZKODY POWSTAŁE PO WYKONANIU PRACY LUB USŁUGI 50 000.00 zł 77.00 zł

Klauzula 07 OC PODWYKONAWCY 50 000.00 zł 44.00 zł

Klauzula 08 OC ZA SZKODY W MIENIU PRZYJĘTYM W CELU WYKONANIA USŁUGI 50 000.00 zł 61.00 zł

Klauzula 09 OC ZA SZKODY WYRZĄDZONE W PODZIEMNYCH INSTALACJACH 50 000.00 zł 60.00 zł

Klauzula 11
OC ZA SZKODY WYRZĄDZONE PRZEZ POJAZDY NIEPODLEGAJĄCE 
OBOWIĄZKOWEMU OC 50 000.00 zł 20.00 zł

Klauzula 12 OC ZA SZKODY W ŚRODKACH TRANSPORTU PODCZAS PRAC ŁADUNKOWYCH 50 000.00 zł 20.00 zł

KLAUZULE DODATKOWE

Przedmiot ubezpieczenia Zakres ubezpieczenia Suma ubezpieczenia Składka

KLAUZULA DODATKOWA 03 DROBNE PRACE BUDOWLANO-REMONTOWE 50 000.00 zł 32.00 zł

Postanowienia dodatkowe: 
Numer zgody TUZ TUW: 

Potwierdza się dokonanie cesji praw na rzecz: 
Przedmiot cesji: 

Składka łączna: 823.00 zł Tryb płatności składki: JEDNORAZOWA

Wyrażam wolę przystąpienia do TUZ TUW (wysokość wpisowego 10 zł): TAK
Deklaruję objęcie 1 (jednego) udziału członkowskiego o wartości nominalnej 10.00 zł słownie dziesięć złotych: TAK
Objęcie większej liczby udziałów może nastąpić tylko na pisemny wniosek, po uzyskaniu zgody Zarządu TUZ TUW.

Razem kwota do zapłaty (składka/rata, wpisowe, udziały członkowskie) 843.00 zł

Forma płatności: Przelew płatne do dnia 2022-09-21 nr konta 25 1600 1505 3200 0013 7006 2681 

potwierdza się dokonanie wpłaty w 
kwocie

0.00 zł słownie złotych zero złotych zero groszy

Plan wpłat

Kwota wpłaty w zł 843.00

Termin płatności 2022-09-21

Zgłaszanie szkód   (+48) 22 327 60 60 na stronie internetowej: www.tuz.pl
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Oryginał Polisa BEZPIECZNY PRZESIĘBIORCA PLUS  Seria BPS nr 0062681

Do umowy ubezpieczenia mają zastosowanie Ogólne Warunki Ubezpieczenia (zwane dalej OWU) obowiązujące w TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych (dalej TUZ TUW): OWU Bezpieczny Przedsiębiorca Plus  zatwierdzone  
Uchwałą Zarządu TUZ TUW  nr U/83/2021 z dnia 07.07.2021 r. i mające zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od 30.07.2021r., które udostępnione zostały Ubezpieczającemu na trwałym nośniku informacji, w sposób  
umożliwiający ich przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności. W przypadku chęci otrzymania dokumentu OWU również w formie papierowej zapraszamy do kontaktu z TUZ TUW.

Oświadczam, że:

1)

2)
3)

4)
5)

6)

przed zawarciem umowy ubezpieczenia udostępniono mi na trwałym nośniku informacji, na co wyraziłem/am zgodę, Ogólne Warunki Ubezpieczenia określone w niniejszym dokumencie ubezpieczenia (polisie),  
stanowiące podstawę zawarcia umowy ubezpieczenia, z którymi zapoznałem/am się;
przed zawarciem umowy ubezpieczenia moje potrzeby i wymagania zostały zbadane, a zawarta umowa ubezpieczenia jest zgodna z moimi potrzebami i wymaganiami;
przed zawarciem umowy ubezpieczenia udostępniono mi na trwałym nośniku informacji, na co wyraziłem/am zgodę, ustandaryzowany dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym, (jestem świadomy(-a),  
że dokument ten nie stanowi części umowy ubezpieczenia i ma charakter informacyjny), z którym zapoznałem/am się;
przed zawarciem umowy dystrybutor ubezpieczeń poinformował mnie o charakterze wynagrodzenia otrzymywanego w przypadku zawarcia umowy;
w razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek - zobowiązuję się poinformować Ubezpieczonego o zawartej umowie na jego rachunek oraz zobowiązuję się  udostępnić Ubezpieczonemu, w  sposób z nim  ustalony, 
informacje o zawartej umowie ubezpieczenia, treści OWU oraz trybie postępowania w razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego. 
zawierając umowę ubezpieczenia wyrażam zgodę na przystąpienie do TUZ TUW poprzez:
- wpłacenie wpisowego w wysokości 10,00 zł, które z chwilą uzyskania członkostwa jest bezzwrotne,
- nabycie i opłacenie 1 (jednego) udziału w funduszu udziałowym o wartości nominalnej 10,00 zł

Zeskanuj kod QR i zobacz OWU TUZ Ubezpieczenia

OWU dostępne jest również na www.owu.tuz.pl
Identyfikator dokumentu: 277989.1
Hash dokumentu: 59d4630006388ac3a6b31768b998e65ad175890d03818e917cc07d7d060405da

MIĘDZYRZEC PODLASKI, 2022-09-14

miejscowość, data podpis Ubezpieczającego podpis i pieczątka imienna przedstawiciela TUZ TUW
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Oryginał Polisa BEZPIECZNY PRZESIĘBIORCA PLUS  Seria BPS nr 0062681

ZAŁĄCZNIK DO POLISY BPS 0062681

KLAUZULE INFORMACYJNE

Administrator danych Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych,  z  siedzibą w Warszawie,  ul.  Domaniewska 41,  02-672 Warszawa 
(dalej „TUZ”).

Dane kontaktowe Z TUZ można skontaktować się poprzez adres e-mail: centrala@tuz.pl , lub pisemnie (adres siedziby administratora). W TUZ wyznaczony jest Inspektor Ochrony Danych, 
z którym można się skontaktować poprzez email:  iod@tuz.pl, lub pisemnie (adres siedziby administratora). Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we 
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania oraz podstawa 
prawna przetwarzania

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu: 
1. Zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia, w tym dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania 

danych do zawarcia i wykonywania umowy;
2. Oceny ryzyka ubezpieczeniowego w sposób zautomatyzowany w ramach profilowania klientów przed zawarciem umowy – podstawą prawną przetwarzania jest 

niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy; 
3. Powadzenia 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 TUZ, którym jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich usług;
4. Powadzenia  marketingu  bezpośredniego  produktów  i  usług  własnych  administratora,  w  tym  w  celach  analitycznych  i  profilowania,  po  zakończeniu  umowy 

ubezpieczenia - podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda, a w razie nieudzielenia zgody dane osobowe nie są przetwarzane w tym celu; 
5. Dochodzenia i obsługi roszczeń związanych z zawartą umową ubezpieczenia – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji 

prawnie uzasadnionego interesu TUZ, którym jest możliwość dochodzenia roszczeń przez TUZ;
6. Podejmowania  czynności  w  związku  z  przeciwdziałaniem  przestępstwom  ubezpieczeniowym  –  podstawą  prawną  przetwarzania  danych  jest  niezbędność 

przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu TUZ, którym jest możliwość przeciwdziałania i ściganie przestępstw popełnianych na szkodę zakładu 
ubezpieczeń.

7. Wykonania umów reasekuracyjnych, zawartych przez TUZ TUW z  zakładami reasekuracji – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania  
do realizacji prawnie uzasadnionego interesu TUZ, którym jest możliwość wykonywania umów reasekuracyjnych zawartych przez TUZ TUW oraz art. 35 ust. 2 pkt 21  
i 22 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Okres przechowywania danych Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przechowywane  do  momentu  przedawnienia  roszczeń  z  tytułu  umowy  ubezpieczenia  lub  do  momentu  wygaśnięcia  obowiązku 
przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy ubezpieczenia. 
TUZ przestanie wcześniej przetwarzać dane wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania i celów analitycznych, jeżeli zgłosi Pani/Pan 
sprzeciw / wycofa zgodę w tym zakresie.

Odbiorcy danych Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie TUZ m. in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym – przy czym  
takie  podmioty przetwarzają  dane na podstawie  umowy z TUZ i  wyłącznie  zgodnie  z  poleceniami administratora.  Także Pani/Pana dane  mogą być  udostępnione 
zakładom reasekuracji - na podstawie zawartych umów reasekuracji, a także innym podmiotom na podstawie przepisów prawa. Dodatkowo, dane mogą być przekazane, 
za wyraźną Pani/ Pana zgodą, podmiotom współpracującym z TUZ - w celach marketingowych, określonych we właściwych klauzulach zgód.

Prawa osoby, której dane dotyczą Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wyrażenia sprzeciwu / 
odwołania  zgody  wobec  przetwarzania  Pani/Pana  danych  osobowych  na  potrzeby  marketingu  bezpośredniego,  w  tym  profilowania  oraz  udostępniania  innym 
administratorom.
Odwołanie zgody lub wyrażenie sprzeciwu nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
Przysługuje  Pani/Panu prawo do  przenoszenia  danych osobowych,  tj.  do otrzymania od TUZ Pani/Pana  danych osobowych,  w ustrukturyzowanym,  powszechnie 
używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. 
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Informacja o wymogu podania 
danych

Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową 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.

Informacja o zautomatyzowanym 
podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, decyzje dotyczące Pani/Pana mogą być podejmowane w sposób zautomatyzowany (bez wpływu człowieka).  
Decyzje te będą dotyczyły wysokości składki ubezpieczeniowej. Decyzje będą podejmowane na podstawie Pani/Pana danych, dotyczących między innymi: daty urodzenia, 
liczby szkód w ciągu ostatnich 3 lat, roku uzyskania prawa jazdy, informacji dotyczących samochodu. Decyzje będą oparte o profilowanie, tj. automatyczną ocenę ryzyka  
ubezpieczeniowego zawarcia z Panią/Panem umowy ubezpieczenia. Dla przykładu, im więcej szkód miało miejsce w ciągu ostatnich trzech lat, tym większe może być 
ryzyko  ubezpieczeniowe i  w związku z tym składka  ubezpieczeniowa może być  wyższa.  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).

OŚWIADCZENIA UBEZPIECZAJĄCEGO

 Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  przez  TUZ Towarzystwo  Ubezpieczeń  Wzajemnych  (dalej  „TUZ”)  moich 
danych osobowych dla celów marketingu produktów i usług TUZ, w tym w celach analitycznych i profilowania, 
również po zakończeniu umowy.

TAK  NIE 

 Wyrażam  zgodę  na  udostępnianie  przez  TUZ Towarzystwo  Ubezpieczeń  Wzajemnych  (dalej  „TUZ”)  moich 
danych osobowych w zakresie danych identyfikacyjnych i teleadresowych, podmiotom współpracującym z TUZ, 
do przetwarzania w celach marketingowych, w tym w celach analitycznych i profilowania.

TAK  NIE 

 Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za 
pośrednictwem  środków  komunikacji  elektronicznej,  na  wskazane  adresy  elektroniczne,  np.  numer  telefonu, 
adres e-mail.

TAK  NIE 

 Wyrażam zgodę na wykonywanie połączeń głosowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za 
pośrednictwem  telekomunikacyjnych  urządzeń  końcowych  i  automatycznych  systemów  wywołujących,  dla 
celów marketingu bezpośredniego.

TAK  NIE 

MIĘDZYRZEC PODLASKI, 2022-09-14

miejscowość, data podpis Ubezpieczającego
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