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  UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH 
OFERTA NR 0567552020_OCZAW_LODKZNT1_DM 

     STRONY UMOWY 

 

 

Ubezpieczyciel: 

  

TOWARZYSTWO 
UBEZPIECZEŃ I 
REASEKURACJI WARTA S.A. 

z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Chmielnej 85/87, Spółka zarejestrowana w Sądzie 
Rejonowym dla m. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod nr KRS: 0000016432. Kapitał zakładowy: 187 938 580,00 zł, w tym 
kapitał wpłacony  
187 938 580,00 zł; NIP: 521-04-20-047 

  

 

Ubezpieczający: 
  

FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU PROBACJI PROBARE 
UL. MARSZAŁKOWSKA 115; 00-102 WARSZAWA,  
NIP: 5252575895  REGON: 146596896 

 

 
 

 

Ubezpieczony: 
  

Osoby zdefiniowane zgodnie z § 2 Umowy i zgłoszone do ubezpieczenia w trybie określonym w § 
5 Umowy 

     POSTANOWIENIA UMOWY 

 
 

Przedmiot ubezpieczenia:   Odpowiedzialność Cywilna Funkcjonariuszy Publicznych 

 

 

Zakres ubezpieczenia:  
  

1. Zakres podstawowy zgodnie z § 2 OWU 
2. Klauzula nr 1 - Ubezpieczenie kar dochodzonych na podstawie ustawy o 

odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, limit: 30 000,00 zł 

 
 

Okres ubezpieczenia:    roczny  

  

 

Suma ubezpieczenia / 
Składka: 

  

WARIANT: SUMA GWARANCYJNA  
zgodnie z § 6 Umowy : 

SKŁADKA ROCZNA  
zgodnie z § 7 Umowy 

Klauzula nr 1 - 
opcjonalnie 

1. 50.000,00 zł 200,00 zł 60,00 zł 

2. 100.000,00 zł 260,00 zł 60,00 zł 

3. 250.000,00 zł 350,00 zł 60,00 zł 
 

  

 

Liczba osób zgłoszonych do 
ubezpieczenia na dzień 
przedstawienia oferty: 

 12 osób 

       1. Składka płatna jednorazowo. 

 

Warunki płatności składki: 
  

2. Zgodnie z § 8 Umowy  na podstawie Listy zgłoszonych do ubezpieczenia Ubezpieczonych, 
stanowiącą Załącznik nr 3 do Umowy 

 
3. Kwoty składek prosimy przekazać na konto TUiR "WARTA" S.A. nr:  
     68 1140 1010 0000 5437 9100 1369 /  mBank S.A., ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa 

 

Podstawa zawarcia 
ubezpieczenia: 

  

1. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Funkcjonariuszy 
Publicznych TUiR „WARTA” S.A. obowiązujące od 1 czerwca 2019 r. („OWU”) 

2. Umowa Grupowego Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Funkcjonariuszy 
Publicznych („Umowa”) załącznik nr 1 do oferty 

  
     POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

  1. Niniejsza Polisa została sporządzona w jednobrzmiących egzemplarzach dla obu stron umowy – Ubezpieczającego oraz Ubezpieczyciela. 

 2. Podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozpatrywania sporów jest: 

 a. Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego (strona WWW: http://www.knf.gov.pl/regulacje/Sad_Polubowny/index.jsp), 

 b. Rzecznik Finansowy (strona WWW: http://rf.gov.pl/). 

 3. Skargi, zażalenia, w tym reklamacje mogą być składane przez Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub Uprawnionego z umowy ubezpieczenia do 
TUiR "WARTA" S.A. w formie pisemnej na adres: skr. pocztowa 1020, 00-950 Warszawa, a ponadto w formie elektronicznej za pomocą formularza 
www.warta.pl/reklamacje, telefonicznie pod nr 502 308 308 oraz w każdej jednostce TUiR "WARTA" S.A. na piśmie doręczonym osobiście lub w 
formie ustnej do protokołu. TUiR "WARTA" S.A. rozpatrzy skargę, zażalenie, reklamację w terminie 30 dni od daty wpływu i udzieli odpowiedzi w 
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formie pisemnej przesyłką listową lub w formie elektronicznej na wniosek składającego skargę, zażalenie, reklamację. Organem właściwym do 
rozpatrzenia skargi, zażalenia, reklamacji jest jednostka organizacyjna wyznaczona przez Zarząd TUiR "WARTA" S.A. Szczegółowe informacje 
dotyczące trybu wnoszenia i rozpatrywania skarg, zażaleń, reklamacji  udostępniane są za pośrednictwem strony internetowej www.warta.pl. TUiR 
"WARTA" S.A. podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. 

  
  INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH  

  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 lub w załączniku do polisy, 
a także na stronie internetowej pod adresem: www.warta.pl Oświadczam, że zapoznałam\em się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych 
osobowych przez Wartę 

 
 
 

 

  

  

  
Podpis i pieczęć 

Ubezpieczającego 
Miejscowość, data Podpis i pieczęć TUiR "WARTA" 

S.A. 

 

 

 
 

 

801 308 308, +48 502 308 308 

 www.warta.pl/formularze-szkody 
                          

zgłoszenie szkody 
                          

     INFORMACJE DODATKOWE 

 Inne postanowienia 
dodatkowe: 

Oferta została przygotowana w formie draftu polisy. 
Kwestie nieuwzględnione w niniejszej ofercie, a wnioskowane w zapytaniu należy uznać za niezaakceptowane.

Termin ważności oferty: 27.06.2020r. 

Osoba do kontaktu: 

        

Dorota Muchewicz  
Starszy Specjalista 
Centrum Obsługi Klientów Korporacyjnych w Łodzi  
Zespół Negocjacyjny w Toruniu  
TUiR Warta S.A.  
ul. Wały Gen. W. Sikorskiego 22  87-100 Toruń  
kom. +48 502 192 201, tel. +48 58 783 25 28 , e-mail dorota.muchewicz@warta.pl 

Data wystawienia oferty  28.05.2020r. 
 

 


