
Niniejszy dokument jest potwierdzeniem zawarcia umowy ubezpieczenia/
This document is a confirmation of the insurance contract

Numer i seria polisy

Okres ubezpieczenia od – do
Insurance period from to
Nr rejestracyjny/
Registration no.
Nr nadwozia VIN/
Vehicle identyfication no.
Marka/
Make

Ubezpieczony (właściciel pojazdu)/
Vehicle owner

Odpowiedzialność cywilna posiadacza pojazdu
Motor Third Part Liability

Anna Włodarczyk Moczkowska Adam Dwulecki
Prezes Zarządu

Adam Dwulecki

Członek Zarządu

Wariant       

Wersja Wariant       

Składka OC 
Składka OC Płatność jednorazowo 2 raty 4 raty

Data płatności

 Data płatności
Rok

Rok

Miesiąc

Miesiąc

Dzień

Dzień

Rok

Rok

Miesiąc

Miesiąc

Dzień

Dzień
Data płatności

Data płatności

Kierujący pojazdem powinien posiadać potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia zawsze przy 
sobie i okazywać na żądanie upoważnionych organów kontrolnych. Wiener TU S.A. Vienna Insurance 
Group w ramach ubezpieczenia OC przejmuje zobowiązania finansowe posiadacza (kierowcy) pojazdu 
wymienionego w polisie pojazdu, jakie na podstawie obowiązującego prawa ciążą na nim w stosunku 
do osób poszkodowanych za szkody, powstałe w związku z ruchem ubezpieczonego pojazdu.

Suma gwarancyjna w ubezpieczeniu OC posiadacza pojazdu mechanicznego wynosi:
- w przypadku szkód na osobie – 5 210 000 euro,
- w przypadku szkód w mieniu – 1 050 000 euro,
w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na
liczbę poszkodowanych.

W razie wypadku ubezpieczający – kierowca pojazdu jest zobowiązany:
- zadzwonić nie później niż w ciągu 12 godzin do Centrum Alarmowego Wiener TU S.A. Vienna 

Insurance Group 
tel. +48 22 501 33 33 i postępować zgodnie z otrzymanymi dyspozycjami,

- w miarę możliwości zapobiec zwiększaniu się szkody,
- udzielić poszkodowanemu pomocy oraz informacji niezbędnych dla identyfikacji ubezpieczyciela,
- udzielić ubezpieczycielowi (Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group) informacji o okolicznościach 

i rozmiarach szkody,
- bezwzględnie zawiadomić Policję o wypadku z ofiarami w ludziach oraz w przypadku wystąpienia

szkody powstałej w okolicznościach nasuwających przypuszczenie: że popełniono przestępstwo.

W przypadku kolizji należy od jej sprawcy uzyskać oświadczenie z podaniem danych personalnych, 
adresu, numeru rejestracyjnego pojazdu i numeru prawa jazdy, nazwy i adresu ubezpieczyciela oraz 
numeru polisy ubezpieczenia OC sprawcy wypadku. Powództwo o roszczenie, wynikające z umowy 
ubezpieczenia może być wytoczone wg przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla 
miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego.

Uwaga:
W razie zbycia pojazdu należy przekazać potwierdzenie zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia OC 
nabywcy pojazdu oraz w terminie 14 dni powiadomić zakład ubezpieczeń o fakcie tego zbycia i o 
danych osobowych nabywcy, podając pełne dane nabywcy (wraz z numerem PESEL lub REGON).

Assistance Podstawowy
Szyby
Bagaż
Opony
Pojazd zastępczy
Assistance Plus
NNW
Auto Casco
Koszty leczenia po NW 

Potwierdzenie Zawarcia 
Umowy Ubezpieczenia
Confirmation of Insurance

Contract Execution

Centrum Alarmowe
Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group

Pomoc Assistance 
22 501 33 33

Zgłaszanie i informacja o szkodzie
 22 469 69 69

WIENER Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group,
ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa,
tel.: +48 22 469 69 69; e-mail: kontakt@wiener.pl; www.wiener.pl

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego; KRS 00000 33882; Kapitał zakładowy:
110 382 876 zł wpłacony w całości; NIP: 5240302393; REGON: 010594552.



Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych podanych w celu obsługi zgłoszenia jest Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna 
Insurance Group z siedzibą w Warszawie (02-675), ul. Wołoska 22A.

Z administratorem można skontaktować się pisemnie na adres siedziby administratora, poprzez formularz kontaktowy pod adresem www.wiener.pl lub za 
pośrednictwem inspektora ochrony danych na adres email iod@wiener.pl. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, począwszy od dnia 25 maja 2018 r.

 
Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi zgłoszenia – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz f Rozporządzenia PE i R (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (dalej: RODO).

Dane osobowe będą przechowywane przez czas obsługi zgłoszenia, do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia lub do momentu 
wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego ze szczególnych przepisów prawa.

W zakresie danych podanych w celu obsługi zgłoszenia przysługuje Pani/Panu prawo:

· dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,

·  w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, także prawo wniesienia 
 sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

·   jeżeli dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia, także prawo do przenoszenia danych osobowych, np. w celu przekazania danych 
 innemu administratorowi danych,

·  wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest konieczne do zrealizowania zgłoszenia (w razie niepodania danych zgłoszenie zostanie odrzucone).

Klauzula informacyjna
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