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OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ 

POLISA COR 265958 
 

Ubezpieczyciel : WIENER Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 
Vienna Insurance Group 
ul. Wołoska 22A 
02-675 Warszawa 

   
Ubezpieczający/ 
Ubezpieczony 

: Bracia Sadurscy 
Dariusz Sadurski 
Ul. Kapelanka 1A/1 
30-347 Kraków 
REGON: 003885430 
 

   
Okres ubezpieczenia : Od  13.03.2022r. do 12.03.2023r.  
   
Podstawa ubezpieczenia :  
a. rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 lipca 2017r w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej pośrednika kredytu hipotecznego (Dz.U. z 2017r, poz. 1403) 
b. ustawa z dnia 23 marca 2017r. o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego 

i agentami (Dz.U. z 2017r, poz. 819)  
c. ustawa z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu 

Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 2060 z 
późniejszymi zmianami) 

d. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późniejszymi 
zmianami) 

e. karta produktu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośrednika kredytu hipotecznego 
 

   
Suma gwarancyjna  : 460.000 EUR na jedno zdarzenie i 750.000 EUR na wszystkie zdarzenia w 

okresie ubezpieczenia  
   
Składka : 2.300 PLN 
   
Forma płatności składki : Składka w wysokości 2.300 PLN płatna jednorazowo przelewem do dnia 

25.03.2022r. Bank Pekao S.A.  
konto bankowe  nr 34 1240 6960 4539 0315 1826 5958 

Kraków dn. 07.03.2022r.  

 
...............................................................                   ............................................................. 
      Podpis i pieczęć Ubezpieczającego                              WIENER TU S.A. VIG  



 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Informacja dotycząca procedury składania i rozpatrywania reklamacji w WIENER TU S.A. Vienna insurance Group  
1. Reklamację odnośnie do usług świadczonych przez WIENER TU S.A. Vienna Insurance Group można złożyć pisemnie (w 
jednostce WIENER TU S.A.  VIG), elektronicznie (formularz na stronie www.wiener.pl) lub ustnie (osobiście do protokołu lub 
telefonicznie). 
2. Reklamację rozpatrujemy niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli z uwagi na 
szczególne skomplikowanie sprawy nie jest możliwe udzielenie odpowiedzi w ww. terminie, termin ten zostaje wydłużony do 
nie więcej niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji. Zgłaszającego reklamację informujemy o przyczynie opóźnienia, 
okolicznościach, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy, oraz o przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji 
i udzielenia odpowiedzi. 
3. O sposobie rozpatrzenia reklamacji powiadamiamy w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika 
informacji, przy czym odpowiadamy na reklamację pocztą elektroniczną tylko na wniosek klienta. 
4. Spór może zostać rozstrzygnięty przez Sąd Polubowny przy Rzeczniku Finansowym (adres strony internetowej: 
www.rf.gov.pl) albo Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego (adres strony internetowej: www.knf.gov.pl)  w trybie 
wskazanym w regulaminach tych Sądów. 
 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group  z siedzibą 
w Warszawie (02-675), ul. Wołoska 22A. Z administratorem można kontaktować się pisemnie na adres siedziby administratora, 
poprzez formularz kontaktowy pod adresem www.wiener.pl, a od dnia 25 maja 2018 r. również za pośrednictwem inspektora 
ochrony danych - pod adresem email iod@wiener.pl. Z inspektorem ochrony danych może kontaktować się we wszystkich 
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 
Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane w celu: 

 zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia, w tym dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego – na podstawie art. 
6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia PE i R (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych (dalej zwane RODO); 

 ewentualnie w celu dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z umową ubezpieczenia – na podstawie art. 6 ust. 
1 lit. f RODO, uzasadnionym interesem administratora jest dochodzenie lub obrona przez niego roszczeń; 

 ewentualnie w celu podejmowania czynności związanych z przeciwdziałaniem wypłacaniu nienależnych świadczeń i 
odszkodowań – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, uzasadnionym interesem administratora jest przeciwdziałanie 
wypłacaniu nienależnych świadczeń i odszkodowań; 

Dane osobowe mogą być udostępnione lub przekazane podmiotom upoważnionym do pozyskania danych osobowych na 
podstawie szczególnych przepisów prawa, innym zakładom ubezpieczeń i zakładom reasekuracji, audytorom, a także 
podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu administratora (na podstawie umowy z administratorem, w zakresie 
przez niego wskazanym i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora), w tym podmiotom przeprowadzającym likwidację 
szkody. 
Dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia lub do momentu 
wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego ze szczególnych przepisów prawa. W związku z 
przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Panu/Pani 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, przysługuje również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
danych osobowych. W zakresie, w jakim dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia, 
przysługuje także Panu/Pani prawo do przenoszenia danych osobowych, np. w celu przekazania danych innemu 
administratorowi danych. Ponadto przysługuje również Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
zajmującego się ochroną danych osobowych. 
 Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia oraz dokonania oceny ryzyka 
ubezpieczeniowego (bez podania danych osobowych nie jest możliwe dokonanie oceny ryzyka ubezpieczeniowego i zawarcie 
umowy ubezpieczenia). 
 
        ………………………………………………… 
         Ubezpieczony 
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