
UBEZPIECZENIE OC PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA, WYKONAWSTWA SYSTEMÓW
KOMPUTEROWYCH ORAZ DORADZTWA KOMPUTEROWEGO (KLAUZULA NR 5)
1. Ubezpieczony będący:

Osobą fizyczną świadczącą usługi w oparciu o umowę o pracę.
Osobą fizyczną świadczącą usługi w oparciu o umowę cywilnoprawną.
Przedsiębiorcą prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, spółką cywilną lub spółką prawa handlowego.

2. W przypadku przedsiębiorcy prosimy o podanie:
a) stanu zatrudnienia ogółem: , w tym liczba specjalistów z zakresu IT: (maksymalnie 10 osób świadczących usługi

w zakresie projektowania, wykonawstwa systemów komputerowych oraz doradztwa komputerowego w oparciu o umowę o pracę, umowy
cywilnoprawne bądź w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej prowadzonej wyłącznie na rzecz Ubezpieczonego).

b) ubiegłorocznego obrotu, a w razie rozpoczęcia działalności obrotu planowanego: zł (maksymalnie 1 000 000 zł).
3. W przypadku osoby fizycznej świadczącej usługi w oparciu o umowę cywilnoprawną prosimy o podanie przychodu ubiegłorocznego, a w razie rozpoczęcia

działalności planowanego: zł
4. Wnioskowana suma gwarancyjna:

Osoba fizyczna na umowę o pracę: zł na jeden i na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe (maksymalna suma
gwarancyjna może wynosić 200 000 zł na jeden i na wszystkie wypadki).
Osoba fizyczna na umowę cywilnoprawną: zł na jeden i na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.
Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, spółka cywilna lub spółka handlowa: zł
na jeden i na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.

5. Czy ubezpieczenie ma obejmować ochroną wsteczną uchybienia Ubezpieczonego mające miejsce na 12 miesięcy przed wnioskowanym początkiem okresu
ubezpieczenia – zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia tzw. ochrona retroaktywna? (rozszerzenie zakresu ochrony za opłatą dodatkowej składki).

Tak Nie
6. Czy ubezpieczenie ma obejmować przedłużony okres zgłaszania roszczeń? (rozszerzenie zakresu ubezpieczenia za opłatą dodatkowej składki.).   

Tak Nie
7. W razie odpowiedzi twierdzącej w pkt 6, prosimy o wskazanie ile ma on wynosić:

12 miesięcy
24 miesiące
36 miesięcy.

8. Składka za Klauzulę zł.

Załącznik nr 5
do wniosku o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, 
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 

pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON 012267870,  wysokość kapitału zakładowego: 377 240 000 złotych (wpłacony w całości).
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Płatność: gotówką przelewem kartą
Forma płatności składki: jednorazowo w dwóch ratach w czterech ratach

Odpowiedzialność TUiR Allianz Polska S.A. rozpoczyna się od dnia wskazanego w polisie, nie wcześniej niż dnia następującego po zawarciu ubezpieczenia i nie
wcześniej niż dnia następnego po zapłaceniu składki, chyba że umówiono się inaczej.
Oświad cze nie Ubez pie cza ją ce go:
Ubez pie cza ją cy po twier dza, że:
1. Po wyż sze in for ma cje są praw dzi we i zgod ne ze sta nem fak tycz nym.
2. Nie wia do mo mu nic o ja kich kol wiek za koń czo nych, wsz czę tych lub pro wa dzo nych obec nie po -

stę po wa niach cy wil nych lub wnie sio nych kie dy kol wiek prze ciw ko nie mu lub Ubez pie czo ne mu
rosz cze niach w związ ku z wy ko ny wa niem czyn no ści za wo do wych ma ją cych pod le gać ochro nie
ubez pie cze nio wej w ra mach umo wy.

3. Nie wia do mo mu nic o ja kich kol wiek dzia ła niach lub za nie cha niach w związ ku z wy ko ny wa niem
za wo du, ma ją ce go pod le gać ochro nie ubez pie cze nio wej, któ re mo gą spo wo do wać w przy szło -
ści wnie sie nie rosz cze nia lub wsz czę cie po stę po wa nia są do we go lub po za są do we go prze ciw ko
nie mu lub Ubez pie czo ne mu.

4. Otrzy mał ko pię ni niej sze go wnio sku.
5. Przed za war ciem umo wy otrzy mał i za po znał się z ogól ny mi wa run ka mi ubez pie cze nia od po wie -

dzial no ści cy wil nej z tytułu wykonywania zawodu za twier dzo ny mi uchwa łą Zarzą du TU iR Al lianz
Pol ska S.A. nr 190/2015 i ma ją cy mi za sto so wa nie do umów za wie ra nych od dnia 01.01.2016 r.

Klau zu la in for ma cyj na:
In for mu je my, że Pa ni/Pa na da ne oso bo we bę dą prze twa rza ne przez To wa rzy stwo Ubez pie czeń i Re -
ase ku ra cji Al lianz Pol ska S.A., (Ad mi ni stra to ra) z sie dzi bą w War sza wie, przy ul. Ro dzi ny Hisz pań skich 1,
02-685 War sza wa, w ce lu ob słu gi i wy ko na nia umo wy, w ce lu ana li tycz nym oraz w ce lu mar ke tin gu
bez po śred nie go wła snych pro duk tów lub usług. Po da nie da nych jest do bro wol ne, ale nie zbęd ne do za -
war cia umo wy. Przy słu gu je Pa ni/Pa nu pra wo do stę pu do tre ści da nych i pra wo ich po pra wia nia.
W przy pad ku wy ra że nia przez Pa nią/Pa na zgo dy w ra mach klau zu li mar ke tin go wej Pa ni/Pa na da ne bę -
dą udo stęp nia ne przez Ad mi ni stra to ra na stę pu ją cym pod mio tom: Towa rzy stwu Ubez pie czeń Al lianz Ży -
cie Pol ska S.A., Po wszech ne mu To wa rzy stwu Eme ry tal ne mu Al lianz Pol ska S.A. oraz fun du szom przez
nie go za rzą dza nym, To wa rzy stwu Fun du szy In we sty cyj nych Al lianz Pol ska S.A., Allianz Pol ska Se rvi ces

sp. z o.o. (ad res sie dzi by ww. pod mio tów: ul. Ro dzi ny Hisz pań skich 1, 02-685 War sza wa), zwa nym da lej
„Spół ka mi Gru py Al lianz Pol ska”. Ma Pa ni/Pan pra wo do stę pu do tre ści swo ich da nych, ich po pra wia nia
oraz pra wo pi sem ne go żą da nia za prze sta nia prze twa rza nia da nych, jak rów nież sprze ci wu, któ re to
upraw nie nia przy słu gu ją w sto sun ku do każ de go z ww. pod mio tów.
W przy pad ku za wie ra nia przez Pa nią/Pa na umo wy ubez pie cze nia w związ ku z pro wa dzo ną dzia łal no -
ścią go spo dar czą wy ra żo na po ni żej zgo da w ra mach klau zu li mar ke tin go wej do ty czy ujaw nia nia da -
nych re pre zen to wa ne go przez Pa nią/Pa na pod mio tu i obej mu je zwol nie nie z ta jem ni cy ubez pie cze nio -
wej na rzecz po zo sta łych Spół ek Gru py Al lianz Pol ska.

Klau zu la mar ke tin go wa (TU 001/v2.5):
Wy ra żam do bro wol ną zgo dę* na udo stęp nia nie mo ich da nych, w tym da nych oso bo wych, za war tych
w ni niej szym do ku men cie oraz po zy ska nych w związ ku z za war ty mi i wnio sko wa ny mi umo wa mi, Spół -
kom Gru py Al lianz Pol ska wy mie nio nym w klau zu li in for ma cyj nej w ce lach ana li tycz nych i mar ke tin go -
wych (w tym zgo dę na ze sta wia nie mo ich da nych przez te Spół ki), a tak że na prze sy ła nie przez Ad mi ni -
stra to ra i Spół ki Gru py Al lianz Pol ska in for ma cji han dlo wych za po mo cą środ ków ko mu ni ka cji elek tro nicz -
nej oraz prze twa rza nie przez Ad mi ni stra to ra mo ich da nych oso bo wych w ce lach mar ke tin go wych rów -
nież w przy pad ku nie za war cia umo wy lub po jej roz wią za niu.
* W przypadku braku zgody prosimy o postawienie X w polu obok. Nie wyrażam zgody. 

Klauzula zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną (TU001/E/v2.5):
Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną wyrażam dobrowolną
zgodę* na przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a także
na przedstawienie oferty za pomocą środków porozumiewania się na odległość w rozumieniu art. 6 ust. 3
ustawy z dnia 2 marca 2001 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności
za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny przez Administratora i Spółki Grupy Allianz Polska.
* W przypadku braku zgody prosimy o postawienie X w polu obok. Nie wyrażam zgody. 

Uwagi:

Miejscowość, data Podpis PośrednikaPodpis Ubezpieczającego

Numer wniosku 

Składka: (suma składki za OC zawodową i OC pracodawcy za wypadki przy pracy): 
Zastosowano zniżkę z tytułu płatności jednorazowej 10%

Inne zniżki: 
Inne zwyżki: 

Składka łączna:
Składka do zapłaty:

Zastosowano zwyżkę z tytułu płatności w 4 ratach 10%

Zastosowano zniżkę z tytułu bezszkodowej kontynuacji ubezpieczenia w TUiR Allianz Polska S.A. 5%


