WNIOSEK O UBEZPIECZENIE INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ
Do umowy ubezpieczenia zawartej w ramach Umowy generalnej dotyczącej współpracy w zakresie
obejmowania ubezpieczeniem instalacji i elektrowni fotowoltaicznych, zawartej dnia 26.06.2020 r.
pomiędzy Hanplast Energy Sp. z o.o. a Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group
Ubezpieczający:
Hanplast Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy ul. Władysława Paciorkiewicza 3, 85-862
Bydgoszcz, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w
Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000276498, kapitał
zakładowy 50 000,00 zł – wpłacony w całości; REGON 340284103, NIP 9671260980.
Ubezpieczony

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….
imię i nazwisko, adres zamieszkania, a w przypadku firmy - nazwa, REGON, adres siedziby, nr NIP oraz nr ewidencyjny przedsiębiorcy (w KRS, CEIDG
bądź w innym właściwym rejestrze)

Adres e-mail Ubezpieczonego
Miejsce ubezpieczenia:

…………………..…………………………………………………………..……………….
………………………………………………………….…………………………………………………
adres miejsca zamontowania elektrowni lub instalacji

Okres ubezpieczenia:

od dnia: ……………………….. do dnia: …………………………
(uwaga: okres ubezpieczenia powinien obejmować również montaż)

Przedmiot ubezpieczenia – instalacja / elektrownia fotowoltaiczna:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..……............
nazwa producenta, typ, liczba paneli i inwerterów

Wartość odtworzeniowa przedmiotu ubezpieczenia

………………………………………………….…… zł
(suma ubezpieczenia wg wartości z umowy sprzedaży)

Na podstawie niniejszego wniosku Instalacja / elektrownia fotowoltaiczna o ww. cechach będzie objęta ochroną
ubezpieczeniową zgodnie z postanowieniami umowy ubezpieczenia, ww. Umowy generalnej dotyczącej
współpracy w zakresie obejmowania ubezpieczeniem instalacji i elektrowni fotowoltaicznych oraz Ogólnych
Warunków Ubezpieczenia Elektrowni Fotowoltaicznych - tekst jednolity uwzględniający zmiany zatwierdzone
Uchwałą Zarządu Gothaer TU S.A. nr 71/2013 z dnia 11 września 2013 roku oraz wprowadzone Aneksem nr 1
zatwierdzonym Uchwałą Zarządu Gothaer TU S.A. nr 182/15, wchodzące w życie z dniem 01 stycznia 2016 roku
(dalej jako OWU) z Klauzulą fotowoltaiczną 3: „Włączenie ryzyk montażowych”.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest:
Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group, z siedzibą w Warszawie 02-675, ul. Wołoska 22A.
Z administratorem może się Pani/Pan kontaktować pisemnie na adres siedziby administratora, poprzez formularz kontaktowy
pod adresem www.wiener.pl.
Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować we wszystkich
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z
Inspektorem Ochrony Danych może się Pani/Pan kontaktować za pośrednictwem adresu mailowego: iod@wiener.pl
Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu:
1. w celu wykonania umowy ubezpieczenia, objęcia ochroną ubezpieczeniową – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i f Rozporządzenia
PE i R (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

1

(dalej: RODO). Prawnie uzasadnionym interesem administratora danych jest w tym przypadku możliwość objęcia
ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową.;
2. ewentualnie w celu podejmowania czynności związanych z przeciwdziałaniem przestępstwom ubezpieczeniowym – na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, uzasadnionym interesem administratora jest przeciwdziałanie wypłacaniu nienależnych
świadczeń i odszkodowań oraz możliwość przeciwdziałania i ścigania przestępstw popełnianych na szkodę administratora;
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione lub przekazane podmiotom upoważnionym do pozyskania danych
osobowych na podstawie szczególnych przepisów prawa, innym zakładom ubezpieczeń, 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 dostawcom usług informatycznych, podmiotom
świadczącym usługi archiwizacyjne, podmiotom przeprowadzającym likwidację szkody, i pośrednikom ubezpieczeniowym
biorącym udział w procesie zawarcia umowy.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia lub do
momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego ze szczególnych przepisów prawa.
Podanie danych osobowych jest niezbędne do objęcia ochroną ubezpieczeniową. Niepodanie tych danych skutkuje brakiem
możliwości udzielenia takiej ochrony.
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,
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych osobowych lub z inspektorem
ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

………………………
miejscowość, dnia

…………………………………….
podpis Ubezpieczonego
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