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Osoby zainteresowane wykupieniem polisy ubezpieczeniowej prosimy o przesłanie maila na adres:
magdalena.augustyniak@majorbroker.pl
MAIL POWINIEN ZAWIERAĆ:





tutuł wiadomości : „PROTOLAB”
skopiowaną całą treść zaznaczoną poniżej na niebiesko
uzupełnione punkty od 1 do 7

„ Proszę o przygotowanie polisy następstw nieszczęśliwych wypadków i OC w życiu prywatnym zgodnie z
danymi poniżej:
1. Imię i Nazwisko:
2. PESEL:
3. adres zameldowania:
4. adres e-mail:
5. nr telefonu kontaktowego:
6. informacja czy dana osoba jest studentem czy nie:
7. wybrana opcja 71,30 zł lub 81,30 zł
Zleceniodawca powierza Major sp. z o.o. do przetwarzania Dane Osobowe, a Major sp. z o.o. zobowiązuje się do ich przetwarzania zgodnego z przepisami prawa,
które chronią prawa osób, których dane dotyczą, a w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1). Powierzenie danych osobowych następuje wyłącznie w zakresie
niezbędnym do wykonania niniejszego Pełnomocnictwa. Major Sp. z o.o. oświadcza, iż dysponuje środkami, doświadczeniem, wiedzą i wykwalifikowanym
personelem, co umożliwia mu prawidłowe wykonanie niniejszej zlecenia, w tym zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków
technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia 2016/679. Major sp. z o.o. oświadcza, że dołoży należytej staranności przy
przetwarzaniu danych osobowych powierzonych przez administratora oraz zapewni zachowanie w tajemnicy przetwarzanych danych przez osoby, które
upoważni do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich u przetwarzającego, jak i po jego ustaniu.

”





W ciągu jednego dnia roboczego zostanie wystawiona polisa.
Aby zawrzeć polisę konieczne jest zatwierdzenie umowy poprzez link wysłany na podany przez Państwa
adres mailowy oraz samodzielne dokonanie przelewu opłaty składki. Następnie będzie możliwy wydruk
polisy lub pobranie jej w formacie PDF.
Do wyboru mają Państwo dwie opcje:
OPCJA 1 - OC 100 tys. zł

Składka: 81,30 zł za 12 miesięcy.
Sumy ubezpieczenia dla NNW do 20 tys. zł, a dla OC 100 tys. zł
OPCJA 2 - OC 50 tys. zł
Składka: 71,30 zł za 12 miesięcy.
Sumy ubezpieczenia dla NNW do 20 tys. zł, a dla OC 50 tys. zł.
OWU EDU PLUS zatwierdzone uchwałą nr 01/03/03/2020 Zarządu InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z dnia 3 marca
2020 roku oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym oraz nauczycieli i dyrektorów placówek
oświatowych w ramach oferty EDU Plus zatwierdzone uchwałą nr 02/03/03/2020 Zarządu InterRisk Towarzystwa Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Vienna Insurance
Group z dnia 3 marca 2020 roku dostępne na stronie www.interrisk.pl.

KONTAKT:
Magdalena Augustyniak
tel. 662 040 040
magdalena.augustyniak@majorbroker.pl
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