
Ubezpieczenie 
odpowiedzialności
materialnej  
osób zrzeszonych  
w Federacji Związków 
Zawodowych Kolejarzy

Składka

Zgłoszenie roszczenia

Wyłączenia odpowiedzialności 

Roszczenia składane są za pośrednictwem skróconego 
formularza zgłoszenia szkody do polisy COR208850, 
bezpośrednio do dedykowanych Państwu likwidatorów:
Beata Wysmułek        |        beata.wysmulek@wiener.pl
Dariusz Centkowski  |  dariusz.centkowski@wiener.pl
Formularz możliwy do pobrania w zakładce „Dokumenty 
do pobrania”.

Szczegółowa  informacja  o  wyłączeniach  i  ograniczeniach 
odpowiedzialności cywilnej znajduje się w Ogólnych 
Warunkach Ubezpieczenia zatwierdzonych Uchwałą 
Zarządu Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group nr  
40/19 z dnia 11 czerwca 2019 r.

Składka roczna to 27,00 PLN 
Składkę należy wpłacać na indywidualnie przypisany 
numer rachunku, który zostanie wygenerowany  
po zakończeniu zgłoszenia do ubezpieczenia. Powinna 
ona zostać opłacona do 25 sierpnia 2021 r.
Brak składki w wyżej wskazanym terminie skutkować 
będzie brakiem odpowiedzialności Ubezpieczyciela. 

Pytania związane z aplikacją Vida:
Monika Sierota
M: +48 573 350 481; T: +48 22 228 27 82
monika.sierota@makubezpieczenia.pl

Ze strony Brokera:
Jolanta Aleksanderek 
M: +48 573 348 407
jolanta.aleksanderek@makubezpieczenia.pl

Stowarzyszenie
Krzewienia Kultury
Ubezpieczeniowej

Nowym dostawcą ubezpieczenia jest Wiener TU S.A. Vienna Insurance 
Group. 

Zakres ubezpieczenia
Ubezpieczenie obejmuje ustawową odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego  
za szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone osobom trzecim, w tym 
także pracodawcy lub innym pracownikom, w związku z wykonywaniem 
obowiązków pracowniczych.
Suma gwarancyjna to 3-krotność miesięcznego wynagrodzenia brutto 
Ubezpieczonego. Jednak nie może to być więcej niż 18.000,00 PLN na jeden 
i wszystkie wypadki zaistniałe w okresie ubezpieczenia, tj. 12 miesięcy.
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody rzeczowe o wartości poniżej 
200,00 PLN

Podstawowe zasady przystąpienia  
do ubezpieczenia
NOWOŚĆ! Przystąpienie do ubezpieczenia ON-LINE

Wejdź na stronę: https://vida.e-insure.pl/ korzystając z przeglądarek: 
Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera.
Następnie wybierz: Zarejestruj.
Ustaw na prawo suwak Zarejestruj korzystając z kodu dostępu  
i adresu e-mail.
Następnie podaj swój prywatny e-mail i kod dostępu: FZZK
Na wskazany adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny,  
za pośrednictwem którego nastąpi przekierowanie do formularza 
rejestracji konta w aplikacji. 

Prawidłowe zgłoszenie się do ubezpieczenia powinno zakończyć się 
komunikatem: Twój wniosek został złożony.
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Na polskim rynku ubezpieczeń działamy od 1990 roku, a w 2019 roku 
staliśmy się częścią międzynarodowego koncernu Vienna Insurance 
Group – lidera ubezpieczeniowego w Europie Środkowo-Wschodniej.  
W Wiener ubezpieczonych jest ponad 860 tysięcy klientów indywidualnych 
oraz 62 tysiące przedsiębiorstw. Akcjonariuszem firmy jest Vienna 
Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe (VIG). 

Naszym partnerem w zakresie opracowania programów 
ubezpieczeniowych jest Stowarzyszenie na Rzecz Krzewienia Kultury 
Ubezpieczeniowej (SKKU). Jego celem jest rozwijanie i promowanie 
świadomości ubezpieczeniowej oraz popularyzacja wiedzy o różnych 
formach ubezpieczeń. SKKU zawsze poszukuje najkorzystniejszych 
na rynku produktów ubezpieczeniowych, aby móc zaoferować swoim 
członkom możliwość skorzystania z ochrony ubezpieczeniowej w zakresie 
ubezpieczeń osobowych i majątkowych.

Dane kontaktowe 
Szczegółowe informacje dotyczące warunków 
ochrony,  przystąpieniem   do   ubezpieczenia,  
dostępne są u wskazanych obok osób:

OCHRONA W RAMACH NOWEGO UBEZPIECZENIA ZACZNIE OBOWIĄZYWAĆ OD 1 WRZEŚNIA 2021 R. 
CHCĄC ZAGWARANTOWAĆ CIĄGŁOŚĆ UBEZPIECZENIA PROSIMY O DOPEŁNIENIE FORMALNOŚCI DO 24 SIERPNIA 2021 R.


