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Ubezpieczenia wzajemne
więcej wspólnych korzyści
TUW POLSKI ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH



Towarzystwo Ubezpieczeń
Wzajemnych – zgodnie z art. 6.1.
ustawy o działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
z dnia 11 września 2015 r. – jest,
obok spółki akcyjnej, formą prawną
wykonywania działalności
ubezpieczeniowej.



Historia ubezpieczeń
wzajemnych

Prowadzenie działalności
ubezpieczeniowej w formie
towarzystwa ubezpieczeń
wzajemnychma bardzo długą
tradycję. Początki ubezpieczeń
wzajemnych w Polsce sięgają
XVI wieku.

Historia ubezpieczeń wzajemnych została opracowana na podstawie Rozprawy Ubezpieczeniowej nr 15 (2/2013) „Ubezpieczenia
wzajemne a ubezpieczenia komercyjne”, autorstwa Macieja Kamińskiego.

Zmiana systemu społeczno-gospodarczego doprowadziła do
uchwalenia ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności
ubezpieczeniowej, która stworzyła prawne podstawy
funkcjonowania towarzystw ubezpieczeń wzajemnych.

1990 r.

W okresie międzywojennym ubezpieczenia wzajemne weszły
w fazę dynamicznego rozwoju. Miały wówczas 65% udziału
w całości polskiego rynku ubezpieczeniowego.
Najważniejszym impulsem rozwoju było wprowadzenie
przymusu posiadania ochrony ubezpieczeniowej
w rolnictwie – ustawa Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
23 czerwca 1921 r. Powołano wówczas Polską Dyrekcję
Ubezpieczeń Wzajemnych, która stanowiła organ
samorządowy, obejmujący swoim zasięgiem obszar całego
kraju, poza dawnym zaborem pruskim.
W 1927 r. Polska Dyrekcja Ubezpieczeń Wzajemnych została
przekształcona w Powszechny Zakład Ubezpieczeń
Wzajemnych (PZUW).

Okresmiędzywojenny

Pierwsze znane formy ubezpieczeń wzajemnych od wypadków
przy pracy związane były z ustawą górniczą z 1528 r., która
zawierała informacje o wysokości tygodniowej składki
ubezpieczeniowej wpłacanej do kasy brackiej.

XVI w.

Rozwój zakładów ubezpieczeń wzajemnych został zahamowany w 1952 r. Doszło
wówczas do upaństwowienia aktywów towarzystw. Państwowy Zakład Ubezpieczeń
został wyposażony w kapitał gromadzony przez długie lata działalności towarzystw.

1952 r.

Powstały pierwsze polskie zakłady ubezpieczeń. Stanowiły one tzw. socjety
(towarzystwa ogniowe). W 1803 r. powołano Towarzystwo Ogniowe dla Miasta
w Prusach Południowych, a rok później w Prusach Południowych założono
Towarzystwo Ogniowe dla Wsi. Powołane instytucje wyznaczyły początek działalności
instytucji ubezpieczeniowych obejmujących swoim zasięgiem znaczny obszar ziem
polskich, w tymWarszawę i Poznań.
Rozkwit instytucji ubezpieczeń wzajemnych przypadł na przełom XIX i XX w., kiedy
powstały takie towarzystwa jak Towarzystwo Wzajemnych Ubezpieczeń od Gradobicia
„Ceres”, Towarzystwo Ubezpieczeń „Snop” oraz Warszawskie Towarzystwo
Wzajemnych Ubezpieczeń od Nieszczęśliwych Wypadków.

XIX w.

Władze miejskie uchwalały przepisy przeciwpożarowe (tzw. porządki ogniowe), które
zawierały elementy ubezpieczeń wzajemnych. W 1757 r. powstała Kasa Ogniowa,
która – opierając się na zasadzie wzajemności – prowadziła działalność na terenie
Poznania oraz w okolicznych wioskach.

XVII i XVIII w.

Grupa PZU, otwierając się na oczekiwania
klientów, powróciła do tradycji ubezpieczeń
wzajemnych, powołując do życia Towarzystwo
Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład
Ubezpieczeń Wzajemnych (TUW PZUW).
W skład pierwszego Zarządu Towarzystwa
weszli: Rafał Kiliński, Aneta Zawistowska
i Katarzyna Łubkowska.

2015 r.



Model ubezpieczeń wzajemnych
realizowany jest na rzecz
członkówwspólnoty, bez
nastawienia na zysk. TUW działa
na zasadzie non profit.

Wzajemność
w ubezpieczeniach
to działanie dla
wspólnej sprawy
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych ubezpiecza swoich
członków na zasadzie wzajemności, co oznacza, że co do
zasady, istnieje ściśle określony związek pomiędzy
członkostwemw Towarzystwie a zawarciem umowy
ubezpieczenia. Ubezpieczenia wzajemne zmieniają więc
rodzaj relacji między ubezpieczycielem a ubezpieczonym.
Umowy ubezpieczenia nabierają bardziej indywidualnego
i transparentnego charakteru, a członkowie stają się
partnerami działającymi dla wspólnej sprawy. Konstrukcja
programu ubezpieczeniowego, zgodnie z zasadą pełnej
wzajemności, stwarza możliwość podzielenia się pewnym
ryzykiem z członkami danego związku wzajemności
członkowskiej (ZWC). Dzięki temu wiele ryzyk jest łatwiejszych
do ubezpieczenia w towarzystwie ubezpieczeń wzajemnych
niż w innych zakładach ubezpieczeń oferujących
ubezpieczenia komercyjne.

Filaremwzajemności w ubezpieczeniach są trzy aspekty:

ubezpieczony staje się jednocześnie członkiem
towarzystwa,

w ramach związku wzajemności członkowskiej może
funkcjonowaćmechanizm zwrotów i dopłat, których
wysokość uzależniona jest od wyniku technicznego
danego związku.

członkowie związku wzajemności członkowskiej dzielą
się wzajemnie ryzykiem ubezpieczeniowym,

Umowy ubezpieczenia oparte na zasadzie wzajemności dają
ubezpieczonymmożliwość skuteczniejszego zarządzania
ryzykiem i wpływania na obniżenie składki w kolejnych latach.
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TUW PZUW – kim jesteśmy?

Wizją TUW PZUW jest zapewnienie optymalnych produktów
i rozwiązań na każde ryzyko, wyznaczanie standardów na rynku
ubezpieczeń wzajemnych oraz upowszechnianie idei ubezpieczeń
wzajemnych i przywracanie ich rangi w Polsce.

TUW PZUW specjalizuje się w ubezpieczeniach majątkowych,
odpowiedzialności cywilnej, zdrowotnych i komunikacyjnych
skierowanych do:
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Przystąpienie do TUW PZUW nie wyklucza możliwości
ubezpieczenia w innym zakładzie ubezpieczeń.

podmiotów gospodarczych,

instytucji kościelnych.

jednostek samorządu terytorialnego,

podmiotów leczniczych,

Programy ubezpieczeniowe Towarzystwa dostosowywane są
do charakteru i skali prowadzonej działalności. Dzięki temu
proces ofertowania jest szybszy, zaś umowy ubezpieczenia
zawierane są na korzystnych dla członkówwarunkach
i za dobrze skalkulowaną składkę.

Wsparciemmerytorycznym dla TUW PZUW jest powołana w 2016 r. Rada Naukowa TUW PZUW, w której skład wchodzą uznani
eksperci z obszaru naukmedycznych, prawnych, technicznych, finansów, ekonomii i zarządzania. Rada wspiera działalność
biznesową Towarzystwa poprzez zapewnienie najwyższego poziomu ekspertyz merytorycznych oraz kreowanie rozwiązań dla
Członków Towarzystwa.

Do umów ubezpieczenia
zawieranych z towarzystwem
ubezpieczeń wzajemnych przez
podmioty będące członkami tego
Towarzystwa nie stosuje się
przepisów o zamówieniach
publicznych – art. 103 ustawy
z dnia 11 września 2015 r.
o działalności ubezpieczeniowej
i reasekuracyjnej.

Dlaczego warto
być członkiem
TUW PZUW?

Ubezpieczenia wzajemne to więcej wspólnych korzyści,
dlatego przystępując do TUW PZUW, otrzymujesz:

elastyczny, szyty na miarę zakres ubezpieczenia,

bezpieczeństwo finansowe gwarantowane przez
PZU SA.

możliwość zawierania ubezpieczeń w drodze
negocjacji, bez konieczności prowadzenia
postępowania przetargowego,

możliwość zastosowania systemu dopłat i zwrotów,

elastyczny i efektywny proces likwidacji szkód,

możliwość wprowadzenia mechanizmów kontroli
poziomu szkodowości oraz możliwość współpracy
na polu prewencji,

transparentność kosztową programu
ubezpieczeniowego,

atrakcyjne składki,

możliwość uzyskania optymalnych i jednolitych
warunków ubezpieczenia dla wszystkich członków
związku,



Wraz z przystąpieniem
do TUW PZUW, członek
wyraża wolę przystąpienia
do związku wzajemności
członkowskiej.

Zgodnie ze statutem TUW PZUW, członkostwo w Towarzystwie
uzyskuje się z chwilą podjęcia przez Zarząd TUW PZUW
uchwały o przyjęciu wnioskodawcy w poczet członków.

Jak zostać
członkiem TUW
PZUW?

Aby zostać członkiem TUW PZUW, należy:

złożyć deklarację członkowską w TUW PZUW,

objąć jeden udział w kapitale rezerwowym owartości
100 zł.

wpłacić wpisowe,

Zakwalifikowanie do odpowiedniego związku wzajemności
członkowskiej dokonywane jest na podstawie indywidualnych
kryteriów uzależnionych od specyfiki i rodzaju prowadzonej
działalności.

Podstawowym celem utworzenia związków wzajemności
członkowskiej jest wzajemna ochrona jego członków poprzez
zapewnienie optymalnego pokrycia specyficznego rodzaju
ryzyka i uzyskania niższych kosztów jego finansowania.
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Program
ubezpieczeniowy
dla podmiotów
gospodarczych
Program ubezpieczeniowy dla podmiotów gospodarczych
kierujemy do spółek państwowych i prywatnych.
W ramach programu proponujemy:

A także:

ubezpieczenia majątkowe chroniące od ryzyk
pożarowych i innych zdarzeń,

wysokospecjalistyczne produkty kierowane do
poszczególnych branż przemysłu, jak np. przemysł
wydobywczy, energetyczny, budowlany, morski,
lotniczy.

ubezpieczenia od zagrożeń cybernetycznych,

ubezpieczenie utraty zysku.

ubezpieczenia komunikacyjne,

ubezpieczenia zdrowotne dla pracowników oraz
ubezpieczenie medycyny pracy,

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej chroniące
interesy przedsiębiorstw, pracowników oraz członków
zarządów,
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Wprzypadku indywidualnych potrzeb ubezpieczeniowych dla
bardzo specyficznych ryzyk poszukujemy produktów na
rynkach światowych.

ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń,

ubezpieczenia turystyczne – krajowe i zagraniczne,
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Audyt ubezpieczeniowy
TUW PZUW identyfikuje
zagrożenia i punkty krytyczne.
Wdrożenie rekomendacji
z audytu podnosi poziom
bezpieczeństwa prowadzonej
działalności.



Stawiamy na indywidualne
podejście do jednostek
samorządu terytorialnego.

Program
ubezpieczeniowy dla
jednostek samorządu
terytorialnego
Program ubezpieczeniowy dla jednostek samorządu
terytorialnego kierujemy do gmin, powiatów, województw oraz
spółek, których udziałowcami lub akcjonariuszami są JST.
W ramach programu proponujemym.in.:

ubezpieczenie utraty zysku.

ubezpieczenia turystyczne – krajowe i zagraniczne,

ubezpieczenia komunikacyjne,

ubezpieczenia zdrowotne dla pracowników oraz
ubezpieczenie medycyny pracy,

cały wachlarz ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej
chroniących interesy przedsiębiorstw, pracowników oraz
członków zarządów,

ubezpieczenia od zagrożeń cybernetycznych,

podstawowe ubezpieczenia majątkowe chroniące od
ryzyk pożarowych i wszelkich żywiołów,

Z uwagi na mnogość i różnorodność podmiotów wchodzących
w skład samorządu dbamy o to, aby składowe umowy
ubezpieczenia ustalane były w drodze rozmów i negocjacji.
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Program
ubezpieczeniowy
dla instytucji
kościelnych
Zapewniamy kompleksową ochronę ubezpieczeniową
instytucjom kościelnym zrzeszonymw ZWC św. Antoni.
Program kierujemy do diecezji, zakonów, prowincji i opactw,
klasztorów i domów zakonnych oraz kościelnych instytucji
charytatywnych.

W ramach programu proponujemy:

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, w tym OC
w życiu prywatnym,

ubezpieczenia szyb od stłuczenia,

ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i wandalizmu,

ubezpieczenia od pożaru i innych zdarzeń losowych,

ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków.
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Ubezpieczenie mienia realizowane jest w systemie
„pierwszego ryzyka”. Oznacza to, że przed zawarciem umowy
ubezpieczenia nie ma obowiązku wykonywania wyceny
nieruchomości.

Członkowie ZWC św. Antoni mają możliwość zakupu:

ubezpieczeń zdrowotnych dla zakonników, zakonnic
i pracowników instytucji kościelnych oraz ubezpieczenia
medycyny pracy,

ubezpieczeń komunikacyjnych,

ubezpieczeń turystycznych – krajowych
i zagranicznych.

Z inicjatywy Konferencji Wyższych
Przełożonych ZakonówMęskich
w Polsce TUW PZUW powołał
Związek Wzajemności Członkowskiej
św. Antoni zrzeszający instytucje
kościelne.



TUW PZUW udziela szerokiego
wsparcia podmiotom leczniczym.

Program ubezpieczeniowy dla
podmiotów leczniczych
Program ubezpieczeniowy kierujemy do wszystkich podmiotów prowadzących działalność leczniczą.

W ramach programu proponujemym.in.:

1. ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej:

obowiązkowe ubezpieczenie OC podmiotów
leczniczych

dobrowolne ubezpieczenie OC podmiotów
leczniczych

ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności

ubezpieczenie OC członkówwładz podmiotu
leczniczego

ubezpieczenia mienia od:

wszystkich ryzyk

pożaru i innych zdarzeń losowych

ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich
ryzyk,

ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem
i wandalizmu,

ubezpieczenia szyb od stłuczenia,

ubezpieczenia komunikacyjne,

ubezpieczenia od ryzyk cybernetycznych.

W trakcie ochrony ubezpieczeniowej udzielamy szerokiego
wsparcia dla podmiotów leczniczych:

oferujemy wizytacje medyczne, czyli specjalistyczne
audyty szpitali, które mają na celu poprawę
bezpieczeństwa pacjenta i personelu,

realizujemy i finansujemy szkolenia dla personelu
medycznego, takie jak:

szkolenia dla zespołów położniczych
i neonatologicznych pn. „Bezpieczny poród”
prowadzone we współpracy z Warszawskim
UniwersytetemMedycznym oraz Polskim
Towarzystwem Ginekologów i Położników

szkolenia z zakresu poprawy bezpieczeństwa
pacjentów i personelu medycznego – szkolenia objęte
są patronatemMinisterstwa Zdrowia

szkolenia pn. „Dobre relacje z pacjentem” z zakresu
komunikacji interpersonalnej objęte patronatem
naukowymWarszawskiego Uniwersytetu Medycznego

zapewniamy nowoczesny model obsługi szkód
medycznych oparty na ścisłej współpracy z placówką
medyczną, której celem jest zapewnienie pełnej
ochrony ubezpieczeniowej. Nasi lekarze i prawnicy są
wsparciem podczas negocjacji ugodowych
z poszkodowanymi i/lub uprawnionymi oraz
w procesie oceny i analizy zdarzeń niepożądanych na
każdym etapie sprawy lub postępowania sądowego.

2.

2.

3.

3.
4.

5.

6.

7.

1.



ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

kancelaria@tuwpzuw.pl
+48 22 58 25 777

Zgłaszanie szkód i roszczeń
801 159 159 szkody@tuwpzuw.pl
Opłata zgodna z taryfą operatora

tuwpzuw.pl

TUW Polski Zakład UbezpieczeńWzajemnych

Niniejszy materiałma charakter marketingowy, nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i dotyczy
ubezpieczeń oferowanych przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych
z siedzibą wWarszawie (TUW PZUW).

Szczegółowe informacje o: (i) prawach i obowiązkach wynikających z członkostwa w TUW PZUW zawarte są w statucie
TUW PZUW; (ii) oferowanych ubezpieczeniach, w tymwyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności, zawarte są
w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Statut TUW PZUW oraz ogólne warunki ubezpieczenia dostępne są na stronie tuwpzuw.pl.


