
Wypełnij wniosek o ubezpieczenie mieszkania dla mieszkańców

UBEZPIECZA|ĄCY (osoba wskazana w umowie, któm zawiera umowę ubezpieczenia i będzie opłacać składki ubezpieczeniowe)

Imię i nazwisko lub naZWa

Adres zamiesz|<ania lub siedziby

PE5EL

Adres korespondencyjny

Telefon komórkowy TeIefon stacjonarny Adres e-mail

U B EZP l ECZO NY (wypełni; pozostałe dane jeśli ubeżpieczony i ubezpieczający to różne osoby; nie wpisuj danych osób bliskich)

lmię i nazwisko PE5EL

Adres ZamiesZkania

TeIefon konlórkowy Telefon stacjonarny Adres e-mail

dzień miesiąc rok

0 1

Ubezpieczenie od Adres miejsca ubezpieczenia

STATUS LO KALU M l ESZKALN EGO (*łas.i." zaznaczyć X)
Spółdzielcze własnościowe
prawo do lokalu mieszkalnego

Odrębna własność I nny

WYBIERZ WARIANTY, sUMĘ l sKŁADKĘ UBEzPlECZENlA
Deklaruję chęćzawarcia ubezpieczenia wedłu9 wybranych wariantóW z sumą ubezpieczenia oraz ze składką płatną miesięcznie

I l-vybi*r"a§-§} wariamt §*xp:i*ezr"ły fi Wyirier*§n \&,er§amt §3ez;:i*ezny Plus

|aką wartość ma Twoje mienie? (ruchomości domowe i stałe elementy) |aką wartoŚĆ ma Twoje mieszkanie?

Zaznaczsumę ubezpieczenia, czyli wartoś( na jaką ubezpieczysz wyposazenie Zaznacz sumę ubezpieczenia, czyli wartOŚĆ, na jaką

mieszkania oraz sumę gwarancyjną, czyli maksymalną kwotę, jaką poszkodowany ubezpieczysz Twój lokal.

może otrzymać z ubezpieczenia OC w zyciu prywatnym.

Rata składki

- miesięcznieZaznacz
Suma

ubezpieczenia (zł)
Suma

gwarancyjna (zł)
Rata składki

- miesięcznie acZZazn

20 000 200 000

30 000

40 000 400 000

50 c00 500 000

60 000 .50o o00

|*] Wybieram wariant Bezpieezna Rodzina
Na iaką wartość chcesz ubezpieczyć życie i zdrowie?

Zaznacz sumę ubezpieczenia czyli maksymalną kwotę, jaką wypłacimy
w razie nieszczęśliwego wypadku.

suma Rata składki
Zaznacz ubezpieczenia (zł) - miesięcznie

10000
20 000

5uma
ubezpieczenia (zł)

1 50 000

200 000

250 000

300 O00

400 000

I Wybierarn $,ariant Bezpieczny hłagrobek

Jaką ma wartość nagrobek, który chcesz ubezpieczyć?

Zaznacz sumę ubezpieczenia, czyli wartość na iaką
ubezpieczysz nag robek.

suma Rata składki
zazna.z ubezpieczenia (zł) - miesięcznie

[l 5 000

10 000

Ten Wariant możesz Wykupić, ieśli Wybrałeś BeZpieczny lub Bezpieczny PlU5.30 000

Ten wariant moźesz wykupić, jeśli wybrałeś Bezpiecny lub Bezpieany Plu5,

* Dla sumy ubezpiecenia w wysokości 1oo 0oo Zł, wypłacimy świadczenie za śmierć W Wyniku nieszczęśliwego wypadku, W tym Wypadku komunikacyjnego.

lie będzie kosztować Twoje ubezpieczenie?

Wpisz wartości rat składek z wybranych
wariantów i zsumuj je.

Twoia miesięczna
rata składki

]00 000

n
l
l

1 00 00c*

Rata wafiantu
Bezpiecznego

Rata Wa[iantu
Bezpiecznego Pius

Rata wariantu Rata wariantu
Bezpiecznej Rodziny BezpiecżnyNagrobek

14 3zł
4zł
5zł
6ń
8zł

-8 zł
12 zł
20 zt
2O zł

=,

+ + +



proszę o zakończenie umowy ubezpieczenia mienia ze składką płatna miesięcznie wraz z assistance (polisa nr ---- ,,----- ,-),

zawartych na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia zatwierdzonych uchwałą zarządu UNlQA TU S.A. (dalej OWU UMPC) oraz

szczegó|nych warunków ubezpieczenia zatwierdzonych uchwałązarządu UNlQA TU S.A z 13.08.201 8 r. (dalej SWU UlVPC).

składijąc wniosek o zawarcie nowej umowy ubezpieczenia Bezpieczne Mieszkanie, zgodnie z pkt 2 poniŹej. jednoczeŚnie Proszę o skrócenie

miesięcznegookresuwypowiedzenia (par. 17 ust.2OWU UMpCiw zw.z par. 1ust.BSWU UN,apC) irozwiązaniedotYchczasowYch umów

z chwilą objęcia ochroną przedmiotu ubezpieczenia, na Warunkach umów nowo zawartych

2.

Miejscowoś( data Podpis ubezpieczalącego

po analizie moich potrzeb/ proszę o zawarcie umowy ubezpieczenia na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia BezPieczne lv4ieszkanie

o wz. 6944 (dalej oWU), szczególnych warunków ubezpieczenia assistance Bezpieczne Mieszkanie o wz, 6945, zatwierdzonYch uchwałą

zarząduuNlQATUS.A,z15grudnia2o2Or.,wrazzaneksemdoOWUzatwierdzonymuchwałązarząduUNlQATUS.A.zdnia15grudnia2020r.,
zgodnie z wnioskiem znajdującym się na odwrocie,

l N Fo RMAC| E DoTYCZĄCI [.j B tZPl ECZEN lA E EZl-,, Ecztr* E l\{ l EsZKAN l §

1. powiadom nas niezwłocznie, jeśli zmieniły się okoliczności, o które pytaliśmy Cię w momencie zawarcia umowy ubezpieczenia, np. Zmienił się

sposób uzytkowania nieruchomości. ,|ezeli zawierasz umowę na cudzy rachunek, czyli nie jesteś osobą ubezpieczoną, obowiązek ten dotYcZY

równiez osoby ubezpieczonej, jeśli wiedziała o zawarciu umowy na jej rachunek. Jeśli zawierasz umowę z nami przez przedstawiciela, obowiązek

informacji o zmianie okoliczności dotyczy takze przedstawiciela. Przedstawiciel ma równiez obowiązek informowania o okolicznoŚciach, które

tylko jemu są znane.
2. Ochronaubezpieczeniowarozpoczyna5ięodpierwszegodniamiesiącakalendarzowego,następującegopoopłaceniUskładki,
3. Przez zapłatę składki rozumiemy opłacenie pełnej raty składki.
4. W przypadku szkody, po wypłacie odszkodowania, suma ubezpieczenia lub suma gwarancyjna odnawia się w kolejnym miesięcznym okresie

l,rwania ochrony ubezpieczeniowej.

oŚwlnpczEN lA § KŁADAlv E N?fi ZEZ U E EZr}l ECZAJĄCFfi o
1. oświadczam, że zapoznałem się/zapoznałam się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia Bezpieczne |\rlieszkanie o wz.6944 (dalej OWU),

szczególnymi warunkami ubezpieczenia Assistance Bezpieczne llzlieszkanie o wz.6945, zatwierdzonymi uchwałą zarządu UNlQA TU S,A.

z dnia 15 grudnia 2O2O r., wraz z aneksem do OWU zatwierdzonym uchwałą zarządu UN|QA TU S.A. z dnia 15 grudnia 2O2O r.,

które zostały mi doręczone przed zawarciem umowy. Wymienione OWU i SWU wrazz wykazem informacji wymaganym przepisem art. 17 ustaw}
o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjrrej, dokumentem zawierającym informacje o produkcie oraz procedurą składania i rozpatrywania
reklamacji zostałymi doręczoneprzedzawarciemumowyubezpieczenia:!wpostaci papierowej DzamojązgodąnainnymtrwałymnoŚniku
(w formie elektronicznej).

2. oświadczam, że otrzymałamlolrzymałem zasady przetwarzania danych osobowych - wskazane w dokumencie: ,,lnformacje dotyczące
przetwarzania danych osobowych w UNlQATowarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna" załączonym do OWU * izapoznałemlzapoznałam się
z nimi. lnformacje te są równiez publicznie dostępne na stronie internetowej towarzystwa pod adresem: www.uniqa.pl/dane-osobowe.

3. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek jako ubezpieczający oświadczam, że finansuję w całoŚci koszt składki

ubezpieczeniowej (rat składki) i przekazę ubezpieczonemu dokumenty wskazane w punkcie pierwszym, w tym wykaz informacji okreŚlony
przepisemart. 17ustawyodziałalności ubezpieczeniowej ireasekuracyjnej zdnia11 września2O15r.zpóźn.zm.

4. Upowazniam (pełna nazwa Partnera, RECON)
do naliczania, pobierania i przekazywania do UNlQA TU S.A. naleznych składek za ubezpieczenie oraz informacji o wysokości wpłaty,

5. Zgadzamsię/Niezgadzamsię,abyUNlQATowarzystwoUbezpieczeńS.A.orazUNlQATowarzystwoUbezpieczennaŻycieS.A.zsiedzibąwWarszawie,
ul. Chłodna 51 przetwarzała oraz profilowała moje dane osobowe w celach marketingowych przez nieograniczony (za; oraz na przedstawienie
mi odpowiedniej oferty w formie:
UNlQA TU na ZYC|E s.A.: ! rozmowy telefonicznej ! SMS/MMS f] E-MAIL E papierowej
UNlQA TU S.A.: D rozmowy telefonicznej f] SMS/Mlv15 n E-MAIL D papierowej po rozwiązaniu umowy ubezpieczenia
lVam prawo wycofać zgodę w kazdym czasie bez podawania przyczyny. Nie będzie to miało wpływu na poprawność przetwarzania danych przed

wycofaniem zgody,

MlE,scowoŚĆ, oRrł l PoDPls UBEZPIEczA|ĄcEGo

lvliejscowośi data

DAN E PRZED5TAWIcl ELA UN l QA

UNlQATU S.A.ACENC|ACENERALNAWCRUDZ|ĄDZU,UL. KRoLEWSKA 7,86-300 CRUDZ|ĄDZ
TEL: (56) 465 BO 01 lub 501 436 232

Podpis ubezpieczającego

UNloA


