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 Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, 
KRS 0000009831, NIP 526-025-10-49, kapitał zakładowy: 86 352 300, 00 zł wpłacony w całości,  al. Jana Pawła II 
24, 00-133 Warszawa, www.pzu.pl, infolinia: 801 102 102 

 

 

 

 

 
 

 

Pieczęć Ubezpieczającego 
 
 
 

...............................................................        .............................................................. 
imię i nazwisko Ubezpieczonego   (data urodzenia DD/MM/RR) 
                                                                                                                                             
 

           
PESEL         

Adres Ubezpieczonego          □□-□□□       ............................................................ 
(Kod pocztowy)                                                (poczta) 

 
............................................................................   ............................................................................................................................... 

(ulica, nr domu, nr lokalu)                                                                          (miejscowość) 

 
.............................................................................................................................................................................................................. 

(adres e-mail) 

□□□□□□□□□□                                       □□□   □□□□□□□ 
(numer telefonu)                                                                                                        (seria i numer dowodu tożsamości) 

 
OKRES UBEZPIECZENIA  od  DD.MM.RRRR  do  DD.MM.RRRR 

 
 
 
 

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO UBEZPIECZENIA NR 5593222001  
 

1. Wyrażam zgodę na przystąpienie do umowy ubezpieczenia w zakresie: 
 

1) OC  w życiu prywatnym - Suma gwarancyjna 20 000zł  

składka miesięczna  2,30 zł □  tak  □ nie  
 

2) OC  w życiu prywatnym - Suma gwarancyjna 50 000zł  

składka miesięczna  4,80 zł □  tak  □ nie 
 

3) OC  w życiu prywatnym - Suma gwarancyjna 100 000zł  

składka miesięczna  9,60 zł □  tak  □ nie 
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2. Potwierdzam, iż jeżeli jako Ubezpieczony nie powiadomię pisemnie Ubezpieczającego o rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej 
najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania umowy ubezpieczenia, ochrona ta zostaje przedłużona na okres kolejnych  
12 miesięcy. 

3. Upoważniam zakład pracy do potrącania z wynagrodzenia za pracę, z zasiłku na wypadek choroby lub macierzyństwa,  
lub z innych wypłat kwoty odpowiadającej wysokości miesięcznej raty składki ubezpieczeniowej tytułem zwrotu kosztów 
ubezpieczenia poniesionych przez ubezpieczającego.   Jednocześnie przyjmuje do wiadomości, że brak zawiadomienia  
o nie wyrażeniu zgody na przedłużenie umowy ubezpieczenia zgodnie z pkt 2 jest równoznaczny z upoważnieniem zakładu pracy 
do potrącania ww. kwot z mojego wynagrodzenia za pracę, przez okres kolejnych 12 miesięcy. 

4.  Przyjmuje do wiadomości, że zgłoszenie zakładowi pracy rezygnacji z umowy ubezpieczenia powoduje wygaśnięcie ochrony 
ubezpieczeniowej z dniem upływu okresu ubezpieczenia za jaki zapłacono ostatnią składkę.   

5. Potwierdzam, iż przed podpisaniem niniejszej Deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia, zapoznałem się, otrzymałem i 
przyjąłem/am do wiadomości postanowienia:  

                OGÓLNE WARUNKI ZBIOROWEGO UBEZPIECZENIA Odpowiedzialności Cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym ustalone 
uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/429/2016 z dnia 24 października 2016 r.  

 
Data................................ 
 
Podpis Ubezpieczonego: ............................................................................. 
 

NA PODSTAWIE ART.815 KODEKSU CYWILNEGO PODANIE INFORMACJI WYMAGANYCH DO ZAWARCIA UMOWY 
UBEZPIECZENIA JEST OBOWIAZKOWE 

Klauzula informacyjna 

Na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz.926 z późn. zm.) informuję, że Pani/Pana dane 
osobowe będą przetwarzane przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą 00 - 133 Warszawa,  
al. Jana Pawła II 24 w celu i zakresie realizacji umowy ubezpieczenia. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych 
osobowych oraz ich poprawiania. 

 

Klauzula dotycząca osób fizycznych 

□ Wyrażam /  □ nie wyrażam zgody na udostępnienie moich danych osobowych podanych w związku z zawarciem i wykonaniem 
umowy ubezpieczenia ………………………………………………………….................................... w celach marketingowych PZU Życie 
SA z siedzibą Warszawa 00-133 al. Jana Pawła II 24, TFI PZU SA z siedzibą Warszawa 00-133 al. Jana Pawła II 24, PTE PZU SA  
z siedzibą Warszawa 00-133 al. Jana Pawła II 24. 

Oświadczam, iż moje dane osobowe podałem(-am) dobrowolnie i zostałem(-am) poinformowany(-a) o przysługującym mi prawie 
dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

Powyższe dane podaję dobrowolnie. Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(a) o prawie dostępu do treści moich danych 
oraz ich poprawiania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
...........................................................                                                                                                   .......................................................... 

                              data                                                                                                                                                      podpis Ubezpieczonego 
 
 
 
 
 
 
 

□ Proszę zaznaczyć właściwe 

 


