INFORMACJE DOTYCZĄCE UBEZPIECZENIA
1. Powiadom nas niezwłocznie, jeśli zmieniły się okoliczności, o które pytaliśmy Cię w momencie zawarcia umowy ubezpieczenia, np. zmienił się sposób
użytkowania nieruchomości. Jeżeli zawierasz umowę na cudzy rachunek, czyli nie jesteś osobą ubezpieczoną, obowiązek ten dotyczy również osoby
ubezpieczonej, jeśli wiedziała o zawarciu umowy na jej rachunek. Jeśli zawierasz umowę z nami przez przedstawiciela, obowiązek informacji o zmianie
okoliczności dotyczy także przedstawiciela. Przedstawiciel ma również obowiązek informowania o okolicznościach, które tylko jemu są znane.
2. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, następującego po opłaceniu składki.
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 trwania
ochrony ubezpieczeniowej.

OŚWIADCZENIA SKŁADANE PRZEZ UBEZPIECZAJĄCEGO
1. Oświadczam, że zapoznałem się/zapoznałam się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia Bezpieczne Mieszkanie o wz. 6944 (dalej OWU),
szczególnymi warunkami ubezpieczenia Assistance Bezpieczne Mieszkanie o wz. 6945, zatwierdzonymi uchwałą zarządu UNIQA TU S.A.
z dnia 15 grudnia 2020 r., wraz z aneksem do OWU zatwierdzonym uchwałą zarządu UNIQA TU S.A. z dnia 15 grudnia 2020 r.,
które zostały mi doręczone przed zawarciem umowy. Wymienione OWU i SWU wraz z wykazem informacji wymaganym przepisem art. 17 ustawy
o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, dokumentem zawierającym informacje o produkcie oraz procedurą składania i rozpatrywania
reklamacji zostały mi doręczone przed zawarciem umowy ubezpieczenia: w postaci papierowej za moją zgodą na innym trwałym nośniku (w formie
elektronicznej).
2. Oświadczam, że otrzymałam/otrzymałem zasady przetwarzania danych osobowych – wskazane w dokumencie: „Informacje dotyczące
przetwarzania danych osobowych w UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna” załączonym do OWU – i zapoznałem/zapoznałam się
z nimi. Informacje te są również 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 przekażę ubezpieczonemu dokumenty wskazane w punkcie pierwszym, w tym wykaz informacji określony przepisem
art. 17 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej z dnia 11 września 2015 r. z późn. zm.
4. Upoważniam ..........................................................................................................................................................................(pełna
nazwa Partnera, REGON)
Spółdzielnię Mieszkaniową Blok
do naliczania, pobierania i przekazywania do UNIQA TU S.A. należnych składek za ubezpieczenie oraz informacji o wysokości wpłaty.
5. Zgadzam się / Nie zgadzam się, aby UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oraz UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie,
ul. Chłodna 51 przetwarzała oraz profilowała moje dane osobowe w celach marketingowych przez nieograniczony czas oraz na przedstawienie
mi odpowiedniej oferty w formie:
UNIQA TU na ŻYCIE S.A.: rozmowy telefonicznej
SMS/MMS
E-MAIL
papierowej
UNIQA TU S.A.: rozmowy telefonicznej
SMS/MMS
E-MAIL
papierowej po rozwiązaniu umowy ubezpieczenia
Mam prawo wycofać zgodę w każdym czasie bez podawania przyczyny. Nie będzie to miało wpływu na poprawność przetwarzania danych przed
wycofaniem zgody.

MIEJSCOWOŚĆ, DATA I PODPIS UBEZPIECZAJĄCEGO

Poznaj
ubezpieczenie
Miejscowość, data

Podpis ubezpieczającego

Bezpieczne Mieszkanie

Co dalej?

Wypełnij
wniosek

Odetnij wniosek wzdłuż oznaczonej linii.
Zanieś wniosek do administracji Twojej spółdzielni
lub przekaż upoważnionemu pracownikowi
spółdzielni.
Twój wniosek zostanie przekazany do UNIQA. Na
jego podstawie wystawimy polisę potwierdzającą
zawarcie ubezpieczania.
W ciągu kilku dni Twoją polisę wraz z dokumentami
dotyczącymi ubezpieczenia wyślemy pocztą na
wskazany przez Ciebie adres korespondencyjny.
Opłacaj składki wraz z opłatami za mieszkanie.

Masz pytania? Szczegółowe informacje znajdziesz w placówce UNIQA,

Gratuluję Ci
bohaterskiej decyzji.
Teraz możesz być
z siebie dumny,
bo dzięki Tobie
Twoja twierdza
będzie bezpieczna.

Ruszaj ku przygodzie!

Choć nie możemy przewidzieć co jutro wydarzy się w Twoim świecie, jednego
możesz być pewien.

Z naszym ubezpieczeniem
od 12 zł miesięcznie
Twoja twierdza będzie
bezpieczna.

Wypełnij wniosek o ubezpieczenie mieszkania dla mieszkańców
Spółdzielni Mieszkaniowej BLOK

Co dzień wyruszasz ku przygodzie, w której Ty jesteś bohaterem. Może jutro będziesz
odbierał księżniczkę z przedszkola? Albo spotykasz się ze swoim królem w pracy?
A może wyskoczysz na chwilę do kupca z osiedlowego warzywniaka?

UBEZPIECZAJĄCY (osoba wskazana w umowie, która zawiera umowę ubezpieczenia i będzie opłacać składki ubezpieczeniowe)

Choć nie możemy przewidzieć, co Cię jutro czeka, jednego możesz być pewien:
Z naszym ubezpieczeniem Twoja twierdza będzie bezpieczna.

PESEL

Imię i nazwisko lub pełna nazwa podmiotu

Adres zamieszkania lub siedziby

Poznaj cztery warianty ubezpieczenia. Składkę opłacisz
w wygodny sposób – wraz z opłatami za mieszkanie.
Bezpieczny
All risk

All risk

Bezpieczna
Rodzina

Bezpieczny
Nagrobek

Telefon komórkowy

mebli, sprzętu RTV i AGD, komputerów,
laptopów, sprzętu sportowego,
biżuterii, odzieży i innych tzw.
ruchomości domowych.

podłóg, instalacji, mebli
i sprzętu AGD w zabudowie,
parkietu, glazury, armatury
i innych tzw. stałych elementów.

Telefon stacjonarny

Adres e-mail

UBEZPIECZONY (wypełnij pozostałe dane jeśli ubezpieczony i ubezpieczający to różne osoby; nie wpisuj danych osób bliskich)

Ubezpieczenie wyposażenia Twojego mieszkania:

OC w życiu prywatnym

Bezpieczny
Plus

Adres korespondencyjny

od

12 zł

PESEL

Imię i nazwisko

miesięcznie

Adres zamieszkania

Telefon komórkowy

(ubezpieczenie działa w Polsce i Europie)

Telefon stacjonarny

Adres e-mail

Wypłacimy odszkodowanie jeśli Ty lub Twoi bliscy nieumyślnie wyrządzicie
szkodę innej osobie. Np. gdy.: Twoje dziecko wybije piłką szybę sąsiadowi lub
zarysuje jego samochód; potrącisz pieszego, jadąc na rowerze; zalejesz sąsiada
i zniszczysz jego mieszkanie.

dzień

Assistance

STATUS LOKALU MIESZKALNEGO (właściwe zaznaczyć X)

Zapłacimy za pomoc fachowca i części zamienne zepsutego sprzętu RTV,
AGD i PC. Pomoc finansowa w wysokości 500 zł, gdy trafisz do szpitala
na min. 14 dni oraz zapewnimy wsparcie informacyjne. Gwarantujemy
24-godzinną infolinię: 22 599 95 22.

Deklaruję chęć zawarcia ubezpieczenia według wybranych wariantów, z sumą ubezpieczenia oraz ze składką płatną miesięcznie:

Ubezpieczenie Twojego lokalu, czyli tzw. murów
W przypadku całkowitego zniszczenia mieszkania nie musisz czekać na jego
odbudowę. Odszkodowanie pomoże Ci w zakupie innego mieszkania.

Ubezpieczenie NNW

0 1 -

Ubezpieczenie nagrobka

Adres miejsca ubezpieczenia

Wybieram wariant Bezpieczny

od

3 zł

miesięcznie

Inny

5 zł

miesięcznie

Jaką wartość ma Twoje mieszkanie?
Zaznacz sumę ubezpieczenia, czyli wartość, na jaką
ubezpieczysz Twój lokal.

Zaznacz

Suma
ubezpieczenia (zł)

Suma
gwarancyjna (zł)

Rata składki
– miesięcznie

18 000 zł

180 000 zł

20 000 zł

200 000 zł

24 000 zł

240 000 zł

28 000 zł

280 000 zł

32 000 zł

320 000 zł

12 zł
14 zł
16 zł
18 zł
20 zł

Zaznacz

Suma
ubezpieczenia (zł)

Rata składki
– miesięcznie

150 000 zł

3 zł
4 zł
5 zł
6 zł
8 zł

200 000 zł

250 000 zł
300 000 zł
400 000 zł

Wybieram wariant Bezpieczny Nagrobek

Wybieram wariant Bezpieczna Rodzina
Na jaką wartość chcesz ubezpieczyć życie i zdrowie?

Jaką ma wartość nagrobek, który chcesz ubezpieczyć?

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

Zaznacz sumę ubezpieczenia, czyli wartość na jaką
ubezpieczysz nagrobek.

Zaznacz

Suma
ubezpieczenia (zł)

Rata składki
– miesięcznie

10 000 zł

8 zł
12 zł
20 zł
20 zł

30 000 zł
100 000 zł*

Dodatkowo wypłacimy pieniądze, gdy do
szkody dojdzie z winy Twojej lub Twoich
bliskich - np. gdy zapomnisz wyłączyć żelazko
i dojdzie do pożaru (tzw. wina nieumyślna).

Wybieram wariant Bezpieczny Plus

Zaznacz sumę ubezpieczenia, czyli wartość, na jaką ubezpieczysz wyposażenie
mieszkania oraz sumę gwarancyjną, czyli maksymalną kwotę, jaką poszkodowany
może otrzymać z ubezpieczenia OC w życiu prywatnym.

8 zł

miesięcznie

All risk

Jak zgłosić szkodę? Wejdź na stronę www.uniqa.pl w zakładkę „Zgłoś zdarzenie” lub zadzwoń 42 63 44 844

Odrębna własność

Jaką wartość ma Twoje mienie? (ruchomości domowe i stałe elementy)

20 000 zł

Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk – odpowiadamy za
szkody spowodowane nagłymi zdarzeniami, niezależnymi
od Ciebie. Może to być np. pożar, kradzież z włamaniem
czy zalanie, np. z powodu awarii sprzętu AGD.

Spółdzielcze własnościowe
prawo do lokalu mieszkalnego

WYBIERZ WARIANTY, SUMĘ I SKŁADKĘ UBEZPIECZENIA

od

Ubezpieczamy nagrobek cmentarny, który jest Twoją własnością od pożaru,
gradu, deszczu, powodzi, uderzenia pioruna, wybuchu, wandalizmu,
osuwania się ziemi, upadku drzewa lub innego przedmiotu.

rok

Ubezpieczenie od

od

Ubezpieczamy Ciebie i Twoich bliskich od trwałego uszczerbku na zdrowiu,
pobytu w szpitalu lub śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku.

miesiąc

Zaznacz

Suma
ubezpieczenia (zł)

Rata składki
– miesięcznie

5 000 zł

5 zł
10 zł

10 000 zł

Ten wariant możesz wykupić, jeśli wybrałeś Bezpieczny lub Bezpieczny Plus.

Ten wariant możesz wykupić, jeśli wybrałeś Bezpieczny lub Bezpieczny Plus.
* Dla sumy ubezpieczenia w wysokości 100 000 zł, wypłacimy świadczenie za śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku, w tym wypadku komunikacyjnego.

Ile będzie kosztować Twoje
ubezpieczenie?

Rata wariantu
Bezpiecznego

Rata wariantu
Bezpiecznego Plus

Wpisz wartości rat składek z wybranych
wariantów i zsumuj je.
Uwaga: minimalna miesięczna rata Twojej składki nie może być niższa niż 7 zł.

Rata wariantu
Bezpiecznej Rodziny

Rata wariantu
Bezpieczny Nagrobek

Twoja miesięczna
rata składki

