
Deklaruję chęć przystąpienia do ubezpieczenia według wybranego wariantu, z sumą ubezpieczenia oraz składką płatną miesięcznie w wysokości:

2.  WYBIERZ SUMĘ I SKŁADKĘ  UBEZPIECZENIA

WNIOSEK O UBEZPIECZENIE DOMU

Imię i nazwisko Ubezpieczającego /Ubezpieczonego  

PESEL /data ur. (obcokrajowiec) 

Ulica Nr domu Nr lokalu

Kod pocztowy

-

Telefon komórkowy

Miejscowość

Telefon stacjonarny

Adres e-mail

Adres korespondencyjny (jeśli jest inny niż adres miejsca ubezpieczenia)

Dom posiada status 
(właściwe zaznaczyć X):

spółdzielcze własnościowe prawo 
do lokalu mieszkalnego

odrębna własność inny

Czy dom ubezpieczony jest obecnie 
w innym towarzystwie ubezpieczeń?

tak

Nazwa towarzystwa ubezpieczeń

nie

Ubezpieczenie od DD-MM-RRRR

Ja, niżej podpisany składam wniosek o ubezpieczenie domu zlokalizowanego:

1.  UZUPEŁNIJ DANE

Data, podpis Wnioskującego

Oświadczenie
1.  W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek Ubezpieczający oświadcza, że finansuje w całości koszt składki ubezpieczeniowej i że w terminie 5 dni od zawarcia niniejszej umowy   
 przekaże ubezpieczonemu OWU wskazane w polisie, w tym informację wymaganą przepisem art. 17 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. 
2. Ogólne warunki ubezpieczenia mienia ze składką płatną miesięcznie oraz szczególne warunki ubezpieczenia „Assistance Plus” zatwierdzone Uchwałą Zarządu UNIQA TU S.A. z dnia 28.12.2015 r. wraz 
 z aneksem zatwierdzonym Uchwałą Zarządu UNIQA TU S.A. z dnia 4.01.2017 r., otrzymałam/em przed zawarciem umowy ubezpieczenia.  
3. Potwierdzam, że zostałem/zostałam poinformowany/poinformowana o tym, że Administratorem moich danych osobowych jest UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Łodzi (90-520) przy 
 ul. Gdańskiej 132, o prawie dostępu do tych danych i ich poprawiania, a także o tym, że dane osobowe będą wykorzystywane przez Administratora w celu obsługi i wykonywania umowy ubezpieczenia. 
4. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na przekazanie moich danych osobowych, w zakresie niezbędnym do celów realizacji niniejszej umowy oraz wypełniania obowiązków reasekuratora przez Mondial  
 Assistance Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 50B, 02-672 Warszawa.
5. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w celu marketingu produktów i usług przez UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. oraz na przetwarzanie moich 
 danych w tym samym celu przez Administratora, również po rozwiązaniu umowy ubezpieczenia. 
6. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na składanie przez UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oświadczeń i przekazywanie informacji związanych z zawarciem i wykonywaniem umów ubezpieczenia,  
 które łączą mnie ze Spółką przy użyciu telefonu lub innego telekomunikacyjnego urządzenia końcowego i automatycznego systemu wywołującego (również w celu marketingu bezpośredniego), jak 
  również na przesyłanie mi informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na podany adres poczty elektronicznej (również w celu marketingu bezpośredniego).  
 Wnoszę ponadto o dostarczanie odpowiedzi na złożone przeze mnie reklamacje – pocztą elektroniczną.
7. Wnioskuję/nie wnioskuję o przyjęcie do programu lojalnościowego UNIQA Bonus Club. Akceptuję regulamin programu dostępny na stronie www.uniqabonusclub.pl.

3.  ZŁÓŻ PODPIS

Informacja dla Ubezpieczającego:
1.  Ochrona ubezpieczeniowa wobec Ubezpieczonego rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po opłaceniu pierwszej raty składki z ubezpieczenia i trwa do końca  
 okresu za jaki opłacono składkę.
2.  Przez zapłatę raty składki rozumie się opłacenie pełnej kwoty raty składki.
3.  W przypadku szkody, po wypłacie odszkodowania, suma ubezpieczenia lub suma gwarancyjna odnawia się w kolejnym miesiącu ochrony.

Bezpieczny

Dom 
mieszkalny

Ruchomości 
domowe 

/ elementy stałe
NNW dla całej 

rodziny

OC w życiu
 prywatnym

20 000

30 000

30 000

Suma ubezpieczenia 
(w zł)

Bezpieczny Plus

250 000 200 000

350 000 300 000

500 000 300 000

Suma ubezpieczenia 
(w zł)

Suma ubezpieczenia 
(w zł)

Miesięczna rata 
składki 
(w zł)

Miesięczna rata 
składki 
(w zł)

Twoja miesięczna 
składka łączna 

(w zł)

Zsumuj składki

35,00

45,00

50,00

Bezpieczna 
Rodzina

10 000

20 000

30 000

Suma ubezpieczenia 
(w zł)

8,00

12,00

20,00

+ +



domu.
UBEZPIECZENIA
Pomyśl o ZALETACH

Zdarzenia losowe, m.in.: pożar, powódź, wybuch, 
uderzenie pioruna, katastrofa budowlana

Zalanie, m.in. na skutek: awarii sprzętu AGD oraz 
instalacji i urządzeń znajdujących się w budynku, 
cofnięcia się wody lub ścieków, opadów 
atmosferycznych, spowodowane topnieniem śniegu 
i lodu lub pękaniem mrozowym

Pokrycie kosztów wymiany: zamków po rabunku 
kluczy, zabezpieczeń i dokumentów po kradzieży 
z włamaniem

Kradzież z włamaniem, rabunek w domu 
i poza nim, np. na ulicy

Przepięcia – gwałtowna zmiana parametrów prądu 
w sieci (np. uderzenie pioruna w linię energetyczną 
spowoduje wzrost napięcia w sieci elektrycznej, 
uszkadzając instalację elektryczną oraz Twój 
komputer, telewizor, telefon, lodówkę itd.)

Stłuczenie, pęknięcie, rozbicie szyb oraz szklanych części 
elementów wyposażenia domu mieszkalnego oraz 
budynku gospodarczego (np. oszklenie mebli, kabina 
prysznicowa, ceramiczna kuchenna płyta grzewcza, 
lustra, szyby okienne i drzwiowe)

Wandalizm, w tym graffiti umieszczone na oknach
i drzwiach wejściowych

BezpiecznyElementy stałe – elementy wyposażenia domu 
mieszkalnego oraz budynku gospodarczego 
zamontowane lub wbudowane na stałe m.in.: meble, 
drzwi, okna, urządzenia sanitarne, powłoki malarskie, 
podłogi, wykładziny ścian i sufitów

Ruchomości domowe – mienie znajdujące się 
w ubezpieczanym domu mieszkalnym oraz budynku 
gospodarczym, m.in.: rzeczy osobiste, meble, sprzęt 
RTV i AGD, biżuteria, gotówka, dokumenty, sprzęt 
sportowy, zwierzęta domowe

Usługi Assistance, czyli pomoc w przypadku wystąpienia nieoczekiwanych zdarzeń, m.in.: wezwanie i opłacenie specjalisty (np. hydraulika, 
ślusarza, szklarza, elektryka), organizacja wizyty lekarskiej, dostarczenie leków oraz pomoc weterynaryjna dla pupila.

Wystarczy jeden telefon, my zorganizujemy bezpłatnie pomoc dla Ciebie! 24-godzinna infolinia!

Zgon w wyniku nieszczęśliwego wypadku
(świadczenie w wysokości 100% SU) oraz wypadku 
komunikacyjnego (świadczenie w wysokości 200% SU)

Trwały uszczerbek na zdrowiu
(1% SU za 1% trwałego uszczerbku)

Świadczenia szpitalne (100 zł/ dzień)

Wybierając ubezpieczenie NNW 
obejmujesz ochroną życie i zdrowie swoje 
i swoich bliskich (wiek ubezpieczonego 
do 75. roku życia)

Bezpieczna
Rodzina

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

Dodatkowe usługi Assistance (organizacja opieki nad dziećmi, pomoc w nauce dla dzieci ubezpieczonego, dostarczenie posiłku, zorganizowanie 
pomocy domowej po hospitalizacji, zapewnienie wizyty pielęgniarki, organizacja wypożyczenia lub zakupu oraz transportu sprzętu rehabilitacyjnego)NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Co zostaje ubezpieczone? WariantPrzed czym chroni nasze 
ubezpieczenie?

WYBIERAJĄC WARIANT BEZPIECZNY PLUS, ROZSZERZASZ OCHRONĘ O

                Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym,     
                tj. odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez  
                Ciebie i Twoich bliskich osobom trzecim podczas 
                 wykonywania czynności życia codziennego, np. gdy:

• Jadąc na rowerze, potrącisz i zranisz przechodnia 
lub zniszczysz jego własność

• Sąsiad złamał nogę przed posesją Ubezpieczonego na 
skutek braku odśnieżenia chodnika,

• Twoje dziecko wybije piłką szybę w oknie domu sąsiada
• Uszkodzenie ogrodzenia sąsiada przez psa albo 

pogryzienie sąsiada przez pupila Ubezpieczonego

Suma gwarancyjna OC jest wyższa od wybranej sumy 

ubezpieczenia wariantu Bezpiecznego aż o 10 razy! 

Ubezpieczenie domu mieszkalnego ochrona tzw. 
“murów” (elementów konstrukcyjnych) na wypadek 
całkowitego lub częściowego zniszczenia 

Ruchomości działki: należące do Ubezpieczonego 
i znajdujące się na posesji: wyposażenie placu zabaw dla 
dzieci, meble ogrodowe, grille;

Stałe elementy działki: połączone trwale z gruntem, 
znajdujące się na posesji Ubezpieczonego, m.im.: 
chodniki, ogrodzenie, oświetlenie, studnie, pergole, 
baseny, fontanny, oczka wodne, wiaty, altany, śmietniki. 

Wariant Bezpieczny Plus to także dodatkowo graffiti na elewacji 
zewnętrznej domu mieszkalnego, ogrodzeniu, bramie wjazdowej

Bezpieczny
Plus


