WNIOSEK
przyst¹pienia do ochrony ubezpieczeniowej w ramach Umowy Generali Ubezpieczenia Nr GNL/2008/5/18

UBEZPIECZYCIEL

: GENERALI T.U. S.A. ul. Postêpu 15b, 02-676 Warszawa

UBEZPIECZAJ¥CY

: ŒL¥SKO-MA£OPOLSKIE STOWARZYSZENIE UBEZPIECZONYCH
43-200 Pszczyna, ul. Rymarska 2

UBEZPIECZONY
(imiê nazwisko, adres)

:

Pesel:

MIEJSCE UBEZPIECZENIA :
(adres lokalu)
OKRES OCHRONY
UBEZPIECZENIOWEJ
ZAKRES
UBEZPIECZENIA

:

:

od
Ochrona ubezpieczeniowa mo¿e rozpocz¹æ siê nie wczeœniej ni¿ od
pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po dniu podpisania niniejszego wniosku. Ochrona
ubezpieczeniowa trwa jeden miesi¹c kalendarzowy i odnawia siê automatycznie po op³aceniu sk³adki
za kolejny miesiêcznny okres ochrony.
Zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia mieszkañ i budynków mieszkalnych “Domownik”
przyjêtych uchwa³¹ Zarz¹du Generali T.U. S.A. nr GNL/ob./14/8/2007 z 7 sierpnia 2007 r. oraz
postanowieñ dodatkowych oreœlonych w Umowie Generalnej Ubezpieczenia Nr GNL/2008/5/18
Ubezpieczenie Assistance dla domu - bezsk³adkowe
Assistance techniczny, serwis informacyjny - Centrum alarmowe 0 801 181 572, 022 874 56 54

SUMA UBEZPIECZENIA W PLN

WARIANT UBEZPIECZENIA :

Wariant ubezpieczenia

I

II

III

Po¿ar i inne zdarzenia losowe
Kradzie¿ z w³amaniem i rabunek

15 000

20 000

30 000

Odpowiedzialnoœæ cywilna

30 000

40 000

60 000

Sk³adka miesiêczna w PLN

10,-

15,-

20,-

A. Ja, ni¿ej podpisany(a) oœwiadczam, ¿e wyra¿am zgodê na objêcie ochron¹ ubezpieczeniow¹ mojego mieszkania w zakresie j.w. Jednoczeœnie
oœwiadczam, i¿ przed podpisaniem niniejszego wniosku otrzyma³em(am) i akceptujê treœæ Ogólnych Warunków Ubezpieczenia mieszkañ i budynków
mieszkalnych “Domownik” przyjêtych uchwa³¹ Zarz¹du Generali T.U. S.A. nr GNL/ob./14/8/2007 z 7 sierpnia 2007 r. wraz z postanowieniami Generalnej
Umowy Ubezpieczenia nr GNL 2008/5/18. Ponadto oœwiadczam, ¿e wszystkie informacje podane przeze mnie w niniejszym wniosku ubezpieczenia s¹
prawdziwe, kompletne i zosta³y przekazane Generali T.U. S.A. w dobrej wierze zgodnie z posiadana przeze mnie wiedz¹.
B. Wyra¿am zgodê na przetwarzanie przez Genreali T.U. S.A. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych (t.j. Dz. U. z 2002 r nr 101,
poz. 926, z póŸ. zm.) moich danych osobowych podanych dobrowolnie przez mnie do celów zwi¹zanych z zawarciem i wykonywaniem umowy ubezpieczenia.
C. Ponadto oœwiadczam, ¿e zosta³em(am) poinformowany przez Generali T.U. S.A. o prawie wgl¹du oraz poprawiania swoich danych osobowych,
przetwarzanych przez administratora danych, którym jest Generali T.U S.A. z siedzib¹ w Warszawie, 02-676, przy ul. Postêpu 15b.
D. Wyra¿am zgodê na automatyczne kontynuowanie umowy w kolejnych okresach ochrony ubezpieczeniowej. Nale¿n¹ sk³adkê zobowi¹zujê siê wp³aciæ
jednorazowo w terminie nie póŸniej ni¿
dnia ka¿dego miesi¹ca, na rachunek bankowy. Niniejszym upowa¿niam Œl¹sko-Ma³opolskie Stowarzyszenie
ubezpieczonych do naliczanie rat sk³adki ³¹cznie z innymi op³atami, pobierania ich na warunkach okreœlonych przez Œl¹sko-Ma³opolskie Stowarzyszenie
ubezpieczonych i odprowadzenia do Generali T.U. S.A.
E. Przyjmujê do wiadomoœci ¿e:
- W przypadku wyst¹pienia zdarzenia objêtego ubezpieczeniem, Ubezpieczony powinien legitymowaæ siê dowodem op³acenia sk³adki za bie¿¹cy okres
ubezpieczenia / tj. za okres obejmuj¹cy dzieñ, w którym wyst¹pi³o zdarzenie.

Data i podpis Ubezpieczonego

Data i podpis os. przyjmuj¹cej wniosek

