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UNlQA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA POTWIERDZA ZAWARC|E UMOWY UBEZP!ECZEN|A
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PoczątekokresuUbezPiecżenia Koniecokresuubezpieczenia

wznowione

Ubezpieczenie

746A15ż463

Numer pópuedni€j potisy

DR/NNWo01451 lzo/PKoTL
Numer zgody

UBEZPlECZAJĄCY

LlGA OBRONY KRĄU
NaźWa

CHoClMSKA 14, 00-791 WARSZAWA

Adres

aB7B76?44
REGoN

UBEzPlEczENl

UBEZPIECZENlE W F0RMlE BEZIMlENNEj

WYKONYWANY ZAWÓD

PLAcoWKl oSWlAToWE
WYKONYWANY ZAWOD

PŁATNOŚĆ SKŁADKI

Łączna składka 2a Ubezpieczenie u/ynosi: 10 500,00 zł,

słownie: dziesięć tysięcy pięćset złotych, Zero groszy.

Składkę lub jej raty naleźy opłacić przelewem.

Numer konta do przelewu: !3Lo3oI9M7503 9980 0092 9190

Dane ewidencyj ne składki: wio / Gr3o l\Za/zw alZN7 7,43

EIhTtfifrEI

ffi
Ratę składki moźesz opłacić w szybki i wygodny sposób przy
pomocy telefonU Z aplikacją mobilną Twojego banku.

Zaloguj sie na telefonie do aplikacji mobilnej banku
i sprawdź, czy u§łUga płatności kodami QR jest

aktywna.

SkorzYstaj Z aparatu w TWoim tełefonie, aby
zeskanować kod QR sktadki, którą chcesz Bpłacić.

Zatwierdź przelew.

@

O
§

W JAKIEJ wysoKoścl l KlEDy oprłcłć Rłry srtlgxt
ll^ il1, i\f.

2 625,ao żł 26ż5,Ńź 2 6ż5,00zl ż 6ż5,aO zl

09,o1-,2o21 07.o4,zoż7 a1-.o7.żoż1 a1.7o.żo27

WARUNKl uBEzPlEczENlA

PRZEDMloT UBEzPlEczENlA

1 Grupowe ubezpieczenie NNW osób pracująrych i niepracujących - Tarńa OGNW1K

Liczba ubezpieczonych

Wariant Ubezpiecżenia

Zakres ubezpieczenia

Klasa ryzyka

świadczenia dodatkowe

5 000,00 Zł

wariant ograniczony do wypadkó- ;T;:"j
zakres podstawowy

1 klasa

ZAKRES SWIADCZEN

1,iTrwały uszczerbek na zdrowiu

2. i Zgon spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem

",.]..

Wysokość świadczenia

50,00 zł za 1% uszczerbku

, 5 000,00 zł !

POSTANOWIENlA DODATKOWE

Zakresem ochorny objęci są uczestnicy impreż organiżowanYch przez LoK: organiżatorży, sędziowie, uczestnicy, tren8rzy, instrUktorzy, czionkowie LoK

lNFORMACJE DOTYCZĄCE UBEZP|ECZENlA

]". W razie zmiany okolicznoŚci, o które Ubezpieczyciel pytał w formularzu oferty albo w innych pismach przed zawalciem umowy ubezpieczenia, Ubezpieczający
obowiązany.iest zawiadomiĆ o tych zmianach Ubezpieczyciela niezwłocznie po otrżymaniu o nich wiadomości, W razie zawarc,ia umowy ubezpieczenia na cudzy
rachunek obowiązek pcniższy ciąży również na Ubezpiecżonym, o iie wiedział o zawarciu umowy na jego rachunek.
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2. UN|QA TU S_A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki okoliczności, októre UN|QA TU S.A. pytała we wniosku o ubezpieczenia, azwiny umyślnej
ULlezpieczonego nie zostałY one podane do jej wiadomości. W razie Wątpliwości poczytuje się, że wypadek zaszedł w wyniku okoliczności, o których mowa
W zdaniU poprzednim.

ośWlADczENlA sKŁADANE PRzEz UBEzPlEczAjĄcEGo
1. Po Przeprowadzeniu analizy moich potrzeb i wymagań w zakresie ubezpjeczenia, wyrażam zgodę na zawarcie umowy ubezpiecżenia na podstawie ogólnych

WarunkÓW ubezpiec?enia następstw nieszczęŚłiwych wypadków (dalej oWU), zatwierdzonych Uchwałą Zarządu UNlQA TU S.A_ z ].3 sierpnia 2018 roku. oWU
Wraz Z informacją Wymaganą przepisem art. 17 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, dokumentem Zawie.ającym informacje o produkcie
oraz informacją dotyczącą procedury składania i rozpatrywania reklamacji żostaty mi doręczone przed zawarciem umowy ubezpiecżenia: za moją zgodą na
innym trwałym nośniku (w formie elektronicznej}.

2. OŚwiadczam, że otrzymałam/em izapoznalam/em się zzasadami przetwarżania danych osobowych, wskazanymi wzałączonym dokumencie,,lnformacie
dotyczące przetwarzania danych osobowych W UNlQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akryjna". Przedmiotowe informacje są róWnież publicżnie dostępne
na stfonie internetowej ToWarzyśWa pod adresem: ww.uniqa,pl/o nas/dane-osobowe,

3. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia na cUdzy rachUnek jakO Ubeżpiecżający oświadczam, że finansu,ję W całości koszt składki Ubezpieczeniowej
iprzekaŻę Ubezpieczonemu dokumenty wskazane Wustępie pierwszYm nłniejszej polisy (dot. oświadczeń Ubezpieczającego), Wtym informację WymaBaną
przepisem art, 17 ustawy o działalnoŚci ubezpieczeniowej i reasekuracy.jnej z dnia 71 września 7a75 r. z późn. zm.

4. W ubezpieczeniu grupowym, jako Ubezpiecżająry zobowiązuje się do przekazania osobom przystępującym do Umowy Ubezpleczenia dokumentv wskazane
WUstępie pierwszym niniejszej polisy (dot. oświadczeń Ubezpieczającego}, Wtym informacje Wymaganą przepisem art.17 ustawy odziałalności
ubezPieczeniowej i reasekuracyjnej przed wyraźeniem przez nie zgody na udzielenie ochrony ubezpieczeniowej wformie pisemnej lub za ich zgodą na innym
trwatym nośniku {w formie elektronicżnej).

5. WYraŻam zgodę, aby UNlQA TU S.A. uzyskała od podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rouumieniu przepisów odziałalności lecżniczej, które
udzielały mi Świadczeń zdrowotnych oraz wszelkich podmiotów dysponujących informacjami o moim stanie zdrowia na podstawie odrębnych przepisów prawa,
ookolicznoŚciach związanych zoceną ryzyka ubezpieczeniowegó iweryfikacją podanych przeze mnie danych ostan;e zdrowia, ustaleniem prawa do
Świadczenia Z zawartej umowy ubezpieczen'a i wYsokością tego świadcżenia, W tym o przyczYnie Z8onu Ubeżpiecżonego, na zasadzie przepisu ań. 38 ustawy
o działalnoŚci ubezpieczeniowej i reasekuraryjnej oraz aby UN|QA TU S,A, uzyskała od Narodowego Funduszu Zdrowia dane o nazwach i adresach
Świadczeniodawców, którzy udzielili mi świadczeń opieki zdrowotnej w zwiąrku zwypadkiem lub zdarzeniem ubeżpiecżeniowym będącym podstawą ustalenia
odPowiedzialnoŚci Ubezpieczyciela oraz wysokości świadczenia na zasadzie przepisu art.38 ustawy odziałalności ubezpieczeniowej ireasekuracyjnej {nie
dotycży Ubezpieczającego jeżeli jest inną osobą niż Ubezpieczony).

6. Nie wyraŻam zgody na przetwarzani€ moich danych osobowych przez UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oraz UNiQA Towarzystwo Ubezpieczeń na życie
S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Gdańska 132 w celach marketingowy.h oraz w celu przedstawienia odpowiedniej oferty.

7, WYraŻam zgodę na składanie przez UN|QA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oświadczeń i przekazYwanie informacji związanych z uawalciem i wykonywaniem
umów ubezpieczenia, które łączą mnie ze Spółką, pny użyciu telefonu lub innego telekomunikacyjnego urządzenia końcowego i automatycżnego systemu
W\.'\^rołującego, jak równieŻ na podany adres pocżty eleKronicznej. Zgoda moźe być cofnięta w każdym czasie, bez podawani a przYcżYnY.

Lublin, 25.11.2B20

PiecżęC i podpis Ubezpieczającego
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Pieaęć i podpis puedstawicieta UNiQA TU s.A.Mieiscowość, data

WYSTAWIAJĄCY PollsĘ

03_00-0ą BlURo LUBLIN

Jednostka nadnędna

0303/00/9W, ANNA PRZYBYŁA

Agent

0303/10/93, AoN
Broker

lNFoRMACJE DoDATKOWE DLA KLlENTA

CONTACT CENTER UNIQA tel. +48 42 66 66 50ą 801 597 597

JeŻeli potrżebujesz pomocy skorzystaj z naszej infolinii od poniedziałku do piątku {8:00 - 19:00) oraz W soboty (08:00 _ 16:00}.

zMlANA DANYCH osoBoWYcH NA PoLlslE
. ZADZWOŃ na naszą infolinię CONTACT CENTFR UNiQA,
. WYŚLIJ MAlLA na adres: centrala@uniqa.pl: (pamięta.i o załączeniU skanu dokumentu potwierdzającego żmianę),
W niektórych przypadkach, żgodnie z obowiążującymi przepisami prawa lub żapisami oWU żmiana będzie mogła zostać dokonana jedynie na podstawie pisemnego
wniosku,

UNlQA TU SA, 90-520 ŁÓdŹ, ul Gdańska !32,tel 42 66 66 500, 8O1 \97 597, centrala@uniqa.pl, www.uniqa.p|
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iCóćiriuu śxiłńŃił l nriziłi-nńłiNił niriiiililol órłiiiń;ów :ó§óB ńrcziyci-
Reklamaqa żwiąZała ze śwjadczonymi pEez UNIQA usługami może być złoźona:

r w formie elektronicznej - za pośrednictwem formulaza udostępnione8o na stronie www.uniqa.pl,
lub za pomoę poczty elektro_nicżn€j na adre§ reklamaqie.@uniq*_pl,

. tfi forrrrie piśemnaj - osobiśeią w jednostce UNf QA gb§łu8ującej Klientów, albo przs§yłką.po€ztową

. Ustnie - telefonicżnie W coNTAcT CENT§R lub osobiście, w jedno§tce uNlQA obsłu. gującej Klientó.!,

W ciągu 30 dnł od dnia otrzymania re*lamacji udzietimy odpowiedzi lub wydamy decyzję. W§zcz€8ólnie skomplikowanych przypadkach, powiad6mimY cię
o ewentualfiYń przyczynach opóźnienia, okolicznościach podlegających dalsżemu wyjaśnianiu oraż,o pżeiwidywanym terminie udzielenla odpowiedżi, nie dłuż§Zyin
jednak niż 60 dni od daty wpływu aektarnacji_

odpowiedŹ na reklarnaeję będzie udzielona W postaci papierow€j lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, albo, oile taki wniosek ztożoną pocatą
etektroniczną.
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