
 

 

 
Deklaracja przyst pienia do umowy ubezpieczenia na ycie i od nast pstw nieszcz liwych wypadków 
 
UBEZPIECZAJ CY: Stowarzyszenie Ubezpieczonych, ul. Borowska 246b/2, 50-558 Wrocław, tel. +48 71 785 46 57 
 

DANE UBEZPIECZONEGO 
 

Imię i nazwiskoŚ  Miejsce urodzenia:  Data urodzenia: 

     

 
PłećŚ 

    
    K            M   

PESEL:      ____________________ 
  

Adres do korespondencji (ulica, miejscowo ć, kod)Ś 
 

Telefon:  Tel. kom.:  E-mail: 
     

Dodatkowe informacje:  
 

1. Wykonywany zawódŚ _____________________________ 
 

2. Czy posiada Pani/ Pan inne ubezpieczenie na ycie w SIżNAL IDUNA? Tak □ Nie □ 
 
 

ZżŁOSZENIE PARTNERA (nie dotyczy mał onka) 
Imię i nazwisko partneraŚ  

PESEL:  Data urodzenia:  PłećŚ  

DANE UPOSA ONYCH: 
Imię i nazwisko Data urodzenia Miejsce urodzenia Stopień pokrewieństwa Udział w wiadczeniu (%) 
1.     
2.     
3.     

 

DO WYBORU JEDEN Z PI CIU WARIANTÓW UBEZPIECZENIA: 1 2 3 4 5 

WIADCZENIA PODSTAWOWE UBEZPIECZONEżO Wysoko ć wiadczeń w PLN 

mierć Ubezpieczonego (karencja 6 m-cy) 20 000 20 000 25 000 50 000 80 000 

mierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczę liwego wypadku  
(obejmuje wiadczenie z tytułu mierci Ubezpieczonego) 45 000 40 000 50 000 110 000 180 000 

mierć Ubezpieczonego w wyniku zawału mię nia sercowego lub udaru mózgu 
(obejmuje wiadczenie z tytułu mierci Ubezpieczonego) (karencja 6 m-cy) 

 30 000 35 000 80 000 160 000 

mierć Ubezpieczonego w wyniku wypadku w ruchu lądowym, wodnym lub  
powietrznym (obejmuje wiadczenie z tytułu mierci ubezpieczonego oraz mierci z 
tytułu mierci w wyniku nieszczę liwego wypadku)  

65 000 60 000 75 000 160 000 260 000 

Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku NW  (za ka dy 1%) 400 320  405  450  

WIADCZENIA WSPÓŁUBEZPIECZONYCH  

mierć rodziców Ubezpieczonego (karencja 6 m-cy)  1 000  1 350    

mierć te ciów Ubezpieczonego (karencja 6 m-cy)  1 000  1 350   

mierć mał onka/partnera Ubezpieczonego (karencja 6 m-cy)  6 000  7 500   

mierć mał onka/partnera Ubezpieczonego w wyniku NW  15 000 20 250    

Osierocenie dziecka na skutek mierci Ubezpieczonego (karencja 6 m-cy)  4 000 5 400   

mierć dziecka Ubezpieczonego (karencja 6 m-cy)  3 500 4 725   

Urodzenie dziecka (karencja 10 m-cy)  1 000 1 350   

Urodzenie martwego dziecka (karencja 10 m-cy)  2 500 3 375   

Powa ne zachorowanie dziecka (karencja 3 m-ce)  3 000 4 050   

WIADCZENIA ZDROWOTNE UBEZPIECZONEżO  

Powa ne zachorowanie Ubezpieczonego (karencja 3 m-ce)  3 000 4 050 10 000  

Leczenie szpitalne Ubezpieczonego 
a) w wyniku choroby (oraz po 14 dniu pobytu w szpitalu w wyniku nieszczę liwego 
wypadku) (karencja 3 m-ce) 
b) w wyniku nieszczę liwego wypadku (w ciągu pierwszych 14 dni) 

 
a) 35  
b) 70  

 
a) 40  
b) 80  

 
    a)  50  

b) 100  

 
a)   55 
b) 110 

 

Pobyt na OIOM (karencja 3 m-ce, je eli pobyt nie jest spowodowany wypadkiem)    110  

Operacja chirurgiczna (za ka dą operację, zgodnie z OWU) 350 350 450 450  

Leczenie sanatoryjne 200 200 250 250  

Niezdolno ć do pracy Ubezpieczonego w wyniku Nieszczę liwego Wypadku 5 000 5 000 6 000 6 000  

Składka miesięczna (w PLN) 26,80 37,76 47,50 55,00 60,00 
Wybieram wariant wiadczenia (zaznaczyć „x”)Ś      

 
WARUNKI UBEZPIECZENIA 

 

- wnioskowana data rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowejŚ  01 -  -  

- częstotliwo ć opłacania składkiŚ miesi czna - udział ubezpieczonego w składceŚ 100% 

 



WNIOSEK O SKRÓCENIE KARENCJI w przypadku z rezygnacji z dotychczasowego grupowego ubezpieczenia na ycie 
Skrócenie karencji o okres dotychczasowego ubezpieczenia dotyczy zakresu ochrony i wysoko ci wiadczeń w ramach poprzedniego grupowego 
ubezpieczenia na ycie. Skrócenie okresu karencji nie obejmuje ryzyk, które nie występowały w dotychczasowym zakresie ochrony oraz dodatkowej 
wysoko ci wiadczeń za poszczególne ryzyka przekraczającej wiadczenie w dotychczasowej umowie. 
Zakład Ubezpieczeń  

Okres dotychczasowego ubezpieczenia od:  Data zakończenia ochrony ubezpieczeniowejŚ  

 

KWESTIONARIUSZ MEDYCZNY 

Pytanie Tak/ Nie 
Je eli tak, prosz  podać 
szczegółowe informacje 

1. Czy w chwili obecnej zamierza Pan/Pani poddać się leczeniu, konsultacji medycznej lub diagnostyce 
bąd  oczekuje Pan/Pani na leczenie szpitalne lub sanatoryjne z powodu istniejących dolegliwo ci? (je li 
tak to z jakiego powodu) 

Tak □ Nie □  

    

2.  Czy za ywał/a Pan/Pani przewlekle jakiekolwiek rodki medyczne przepisane przez lekarza?  
(je li tak, to od kiedy? prosz  podać nazw  leku, dawk  i przyczyn  za ywania) Tak □ Nie □  
    

3.  Czy ma Pan/Pani przyznaną rentę inwalidzką lub inną kategorię niezdolno ci do pracy lub w chwili 
obecnej stara się Pan/Pani o jej przyznanie? (je li tak, to z jakiego powodu?) Tak □ Nie □  
    

4.  Czy w ciągu ostatnich 5 lat miał/a Pan/Pani rozpoznane choroby lub jakiekolwiek problemy związane zŚ 
 

a) UKŁADEM KR ENIA: nadci nienie tętnicze, zawał serca, choroba wieńcowa, zmiany w źKż, bóle 
w klatce piersiowej, szmery w sercu, choroby naczyń krwiono nych 

Tak □ Nie □  

    

b) UKŁADEM ODDECHOWYM: przewlekłe zapalenie oskrzeli, nawracające zapalenie płuc, astma, 
rozedma, gru lica, chroniczny kaszel, duszno ci Tak □ Nie □  

    

c) UKŁADEM POKARMOWYM: przewlekły nie yt ołądka, owrzodzenie ołądka lub dwunastnicy, 
zapalenie jelita grubego, wątroby lub trzustki Tak □ Nie □  

    

d) UKŁADEM MOCZOWO – PŁCIOWYM: białko lub krew w moczu, karmienie nerkowe, zapalenie lub 
niewydolno ć nerek, choroby prostaty, zapalenie przydatków, guzy piersi, schorzenia szyjki macicy 

Tak □ Nie □  

    

e) UKŁADEM NERWOWYM LUB CHOROBAMI UMYSŁOWYMI: parali , niedowład, padaczka, 
zapalenie opon mózgowych, utrata przytomno ci, stwardnienie rozsiane, stany lękowe, psychozy, 
depresje, próby samobójcze 

Tak □ Nie □  

    

f) UKŁADEM KRWIOTWÓRCZYM: anemia, zmiany w morfologii, zaburzenia krzepliwo ci krwi, 
powiększone węzły chłonne 

Tak □ Nie □  

    

g) UKŁADEM ENDOKRYNNYM LUB ZABURZENIAMI METABOLICZNYMI: cukrzyca, dna, 
podwy szony poziom cholesterolu lub trójglicerydów, choroby tarczycy, zaburzenia hormonalne 

Tak □ Nie □  

    

h) UKŁADEM RUCHU LUB SKÓR : osteoporoza, reumatyzm, bóle i skrzywienie kręgosłupa, 
wypadanie dysku, zapalenie lub naderwanie cięgien, zapalenie lub zwyrodnienie stawów, choroby 
mię ni, łuszczyca, usunięcie znamion skóry 

Tak □ Nie □  

    

i) CHOROBAMI NOWOTWOROWYMI: rak lub innego rodzaju guz, białaczka Tak □ Nie □  
    

j) CHOROBAMI: AIDS, zaka enie wirusem HIV, ółtaczka, choroby wirusowe, paso ytnicze, 
weneryczne, gorączka reumatyczna 

Tak □ Nie □  

 

O WIADCZENIA UBEZPIECZONEżO 
 

O wiadczam, eŚ 
1. Wszystkie dane zawarte w tej deklaracji oraz w ankiecie medycznej są prawdziwe i zgodne z moją najlepszą wiedzą. Jestem wiadomy(a), e SIżNAL IDUNA ycie Polska TU S.A., 
w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowo ci, mo e odmówić wypłaty wiadczeń okre lonych w umowie ubezpieczenia zgodnie z przepisami prawa. 
 

2. Wyra am zgodę na występowanie w trybie przepisów art. 38 ust. 1-9 ustawy z dnia 11 wrze nia 2015 r. o działalno ci ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej przez SIżNAL IDUNA ycie 
Polska TU S.A. do podmiotów wykonujących działalno ć leczniczą w rozumieniu przepisów o działalno ci leczniczej, tudzie  do innych zakładów ubezpieczeń, z pytaniami i pro bami 
dotyczącymi okoliczno ci wymienionych w powołanych przepisach ustawy o działalno ci ubezpieczeniowej (w szczególno ci mojego stanu zdrowia i udzielonych mi usług zdrowotnych, 
z wyłączeniem wyników badań genetycznych), w celach związanych z oceną ryzyka ubezpieczeniowego i weryfikacją podanych przeze mnie danych oraz ustaleniem prawa do 
wiadczenia z zawartej umowy ubezpieczenia i wysoko cią tego wiadczenia. Ponadto zgadzam się na występowanie do Narodowego Żunduszu Zdrowia o informacje w zakresie 
wiadczeniodawców (nazwa i adres), którzy udzielili mi wiadczeń opieki zdrowotnej w związku z wypadkiem lub zdarzeniem losowym. 

 

3. Upowa niam personel medyczny, w tym ka dego lekarza, grupową praktykę lekarską, a tak e ka dą placówkę słu by zdrowia, które posiadają o mnie informacje do ujawnienia ich 
tre ci SIżNAL IDUNA ycie Polska TU S.A. oraz jego reasekuratorom, a w szczególno ci ka dej informacji o moim stanie zdrowia, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia oceny 
ryzyka ubezpieczeniowego lub ustalenia odpowiedzialno ci z tytułu umowy ubezpieczenia zawartej na podstawie niniejszego wniosku oraz wyra am zgodę na występowanie przez 
SIżNAL IDUNA ycie Polska TU S.A. o powy sze informacje w tym o kserokopię dokumentacji medycznej do ww. podmiotów. 
 

4. Wyra am zgodę na wykonywanie badań laboratoryjnych włącznie z pobraniem próbki krwi w kierunku przeciwciał anty-HIV. 
 

5. Zostałem(am) poinformowany(a), e w przypadku stwierdzenia podwy szonego ryzyka ubezpieczeniowego SIżNAL IDUNA ycie Polska TU S.A. mo e zaproponować inne warunki 
ubezpieczenia lub odmówić objęcia ochroną ubezpieczeniową. 
 

6. Doręczone mi zostały Ogólne Warunki Ubezpieczenia, a tak e inne warunki umowy obowiązujące w dniu zawarcia umowy. 
 

7. Otrzymałem(am) Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych. 
 

8. Wyra am zgodę na przetwarzanie danych dotyczących stanu zdrowia w celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego, a w przypadku zawarcia umowy, w celu jej wykonania. 
 

9. Zgadzam się na finansowanie składki ubezpieczeniowej za wybrane przeze mnie warianty ubezpieczenia w wysoko ci okre lonej w Umowie Ubezpieczenia. Nale ną składkę 
zobowiązuję się przekazywać jednorazowo, nie pó niej ni  do 20. dnia ka dego miesiąca poprzedzającego miesiąc ochrony, na wskazany indywidualny rachunek bankowy 
Ubezpieczającego.  
 

10. Integralną czę ć deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia stanowi deklaracja członkowska Stowarzyszenia Ubezpieczonych. 
 

Zgody marketingowe 
1. Wyra am zgodę na udostępnienie moich danych osobowych do SIGNAL IDUNA Polska TU S.A., ul. Przyokopowa 31, 01-208 Warszawa, w celach marketingowych. □tak   □nie 
2. Wyra am zgodę na otrzymywanie od SIżNAL IDUNA ycie Polska TU S.A., a tak e – w przypadku wyra enia zgody z pkt. powy ej – od SIGNAL IDUNA Polska TU S.A., z 

siedzibą ul. Przyokopowa 31, 01-208 Warszawa, informacji handlowo-marketingowych przesyłanych z u yciem urządzeń telekomunikacyjnych u tzw. automatycznych systemów 
wywołujących, wybierając, jako formę kontaktuŚ            

wiadomo ci SMS/MMS □tak  / □nie                                             wiadomo ci e-mail □tak / □nie                               telefoniczny  □tak / □nie 
     

Miejscowo ć  Data  Własnoręczny podpis Ubezpieczonego 

     
 

                                                                                                                         __________________________________                    _____________________________________________________

                     Data                                    Pieczątka i podpis Ubezpieczającego 
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�ii�����b�Y�Zb�f�e\̂\]���{���YZX���b���̂\]��ZY�����������{�e�c�����Z��ZY��
��\�af��b����v��b�Y�Zb�����̂\�̂$

;5ILqON5SJ��5O5PL5ILqOJI5~HMKGLROJ5~Q}JGRLQ}LNU55
:RHIJ5MLPJ5HKHVHRJW

[������ZY����������c�����Z��ZX̂���\�afs
����Z�Z�\�Z����̂b�YZY�Z�fX��̂�f���c��\��Y�Z�����̂X���b�YZY�Z��\�Ŷ��̂�̂bZ�
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�Z�c�X�\e�c���\��v�aŶ\]�bZYZ����b�XfY�bZ\����a�b���Y�\�Y���k�mXZ�a���X���
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�ii�YŶ\]�Z�X�Y����Z�������ZŶ\]�c�����Z��Z�e\̂\]��ZY�������Z�ŶX�
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