
DEKLARACJA ZGODY UBEZPIECZENIA

Nr polisy Nr deklaracji

* zaznaczyć właściwe znakiem X

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, KRS 9831, NIP 526-025-10-49,
kapitał zakładowy: 86 352 300,00 zł wpłacony w całości, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, pzu.pl, infolinia: 801 102 102. PZU SA 7131/VI

Imię i nazwisko

Zakres ubezpieczenia:

1. PZU Grupowe – ubezpieczenie NNW

Świadczenia podstawowe

Świadczenia dodatkowe

Świadczenia dodatkowe specjalne

PESEL

Miejscowość Ulica

Numer domu Numer lokalu Kod pocztowy Poczta

Adres do korespondencji

pracownik

osoba bliska

dziecko/dzieci

Ubezpieczony:*

Oświadczam, że na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków ustalonych uchwałą Zarządu PZU SA nr UZ/423/2016 z dnia 24 października 2016 r., które otrzymałam/em i zapo-

znałam/em się z ich treścią, w szczególności w zakresie postanowień ograniczających i wyłączających odpowiedzialność z umowy ubezpieczenia, świadczeń z tytułu ubezpieczenia oraz wysokości sumy ubezpieczenia  

i składki. Na podstawie znanych mi ww. ogólnych warunków ubezpieczenia, które otrzymałem przed podpisaniem deklaracji zgody wyrażam zgodę na przystąpienie do ubezpieczenia PZU NNW – PZU GRUPOWE.

Rodzaj świadczenia Suma ubezpieczenia w zł

świadczenie z tytułu śmierci

świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu

zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych

zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych na terytorium RP

świadczenie za leczenie uciążliwe

usługi powypadkowe typu assistance na terytorium RP – zakres podstawowy Limit zgodny z OWU

Rodzaj świadczenia Suma ubezpieczenia w zł

świadczenie z tytułu całowitego trwałego inwalidztwa

zwrot kosztów leczenia

zwrot kosztów naprawy uszkodzonych lub zakupu zniszczonych przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych

zasiłek dzienny

dieta szpitalna

świadczenie w związku z rekonwalescencją ubezpieczonego po jego hospitalizacji

świadczenie pomocy finansowej

świadczenie ryczałtowe za operację

świadczenie ryczałtowe za operację plastyczną

świadczenie ryczałtowe w związku z pobytem na OIOM/OIT

świadczenie z tytułu śmierci w następstwie wypadku komunikacyjnego

świadczenie z tytułu śmierci w następstwie wypadku przy pracy

świadczenie ryczałtowe z tytułu niemożności wykorzystania wykupionego wyjazdu na zorganizowany wypoczynek albo udział w imprezie sportowej

Rodzaj świadczenia Suma ubezpieczenia w zł

świadczenie z tytułu wystąpienia choroby tropikalnej

świadczenie z tytułu śmierci w następstwie choroby tropikalnej

świadczenie z tytułu wystąpienia sepsy

świadczenie z tytułu śmierci w następstwie sepsy

zwrot kosztów leczenia powstałych wskutek ekspozycji zawodowej na materiał zakaźny

świadczenie z tytułu wystąpienia zakażenia wirusowego po ekspozycji zawodowej na materiał zakaźny

świadczenie z tytułu wystąpienia poważnego zachorowania

świadczenie z tytułu śmierci w następstwie nowotworu złośliwego

I. Dane dotyczące ubezpieczonego

1/2



Data i miejscowość Pieczęć zakładu pracy i podpis pośrednika ubezpieczeniowego Podpis ubezpieczonego / opiekuna prawnego w przypadku osoby 

niepełnoletniej

Rozszerzenie zakresu

Rodzaj świadczenia Tak lub Nie

Następstwa zawału serca lub krwotoku śródczaszkowego

Sporty wysokiego ryzyka

Ryzyko wojny i ataków terroryzmu

2. PZU Grupowe – ubezpieczenie szpitalne

Rodzaj świadczenia Suma ubezpieczenia w zł

Dzienne świadczenia szpitalne

Dzienne świadczenia pooperacyjne

Data i miejscowość Podpis obsługującego ubezpieczenie Podpis ubezpieczonego

Na wypadek mojej śmierci wyznaczam jako uposażoną/uposażonego

W przypadku nie wskazania uposażonego, świadczenie przysługuje osobom zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia.

Imię i nazwisko PESEL

Pani Pan

II. Uposażony

PZU SA 7131/V/VI 2/2

Miejscowość Data Pieczęć PZU SA i podpis

IV. Potwierdzenie PZU SA

  Wyrażam zgodę /  nie wyrażam zgody na udostępnienie moich danych osobowych, podanych  
w związku z zawarciem i wykonaniem umowy grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych  
wypadków, w celach merketingowych: PZU Życie SA z siedzibą 00-133 Warszawa, al. Jana Pawła II 24,  
TFI PZU SA z siedzibą 00-133 Warszawa, al. Jana Pawła II 24, PTE PZU SA z siedzibą 00-133 Warszawa,  
al. Jana Pawła II 24, PZU Pomoc SA z siedzibą 00-133 Warszawa, al. Jana Pawła II 24. Powyższe dane 

podaję dobrowolnie. Oświadczam, że zostałęm(łam) poinformowany(a) o prawie dostępu do treści moich 
danych oraz ich poprawiania.

Na podstawie art. 815 kodeksu cywilnego podanie informacji wymaganych do zawarcia ubezpieczenia jest 
obowiązkowe.

Miejscowość Data Podpis ubezpieczonego / opiekuna prawnego w przypadku osoby niepełnoletniej

III. Oświadczenia



   

 

Wypełnioną deklarację prosimy przesłać pocztą tradycyjną adres naszego biura: 
Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe Sp. z o.o. 

Al. Jerozolimskie 47/12  
00-697 Warszawa 

DEKLARACJA ZGODY UBEZPIECZENIA NNW DZIECI/WNUKÓW 
 

       

 
    
Dane dotyczące ubezpieczonego 
 

  

Nazwisko                    Imię 
 
 

   

PESEL                                  Numer telefonu komórkowego                                                   Adres e-mail 
 
 
 
 

Śmierć w wyniku nw w pracy/szkole 25 000 zł 60 000 zł 130 000 zł 150 000 zł 200 000 zł 

Śmierć w wyniku nw 
komunikacyjnego 

25 000 zł 60 000 zł 130 000 zł 150 000 zł 200 000 zł 

Śmierć w wyniku nw 25 000 zł 60 000 zł 80 000 zł 100 000 zł 150 000 zł 

Zwrot kosztów przeszkolenia 
zawodowego osób 
niepełnosprawnych 

3 750 zł 9 000 zł 10 000 zł 10 000 zł 10 000 zł 

Świadczenie za leczenie uciążliwe 250 zł 600 zł 800 zł 1 000 zł 1 000 zł 

Dieta szpitalna 50 zł 100 zł 150 zł 200 zł 300 zł 

Zwrot kosztów leczenia w tym 
rehabilitacji 

3 000 zł 7 000 zł 10 000 zł 10 000 zł 10 000 zł 

Naprawa lub zakup przedmiotów 
ortopedycznych 

Brak świadczenia Brak świadczenia 1 000 zł 2 000 zł 2 000 zł 

Świadczenie z tytułu trwałego 
uszczerbku 

100%- 25 000 zł 
1%- 250 zł 

100%- 60 000 zł 
1%- 600 zł 

100%- 80 000 zł 
1%- 800 zł 

100%- 100 000 zł 
1%- 1 000 zł 

100%- 150 000 zł 
1%- 1 500 zł 

Zwrot kosztów nabycia 
przedmiotów ortopedycznych 

3 750 zł 9 000 zł 10 000 zł 10 000 zł 10 000 zł 

Ryczałt za operację Brak świadczenia Brak świadczenia Brak świadczenia 3 000 zł 5 000 zł 

Poważne zachorowania Brak świadczenia Brak świadczenia Brak świadczenia 10 000 zł lub wynikający z 
oferty 

10 000 zł lub wynikający 
z oferty 

Usługi powypadkowe typu 
Assistance na terytorium RP 

Zgodnie z OWU Zgodnie z OWU Zgodnie z OWU Zgodnie z OWU Zgodnie z OWU 

□ Wariant A- 

4,90 zł 

□ Wariant B- 

9,90 zł 

□ Wariant C- 

14,90 zł 

□ Wariant D- 

19,90 zł 

□ Wariant E-  

24,90 zł 
Deklaruję wybór wariantu (należy postawić znak X w kratce przy wybranym wariancie) 

 
Oświadczenia 

Deklaruję chęć przystąpienia w poczet Członków Wspierających Stowarzyszenia Forum Grup Zawodowych z siedzibą w Warszawie. Oświadczam, iż zapoznałem/am się z treścią Statutu dostępnego na 
stronie internetowej Stowarzyszenia pod adresem www.sfgz.pl 
Akceptacja regulaminu 
Oświadczam, iż zapoznałem/am się z Regulaminem i akceptuję w całości jego postanowienia. Przyjmuję do wiadomości, iż regulamin ten stanowi integralną część zawieranych z Użytkownikiem umów o 
świadczenie usług drogą elektroniczną. 
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przystąpienia do umowy ubezpieczenia i przystąpienia do Stowarzyszenia, zgodnie z przepisami 
ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z poź. zm.). 
Zgoda na przesyłanie dokumentów w formie elektronicznej 
Oświadczam, iż wyrażam zgodę na prowadzenie ze Stowarzyszeniem FGZ korespondencji w formie elektronicznej, w tym na złożenie wniosku o przystąpienie do ubezpieczenia oraz deklaracji wstąpienia 
do Stowarzyszenia w charakterze członka wspierającego, oraz na otrzymywanie Certyfikatu i dokumentu potwierdzającego wstąpienie do Stowarzyszenia. 
Zgoda marketingowa1 
Wyrażam zgodę na przesyłanie na mój adres e-mail oraz adres korespondencyjny ofert handlowych przez Stowarzyszenie FGZ lub podmioty wspierające działalność Stowarzyszenia. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych przez Stowarzyszenie FGZ z siedzibą w Warszawie 00-697, Al. Jerozolimskie 47/12, jako administratora danych osobowych, w celu marketingowym oraz analitycznym, a także w celu przedstawienia mi  
oferty handlowej Stowarzyszenia lub podmiotów współpracujących ze Stowarzyszeniem 
 
1 W przypadku braku zgody prosimy o skreślenie danego oświadczenia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

Data i miejscowość                        Podpis Ubezpieczonego/ opiekuna prawnego w przypadku osoby niepełnoletniej 
 

http://www.sfgz.pl/
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