Wniosek o zawarcie/wznowienie*)
umowy ubezpieczenia Woja˝er
indywidualne

Ubezpieczenie: nowe

wznowione

– seria i nr poprzedniej polisy

– okres ubezpieczenia:

Umowa zawierana jest:
⇒ we w∏asnym imieniu

rodzinne

od

dzieƒ

miesiàc

do

rok

dzieƒ

miesiàc

rok

⇒ na cudzy rachunek

TAK

Czy osoba/y, na rachunek której/ych zawierana jest umowa ubezpieczenia przebywa/jà za granicà

TAK

Czy wÊród osób zg∏aszanych do ubezpieczenia sà obywatele innego kraju ni˝ RP?
Wnioskowany okres ubezpieczenia: od

dzieƒ

miesiàc

rok

Kraj
wyjazdu: ................................... STREFA GEOGRAFICZNA:

do

dzieƒ

miesiàc

NIE
NIE

...................................................
(kraj sta∏ego zamieszkania ubezpieczonych osób)

Liczba dni

rok

STREFA I

STREFA II

(obejmuje wszystkie paƒstwa Êwiata)

(obejmuje paƒstwa europejskie ∏àcznie
z krajami basenu Morza Âródziemnego)

UBEZPIECZAJÑCY:

Imi´ i nazwisko/nazwa ...................................................................................................................................................................................................
-

...............................................................................................................................................................................................................
(kod, poczta, miejscowoÊç, ulica, numer domu, numer lokalu, telefon/fax)

REGON

PESEL**)

-

NIP

-

-

Rodzaj, seria i nr dokumentu to˝samoÊci ..................................................................................................................................................................

UBEZPIECZONY/UBEZPIECZENI:

Data wyjazdu za granic´

1. UBEZPIECZENIE INDYWIDUALNE

dzieƒ

miesiàc

rok

UBEZPIECZONY
Imi´ i nazwisko ...............................................................................................................................................................................................................
Data urodzenia

dzieƒ

miesiàc

rok

Adres zamieszkania (wpisaç jeÊli jest inny ni˝ wy˝ej)

-

.......................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................
(kod, poczta, miejscowoÊç, ulica, numer domu, numer lokalu, telefon/fax)

PESEL

NIP

-

-

-

Rodzaj, seria i nr dokumentu to˝samoÊci ..........................................................................................................................................................................
Czy zg∏aszane do ubezpieczenia dziecko do lat 15 b´dzie podró˝owaç pod opiekà ubezpieczonej osoby doros∏ej?

2. UBEZPIECZENIE RODZINNE
Lp.

Imi´ i nazwisko

TAK

NIE

Data wyjazdu za granic´
dzieƒ

Adres zamieszkania
(z kodem pocztowym)

miesiàc

rok

Data urodzenia
PESEL

1.
2.
3.
4.
5.
Czy zg∏aszane do ubezpieczenia dzieci do lat 15 b´dà podró˝owaç pod opiekà ubezpieczonej osoby doros∏ej?

TAK

Powszechny Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spó∏ka Akcyjna, al. Jana Paw∏a II 24, 00-133 Warszawa zarejestrowana w Sàdzie Rejonowym dla m.st. Warszawy
XII Wydzia∏ Gospodarczy, KRS 0000009831, NIP 526-025-10-49, wysokoÊç kapita∏u zak∏adowego: 86 352 300,00 z∏, kapita∏ wp∏acony w ca∏oÊci

NIE

Cel wyjazdu:
uprawianie narciarstwa/
snowboardu rekreacyjnie

turystyka

praca umys∏owa/nauka

praca fizyczna

uprawianie sportu wyczynowo – uprawianie dyscyplin sportu w celu uzyskania, w drodze rywalizacji, maksymalnych wyników sportowych przez
osoby b´dàce cz∏onkami wszelkiego rodzaju klubów, zwiàzków i organizacji sportowych
– prosz´ podaç dyscyplin´/y sportu oraz imi´ i nazwisko osoby/osób uprawiajàcych wyczynowo poszczególne dyscypliny sportu
.....................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
uprawianie sportów wysokiego ryzyka, tj. amatorskie lub wyczynowe uprawianie sportów motorowych i motorowodnych, lotniczych, alpinizmu,
speleologii, wspinaczki skalnej, trekkingu, raftingu i wszystkich jego odmian, nurkowania przy u˝yciu specjalistycznego sprz´tu, ˝eglarstwa
morskiego, kite surfingu, jazdy na nartach lub snowboardzie poza oznakowanymi trasami zjazdowymi, skoków bungee oraz uczestniczenie
w wyprawach do miejsc charakteryzujàcych si´ ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi
– suma
ubezpieczenia

Zakres ubezpieczania obejmuje koszty leczenia i assistance Standard

euro

albo
koszty leczenia i assistance Lux

koszty leczenia i assistance Business

oraz dodatkowo:

euro

– ubezpieczenie NNW

suma ubezpieczenia

– baga˝ podró˝ny

suma ubezpieczenia

– OC w ˝yciu prywatnym

suma gwarancyjna

–

koszty odwo∏ania uczestnictwa w zagranicznej imprezie turystycznej
albo wczeÊniejszego z niej powrotu

–

nr umowy imprezy turystycznej

–

ryzyko dzia∏aƒ wojennych oraz aktów terroryzmu

–

koszty leczenia zwiàzane z zaostrzeniem albo powik∏aniami choroby przewlek∏ej

Osoba wskazana do kontaktu w kraju:
-

euro
1) na osobie ........................................... euro
2) rzeczowe – 10% sumy gwarancyjnej OC
okreÊlonej w pkt 1)
z∏

cena imprezy

data zawarcia umowy uczestnictwawa

TAK

dzieƒ

miesiàc

rok

NIE
TAK

NIE

...........................................................................................................................................................................
(imi´ i nazwisko)

...................................................................................................................................................................................................................
(kod, poczta, miejscowoÊç, ulica, numer domu, numer lokalu, telefon/fax)

Uprawnionym do otrzymania Êwiadczenia w razie Êmierci Ubezpieczonego/ej wskutek nieszcz´Êliwego wypadku jest***)
..................................................................................................................................................................................................................................................
(imi´, nazwisko/nazwa, data urodzenia PESEL/REGON/NIP*), adres)

..................................................................................................................................................................................................................................................
a w razie braku uprawnionego cz∏onek rodziny wed∏ug pierwszeƒstwa okreÊlonego w ogólnych warunkach ubezpieczenia.
Na podstawie art. 815 kodeksu cywilnego podanie informacji wymaganych do zawarcia umowy ubezpieczenia jest obowiàzkowe.
Wyrażam
zgodę na przetwarzanie przez PZU SA
danych
dotyczących
stanu
zdrowia
w celu
realizacji
umowy
ubezpieczenia***)
Wyra˝am zgod´
S.A.moich
moich
danych
dotyczàcych
stanu
zdrowia
w celu
realizacji
umowy
ubezpieczenia***)

......................................................................
(miejscowoÊç)

......................................................................
(data z∏o˝enia wniosku)

......................................................................
(podpis Ubezpieczajàcego)

Uwaga! W przypadku zawacia
granicà
odpowiedzialnoÊç
PZU
S.A.
liczàc od godziny
zawarciaumowy
umowyubezpieczenia
ubezpieczeniana
narzecz
rzeczosób
osóbprzebywajàcych
przebywającychzaza
granicą
odpowiedzialność
PZU
SArozpoczyna
rozpoczynasi´
siępo
poup∏ywie
upływie48
48 godzin licząc
zawarcia umowy i op∏acenia
opłacenia sk∏adki.
składki.
*) niepotrzebne skreÊliç,
**) dotyczy osoby fizycznej,
***) dotyczy Ubezpieczajàcego si´ we w∏asnym imieniu oraz jego niepe∏noletnich dzieci
w∏aÊciwe zakreÊliç,
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