
Co zostaje ubezpieczone? Przed czym chroni nasze 
ubezpieczenie?

WNIOSEK O UBEZPIECZENIE MIESZKANIA ZE SK£ADK¥ P£ATN¥ MIESIÊCZNIE – „PRZY OP£ATACH ZA MIESZKANIE”
 

Zdarzenia losowe, m.in.: po¿ar, powódź, wybuch, 
uderzenie pioruna, katastrofa budowlana

Zalanie, m.in. na skutek: awarii sprzêtu AGD oraz
instalacji i urz¹dzeñ znajduj¹cych siê w budynku, 
cofniêcia siê wody lub ścieków, opadów atmosferycznych, 
przez osoby trzecie

 

Pokrycie kosztów wymiany: zamków po rabunku kluczy,
zabezpieczeñ i dokumentów po kradzie¿y z w³amaniem

Kradzie¿ z w³amaniem, rabunek w mieszkaniu i poza nim, 
np. na ulicy

 Przepiêcia – gwa³towna zmiana parametrów pr¹du w sieci
(np. uderzenie pioruna w liniê energetyczn¹ spowoduje 
wzrost napiêcia w sieci elektrycznej, uszkadzaj¹c instalacjê 
elektryczn¹ oraz Twój komputer, telewizor, telefon, lodówkê itd.)

 
 

St³uczenie, pêkniêcie, rozbicie szyb oraz szklanych czêści 
elementów wyposa¿enia mieszkania (np. oszklenie mebli, kabina 
prysznicowa, ceramiczna kuchenna p³yta grzewcza, lustra, szyby 
okienne i drzwiowe)

Elementy sta³e – elementy wyposa¿enia mieszkania 
zamontowane lub wbudowane na sta³e m.in.: meble, 
drzwi, okna, urz¹dzenia sanitarne, pow³oki malarskie, 
pod³ogi, wyk³adziny ścian i sufitów

Ruchomości domowe – mienie znajduj¹ce siê 
w ubezpieczanym mieszkaniu, m.in.: rzeczy osobiste, 
meble, sprzêt RTV i AGD, bi¿uteria, gotówka, 
dokumenty, sprzêt sportowy, zwierzêta domowe

 

 

NOWOŚÆ

Odpowiedzialnośæ cywilna w ¿yciu prywatnym,     
tj. odpowiedzialnośæ za szkody wyrz¹dzone przez
Ciebie i Twoich bliskich osobom trzecim podczas 
wykonywania czynności ¿ycia codziennego, np. gdy:

• Jad¹c na rowerze, potr¹cisz i zranisz przechodnia lub 
zniszczysz jego w³asnośæ
Twoja pralka zepsuje siê i wyciekaj¹ca z niej woda zaleje
mieszkanie s¹siada
Twoje dziecko wybije pi³k¹ szybê w mieszkaniu s¹siada
albo pies zabrudzi p³aszcz osoby jad¹cej z Tob¹ wind¹
Doniczka spadaj¹c z Twojego balkonu, zniszczy stoj¹cy
pod blokiem samochód

 

• 

 

• 

• 

WARIANT BEZPIECZNY  

czyli pomoc w przypadku wyst¹pienia 
zdarzeñ losowych, m.in.: wezwanie i 
op³acenie specjalisty (np. hydraulika, 
ślusarza, szklarza, elektryka), organizacja 
wizyty lekarskiej, pomoc weterynaryjna 
dla pupila.

Us³ugi Assistance*

Wystarczy jeden telefon, my 
zorganizujemy bezp³atnie pomoc dla 

Ciebie! 24-godzinna infolinia!

NOWOŚÆ

Wandalizm, w tym  umieszczone na oknach graffiti
i drzwiach wejściowych

* dostêpne dla klientów z minimaln¹ sum¹ 
ubezpieczenia w wysokości 10 000 z³.

Suma gwarancyjna OC jest wy¿sza od wybranej sumy
ubezpieczenia wariantu Bezpiecznego a¿ o 10 razy!
Mo¿e wynieśæ a¿ 500 000 z³.

Informacja dla Ubezpieczaj¹cego:
1. Ochrona ubezpieczeniowa wobec Ubezpieczonego rozpoczyna siê od pierwszego dnia miesi¹ca kalendarzowego nastêpuj¹cego po op³aceniu pierwszej raty sk³adki                      
z ubezpieczenia i trwa do koñca okresu, za jaki op³acono sk³adkê.
2. Przez zap³atê raty sk³adki rozumie siê op³acenie pe³nej kwoty raty sk³adki.
3. W przypadku szkody, po wyp³acie odszkodowania, suma ubezpieczenia lub suma gwarancyjna odnawia siê w kolejnym miesi¹cu ochrony.

1. Upowa¿niam administratora budynku do naliczania, pobierania i przekazywania 
do UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. nale¿nych rat sk³adek za ubezpieczenie.
2. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek Ubezpieczaj¹cy 
oświadcza, ¿e finansuje w ca³ości koszt sk³adki ubezpieczeniowej i ¿e w terminie 5 dni 
od zawarcia niniejszej umowy przeka¿e ubezpieczonemu OWU wskazane w polisie,   
w tym informacjê wymagan¹ przepisem art. 17 ustawy o dzia³alności 
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.
3. Ogólne warunki ubezpieczenia mienia ze sk³adk¹ p³atn¹ miesiêcznie oraz 
szczególne warunki ubezpieczenia "Assistance Plus" zatwierdzone Uchwa³¹ Zarz¹du 
UNIQA TU S.A. z dnia 28.12.2015 r. wraz z aneksem zatwierdzonym Uchwa³¹ Zarz¹du 
UNIQA TU S.A. z dnia 4.01.2017 r., otrzyma³am/em przed zawarciem umowy 
ubezpieczenia.
4. Potwierdzam, ¿e zosta³em/zosta³am poinformowany/poinformowana o tym,        
¿e Administratorem moich danych osobowych jest UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ  
S.A. z siedzib¹ w £odzi (90-520) przy ul. Gdañskiej 132, o prawie dostêpu do tych 
danych i ich poprawiania, a tak¿e o tym, ¿e dane osobowe bêd¹ wykorzystywane 
przez Administratora w celu obs³ugi i wykonywania umowy ubezpieczenia.
5. Wyra¿am zgodê/nie wyra¿am zgody na przekazanie moich danych osobowych,     
w zakresie niezbêdnym do celów realizacji niniejszej umowy oraz wype³niania 
obowi¹zków reasekuratora przez Mondial Assistance Sp. z o.o. z siedzib¹ przy            
ul. Domaniewskiej 50B, 02-672 Warszawa.

Oświadczenie
6. Wyra¿am zgodê /nie wyra¿am zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w 
celu marketingu produktów i us³ug przez UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ na ¯ycie 
S.A. oraz na przetwarzanie moich danych w tym samym celu przez Administratora, 
równie¿ po rozwi¹zaniu umowy ubezpieczenia.
7. Wyra¿am zgodê/nie wyra¿am zgody na sk³adanie przez UNIQA Towarzystwo 
Ubezpieczeñ S.A. oświadczeñ i przekazywanie informacji zwi¹zanych z zawarciem            
i wykonywaniem umów ubezpieczenia, które ³¹cz¹ mnie ze Spó³k¹ przy u¿yciu telefonu 
lub innego telekomunikacyjnego urz¹dzenia koñcowego i automatycznego systemu 
wywo³uj¹cego (równie¿ w celu marketingu bezpośredniego), jak równie¿ na 
przesy³anie mi informacji handlowych za pomoc¹ środków komunikacji elektronicznej, 
w szczególności na podany adres poczty elektronicznej (równie¿ w celu marketingu 
bezpośredniego). Wnoszê ponadto o dostarczanie odpowiedzi na z³o¿one przeze mnie 
reklamacje – poczt¹ elektroniczn¹.
8. Wnioskujê/nie wnioskujê o przyjêcie do programu lojalnościowego UNIQA Bonus 
Club. Akceptujê regulamin programu dostêpny na stronie www.uniqabonusclub.pl.

3. Z£Ó¯ PODPIS

Data, podpis Wnioskuj¹cego



 WNIOSEK O UBEZPIECZENIE MIESZKANIA ZE SK£ADK¥ P£ATN¥ MIESIÊCZNIE – „PRZY OP£ATACH ZA MIESZKANIE” 

Lokal mieszkalny posiada status (w³aściwe zaznaczyæ X):

spó³dzielczego w³asnościowego prawa do lokalu mieszkalnego

odrêbnej w³asności inny

Czy lokal mieszkalny ubezpieczony jest obecnie w innym towarzystwie ubezpieczeñ?

tak

Nazwa towarzystwa ubezpieczeñ

nie

2. WYBIERZ SUMÊ I SK£ADKÊ UBEZPIECZENIA

Deklarujê chêæ przyst¹pienia do ubezpieczenia wg wybranego wariantu, 
z sum¹ ubezpieczenia oraz sk³adk¹ p³atn¹ miesiêcznie w wysokości:

Administrator budynku (nazwa, siedziba)

1.   UZUPE£NIJ DANE

Imiê i nazwisko Ubezpieczaj¹cego /Ubezpieczonego

PESEL/data ur. (obcokrajowiec) 

Ja, ni¿ej podpisany sk³adam wniosek o ubezpieczenie mieszkania 
zlokalizowanego:
Ulica, numer budynku, numer lokalu

Adres do korespondencji (jeśli jest inny ni¿ adres miejsca ubezpieczenia)

Ubezpieczenie od DD-MM-RR

Telefon komórkowy Adres email  Miejscowośæ

-
Kod pocztowy

Telefon stacjonarny 
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Maj¹c na uwadze ostanie „zdarzenia” np. zalania z dachu, z kominów wentylacyjnych, czy awarie wewnêtrznej instalacji 
wodnej lub centralnego ogrzewania, których skutkiem by³y utrata lub uszkodzenie maj¹tku niektórych naszych 
lokatorów, ponownie zwracam siê do Pañstwa o zapoznanie siê z ofert¹ dobrowolnego ubezpieczenia ze sk³adk¹ p³atn¹ 
miesiêcznie – „przy op³atach za mieszkanie”.

Ubezpieczeniem zostanie objête Pañstwa mienie znajduj¹ce siê zarówno w mieszkaniu, jak i piwnicy oraz gara¿u.

Zakres ubezpieczenia obejmuje m.in.:
zdarzenia losowe (po¿ar, deszcz nawalny, śnieg, upadek statku powietrznego, uderzenie pioruna, powódź, huragan, 
sadza, wybuch, grad, katastrofê budowlan¹, itp.),
przepiêcia, przetê¿enia,
st³uczenia i pêkniêcia szyb stolarki okiennej i drzwiowej oraz czêści ruchomości domowych i sta³ych elementów,
wszelkie zalania, jakie powstan¹ w mieszkaniu i pomieszczeniach gospodarczych,
kradzie¿ z w³amaniem, rabunek i wandalizm,
koszty wymiany lub naprawy zabezpieczeñ po kradzie¿y z w³amaniem lub rabunku. 

W ramach jednej sk³adki ubezpieczenie obejmuje równie¿ odpowiedzialnośæ cywilna mieszkañców za szkody rzeczowe 
i osobowe wyrz¹dzone osobom trzecim, m.in. innym mieszkañcom (np. za zalanie mieszkania lub pogryzienie przez psa).

W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej górna granica odpowiedzialności UNIQA TU S.A. zaczyna siê 
od 70 000,00 z³ przy sk³adce 7,00 z³ miesiêcznie.

Nowości¹ w ofercie s¹ us³ugi Assistance (szczegó³y na odwrocie), dostêpne dla klientów z minimaln¹ sum¹ ubezpieczenia 
w wysokości 10 000 z³.

Uzupe³niony wniosek nale¿y z³o¿yæ w Administracji Osiedla.

Wszelkich informacji o ubezpieczeniu udziel¹ Pañstwu pracownicy UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A., 
dostêpni pod numerami telefonów 71 339 32 27 lub 694 44 32 46.

7 000 70 000 1 050

Suma ubezpieczenia 
mieszkania (z³)

Suma gwarancyjna 
w odpowiedzialności 
cywilnej (z³)

Suma ubezpieczenia 
w pomieszczeniach 
przynale¿nych 
w tym piwnice (z³)

Sk³adka 
miesiêczna (z³)

7,00
10 000 100 000 1 500 10,00
15 000 150 000 2 250 15,00
20 000 200 000 3 000 20,00
30 000 300 000 4 500 30,00

40 000 400 000 6 000 40,00

SM Nadodrze w G³ogowie




