
Początek okresu ubezpieczenia Koniec okresu ubezpieczenia Ubezpieczenie Numer poprzedniej polisy Numer zgody

Nazwa

Adres

REGON Telefon E-mail

Łączna składka za ubezpieczenie wynosi: 

słownie: jeden tysiąc trzysta sześćdziesiąt jeden złotych, zero groszy.

Składkę lub jej raty należy opłacić przelewem.

Numer konta do przelewu: 

 ■

Co stanowi równowartość w złotych

słownie: sześćset trzydzieści osiem tysiecy pięćset sześćdziesiąt pięć złotych, zero groszy

Limit na zdarzenie

1.

2.

3.

4.

5.

INFORMACJE DOTYCZĄCE UBEZPIECZENIA

W razie zmiany okoliczności, o które Ubezpieczyciel pytał w formularzu wniosku albo w innych pismach przed zawarciem umowy ubezpieczenia, Ubezpieczający

obowiązany jest zawiadomić o tych zmianach Ubezpieczyciela niezwłocznie po otrzymaniu o nich wiadomości. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy

rachunek obowiązek poniższy ciąży również na Ubezpieczonym, o ile wiedział o zawarciu umowy na jego rachunek.

OŚWIADCZENIA SKŁADANE PRZEZ UBEZPIECZAJĄCEGO

Po przeprowadzeniu analizy moich potrzeb i wymagań w zakresie ubezpieczenia, wyrażam zgodę na zawarcie umowy ubezpieczenia na podstawie wniosku

z dnia 19.12.2020 r. oraz w oparciu o rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26.04.2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności

cywilnej zarządcy nieruchomości. Dokument zawierający informacje o produkcie został mi doręczony przed zawarciem umowy ubezpieczenia w postaci

papierowej.

Sądem właściwym, w przypadku sporu między stronami umowy ubezpieczenia jest sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego,

Ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia. 

Oświadczam, że otrzymałam/em i zapoznałam/em się z zasadami przetwarzania danych osobowych, wskazanymi w załączonym dokumencie „Informacje

dotyczące przetwarzania danych osobowych w UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna”. Przedmiotowe informacje są również publicznie dostępne

na stronie internetowej Towarzystwa pod adresem: www.uniqa.pl/o-nas/dane-osobowe.

Wyrażam zgodę nieograniczoną w czasie na przetwarzanie 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 marketingowych w tym profilowania w celu określenia preferencji lub potrzeb

w zakresie produktów ubezpieczeniowych i innych produktów finansowych oraz w celu przedstawienia odpowiedniej oferty, w formie:

UNIQA TU S.A.: rozmowy telefonicznej, SMS/MMS, E-MAIL, papierowej po rozwiązaniu umowy ubezpieczenia, 

Posiadam prawo do wycofania wyrażonej zgody w każdym czasie, bez podawania przyczyny, bez wpływu na poprawność przetwarzania danych przed jej

cofnięciem.

W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek jako Ubezpieczający oświadczam, że finansuję w całości koszt składki ubezpieczeniowej.

638 565,00 zł

l.

1 361,00 zł

08.01.2021

638 565,00 zł

WARUNKI UBEZPIECZENIA

1 361 zł

Suma ubezpieczenia Składka

Obowiązkowe Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Zarządcy Nieruchomości 150 000,00 €

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA

PŁATNOŚĆ SKŁADKI W JAKIEJ WYSOKOŚCI I KIEDY OPŁACAĆ RATY SKŁADKI

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

90-520 Łódź, ul. Gdańska 132
 

tel. 42 66 66 500 lub 801 597 597

centrala@uniqa.pl, www.uniqa.pl
 

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58

Kapitał zakładowy i wpłacony: 220 308 282 PLN

Polisa nr 998A939561

Polisa

EMM/MSZ/016486/20/WILSA998A887994wznowione31.12.202101.01.2021

Obowiązkowe ubezpieczenie

odpowiedzialności cywilnej

zarządców nieruchomości

UNIQA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA POTWIERDZA ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA

1 361 zł,

35 1030 1944 7503 9980 0093 9561

001221418 322470564 smbatory@smbatory.com.pl

UBEZPIECZAJĄCY/UBEZPIECZONY

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BATORY"

UL. KS. BPA JÓZEFA GAWLINY 33, 41-506 CHORZÓW

UNIQA TU SA, 90-520 Łódź, ul Gdańska 132, tel 42 66 66 500, 801 597 597, centrala@uniqa.pl, www.uniqa.pl

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58, Kapitał zakładowy i wpłacony 220 308 282 PLN 1/2 6785



6.

Miejscowość, data Pieczęć i podpis Ubezpieczającego Pieczęć i podpis przedstawiciela UNIQA TU S.A.

Jednostka nadrzędna

Agent

Szkody z ubezpieczenia prosimy zgłaszać za pośrednictwem:

a.

b.

c.

2.

3.

4.

5.

6.

1) agentowi ubezpieczeniowemu,

2) agentowi oferującemu ubezpieczenia uzupełniające,

3) brokerowi.

Nie wyrażam zgody na składanie przez UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oświadczeń i przekazywanie informacji związanych z zawarciem i wykonywaniem

umów ubezpieczenia, które łączą mnie ze Spółką, przy użyciu telefonu lub innego telekomunikacyjnego urządzenia końcowego i automatycznego systemu

wywołującego, jak również na podany adres poczty elektronicznej. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie, bez podawania przyczyny.

06, Biuro Katowice

06/00/0B, Adam Wilsz

INFORMACJE DODATKOWE DLA KLIENTA

Katowice, 19.12.2020

WYSTAWIAJĄCY POLISĘ

Klientowi- osobie fizycznej, po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego przysługuje prawo do złożenia do podmiotu uprawnionego do pozasądowego

rozwiązywania sporów wniosku o wszczęcie postępowania w związku ze świadczonymi przez UNIQA TU S.A. usługami.

elektronicznej - za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie www.uniqa.pl lub za pomocą poczty elektronicznej na adres

reklamacje@uniqa.pl;

Jeżeli potrzebujesz pomocy skorzystaj z naszej infolinii od poniedziałku do piątku (8:00 - 19:00) oraz w soboty (08:00 - 16:00).

CONTACT CENTER UNIQA tel. +48 42 66 66 500, 801 597 597

Podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozwiązywania sporów w związku ze świadczonymi przez UNIQA TU S.A. usługami jest Rzecznik Finansowy

(szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej Rzecznika Finansowego https://rf.gov.pl/ ).

Klientowi przysługuje prawo do zgłaszania reklamacji, w zakresie niezwiązanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową:

wykonującym czynności agencyjne na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu ubezpieczeń (zgodnie z załącznikiem do

ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej),

pisemnej – osobiście, w jednostce UNIQA TU S.A. obsługującej klientów, albo przesyłką pocztową na następujący adres:

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Departament Centrum Klienta - Zespół Obsługi Reklamacji

ul. Gdańska 132

90-520 Łódź

ustnej – telefonicznie CONTACT CENTER UNIQA pod numerem telefonu 801 597 597 (dla telefonów stacjonarnych) lub +48 42 66 66 500 (dla telefonów

komórkowych), w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-19.00 oraz w soboty w godzinach 8.00-16.00 albo osobiście podczas wizyty

klienta w jednostce UNIQA TU S.A. obsługującej klientów.

UNIQA TU S.A. zobowiązana jest rozpatrzyć reklamację i udzielić odpowiedzi bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania

reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, jeżeli udzielenie odpowiedzi w powyższym terminie nie jest możliwe, Klient zostanie w terminie 30

dni od dnia otrzymania reklamacji powiadomiony o przyczynach opóźnienia, okolicznościach podlegających dalszemu wyjaśnianiu oraz o przewidywanym

terminie udzielenia odpowiedzi, nie dłuższym jednak niż 60 dni od daty wpływu reklamacji.

UNIQA TU S.A. zobowiązana jest udzielić odpowiedzi na reklamację w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, albo, o ile Klient

złożył taki wniosek - pocztą elektroniczną.

SERWIS LIKWIDACYJNY DLA MIESZKALNICTWA

• formularza udostępnionego na stronie www.uniqa.pl > Strefa Klienta > Elektroniczne zgłoszenie szkody lub

• dedykowanej infolinii dla Klientów Mieszkalnictwa: +48 42 63 44 844

(serwis dostępny dla tel. stacjonarnych i komórkowych w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 19:00 

oraz w soboty w godzinach 8:00 - 16:00)

koszt połączenia wg taryfy operatora.

REKLAMACJE I POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

1. Poszukującemu ochrony ubezpieczeniowej, Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu lub Uprawnionemu z umowy ubezpieczenia zwanemu dalej Klientem,

przysługuje prawo do zgłaszania reklamacji do UNIQA TU S.A., w związku ze świadczonymi przez Spółkę usługami, w formie:

UNIQA TU SA, 90-520 Łódź, ul Gdańska 132, tel 42 66 66 500, 801 597 597, centrala@uniqa.pl, www.uniqa.pl

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58, Kapitał zakładowy i wpłacony 220 308 282 PLN 2/2 6785


