Deklaracja przystąpienia do objęcia ochroną ubezpieczeniową w ramach
Umowy o
Świadczeniu usługi telekomunikacyjnej „ BEZPIECZNY DOM I RODZINA”
zawartej
pomiędzy TELESTRADA S.A. a Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń
Wzajemnych
Wyrażam zgodę na objęcie mnie ochroną ubezpieczeniową w ramach Umowy Generalnej Ubezpieczenia Klientów TELESTRADA
S.A. w zakresie i do wysokości sum ubezpieczenia podanych poniżej.

Ubezpieczony : …………………………………………………………………................……………………………………………..
Imię i Nazwisko

PESEL

Adres ubezpieczonego gospodarstwa domowego znajdującego się w mieszkaniu / domu jednorodzinnym:
•w przypadku instalacji telefonu stacjonarnego – adres instalacji
•w przypadku telefonu komórkowego – adres zamieszkania

Miejscowość : ……………………………………………………………………………………………..…Kod pocztowy.: ……….......……..
Ulica: .. …………………………………….…………………………….………………

Nr domu: …………….

Nr lokalu : …….........

DEKLARUJĘ CHĘĆ OBJĘCIA OCHRONĄ UBEZPIECZENIA:
Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest na podstawie Ogólnych warunków ubezpieczenia mienia osób fizycznych „Bezpieczny dom i
rodzina”. Zatwierdzonych Uchwałą nr 02 Rady Nadzorczej TUW Pocztowe z dnia 13.02 2009 r. w następującym zakresie:
Lp

2

Przedmiot i zakres ubezpieczenia
Gospodarstwo domowe od ognia i innych zdarzeń losowych - § 9 ust 1 i 4 OWU, ochrona
ubezpieczeniowa nie dotyczy zdarzeń o których mowa w § 9 ust 3 OWU
Gospodarstwo domowe od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji - § 9 ust 3 i 4 OWU
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Odpowiedzialność cywilna

1

Suma ubezpieczenia w złotych
30.000
10.000
10.000

Ochrona ubezpieczeniowa
Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest na okres, w którym Ubezpieczony otrzymuje świadczenie usługi telekomunikacyjnej przez
TELESTRADA S.A. na podstawie zawartej Umowy o świadczenie usługi telekomunikacyjnej, rozszerzonej o ochronę ubezpieczeniową.
Ochrona ubezpieczeniowa wygasa z dniem zaprzestania świadczenia usługi telekomunikacyjnej.

Oświadczam, że:
1)mieszkanie, dom jednorodzinny posiada następujące zabezpieczenia przeciwkradzieżowe:
● drzwi zewnętrzne posiadają zamki:  jeden zamek atestowany , dwa lub więcej zamków ,
UWAGA!
Towarzystwo nie przyjmuje do ubezpieczenia gospodarstwa domowego w przypadku gdy mieszkanie, dom jednorodzinny
wyposażony jest tylko w jeden nieatestowany zamek w drzwiach zewnętrznych.
2)powyższe dane podałem zgodnie ze stanem faktycznym i według mojej najlepszej wiedzy,
3)przyjmuję do wiadomości, że w przypadku gdy podane we „Wniosku” informacje okażą się niezgodne z prawdą
Ubezpieczyciel może zmniejszyć odszkodowanie lub odmówić jego wypłaty,
4)otrzymał Ogólne Warunki Ubezpieczenia mienia osób fizycznych „BEZPIECZNY DOM I RODZINA”,
5)został poinformowany, że administratorem danych osobowych jest TUW Pocztowe z siedzibą w Warszawie przy
ul. Ratuszowej 7/9,
6)celem przetwarzania danych osobowych jest przystąpienie do ww. umowy ubezpieczenia i jej wykonywanie,
7)ma prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

...................................................
Miejscowość, data

…………………………………………………
Czytelny podpis Ubezpieczonego

