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Wniosek

Auto & Przestrzeń
Ubezpieczenie OC, ZK-1, AC, NW, POP

(Wypełnia przedstawiciel UNIQA TU S.A. i Ubezpieczający)

Ubezpieczający
Imię, nazwisko, nazwa
Nr telefonu:

Miejscowość

Kod pocztowy

Ulica, nr

E-mail:

Pojazd
Marka

Rok produkcji

Typ, model

Nr rejestracyjny

3

Pojemność (cm )

Moc (kW)

Ubezpieczenia zawierane na okres

Rodzaj

do
dzień, miesiąc, rok

dzień, miesiąc, rok

ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH

NW

NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

POP

OCHRONY PRAWNEJ ZWIĄZANEJ Z POJAZDEM (wariant B)

ASS

ASSISTANCE

obejmuje:

AUTO CASCO

Suma
ubezpieczenia

Zakres

podstawowy

Zniesienie

w4
ratach
w2
ratach

Składka płatna
jednorazowo

Składka
płatna

jednorazowo

do 10 lat eksploatacji

zł/osobę

Suma ubezpieczenia

zł

samochody do 3,5t DMC
zł

netto

brutto

ustalona na
podstawie
faktury
zakupu

pełny

Zabezpieczenie autoalarm
pojazdu
fabryczny

pomniejszenia sumy ubezpieczenia
po wypłacie odszkodowania

Eurotax
katalogu
Info-Expert

wyceny
Rzeczoznawcy
umowy
kupna-sprzedaży
specjalne wykorzystanie
pojazdu

blokada dźwigni
zmiany biegów
system lokalizacji
i odnajdowania pojazdów

liczba
wyłączników

fabryczny

komfort

Ryzyka dodatkowe

immobilizer
liczba
pilotów

standard

Sposób nabycia
pojazdu

liczba kluczyków
rodzaj

w kraju

Liczba posiadanych kompletów kluczyków

oryginalnych

nieoryginalnych

Wyposażenie pojazdu

radioodtwarzacz

odtwarzacz CD
przyciemniane
szyby

ASR

aluminiowe felgi

taksometr
wycieraczki
reflektorów
tapicerka
skórzana

czujnik parkowania

centralny zamek

sprzęt video

tempomat

klimatyzacja

głośniki fabryczne

napisy reklamowe
i firmowe

katalizator

ogrzewane siedzenia

elektryczne lusterka

ABS

komputer

instalacja gazowa

ASD/aut. blokada
mostu napęd.

dach otwierany

zestaw głośnomówiący

napęd na
cztery koła

oryginał

na giełdzie
automatyczna
antena
aut. skrzynia
biegów
ASC
bagażnik
zewnętrzny

sprzęt
audio

sprzęt
video

zestaw głośnomówiący

napisy reklamowe i firmowe

taksometr

bagażnik
zewnętrzny

rodzaj wyposażenia, typ, marka

Wartość wyposażenia dodatkowego
Do wniosku dołączono

w komisie

inne

Wyposażenie dodatkowe podlegające odrębnemu ubezpieczeniu
inne urządzenia nie stanowiące
seryjnego wyposażenia

od autoryzowanego
dealera

za granicą

poduszka pow.
kierowcy
poduszka pow.
pasaż.

elektryczne podnoszenie szyb

specjalne
wykorzystanie
pojazdu

w2
ratach

Suma ubezpieczenia

potrącenia amortyzacji
części do wymiany

udziału własnego
w szkodach

Liczba miejsc

Numer nadwozia/seryjny dla pojazdów wolnobieżnych

od

OC
ZK-1

AC

Ładowność

netto

zł

zaświadczenie klienta o dotychczasowym
przebiegu ubezpieczenia

brutto
inne

Oświadczenie klienta (wypełnia Ubezpieczający) - przebieg ubezpieczenia
1) Poprzedni Ubezpieczyciel

Liczba lat przebiegu ubezpieczenia

Ilość szkód

Daty szkód

OC/ZK
AC

nazwa poprzedniego Ubezpieczyciela

2) Ogólne Warunki Ubezpieczenia i Szczególne Warunki Ubezpieczenia, w oparciu o które zostanie zawarte ubezpieczenie zostały mi doręczone.
3) Znane mi są konsekwencje udzielania nieprawidłowych informacji we wniosku ubezpieczeniowym określone w kodeksie cywilnym.
4) Zostałem poinformowany, że administratorem danych jest UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, ul. Gdańska 132,
dane osobowe są zbierane w celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego lub wykonania umowy ubezpieczenia, odbiorcami danych są podmioty
wskazane w ustawie z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej, podanie danych jest dobrowolne, posiadam prawo dostępu do treści
data, podpis osoby, od której zebrano dane osobowe
swoich danych oraz ich poprawiania.
5) Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych, również w przyszłości, w zakresie niezbędnym dla celów
marketingu bezpośredniego produktów lub usług przez UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Zycie Spółka Akcyjna a także Towarzystwo
Ubezpieczeń FILAR Spółka Akcyjna, jak również na posłużenie się przez UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, a także przez podmioty
wskazane wyżej telefonem, wizjofonem, teletekstem, pocztą elektroniczną lub innym środkiem komunikacji elektronicznej w celu złożenia
data, podpis Ubezpieczającego
propozycji zawarcia umowy.

Opis stanu technicznego pojazdu (wypełnia przedstawiciel UNIQA TU S.A.)
Lakier

metalic

perła

akryl

inny

Przebieg całkowity w km

Stan techniczny - opis (stan blach, powłok lakierniczych, uszkodzenia, braki, naprawy z wymianą zespołów, utrzymanie itp.)
Liczba zdjęć

* niepotrzebne skreślić

UNIQA wz. 3100

właściwe zakreślić

Nr filmu

miejscowość, data, godzina

podpis Ubezpieczającego

pieczęć i podpis przedstawiciela UNIQA TU S.A.

