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OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA UCZESTNICZENIE 

W PROGRAMIE GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA CZŁONKÓW OSP ZAWIERANEGO 

przez Gminę Wschowa 
 

Niniejszym oświadczam i potwierdzam to własnoręcznym podpisem, że w związku 

z zawieraniem ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla członków OSP 

w wariancie imiennym przez Ubezpieczającego Gminę Wschowa, czyli umowy ubezpieczenia 

grupowego na mój rachunek, od dnia 24.10.2021r roku w: 

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  00-867 Warszawa, ul. Chłodna 51 

tel. 22 599 95 22, www.uniqa.pl 

wyrażam zgodę na przystąpienie do grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych 

wypadków dla członków OSP w wariancie imiennym od dnia 24.10.2021r roku z suma 

ubezpieczenia 93 014,46 zł 
 

Potwierdzam, że zapoznałem/am się z n/w dokumentami zamieszczonymi na stronie internetowej Zarządu 

Oddziału Miejsko – Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP we Wschowie pod adresem: 

https://osp.wschowa.pl/?page_id=34  w zakładce UBEZPIECZENIA przed przystąpieniem do umowy 

ubezpieczenia i przed wyrażeniem zgody na finansowanie kosztu składki ubezpieczeniowej przez 

Ubezpieczającego Gminę Wschowa; ul. Rynek 1; 67 – 400 Wschowa: 

1. OWU Ogólne Warunki Ubezpieczenia NNW Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, 

2. SWU Szczególne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczej straży 

pożarnej, 

3. SWU Szczególne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczej straży 

pożarnej i młodzieżowej drużyny pożarniczej podlegających obowiązkowi ubezpieczenia na podstawie 

przepisów ustawy o ochronie przeciwpożarowej, 

4. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zadanie pn. UBEZPIECZENIE 

MAJĄTKU JEDNOSTEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ GMINY WSCHOWA z załącznikami 

Dodatkowo, potwierdzam otrzymanie informacji od Ubezpieczającego, że: 

 informacja o danych adresowych Towarzystwa Ubezpieczeń udzielającego ochronę oraz jego dane adresowe są 

udostępnione na stronie internetowej Zarządu Miejsko – Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 

we Wschowie w zakładce UBEZPIECZENIA 

 Ubezpieczający nie otrzymuje wynagrodzenia w związku z proponowaniem mi przystąpienia do umowy 

ubezpieczenia, 

 mam możliwość złożenia reklamacji, wniesienia skargi oraz pozasądowego rozwiązywania sporów. 

OŚWIADCZENIE ZAPOZNANIA Z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ 
Niniejszy oświadczam i potwierdzam to własnoręcznym podpisem, że zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE ( Dz. Urz. UE L 119 z 2016r.)  zapoznałem/zapoznałam się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym 

z przysługującym prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również, podanie tych danych było 

dobrowolne. 

Klauzula informacyjna zamieszczona jest na stronie internetowej Zarządu Oddziału 

Miejsko – Gminnego ZOSP RP we Wschowie pod adresem: https://osp.wschowa.pl/?page_id=436  
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