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PŁATNOŚC SKŁADKI

Łączna składka za ubezpieczeniewynosi: 252,00zł, Rate składki możesz opłacić w szybki i wygodny sposób przy
pomocy telefonu z aplikacją mobilna Twojego banku.

słownie: dwieście sześćdziesiątdwa złote, zero groszy.

Składkę lub jej raty należy opłacić przelewem.

Numerkonta do wpłaty: 90 1030 1944 7503998000966992 Zaloguj sie na telefonie do aplikacjimobilnej banku@ i sprawdź, czy usługa płatności kodami QR jest
aktywna.

W JAKIEJ WYSOKOŚCI I KIEDY OPŁACAC RATY SKŁADKI

' I I ”| IV
Skorzystaj z aparatuw Twoim telefonie, aby

' ' ' zeskanować kod QR składki, którą chcesz opłacić.
262,00 zł

15.10.2021 @ Zatwierdź przelew.

Dane ewidencyjneskładki: WiO/GrO/BZO/ZWO/ZNSO

WARUNKI UBEZPIECZENIA

PARAMETRY UBEZPIECZENIA

UbezpieczenieNNW członkówOSP podlegającychobowiązkowiubezpieczeniana podstawie ustawy - Taryfa OGNWIK - OSP ustaw

Suma ubezpieczenia 93 014,46 zł

Liczba ubezpieczonych 131 osób

Forma ubezpieczenia brak

Wariantubezpieczenia Wariant zgodny z ustawą
Zakres ubezpieczenia Zakres zgodny z ustawą

ZAKRES UBEZPIECZENIA wysokość „Mmm, I
Suma

|ubezpieczenia
Zakres świadczeń (wysokość świadczeń obowiązuje w okresie 1.04.2021 - 31.03.2022)

Jednorazoweświadczeniez tytułu śmierci ubezpieczonego,której przyczyną był 18-krotnośćprzeciętnegomiesięcznego wynagro- 93 014,46zł
nieszczęśliwy wypadek w czasie akcji lub ćwiczeń. Wypłata na rzecz dzeniaw gospodarcenarodowej (art. 14 Ustawy
uprawnionego,będącego małżonkiem lub dzieckiem ubezpieczonego. : 30.10.2002r. o ubezpieczeniu społecznym : tytułu

wypadkówprzypracy I choróbzawodowych).
Wypłata z tytułu śmierci ubezpieczonego na rzecz uprawnionego innego niż 9-krotnaśćprzeciętnegomie$lęcznego 46 507,23zł
małżoneklub dziecko ubezpieczonego. wynagrodzenia(określonegojak wyżej)

Dopłata do świadczenia, ujętego w pkt. 1, na każdego dodatkowego 3,5—krotnośćprzeciętnegomiesięcznego 10 086,15zł
uprawnionego, jeżeli są nimi równocześnie: małżonek lub jedno lub więcej wynagrodzenia(określonegojak wyżej)
dzieci albodwoje lub więcej dzieci.

Jednorazowe świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego, wypłacane 3,5-krotnośćprzeciętnegomiesięcznego 18 086,15zł
każdemu z uprawnionychczłonków rodziny obokmałżonka lub dzieci. wynagrodzenia(określonegojak wyżej)

Dopłata do świadczenia, ujętego w pkt 2, na drugiego ikażdego następnego 3,5-krotnośćprzeciętnegomiesięcznego 18 086,151ł
uprawnionego,jeżeli są członkami rodziny innymi niżmałżoneklub dzieci. wynagrodzenia(określonego jak wyżej)
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Jednorazowe świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu będącego 20% przeciętnegowynagrodzenia 1 033,49zl
następstwem wypadku, któremu uległ ubezpieczonyw czasie akcji lub ćwiczeń. (określonegojak wyżej) za każdyprocent

stałego lub długotrwałegouszczerbku na zdrowiu
Jednorazowe świadczenie ztytułu calkowitej niezdolności do pracy oraz 3,5-krotnośćprzeciętnegomiesięcznego 18 086,15 zl
niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego, będące wynagrodzenia(określonegojakwyżej)
następstwem nieszczęśliwego wypadku, któremu ulegl ubezpieczonyw czasie
akcji lub ćwiczeń.

iiekompensata pieniężna za czas niezdolności do pracy, za który ubezpieczony 1/30 minimalnegowynagrodzenia(art. 260 Ustawy 93,33 zl
nie zachowalprawa do wynagrodzeniaalbo nie otrzymal zasilku chorobowego z 15 maja 2015 r. o zmianieustawy o ochronie
albo świadczenia rehabilitacyjnego, wynikająca z nieszczęśliwego wypadku, przeciwpożarowej)za każdy dzień
któremu uległ ubezpieczonyw czasie akcji lub ćwiczeń. niezdolnoścido pracy

INFORMACJE O DOTYCHCZASOWYM PRZEBIEGU UBEZPIECZENIA

!3 lata UNIQA/PZU
xLiczba I; bemodowych Poprzedniubezpieczyciel

INFORMACJE DOTYCZĄCEUBEZPIECZENIA

1. W razie zmiany okoliczności, o które ubezpieczyciel pytal w formularzuoferty albo w innych pismach przed zawarciem umowy ubezpieczenia, ubezpieczający
zobowiązanyjest zawiadomić o tych zmianach ubezpieczyciela niezwłocznie po otrzymaniu o nich wiadomości.W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na
cudzy rachunekobowiązekponiższy ciąży również na ubezpieczonym,o ilewiedziało zawarciu umowy na jego rachunek.

2. UNIQA Tu S.A. nie ponosi odpowiedzialnościza skutki okoliczności, o które UNIQA TU S.A. pytala w formularzu oferty lub przed zawarciem umowy
ubezpieczeniaw innych pismach, a okoliczności te nie zostały podane do wiadomości.

OŚWIADCZENIA SKŁADANE PRZEZ UBEZPIECZAIĄCEGO

1. Po przeprowadzeniu analizy moich potrzeb iwymagań w zakresie ubezpieczenia,wyrażam zgodę na zawarcie umowy ubezpieczenia na podstawie ogólnych
warunków ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (dalej OWU), szczególnych warunków ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków
członków ochotniczej straży pożarnej imiodzieżowej drużyny pożarniczej podlegających obowiązkowi ubezpieczenia na podstawie przepisów ustawy
o ochronie przeciwpożarowej(dalej SWU), zamierdzonych uchwalą zarządu : 15 grudnia 2020 roku. OWU wraz z informacją wymaganą przepisem art. 17
ustawyo działalności ubezpieczenioweji reasekuracyjnej,dokumentem zawierającyminformacjeo produkcie oraz informacjądotyczącą procedury składania
i rozpatrywaniareklamacji zostaly mi doręczone przed zawarciem umowyubezpieczenia:w postaci papierowej.

2. Oświadczam, że zostały mi dostarczone informacjedotyczące przetwarzaniadanych osobowych, dostępne w dokumencie „Przetwarzanie danych osobowych
w UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spólka Akcyjna” załączonym do OWU. Informacje te są także publicznie dostępne na stronie internetowej UNIQA pod
adresem www.uniqa.pI/dane-osobowe.

3. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek jako ubezpieczającyoświadczam, że koszt skladki ubezpieczeniowejw calości finansuje
ubezpieczony i potwierdzam, że doręczę ubezpieczonemu dokumenty wskazane w ustępie pierwszym (dotyczącego oświadczeń ubezpieczającego),wraz
z wykazem informacji wymaganymprzepisemart. 17 ustawyo dzialalności ubezpieczenioweji reasekuracyjnej,przed wyrażeniemprzez niego zgody na objęcie
go ochroną ubezpieczeniowąi finansowanieprzez niego kosztu skladki.

4. Zobowiązuję się do przekazania osobom przystępującym do umowy ubezpieczenia wyżej wymienione OWU, wraz z wykazem informacji wymaganych
przepisemart. 17 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnejoraz informacjądotyczącą procedury składania i rozpatrywania reklamacji przed
wyrażeniem przez nie zgody na udzielenie ochrony ubezpieczeniowejw postaci papierowej lub za ich zgodą na innym trwałym nośniku (w formie
elektronicznej).

5. Nie wyrażam zgody na przetwarzaniemoich danych osobowychprzez UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oraz UNIQA TowarzystwoUbezpieczeń na Życie
S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 51 w celach marketingowych,w tym profilowaniaw celu określenia preferencji lub potrzeb w zakresie produktów
ubezpieczeniowychi innych produktówfinansowychorazw celu przedstawieniaodpowiedniejoferty.
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lWarszawa, 23.09.2021

Miejscowość, data Pieczęć i podais ubezpieczającego/ Pieczęć i podpis przedstawiciela UNIQA TU S.A.

WYSTAWIAJĄCY POLISĘ

ANGELIKA KOSZEWSKA-KUSY

Imie i nazwiskgwystawiającegp

3845400023, Inter Broker Sp. Z o.o.

INFORMACJE DODATKOWE DLA KLIENTA

W przypadku pytań lub chęci zmiany danych na polisie prosimy skontaktowaćsię z nami:

I przez formularzkontaktowyna stronie www.uniqa.pI/kontakt;

. telefonicznie:22 599 95 22.
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