
1.  Proszê o zakoñczenie umowy ubezpieczenia mienia ze sk³adk¹ p³atna miesiêcznie wraz z assistance (polisa nr ),  
 zawartych na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia zatwierdzonych uchwa³¹ zarz¹du UNIQA TU S.A. (dalej OWU UMpC) oraz  
 szczególnych warunków ubezpieczenia zatwierdzonych uchwa³¹ zarz¹du UNIQA TU S.A z ……………………………… (dalej SWU UMpC).

 
 miesiêcznego okresu wypowiedzenia (par. 17 ust. 2 OWU UMpC i w  zw. z par. 1 ust. 8 SWU UMpC) i rozwi¹zanie dotychczasowych umów  
 z chwil¹ objêcia ochron¹ przedmiotu ubezpieczenia, na warunkach umów nowo zawartych.

Podpis ubezpieczaj¹cego

2.  Po analizie moich potrzeb, proszê o zawarcie umowy ubezpieczenia na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia Bezpieczne Mieszkanie  
 o wz. 6810 (dalej OWU), szczególnych warunków ubezpieczenia assistance Bezpieczne Mieszkanie o wz. 6811 [1], zatwierdzonych uchwa³¹  
 zarz¹du UNIQA TU S.A. z 24 czerwca 2019 r., zgodnie z wnioskiem znajduj¹cym siê na odwrocie.

[1] Szczególne warunki ubezpieczenia Assistance Bezpieczne Mieszkanie dotycz¹ umów ubezpieczenia zawartych w wariancie Bezpiecznym z minimaln¹ sum¹ 

szczególnymi warunkami ubezpieczenia Assistance Bezpieczne Mieszkanie o wz. 6811 [1], zatwierdzonymi uchwa³¹ zarz¹du UNIQA TU S.A.  
z dnia 24 czerwca 2019 r., które zosta³y mi dorêczone przed zawarciem umowy. Wymienione OWU i SWU wraz z wykazem informacji 

o produkcie oraz procedur¹ sk³adania i rozpatrywania reklamacji zosta³y mi dorêczone przed zawarciem umowy ubezpieczenia:  
 w postaci papierowej  

 

 

4) Upowa¿niam .........................................................................................................................................................

 
mi odpowiedniej oferty w formie: 

 rozmowy telefonicznej    papierowej
 UNIQA TU S.A.:   rozmowy telefonicznej    papierowej po rozwi¹zaniu umowy ubezpieczenia

wycofaniem zgody.

i wykonywaniem umów ubezpieczenia, które ³¹cz¹ mnie ze spó³k¹, przy u¿yciu telefonu lub innego telekomunikacyjnego urz¹dzenia koñcowego 

przyczyny. 

tylko jemu s¹ znane.
2) Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna siê od pierwszego dnia miesi¹ca kalendarzowego, nastêpuj¹cego po op³aceniu sk³adki.
3) Przez zap³atê sk³adki rozumiemy op³acenie pe³nej raty sk³adki.
4) W przypadku szkody, po wyp³acie odszkodowania, suma ubezpieczenia lub suma gwarancyjna odnawia siê w kolejnym miesiêcznym okresie 

trwania ochrony ubezpieczeniowej.

Podpis ubezpieczaj¹cego

dnia 24.06.2019
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