
 

 

Polisa Ubezpieczeniowa 

 

Niniejszy dokument stanowi potwierdzenie zawarcia Umowy Ubezpieczenia na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia 

dla Kredytobiorców Euro Bank (OWU). 

 

Ubezpieczający / 

Ubezpieczony 

[imię1, imię2, nazwisko kredytobiorcy] 
adres zamieszkania: [ulica, numer domu i mieszkania], [kod pocztowy, miasto] 
numer PESEL: [pesel posiadacza karty głównej] 
dokument tożsamości: [dowód osobisty] seria i numer: [seria i nr dokumentu posiadacza] 
[telefon : [telefon preferowany] [adres e-mail: [adres e-mail]  

Ubezpieczyciel SOGECAP SA, zakład ubezpieczeń w formie spółki akcyjnej, utworzony i działający zgodnie z prawem francuskim, 

z siedzibą pod adresem: Tour D2 – 17 Bis Place Des Reflets – 92919 Paris La Défense 2, Francja, zarejestrowany we 

Francji pod numerem spółki 086 380 730 R.C.S Nanterre, działający w Polsce poprzez oddział: SOGECAP S.A. Oddział 

w Polsce, z siedzibą we Wrocławiu (50-062), Plac Solny 16, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000401163. 

Nr Polisy [numer polisy] 

Dzień Zawarcia 

Umowy 

Ubezpieczenia  

[data zawarcia Umowy Ubezpieczenia] 

Okres ubezpieczenia Data rozpoczęcia: [data początku ochrony] 

Data zakończenia: Dzień wygaśnięcia Umowy Kredytu, chyba że Umowa Ubezpieczenia zostanie rozwiązana wcześniej na 

warunkach określonych w OWU.  

Data wystawienia 

Polisy  
[data zawarcia Umowy Ubezpieczenia] 

Miejsce zawarcia 

Umowy 

Ubezpieczenia na 

Życie 

[miasto, w którym jest placówka] 

Przedmiot 

ubezpieczenia  
Życie i zdrowie Ubezpieczającego/Ubezpieczonego 

Zakres ochrony 

ubezpieczeniowej 

Zakres ubezpieczenia obejmuje  

 Śmierć ( w tym Śmierć wskutek Nieszczęśliwego Wypadku), 

 Trwała i Całkowita Niepełnosprawność, 

 [Śmierć w skutek Nieszczęśliwego Wypadku Komunikacyjnego] <jeśli Wariant 2a> 

Wysokość 

świadczeń/Suma 

Ubezpieczeniowa  

 

<SUnŻW zgodnie z [P-HIP-12]>(UBEZ-BR10.3)>PLN  

[dla ryzyka śmierci w skutek Nieszczęśliwego Wypadku Komunikacyjnego- suma wynosi dodatkowo 50.000 PLN] <jeśli 

Wariant 2a> 

Warunki 

wykonywania Umowy 

Ubezpieczenia  

Szczegółowe zasady udzielania ochrony ubezpieczeniowej, w szczególności zasady wypowiedzenia Umowy 

Ubezpieczenia, wyłączenia odpowiedzialności i jurysdykcja sądów nad sporami wynikającymi z Umowy Ubezpieczenia, 

do których ma zastosowanie niniejsza Polisa, określone są w OWU na podstawie, których zawarta została Umowa 

Ubezpieczenia.  

Wysokość składki 

ubezpieczeniowej 

[składka] za okres [1 miesiąca] <gdy składka miesięczna> [<liczba miesięcy zgodnie z produktem> 

miesięcy]<gdy wielomiesięczna> 

Składka będzie naliczana i pobierana za pośrednictwem Euro Banku SA będącego Agentem Ubezpieczeniowym Sogecap 

SA ze wskazaną powyżej częstotliwością,  zgodnie z postanowieniami Umowy Kredytu/Pożyczki zawartej przez 

Ubezpieczającego z Euro Bankiem SA wraz z ewentualnymi aneksami 
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Uprawniony z Umowy 

Ubezpieczenia  
Euro Bank SA 

  

………………………………………………………… 

(w imieniu  Sogecap SA) 

 
 
Niniejszym potwierdzam, że otrzymałem OWU przed zawarciem Umowy Ubezpieczenia. 
 
______________________________________ 

Imię, nazwisko i podpis Ubezpieczającego/Ubezpieczonego 

______ (data) 

    

 


