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Niniejszy Wniosek Ubezpieczeniowy* / Polisa Ubezpieczeniowa dotyczy Umowy 
Ubezpieczenia na podstawie Ogólnych Warunków Umowy Indywidualnego Ubezpieczenia 

Ochrony Środków Płatniczych i Urządzeń Elektronicznych Dla Posiadaczy Rachunku 
Bieżącego w Euro Bank S.A. („OWU”) dostarczonych Ubezpieczającemu/Ubezpieczonemu 

 [nr Wniosku Ubezpieczeniowego/Polisy Ubezpieczeniowej] 
 

*W przypadku zawarcia Umowy Ubezpieczenia przez telefon, Wniosek Ubezpieczeniowy 
składany jest przez telefon, a niniejszy dokument stanowi potwierdzenie przekazanych 
danych oraz złożonych oświadczeń odpowiednio przez Ubezpieczyciela lub 
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego podczas rozmowy telefonicznej.  
 

Ubezpieczyciel: 

SOGESSUR S.A., 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 Cedex Francja, zarejestrowany we Francji 
pod numerem spółki 379 846 637 R.C.S Nanterre, działający w Polsce poprzez oddział: SOGESSUR 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-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000532682. 

 

Dane Ubezpieczającego/Ubezpieczonego: 

Ubezpieczający/Ubezpieczony to posiadacz RachunkuBieżącego prowadzonego przez Euro Bank S.A. 

Imię i nazwisko: < imię1, imię2, nazwisko> 

Adres zamieszkania: <ulica, numer domu i mieszkania>, <kod pocztowy, miasto> 

PESEL: <xxxxxxxxxxx> 

Telefon: <123456789> 

E-mail: <email@pl.pl> 

 
Szczegóły dotyczące ubezpieczenia: 

Wariant Ubezpieczenia: <nazwa wariantu> 

Okres Ubezpieczenia: Data rozpoczęcia: <dd-mm-rrrr> Data zakończenia: <dd-mm-rrrr> 
Data zawarcia Umowy 
Ubezpieczenia: <dd-mm-rrrr> 

Miejsce zawarcia Umowy 
Ubezpieczenia: Wrocław 

Przedmiot Umowy 
Ubezpieczenia: 

1. Nieautoryzowane użycie Karty Debetowej w wyniku Kradzieży, Kradzieży 
z włamaniem lub Rozboju, które nastąpiło przed zablokowaniem Karty Debetowej; 

2. Utrata gotówki pobranej z Bankomatu przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego 
przy użyciu Karty Debetowej w wyniku Rozboju, która nastąpiła w ciągu 24 godzin 
od pobrania gotówki; 

3. Kradzież, Kradzież z włamaniem lub Rozbój dotyczące Zakupionego Towaru, 
w ciągu 30 dni od daty zakupu Zakupionego Towaru; 

4. Przypadkowe Uszkodzenie Zakupionego Towaru, w ciągu 30 dni od daty zakupu 
Zakupionego Towaru; 

5. Kradzież, Kradzież z włamaniem lub Rozbój dotyczące Rzeczy Osobistej; 
6. Kradzież z włamaniem lub Rozbój dotyczące Urządzenia; 
7. Przypadkowe Uszkodzenie Urządzenia; 
8. Nieuprawnione użycie karty SIM/USIM. 

Warunki wykonania Umowy 
Ubezpieczenia:  

1. Szczegółowe zasady udzielania ochrony ubezpieczeniowej, w szczególności warunki 
wypowiedzenia i odstąpienia od Umowy Ubezpieczenia oraz wyłączenia 
odpowiedzialności Ubezpieczyciela określone są w OWU, na podstawie których 
zawarta została Umowa Ubezpieczenia. 

Właściwość sądu: 

2. Powództwo o roszczenie wynikające z Umowy Ubezpieczenia można wytoczyć 
według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca 
zamieszkania Ubezpieczającego/Ubezpieczonego lub uprawnionego z Umowy 
Ubezpieczenia. Powództwo o roszczenie wynikające z Umowy Ubezpieczenia można 
wytoczyć według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla 
miejsca zamieszkania spadkobiercy Ubezpieczającego/Ubezpieczonego lub 
spadkobiercy uprawnionego z Umowy Ubezpieczenia. 
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Składka Ubezpieczeniowa: 

Częstotliwość opłacania rat Składki Ubezpieczeniowej: miesięczna 

Wysokość raty Składki Ubezpieczeniowej za dany miesiąc: <xy,xy zł> 

Całkowita Składka Ubezpieczeniowa do zapłaty za Okres 
Ubezpieczenia: <xy,xy zł> 

Data płatności raty Składki Ubezpieczeniowej: 

10 (dziesiąty) dzień każdego 
miesiąca, jeżeli jest to Dzień roboczy, 
jeżeli 10 (dziesiąty) dzień danego 
miesiąca, nie jest Dniem roboczym, 
to kolejny Dzień roboczy 
przypadający po tym dniu 

 
Ubezpieczyciel niniejszym informuje: 

a) że przekazanie danych osobowych przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego jest dobrowolne, 
b) o przysługującym Ubezpieczającemu/Ubezpieczonemu prawie dostępu do treści jego danych osobowych, ich 

przeglądania oraz poprawiania,  
c) że administratorem danych osobowych Ubezpieczającego/Ubezpieczonego jest Sogessur S.A. z siedzibą 

w Paryżu, Francja, 
d) że dane osobowe Ubezpieczającego/Ubezpieczonego mogą być udostępniane w celu wykonania Umowy 

Ubezpieczenia innym podmiotom związanym z Sogessur S.A. z siedzibą w Paryżu, Francja oraz innym 
podmiotom uprawnionym do otrzymywania tych danych zgodnie z przepisami prawa, 

e) Ubezpieczający/Ubezpieczony ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach 
marketingowych.  

 
Oświadczenia Ubezpieczającego/Ubezpieczonego: 
 

1. Potwierdzam, że otrzymałem oraz zapoznałem się z wyżej wymienionymi OWU, w tym w szczególności z wyłączeniami 
odpowiedzialności Ubezpieczyciela przed zawarciem Umowy Ubezpieczenia. Niniejszym wnioskuję o zawarcie Umowy 
Ubezpieczenia na podstawie doręczonego mi OWU. Zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie odstąpienia od 
Umowy Ubezpieczenia w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy Ubezpieczenia.  

2. Oświadczam, że dane podane w celu zawarcia Umowy Ubezpieczenia są kompletne i zgodne z prawdą oraz że jestem 
świadomy/a, że w razie zatajenia prawdziwych danych lub podania fałszywych informacji Sogessur S.A. nie ponosi 
odpowiedzialności za skutki okoliczności, które nie zostały podane do jego wiadomości.  

3. Oświadczam, że wszelkie oświadczenia dotyczące Umowy Ubezpieczenia są składane oraz moje dane osobowe są 
przekazywane dobrowolnie. Jestem świadomy, że mogę wypowiedzieć Umowę Ubezpieczenia w każdym czasie, na 
warunkach określonych w OWU.  

4. Przyjmuję do wiadomości, że czas trwania Umowy Ubezpieczenia to 12 kolejnych miesięcy, z możliwością zawarcia 
Umowy Ubezpieczenia na kolejny Okres Ubezpieczenia na warunkach określonych w OWU.  

 
 
 

 
____________________________________ 
 
podpis Ubezpieczającego/Ubezpieczonego* 
 

                                                                            
*W przypadku zawarcia Umowy Ubezpieczenia przez telefon, podpis Ubezpieczającego/Ubezpieczonego nie jest wymagany, 
a oświadczenie woli Ubezpieczającego/Ubezpieczonego dotyczące zawarcia Umowy Ubezpieczenia jest składane w trakcie 
rozmowy telefonicznej,  

 
 
Niniejszy dokument stanowi potwierdzenie zawarcia Umowy Ubezpieczenia. 
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Zgoda na obciążanie rachunku bankowego 

Ja niżej podpisany* ……………………………..wyrażam zgodę na obciążanie mojego rachunku bankowego 
o numerze  <xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>, prowadzonego przez Euro Bank S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu ratami składek ubezpieczeniowych z tytułu umowy ubezpieczenia potwierdzonej 
Polisą nr <xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx> i przekazywanie tych rat na rachunek bankowy agenta 
ubezpieczeniowego Sogessur S.A. o numerze 36147000027010034270000002, którym jest Euro Bank S.A. 
z siedzibą we Wrocławiu. 

Niniejsza zgoda stanowi jednocześnie zgodę dla Banku na obciążanie mojego, wyżej opisanego  rachunku 
bankowego tytułem moich zobowiązań wobec ww. Ubezpieczyciela.   

Przyjmuję do wiadomości, iż brak wystarczającej ilości środków na powyższym rachunku bankowym  
w terminach płatności miesięcznych rat składki ubezpieczeniowej uniemożliwiający jej pobranie może 
spowodować ustanie odpowiedzialności Ubezpieczyciela na zasadach określonych w OWU.  
 
 
 
   
 
          Podpis i pieczęć Euro Bank S.A.*                                                     Podpis Ubezpieczającego/Ubezpieczonego *                                                                                                  
 

 
*w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia przez telefon niniejszy dokument nie wymaga podpisu, a jego 
potwierdzeniem jest nagrana rozmowa telefoniczna. 
 
 

 


