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DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA  

DO UBEZPIECZENIA NA PODSTAWIE UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE            
I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM 

 „STRATEGIA 80/20 VII” 
 

Ubezpieczający:                      Ubezpieczyciel: 

ALIOR BANK SA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.  

Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa 
Sąd Rejonowy m.st. Warszawy,  
KRS 0000305178, REGON 141387142, NIP 1070010731  
Kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości opłacony 
512 500 000 zł 

ul. Powstańców Śląskich 2-4, 53-333 Wrocław 
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu 
KRS 0000092396, REGON 932716961, NIP 8951765137 
Kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości opłacony 
307 200 000 zł 

seria i nr Certyfikatu: 
 
 

 
1. Dane Klienta/Ubezpieczonego: 

Imię  Nazwisko   

Nazwisko panieńskie matki 
Klienta/Ubezpieczonego 

 Obywatelstwo  

seria i nr dowodu osobistego / 
nr paszportu (dla 
obcokrajowców) 

 
PESEL (Nie dotyczy – w 
przypadku obcokrajowców) 

 

data urodzenia  miejsce urodzenia  

status dewizowy 
□ rezydent         □  nierezydent  (w przypadku, gdy Klient/Ubezpieczony jest nierezydentem 
konieczne jest podpisanie Oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do Deklaracji 
Przystąpienia) 

adres zameldowania - 
ulica i nr  

 

adres zameldowania -
miejscowość 

 
adres zameldowania – kod 
pocztowy 

 

adres zameldowania - 
państwo 

 

adres korespondencyjny - 
ulica i nr 

 

adres korespondencyjny - 
miejscowość 

 
adres korespondencyjny – kod 
pocztowy 

 

adres korespondencyjny - 
państwo 

 

prowadzona działalność 
gospodarcza lub pełnienie 
funkcji zarządczych/ 
nadzorczych w następujących 
branżach: 

□ przyjmowanie płatności w gotówce w średniej jednorazowej kwocie powyżej 1 000 zł                  
□ sektor paliwowy □ sektor tytoniowy □ sektor złomowy  □ handel bronią □ inna □ nie dotyczy 
– nie prowadzę działalności gospodarczej ani nie zasiadam w organach 
zarządczych/nadzorczych spółek 

numer telefonu  adres e-mail  

Składka Bieżąca: ________________ zł Składka Pierwsza: ________________ zł 

Składka Bieżąca po 
pomniejszeniu o Opłatę za 
zarządzanie 

________________ zł Składka Zainwestowana: ________________ zł 

numer rachunku bankowego Ubezpieczyciela do 
wpłaty Składki Pierwszej oraz Składek Bieżących: 

 
 
 



 
   

Strona 2 z 3 
 

Wysokość Świadczenia ubezpieczeniowego 
z tytułu zgonu: 
(z zastrzeżeniem ograniczeń wskazanych w Warunkach 
Ubezpieczenia) 

1% * Składka Zainwestowana + (liczba Jednostek Uczestnictwa 
Funduszu w Dacie Umorzenia *  Wartość Jednostki Uczestnictwa 
Funduszu w dacie zgonu Ubezpieczonego) 

Wysokość Świadczenia ubezpieczeniowego  
z tytułu dożycia: 

100% * Wartość Rachunku w Dacie Umorzenia 
 

Alokacja Składki Zainwestowanej: Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy „EUROPA FUND RNK/2012/02” 

Data przystąpienia do 
ubezpieczenia: 

 
Długość Okresu 
odpowiedzialności: 

180 miesięcy 

Data początku Okresu odpowiedzialności: 6. Dnia roboczego po zakończeniu Okresu Subskrypcji  

Numer rachunku bankowego wskazany przez 
Klienta/Ubezpieczonego

1
: 

 

Imię i Nazwisko/ nazwa właściciela rachunku 
bankowego wskazanego przez 
Klienta/Ubezpieczonego  

 

Adres właściciela rachunku bankowego 
wskazanego przez Klienta/Ubezpieczonego 

 

                                                                                                                    

2. Dane Uprawnionych  

1 

Imię  Nazwisko  

PESEL (data urodzenia dla 
obcokrajowców) 

 procent udziału  

Adres  

2 

Imię  Nazwisko  

PESEL (data urodzenia dla 
obcokrajowców) 

 procent udziału  

Adres  

3 

Imię  Nazwisko  

PESEL (data urodzenia dla 
obcokrajowców) 

 procent udziału  

Adres  

4 

Imię  Nazwisko  

PESEL (data urodzenia dla 
obcokrajowców) 

 procent udziału  

Adres  
 

 

Potwierdzam odbiór: 
a. Warunków Ubezpieczenia „STRATEGIA 80/20 VII” (kod: 2012_BIRNKAB_v.02) oraz 
b. Regulaminu Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego „EUROPA FUND RNK/2012/02” (kod: 2012_URNK2_01_v.01) 

zatwierdzonego Uchwałą Zarządu TU na Życie Europa S.A. nr __/__/12 z dnia  __.__.2012r. oraz 
c. „Tabeli Opłat i Limitów Składek” (kod: 2012_BIRNKAB_02_v.01) 
d. Załącznika nr 1 do niniejszej Deklaracji Przystąpienia. 
przed przystąpieniem do ubezpieczenia, zapoznanie się z ich treścią, w szczególności z ograniczeniami odpowiedzialności  
Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A., ich zrozumienie oraz ich akceptację. 
 
 

  data i podpis Klienta/Ubezpieczonego 

 
Po zapoznaniu się z Warunkami Ubezpieczenia „STRATEGIA 80/20 VII” (kod: 2012_BIRNKAB_v.02): 
1. Wyrażam zgodę na objęcie mnie ochroną ubezpieczeniową świadczoną w ramach Umowy grupowego ubezpieczenia na życie 

i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „STRATEGIA 80/20 VII” przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa 
S.A. z siedzibą we Wrocławiu zgodnie z wyżej wskazanymi Warunkami Ubezpieczenia. 

2. Przyjmuję do wiadomości, że Deklaracja Przystąpienia traci ważność w przypadku niezapłacenia Składki Pierwszej i pierwszej Składki 
Bieżącej do pierwszego Dnia roboczego po zakończeniu Okresu Subskrypcji lub przekazania kwoty Składki Pierwszej i pierwszej 
Składki Bieżącej w wysokości niższej niż określona w niniejszej Deklaracji Przystąpienia.  

3. Przyjmuję do wiadomości, że wypłata Świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu dożycia Ubezpieczonego do końca Okresu 
odpowiedzialności nastąpi po złożeniu przeze mnie, nie wcześniej niż pierwszego dnia po zakończeniu Okresu odpowiedzialności, 
podpisanego wniosku o wypłatę Świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu dożycia Ubezpieczonego do końca 

                                                           
1
 Numer rachunku bankowego, na który ma zostać przekazane świadczenie z tytułu dożycia do końca Okresu odpowiedzialności lub inna 

kwota należna Klientowi/Ubezpieczonemu zgodnie z Warunkami Ubezpieczenia „STRATEGIA 80/20 VII”. 
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Okresu odpowiedzialności w terminie i na zasadach określonych w Warunkach Ubezpieczenia „STRATEGIA 80/20 VII” (kod: 
2012_BIRNKAB_v.02). 

4. Upoważniam każdy zakład opieki zdrowotnej, osoby fizyczne wykonujące zawód medyczny, grupowe praktyki lekarskie, grupowe 
praktyki pielęgniarek lub położnych, które udzielały mi świadczeń zdrowotnych i przedstawicieli organu ubezpieczeń społecznych 
do udzielenia informacji oraz do udostępnienia pełnej dokumentacji Towarzystwu Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. o stanie mojego 
zdrowia, przebiegu mojego leczenia lub przyczynach zgonu, koniecznych do rozpatrzenia roszczenia o wypłatę Świadczenia 
ubezpieczeniowego. 
 
 

  data i podpis Klienta/Ubezpieczonego 

 
5. Niniejszym wyrażam zgodę, na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. 

Nr 101, poz. 926 z póź. zm.), na przetwarzanie przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. z siedzibą we Wrocławiu moich 
danych osobowych zawartych w Deklaracji Przystąpienia w każdy sposób konieczny do objęcia mnie ochroną ubezpieczeniową i jej 
realizacji na warunkach określonych w Warunkach Ubezpieczenia „STRATEGIA 80/20 VII” (kod: 2012_BIRNKAB_v.02).  

 
 
  data i podpis Klienta/Ubezpieczonego 

 

6. Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym, że: 
1) ochrona ubezpieczeniowa świadczona jest przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. w ramach  Umowy grupowego 

ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „STRATEGIA 80/20 VII”, 
2) administratorem danych jest Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. z siedzibą we Wrocławiu, 
3) odbiorcą danych, znanym administratorowi danych na dzień udzielenia informacji jest Ubezpieczający, 
4) moje dane osobowe przetwarzane będą w związku z objęciem mnie ochroną ubezpieczeniową i w celu realizacji ubezpieczenia 

„STRATEGIA 80/20 VII”, 
5) przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych osobowych i ich poprawiania, 
6) podanie danych jest dobrowolne, ich podanie jest jednak niezbędne do objęcia przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa 

S.A. ochroną ubezpieczeniową na warunkach określonych w Warunkach Ubezpieczenia „STRATEGIA 80/20 VII”  
(kod: 2012_BIRNKAB_v.02). 

 
 

  data i podpis Klienta/Ubezpieczonego 

 

 
7. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach promocyjnych i marketingowych  przez Grupę Ubezpieczeniową 

Europa, w skład której wchodzą Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. i Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. zgodnie z 
Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (jt. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Zostałem 
poinformowany(a), że przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest 
dobrowolne. 

 
□ TAK   □ NIE 

 

 
 
 

 data i podpis Klienta/Ubezpieczonego 

 
 

8. Rozumiem, że Ubezpieczyciel nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego jakim jest powiększanie wartości Aktywów 
Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego w wyniku wzrostu wartości lokat Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego. 

9. Rozumiem, że wyniki historyczne indeksu, o którym mowa w §4 ust. 3 - 6 Regulaminu Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego 
EUROPA FUND RNK/2012/02  nie mogą stanowić podstawy do oczekiwania podobnych wyników w przyszłości 

10. Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku rezygnacji z ubezpieczenia w trakcie trwania Okresu odpowiedzialności może 
zostać pobrana Opłata Likwidacyjna, której wysokość podana jest w „Tabeli Opłat i Limitów Składek”. 

 
 
 

  data i podpis Klienta/Ubezpieczonego 

Zgodnie z Warunkami Ubezpieczenia „STRATEGIA 80/20 VII” Ubezpieczony powinien poinformować Ubezpieczyciela o każdej 
zmianie danych podanych w Deklaracji Przystąpienia w szczególności poprzez złożenie Ubezpieczycielowi za pośrednictwem 
Ubezpieczającego oświadczenia o zmianie danych do ubezpieczenia. 

 

Wypełnia Przedstawiciel Ubezpieczającego:  
Stwierdza się zgodność podanych danych z okazanym dokumentem tożsamości oraz potwierdza się własnoręczność złożonego podpisu. 

 

 

 

miejscowość i data  Nr Oddziału 
Ubezpieczającego 

 podpis i stempel służbowy Przedstawiciela 
Ubezpieczającego 

 


