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DOTYCZY WNIOSKU O ZAWARCIE UMOWY INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO NR W001/1703/0214

INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE „OPIEKA DLA CIEBIE I RODZINY” OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NR 2/2016

PRODUKT : MEDIUM +

UBEZPIECZAJĄCY / UBEZPIECZONY 11

1.1  DANE OSOBOWE
Pierwsze imię JAN Drugie imię

Nazwisko JALKGKL

Obywatelstwo Polskie Płeć Mężczyzna

Data urodzenia 1979-07-16 Numer PESEL 79071614438

1.2  ADRES ZAMIESZKANIA
Ulica ljfgl Nr domu/Nr mieszkania 1

Miejscowość WA Kod pocztowy 00-000

1.3  ADRES DO KORESPONDENCJI
Ulica ljfgl Nr domu/Nr mieszkania 1

Miejscowość WA Kod pocztowy 00-000

1.4  DANE KONTAKTOWE
Telefon domowy Telefon komórkowy 888777666

Adres email MA@KA.PL

WARUNKI UBEZPIECZENIA2

2.1  ZAKRES UBEZPIECZENIA, WYSOKOŚĆ SKŁADKI ORAZ CZĘSTOTLIWOŚĆ OPŁACANIA
Ubezpieczony Produkt Składka

JALKGKL JAN Medium + 148,50 PLN

UU JJ Medium + 123,75 PLN

KK JJ Medium + 165,00 PLN

Łączna wysokość składki miesięcznie: 437,25 PLN

Proponowana data rozpoczęcia ubezpieczenia 22-03-2017

Częstotliwość opłacania składki Miesięczna

Łączna wysokość składki (Miesięcznie) 437,25 PLN

Forma płatności pierwszej składki Obciążenie karty
kredytowej

Opłacono pierwszą składkę TAK

KLAUZULA INFORMACYJNA3

3.1  KWESTIONARIUSZ MEDYCZNY

 Nr A1M/001/1703/0214

1. Czy w okresie ostatnich 24 miesięcy którakolwiek z ubezpieczanych osób, miała wykonywane jakiekolwiek badania diagnostyczne, których
wyniki były poza zakresem norm lub zostały uznane przez lekarza za nieprawidłowe?

NIE

2. Czy w okresie ostatnich 24 miesięcy którejkolwiek z ubezpieczanych osób zlecono stosowanie leków w okresie dłuższym niż 30 dni? NIE

3. Czy którakolwiek z ubezpieczanych osób pali lub paliła papierosy? NIE

4. Czy w okresie ostatnich 5 lat u którejkolwiek z ubezpieczanych osób wystąpiły jakiekolwiek choroby, dolegliwości lub problemy zdrowotne
dotyczące:

a) układu sercowo-naczyniowego, np. choroba niedokrwienna serca, nawracające bóle klatki piersiowej, zaburzenia rytmu serca, nadciśnienie
tętnicze, udar mózgu, żylaki

NIE

b) układu oddechowego, np. nawracające infekcje dróg oddechowych, astma oskrzelowa, alergia oddechowa, przewlekła chrypka lub kaszel,
duszność, krwioplucie

NIE

c) układu pokarmowego, np. zapalenie wątroby lub trzustki, wrzodziejące zapalenie jelita, kamica pęcherzyka żółciowego, nawracające bóle
jamy brzusznej, niezamierzona gwałtowna utrata masy ciała

NIE

d) ginekologiczne, np. mięśniaki macicy, endometrioza, zaburzenia miesiączkowania NIE

e) układu wydzielania wewnętrznego, np. cukrzyca, zaburzenia funkcji tarczycy lub innych gruczołów dokrewnych, nieprawidłowy poziom
cholesterolu, trójglicerydów lub glukozy

NIE

f) układu nerwowego, np. stwardnienie rozsiane, padaczka, przewlekłe zaburzenia nerwowe, bulimia, anoreksja, nawracające: omdlenia,
zawroty głowy, bóle głowy, utrata przytomności

NIE

g) układu kostno-stawowo-mięśniowego, np. toczeń rumieniowaty, zapalenie stawów, dyskopatia, zwyrodnienia stawów, nawracające bóle
kręgosłupa, upośledzenie funkcji stawu spowodowane urazem lub chorobą

NIE

h) skóry, np. łuszczyca, atopowe zapalenie skóry, pęcherze skórne, przewlekły trądzik lub wypryski skórne NIE

i) narządu wzroku, narządu słuchu, nosa, gardła, np. jaskra, zaćma, nawracające zapalenie ucha środkowego, zapalenie nerwów wzrokowych,
zapalenie zatok, przerost migdałków

NIE

j) krwi, np. niedokrwistość, zaburzenia krzepnięcia NIE

k) zakaźne, np. borelioza, toksoplazmoza, cytomegalia, obecność wirusa HIV lub przeciwciał any-HIV, nosicielstwo wirusa zapalenia wątroby
typu B lub C

NIE

l) układu moczowego np. kamica nerkowa, przewlekłe zapalenie nerek, nawracające zakażenia układu moczowego, przerost gruczołu
krokowego

NIE
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m) nowotwór, guz, torbiel, polip, wady wrodzone lub choroby genetyczne NIE

5. Czy którakolwiek z ubezpieczanych osób posiada aktualne skierowanie na jakiekolwiek badania diagnostyczne niezwiązane z chorobami,
dolegliwościami bądź problemami zdrowotnymi wymienionymi w pkt 4 lub medycyną pracy?

NIE

6. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy którakolwiek z ubezpieczanych osób leczyła się na jakąkolwiek inną chorobę przewlekłą lub odczuwała
jakiekolwiek inne dolegliwości niż wymienione powyżej, niezależnie od tego, czy były konsultowane z lekarzem czy też nie?

NIE

3.2  KLAUZULA INFORMACYJNA DEKLARACJA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH - ZGODA
KONIECZNA

Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Medicover Forsakring AB (publ) Spółka Akcyjna - reprezentowany
przez Oddział w Polsce .z siedzibą przy Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa informuje, [1] iż jest Administratorem Danych Osobowych
podanych bądź uzyskanych w celu wykonywania Umowy Ubezpieczenia. Dane osobowe, w tym dane objęte tajemnicą ubezpieczeniową,
zebrane przez Medicover Försäkrings, będą przetwarzane oraz udostępniane w celu zawarcia i wykonania Umowy Ubezpieczenia oraz - w
ramach usprawiedliwionego celu Administratora Danych Osobowych – dla potrzeb marketingu produktów i usług własnych Administratora
Danych Osobowych. Osoba objęta opieką ma prawo wglądu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania, jak również prawo
odwołania zgód, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podanie danych jest dobrowolne i jednocześnie jest podstawą do objęcia Umową
Ubezpieczenia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (danych osobowych mojego dziecka), w tym danych objętych tajemnicą
ubezpieczeniową zgromadzonych przez Medicover Försäkrings AB (publ.) - reprezentowany przez Oddział w Polsce w celach związanych
z prowadzoną działalnością ubezpieczeniową, w tym w szczególności w celu rozpatrzenia wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia, a od
momentu zawarcia umowy - w celu jej wykonania, a także na przekazanie moich danych osobowych (danych osobowych mojego dziecka)
w celu zapewnienia świadczeń zdrowotnych wynikających z Umowy Ubezpieczenia Placówkom Medycznym Medicover zgodnie z
definicją OWU.

TAK

3.3  OŚWIADCZENIE DORĘCZENIA OWU Z ZAŁĄCZNIKIEM - ZGODA KONIECZNA

Oświadczam, iż przed przystąpieniem do Umowy Ubezpieczenia. Zostały mi doręczone oraz  zapoznałem(am) się z Ogólnymi Warunkami
Ubezpieczenia wraz z Skorowidzem, zakresem ochrony oraz wysokością ubezpieczenia.

TAK

3.4  UPOWAŻNIENIE DO POZYSKIWANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ - ZGODA KONIECZNA

Zgodnie z treścią art. 38 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej wyrażam zgodę na udostępnianie Medicover Försäkrings
przez podmioty prowadzące działalność leczniczą lub lekarzy wszelkich informacji i dokumentacji medycznej o moim stanie zdrowia
(stanie zdrowia mojego dziecka), o które Medicover Försäkrings będzie pytać lekarzy, podmioty lecznicze w związku z zawarciem lub
wykonywaniem Umowy. Niniejsze upoważnienie nie wygasa z dniem mojej śmierci.

TAK

3.5  UPOWAŻNIENIE NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA DO UDZIELANIA DANYCH O UDZIELONYCH
ŚWIADCZENIACH ZDROWOTNYCH - ZGODA KONIECZNA

Upoważniam Narodowy Fundusz Zdrowia do udzielania na wniosek Medicover Forsakrings danych o nazwach i adresach
świadczeniobiorców, którzy udzielili świadczeń opieki zdrowotnej w związku z wypadkiem lub zdarzeniem losowym będącym podstawą
ustalenia odpowiedzialności oraz wysokości odszkodowania lub świadczenia.

TAK

3.6  UPOWAŻNIENIE UDOSTĘPNIANIA DANYCH INNEMU ZAKŁADOWI UBEZPIECZEŃ W CELU OCENY RYZYKA
UBEZPIECZENIOWEGO - ZGODA KONIECZNA

Upoważniam Medicover Forsakring do udostępniania na żądanie innego zakładu ubezpieczeń przetwarzanych przez Medicover Forsakrings
moich danych osobowych, w celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego i weryfikacji danych podanych przez Ubezpieczającego lub
Ubezpieczonego lub osobę, na rzecz której ma zostać zawarta Umowa Ubezpieczenia, ustalenia prawa do świadczenia z tytułu Umowy
Ubezpieczenia i wysokości tego świadczenia, a także do udzielenia posiadanych informacji o przyczynie śmierci lub informacji
niezbędnych do ustalenia prawa uprawnionego do świadczenia z tytułu Umowy Ubezpieczenia lub jego wysokości.

TAK

3.7  ZGODA NA OBJĘCIE UBEZPIECZENIEM - ZGODA KONIECZNA

Wyrażam zgodę na objęcie Ubezpieczeniem na warunkach przedstawionych Ubezpieczającemu przez Medicover Försäkrings. TAK

3.8  ZGODA NA WYKORZYSTANIE ZŁOŻONYCH OŚWIADCZEŃ W CELU OBJĘCIA OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ -
ZGODA KONIECZNA

Wyrażam zgodę, aby aby wszystkie oświadczenia złożone w niniejszym Wniosku oraz innych dokumentach przedłożonych Medicover
Forsakrings stanowiły podstawę do objęcia mnie ochroną ubezpieczeniową na podstawie Umowy Ubezpieczenia. Podpisując Wniosek
oświadczam, że chcę skorzystać z zastrzeżenia na moją rzecz ochrony ubezpieczeniowej na zasadach określonych w Umowie
Ubezpieczenia i jednocześnie wyrażam zgodę na jej warunki.

TAK

3.9  DEKLARACJA ZGODY NA PRZESYŁANIE INFORMACJI HANDLOWYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ DEKLARACJA
ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELACH MARKETINGOWYCH

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 18
lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, ze zm.), na podany adres e-mail oraz w postaci SMS,
przez Medicover Försäkrings AB (publ.) Spółka Akcyjna oraz podmioty z Grupy Medicover*, tj. Medicover Sp. z o.o., Centrum Medyczne
Damiana HOLDING Sp. z o.o., Care Experts Sp. z o.o., Care Experts Domy Opieki Sp. z o.o., INVIMED-T Sp. z o.o., Medi Partner Sp. z
o.o., Denta Care Sp. z o.o., Media Program Sp. z o.o., Rehasport Clinic Sp. z o.o. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

NIE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów marketingowych podmiotów z Grupy Medicover*. Wyrażenie zgody
jest dobrowolne.

NIE

* Medicover Sp. z o.o., al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, Medicover Forsakring AB (publ) S.A. al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, Centrum Medyczne Damiana Holding Sp. z o.o., ul Wałbrzyska

46, 02-739 Warszawa, Care Experts Sp. z o.o., al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, Care Experts Domy Opieki Sp. z o.o., al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, INVIMED-T Sp. z o.o., ul. Rakowiecka

36, 02-532 Warszawa, Medi Partner Sp. z o.o., ul. Cybernetyki 19, 02-677 Warszawa, Denta Care Sp. z o.o (od 09.01.2017), al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, Media Program Sp. z o.o. (od 09.01.2017),

al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, Rehasport Clinic Sp. z o.o. (od 09.01.2017), ul. Górecka 30, 60-201 Poznań.
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3.10  DEKLARACJA ZGODY NA PRZEKAZYWANIE TREŚCI MARKETINGOWYCH Z WYKORZYSTANIEM TELEFONU

Wyrażam zgodę na przekazywanie treści marketingowych na podany przeze mnie numer telefonu, w tym przy użyciu automatycznych
systemów wywołujących, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, przez Medicover Forsakrings A.B.
(publ.) Spółka Akcyjna oraz podmioty z Grupy Medicover*. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

NIE

* Medicover Sp. z o.o., al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, Medicover Forsakring AB (publ) S.A. al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, Centrum Medyczne Damiana Holding Sp. z o.o., ul Wałbrzyska

46, 02-739 Warszawa, Care Experts Sp. z o.o., al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, Care Experts Domy Opieki Sp. z o.o., al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, INVIMED-T Sp. z o.o., ul. Rakowiecka

36, 02-532 Warszawa, Medi Partner Sp. z o.o., ul. Cybernetyki 19, 02-677 Warszawa, Denta Care Sp. z o.o (od 09.01.2017), al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, Media Program Sp. z o.o. (od 09.01.2017),

al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, Rehasport Clinic Sp. z o.o. (od 09.01.2017), ul. Górecka 30, 60-201 Poznań.

3.11  ZGODA NA DOSTARCZANIE DOKUMENTACJI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Wyrażam zgodę, aby wszelką dokumentację związaną z Umową Ubezpiecze-nia, w tym zmiany warunków Umowy Ubezpieczenia,
dotyczące praw lub obowiązków Ubezpieczonego, Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, a także dokument ubezpieczenia potwierdzający
przystąpienie do Umowy Ubezpieczenia Ubezpieczyciel doręczał w wersji PDF, w formie umożliwiającej przechowywanie i odtworzenie w
nie-zmienionej postaci. W związku z tym, wyrażam zgodę aby wyżej wymieniona dokumentacja była doręczana wyłącznie za pomocą
środków komunikacji elektronicznej, a w szczególności poczty e-mail, na wskazany we Wniosku adres.

NIE

3.12  POŚWIADCZENIE PRAWDY - ZGODA KONIECZNA

Potwierdzam, że wszystkie informacje zawarte w niniejszym kwestionariuszu są zgodne z prawdą i przyjmuję do wiadomości, że podanie
przeze mnie całkowicie lub częściowo niezgodnych z prawdą informacji lub oświadczeń istotnych dla oceny ryzyka przez Medicover
Forsakring AB (publ.) - reprezentowane przez Oddział w Polsce lub mających wpływ na zwiększenie prawdopodobieństwa zdarzenia
objętego umową ubezpieczenia, stanowić będzie naruszenie umowy.

TAK

W przypadku braku akceptacji wszystkich powyższych oświadczeń (3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.12) Ubezpieczający/Ubezpieczony nie będzie mógł
zostać objęty ubezpieczeniem. Potwierdzam, że świadomie wyraziłam/wyraziłem powyższe zgody.

2017-03-21

Data wypełnienia wniosku Podpis Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego (czytelny)

3.13  OŚWIADCZENIA PRZEDSTAWICIELA UBEZPIECZYCIELA

Potwierdzam, że Ubezpieczony złożył powyższe oświadczenie osobiście i własnoręcznie podpisał Kwestionariusz. Potwierdzam zgodność danych
osobowych zawartych w niniejszym Kwestionariuszu z okazanym mi dokumentem tożsamości

Imię i nazwisko Przedstawiciela Ubezpieczyciela

Data Miejscowość Podpis Przedstawiciela Ubezpieczyciela (czytelny)
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UBEZPIECZONY 24

4.1  DANE OSOBOWE
Pierwsze imię JJ Drugie imię

Nazwisko UU

Obywatelstwo Polskie Płeć Mężczyzna

Data urodzenia 1973-05-16 Numer PESEL 73051604851

4.2  ADRES ZAMIESZKANIA
Ulica ljfgl Nr domu/Nr mieszkania 1

Miejscowość WA Kod pocztowy 00-000

4.3  ADRES DO KORESPONDENCJI
Ulica ljfgl Nr domu/Nr mieszkania 1

Miejscowość WA Kod pocztowy 00-000

4.4  DANE KONTAKTOWE
Telefon domowy Telefon komórkowy 888777666

Adres email MA@KA.PL

KLAUZULA INFORMACYJNA5

5.1  KWESTIONARIUSZ MEDYCZNY

 Nr A2M/001/1703/0214

1. Czy w okresie ostatnich 24 miesięcy którakolwiek z ubezpieczanych osób, miała wykonywane jakiekolwiek badania diagnostyczne, których
wyniki były poza zakresem norm lub zostały uznane przez lekarza za nieprawidłowe?

NIE

2. Czy w okresie ostatnich 24 miesięcy którejkolwiek z ubezpieczanych osób zlecono stosowanie leków w okresie dłuższym niż 30 dni? NIE

3. Czy którakolwiek z ubezpieczanych osób pali lub paliła papierosy? NIE

4. Czy w okresie ostatnich 5 lat u którejkolwiek z ubezpieczanych osób wystąpiły jakiekolwiek choroby, dolegliwości lub problemy zdrowotne
dotyczące:

a) układu sercowo-naczyniowego, np. choroba niedokrwienna serca, nawracające bóle klatki piersiowej, zaburzenia rytmu serca, nadciśnienie
tętnicze, udar mózgu, żylaki

NIE

b) układu oddechowego, np. nawracające infekcje dróg oddechowych, astma oskrzelowa, alergia oddechowa, przewlekła chrypka lub kaszel,
duszność, krwioplucie

NIE

c) układu pokarmowego, np. zapalenie wątroby lub trzustki, wrzodziejące zapalenie jelita, kamica pęcherzyka żółciowego, nawracające bóle
jamy brzusznej, niezamierzona gwałtowna utrata masy ciała

NIE

d) ginekologiczne, np. mięśniaki macicy, endometrioza, zaburzenia miesiączkowania NIE

e) układu wydzielania wewnętrznego, np. cukrzyca, zaburzenia funkcji tarczycy lub innych gruczołów dokrewnych, nieprawidłowy poziom
cholesterolu, trójglicerydów lub glukozy

NIE

f) układu nerwowego, np. stwardnienie rozsiane, padaczka, przewlekłe zaburzenia nerwowe, bulimia, anoreksja, nawracające: omdlenia,
zawroty głowy, bóle głowy, utrata przytomności

NIE

g) układu kostno-stawowo-mięśniowego, np. toczeń rumieniowaty, zapalenie stawów, dyskopatia, zwyrodnienia stawów, nawracające bóle
kręgosłupa, upośledzenie funkcji stawu spowodowane urazem lub chorobą

NIE

h) skóry, np. łuszczyca, atopowe zapalenie skóry, pęcherze skórne, przewlekły trądzik lub wypryski skórne NIE

i) narządu wzroku, narządu słuchu, nosa, gardła, np. jaskra, zaćma, nawracające zapalenie ucha środkowego, zapalenie nerwów wzrokowych,
zapalenie zatok, przerost migdałków

NIE

j) krwi, np. niedokrwistość, zaburzenia krzepnięcia NIE

k) zakaźne, np. borelioza, toksoplazmoza, cytomegalia, obecność wirusa HIV lub przeciwciał any-HIV, nosicielstwo wirusa zapalenia wątroby
typu B lub C

NIE

l) układu moczowego np. kamica nerkowa, przewlekłe zapalenie nerek, nawracające zakażenia układu moczowego, przerost gruczołu
krokowego

NIE

m) nowotwór, guz, torbiel, polip, wady wrodzone lub choroby genetyczne NIE

5. Czy którakolwiek z ubezpieczanych osób posiada aktualne skierowanie na jakiekolwiek badania diagnostyczne niezwiązane z chorobami,
dolegliwościami bądź problemami zdrowotnymi wymienionymi w pkt 4 lub medycyną pracy?

NIE

6. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy którakolwiek z ubezpieczanych osób leczyła się na jakąkolwiek inną chorobę przewlekłą lub odczuwała
jakiekolwiek inne dolegliwości niż wymienione powyżej, niezależnie od tego, czy były konsultowane z lekarzem czy też nie?

NIE
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5.2  KLAUZULA INFORMACYJNA DEKLARACJA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH - ZGODA
KONIECZNA

Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Medicover Forsakring AB (publ) Spółka Akcyjna - reprezentowany
przez Oddział w Polsce .z siedzibą przy Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa informuje, [1] iż jest Administratorem Danych Osobowych
podanych bądź uzyskanych w celu wykonywania Umowy Ubezpieczenia. Dane osobowe, w tym dane objęte tajemnicą ubezpieczeniową,
zebrane przez Medicover Försäkrings, będą przetwarzane oraz udostępniane w celu zawarcia i wykonania Umowy Ubezpieczenia oraz - w
ramach usprawiedliwionego celu Administratora Danych Osobowych – dla potrzeb marketingu produktów i usług własnych Administratora
Danych Osobowych. Osoba objęta opieką ma prawo wglądu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania, jak również prawo
odwołania zgód, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podanie danych jest dobrowolne i jednocześnie jest podstawą do objęcia Umową
Ubezpieczenia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (danych osobowych mojego dziecka), w tym danych objętych tajemnicą
ubezpieczeniową zgromadzonych przez Medicover Försäkrings AB (publ.) - reprezentowany przez Oddział w Polsce w celach związanych
z prowadzoną działalnością ubezpieczeniową, w tym w szczególności w celu rozpatrzenia wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia, a od
momentu zawarcia umowy - w celu jej wykonania, a także na przekazanie moich danych osobowych (danych osobowych mojego dziecka)
w celu zapewnienia świadczeń zdrowotnych wynikających z Umowy Ubezpieczenia Placówkom Medycznym Medicover zgodnie z
definicją OWU.

TAK

5.3  OŚWIADCZENIE DORĘCZENIA OWU Z ZAŁĄCZNIKIEM - ZGODA KONIECZNA

Oświadczam, iż przed przystąpieniem do Umowy Ubezpieczenia. Zostały mi doręczone oraz  zapoznałem(am) się z Ogólnymi Warunkami
Ubezpieczenia wraz z Skorowidzem, zakresem ochrony oraz wysokością ubezpieczenia.

TAK

5.4  UPOWAŻNIENIE DO POZYSKIWANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ - ZGODA KONIECZNA

Zgodnie z treścią art. 38 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej wyrażam zgodę na udostępnianie Medicover Försäkrings
przez podmioty prowadzące działalność leczniczą lub lekarzy wszelkich informacji i dokumentacji medycznej o moim stanie zdrowia
(stanie zdrowia mojego dziecka), o które Medicover Försäkrings będzie pytać lekarzy, podmioty lecznicze w związku z zawarciem lub
wykonywaniem Umowy. Niniejsze upoważnienie nie wygasa z dniem mojej śmierci.

TAK

5.5  UPOWAŻNIENIE NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA DO UDZIELANIA DANYCH O UDZIELONYCH
ŚWIADCZENIACH ZDROWOTNYCH - ZGODA KONIECZNA

Upoważniam Narodowy Fundusz Zdrowia do udzielania na wniosek Medicover Forsakrings danych o nazwach i adresach
świadczeniobiorców, którzy udzielili świadczeń opieki zdrowotnej w związku z wypadkiem lub zdarzeniem losowym będącym podstawą
ustalenia odpowiedzialności oraz wysokości odszkodowania lub świadczenia.

TAK

5.6  UPOWAŻNIENIE UDOSTĘPNIANIA DANYCH INNEMU ZAKŁADOWI UBEZPIECZEŃ W CELU OCENY RYZYKA
UBEZPIECZENIOWEGO - ZGODA KONIECZNA

Upoważniam Medicover Forsakring do udostępniania na żądanie innego zakładu ubezpieczeń przetwarzanych przez Medicover Forsakrings
moich danych osobowych, w celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego i weryfikacji danych podanych przez Ubezpieczającego lub
Ubezpieczonego lub osobę, na rzecz której ma zostać zawarta Umowa Ubezpieczenia, ustalenia prawa do świadczenia z tytułu Umowy
Ubezpieczenia i wysokości tego świadczenia, a także do udzielenia posiadanych informacji o przyczynie śmierci lub informacji
niezbędnych do ustalenia prawa uprawnionego do świadczenia z tytułu Umowy Ubezpieczenia lub jego wysokości.

TAK

5.7  ZGODA NA OBJĘCIE UBEZPIECZENIEM - ZGODA KONIECZNA

Wyrażam zgodę na objęcie Ubezpieczeniem na warunkach przedstawionych Ubezpieczającemu przez Medicover Försäkrings. TAK

5.8  ZGODA NA WYKORZYSTANIE ZŁOŻONYCH OŚWIADCZEŃ W CELU OBJĘCIA OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ -
ZGODA KONIECZNA

Wyrażam zgodę, aby aby wszystkie oświadczenia złożone w niniejszym Wniosku oraz innych dokumentach przedłożonych Medicover
Forsakrings stanowiły podstawę do objęcia mnie ochroną ubezpieczeniową na podstawie Umowy Ubezpieczenia. Podpisując Wniosek
oświadczam, że chcę skorzystać z zastrzeżenia na moją rzecz ochrony ubezpieczeniowej na zasadach określonych w Umowie
Ubezpieczenia i jednocześnie wyrażam zgodę na jej warunki.

TAK

5.9  DEKLARACJA ZGODY NA PRZESYŁANIE INFORMACJI HANDLOWYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ DEKLARACJA
ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELACH MARKETINGOWYCH

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 18
lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, ze zm.), na podany adres e-mail oraz w postaci SMS,
przez Medicover Försäkrings AB (publ.) Spółka Akcyjna oraz podmioty z Grupy Medicover*, tj. Medicover Sp. z o.o., Centrum Medyczne
Damiana HOLDING Sp. z o.o., Care Experts Sp. z o.o., Care Experts Domy Opieki Sp. z o.o., INVIMED-T Sp. z o.o., Medi Partner Sp. z
o.o., Denta Care Sp. z o.o., Media Program Sp. z o.o., Rehasport Clinic Sp. z o.o. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

NIE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów marketingowych podmiotów z Grupy Medicover*. Wyrażenie zgody
jest dobrowolne.

NIE

* Medicover Sp. z o.o., al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, Medicover Forsakring AB (publ) S.A. al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, Centrum Medyczne Damiana Holding Sp. z o.o., ul Wałbrzyska

46, 02-739 Warszawa, Care Experts Sp. z o.o., al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, Care Experts Domy Opieki Sp. z o.o., al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, INVIMED-T Sp. z o.o., ul. Rakowiecka

36, 02-532 Warszawa, Medi Partner Sp. z o.o., ul. Cybernetyki 19, 02-677 Warszawa, Denta Care Sp. z o.o (od 09.01.2017), al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, Media Program Sp. z o.o. (od 09.01.2017),

al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, Rehasport Clinic Sp. z o.o. (od 09.01.2017), ul. Górecka 30, 60-201 Poznań.

5.10  DEKLARACJA ZGODY NA PRZEKAZYWANIE TREŚCI MARKETINGOWYCH Z WYKORZYSTANIEM TELEFONU

Wyrażam zgodę na przekazywanie treści marketingowych na podany przeze mnie numer telefonu, w tym przy użyciu automatycznych
systemów wywołujących, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, przez Medicover Forsakrings A.B.
(publ.) Spółka Akcyjna oraz podmioty z Grupy Medicover*. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

NIE

* Medicover Sp. z o.o., al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, Medicover Forsakring AB (publ) S.A. al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, Centrum Medyczne Damiana Holding Sp. z o.o., ul Wałbrzyska

46, 02-739 Warszawa, Care Experts Sp. z o.o., al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, Care Experts Domy Opieki Sp. z o.o., al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, INVIMED-T Sp. z o.o., ul. Rakowiecka

36, 02-532 Warszawa, Medi Partner Sp. z o.o., ul. Cybernetyki 19, 02-677 Warszawa, Denta Care Sp. z o.o (od 09.01.2017), al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, Media Program Sp. z o.o. (od 09.01.2017),

al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, Rehasport Clinic Sp. z o.o. (od 09.01.2017), ul. Górecka 30, 60-201 Poznań.



6

5.11  ZGODA NA DOSTARCZANIE DOKUMENTACJI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Wyrażam zgodę, aby wszelką dokumentację związaną z Umową Ubezpiecze-nia, w tym zmiany warunków Umowy Ubezpieczenia,
dotyczące praw lub obowiązków Ubezpieczonego, Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, a także dokument ubezpieczenia potwierdzający
przystąpienie do Umowy Ubezpieczenia Ubezpieczyciel doręczał w wersji PDF, w formie umożliwiającej przechowywanie i odtworzenie w
nie-zmienionej postaci. W związku z tym, wyrażam zgodę aby wyżej wymieniona dokumentacja była doręczana wyłącznie za pomocą
środków komunikacji elektronicznej, a w szczególności poczty e-mail, na wskazany we Wniosku adres.

TAK

5.12  POŚWIADCZENIE PRAWDY - ZGODA KONIECZNA

Potwierdzam, że wszystkie informacje zawarte w niniejszym kwestionariuszu są zgodne z prawdą i przyjmuję do wiadomości, że podanie
przeze mnie całkowicie lub częściowo niezgodnych z prawdą informacji lub oświadczeń istotnych dla oceny ryzyka przez Medicover
Forsakring AB (publ.) - reprezentowane przez Oddział w Polsce lub mających wpływ na zwiększenie prawdopodobieństwa zdarzenia
objętego umową ubezpieczenia, stanowić będzie naruszenie umowy.

TAK

W przypadku braku akceptacji wszystkich powyższych oświadczeń (5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.12) Ubezpieczony nie będzie mógł zostać objęty
ubezpieczeniem. Potwierdzam, że świadomie wyraziłam/wyraziłem powyższe zgody.

2017-03-21

Data wypełnienia wniosku Podpis Ubezpieczonego/ Opiekuna Prawnego Ubezpieczonego (czytelny)

5.13  OŚWIADCZENIA PRZEDSTAWICIELA UBEZPIECZYCIELA

Potwierdzam, że Ubezpieczony złożył powyższe oświadczenie osobiście i własnoręcznie podpisał Kwestionariusz. Potwierdzam zgodność danych
osobowych zawartych w niniejszym Kwestionariuszu z okazanym mi dokumentem tożsamości

Imię i nazwisko Przedstawiciela Ubezpieczyciela

Data Miejscowość Podpis Przedstawiciela Ubezpieczyciela (czytelny)
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UBEZPIECZONY 36

6.1  DANE OSOBOWE
Pierwsze imię JJ Drugie imię

Nazwisko KK

Obywatelstwo Polskie Płeć Mężczyzna

Data urodzenia 2007-09-04 Numer PESEL 07290407931

6.2  ADRES ZAMIESZKANIA
Ulica ljfgl Nr domu/Nr mieszkania 1

Miejscowość WA Kod pocztowy 00-000

6.3  ADRES DO KORESPONDENCJI
Ulica ljfgl Nr domu/Nr mieszkania 1

Miejscowość WA Kod pocztowy 00-000

6.4  DANE KONTAKTOWE
Telefon domowy Telefon komórkowy 888777666

Adres email MA@KA.PL

KLAUZULA INFORMACYJNA7

7.1  KWESTIONARIUSZ MEDYCZNY

 Nr A3D/001/1703/0214

1. Czy w okresie ostatnich 24 miesięcy którakolwiek z ubezpieczanych osób, miała wykonywane jakiekolwiek badania diagnostyczne, których
wyniki były poza zakresem norm lub zostały uznane przez lekarza za nieprawidłowe?

NIE

2. Czy w okresie ostatnich 24 miesięcy którejkolwiek z ubezpieczanych osób zlecono stosowanie leków w okresie dłuższym niż 30 dni? NIE

3. Czy którakolwiek z ubezpieczanych osób pali lub paliła papierosy? NIE

4. Czy w okresie ostatnich 5 lat u którejkolwiek z ubezpieczanych osób wystąpiły jakiekolwiek choroby, dolegliwości lub problemy zdrowotne
dotyczące:

a) układu sercowo-naczyniowego, np. choroba niedokrwienna serca, nawracające bóle klatki piersiowej, zaburzenia rytmu serca, nadciśnienie
tętnicze, udar mózgu, żylaki

NIE

b) układu oddechowego, np. nawracające infekcje dróg oddechowych, astma oskrzelowa, alergia oddechowa, przewlekła chrypka lub kaszel,
duszność, krwioplucie

NIE

c) układu pokarmowego, np. zapalenie wątroby lub trzustki, wrzodziejące zapalenie jelita, kamica pęcherzyka żółciowego, nawracające bóle
jamy brzusznej, niezamierzona gwałtowna utrata masy ciała

NIE

d) ginekologiczne, np. mięśniaki macicy, endometrioza, zaburzenia miesiączkowania NIE

e) układu wydzielania wewnętrznego, np. cukrzyca, zaburzenia funkcji tarczycy lub innych gruczołów dokrewnych, nieprawidłowy poziom
cholesterolu, trójglicerydów lub glukozy

NIE

f) układu nerwowego, np. stwardnienie rozsiane, padaczka, przewlekłe zaburzenia nerwowe, bulimia, anoreksja, nawracające: omdlenia,
zawroty głowy, bóle głowy, utrata przytomności

NIE

g) układu kostno-stawowo-mięśniowego, np. toczeń rumieniowaty, zapalenie stawów, dyskopatia, zwyrodnienia stawów, nawracające bóle
kręgosłupa, upośledzenie funkcji stawu spowodowane urazem lub chorobą

NIE

h) skóry, np. łuszczyca, atopowe zapalenie skóry, pęcherze skórne, przewlekły trądzik lub wypryski skórne NIE

i) narządu wzroku, narządu słuchu, nosa, gardła, np. jaskra, zaćma, nawracające zapalenie ucha środkowego, zapalenie nerwów wzrokowych,
zapalenie zatok, przerost migdałków

NIE

j) krwi, np. niedokrwistość, zaburzenia krzepnięcia NIE

k) zakaźne, np. borelioza, toksoplazmoza, cytomegalia, obecność wirusa HIV lub przeciwciał any-HIV, nosicielstwo wirusa zapalenia wątroby
typu B lub C

NIE

l) układu moczowego np. kamica nerkowa, przewlekłe zapalenie nerek, nawracające zakażenia układu moczowego, przerost gruczołu
krokowego

NIE

m) nowotwór, guz, torbiel, polip, wady wrodzone lub choroby genetyczne NIE

5. Czy którakolwiek z ubezpieczanych osób posiada aktualne skierowanie na jakiekolwiek badania diagnostyczne niezwiązane z chorobami,
dolegliwościami bądź problemami zdrowotnymi wymienionymi w pkt 4 lub medycyną pracy?

NIE

6. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy którakolwiek z ubezpieczanych osób leczyła się na jakąkolwiek inną chorobę przewlekłą lub odczuwała
jakiekolwiek inne dolegliwości niż wymienione powyżej, niezależnie od tego, czy były konsultowane z lekarzem czy też nie?

NIE
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7.2  KLAUZULA INFORMACYJNA DEKLARACJA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH - ZGODA
KONIECZNA

Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Medicover Forsakring AB (publ) Spółka Akcyjna - reprezentowany
przez Oddział w Polsce .z siedzibą przy Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa informuje, [1] iż jest Administratorem Danych Osobowych
podanych bądź uzyskanych w celu wykonywania Umowy Ubezpieczenia. Dane osobowe, w tym dane objęte tajemnicą ubezpieczeniową,
zebrane przez Medicover Försäkrings, będą przetwarzane oraz udostępniane w celu zawarcia i wykonania Umowy Ubezpieczenia oraz - w
ramach usprawiedliwionego celu Administratora Danych Osobowych – dla potrzeb marketingu produktów i usług własnych Administratora
Danych Osobowych. Osoba objęta opieką ma prawo wglądu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania, jak również prawo
odwołania zgód, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podanie danych jest dobrowolne i jednocześnie jest podstawą do objęcia Umową
Ubezpieczenia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (danych osobowych mojego dziecka), w tym danych objętych tajemnicą
ubezpieczeniową zgromadzonych przez Medicover Försäkrings AB (publ.) - reprezentowany przez Oddział w Polsce w celach związanych
z prowadzoną działalnością ubezpieczeniową, w tym w szczególności w celu rozpatrzenia wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia, a od
momentu zawarcia umowy - w celu jej wykonania, a także na przekazanie moich danych osobowych (danych osobowych mojego dziecka)
w celu zapewnienia świadczeń zdrowotnych wynikających z Umowy Ubezpieczenia Placówkom Medycznym Medicover zgodnie z
definicją OWU.

TAK

7.3  OŚWIADCZENIE DORĘCZENIA OWU Z ZAŁĄCZNIKIEM - ZGODA KONIECZNA

Oświadczam, iż przed przystąpieniem do Umowy Ubezpieczenia. Zostały mi doręczone oraz  zapoznałem(am) się z Ogólnymi Warunkami
Ubezpieczenia wraz z Skorowidzem, zakresem ochrony oraz wysokością ubezpieczenia.

TAK

7.4  UPOWAŻNIENIE DO POZYSKIWANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ - ZGODA KONIECZNA

Zgodnie z treścią art. 38 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej wyrażam zgodę na udostępnianie Medicover Försäkrings
przez podmioty prowadzące działalność leczniczą lub lekarzy wszelkich informacji i dokumentacji medycznej o moim stanie zdrowia
(stanie zdrowia mojego dziecka), o które Medicover Försäkrings będzie pytać lekarzy, podmioty lecznicze w związku z zawarciem lub
wykonywaniem Umowy. Niniejsze upoważnienie nie wygasa z dniem mojej śmierci.

TAK

7.5  UPOWAŻNIENIE NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA DO UDZIELANIA DANYCH O UDZIELONYCH
ŚWIADCZENIACH ZDROWOTNYCH - ZGODA KONIECZNA

Upoważniam Narodowy Fundusz Zdrowia do udzielania na wniosek Medicover Forsakrings danych o nazwach i adresach
świadczeniobiorców, którzy udzielili świadczeń opieki zdrowotnej w związku z wypadkiem lub zdarzeniem losowym będącym podstawą
ustalenia odpowiedzialności oraz wysokości odszkodowania lub świadczenia.

TAK

7.6  UPOWAŻNIENIE UDOSTĘPNIANIA DANYCH INNEMU ZAKŁADOWI UBEZPIECZEŃ W CELU OCENY RYZYKA
UBEZPIECZENIOWEGO - ZGODA KONIECZNA

Upoważniam Medicover Forsakring do udostępniania na żądanie innego zakładu ubezpieczeń przetwarzanych przez Medicover Forsakrings
moich danych osobowych, w celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego i weryfikacji danych podanych przez Ubezpieczającego lub
Ubezpieczonego lub osobę, na rzecz której ma zostać zawarta Umowa Ubezpieczenia, ustalenia prawa do świadczenia z tytułu Umowy
Ubezpieczenia i wysokości tego świadczenia, a także do udzielenia posiadanych informacji o przyczynie śmierci lub informacji
niezbędnych do ustalenia prawa uprawnionego do świadczenia z tytułu Umowy Ubezpieczenia lub jego wysokości.

TAK

7.7  ZGODA NA OBJĘCIE UBEZPIECZENIEM - ZGODA KONIECZNA

Wyrażam zgodę na objęcie Ubezpieczeniem na warunkach przedstawionych Ubezpieczającemu przez Medicover Försäkrings. TAK

7.8  ZGODA NA WYKORZYSTANIE ZŁOŻONYCH OŚWIADCZEŃ W CELU OBJĘCIA OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ -
ZGODA KONIECZNA

Wyrażam zgodę, aby aby wszystkie oświadczenia złożone w niniejszym Wniosku oraz innych dokumentach przedłożonych Medicover
Forsakrings stanowiły podstawę do objęcia mnie ochroną ubezpieczeniową na podstawie Umowy Ubezpieczenia. Podpisując Wniosek
oświadczam, że chcę skorzystać z zastrzeżenia na moją rzecz ochrony ubezpieczeniowej na zasadach określonych w Umowie
Ubezpieczenia i jednocześnie wyrażam zgodę na jej warunki.

TAK

7.9  DEKLARACJA ZGODY NA PRZESYŁANIE INFORMACJI HANDLOWYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ DEKLARACJA
ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELACH MARKETINGOWYCH

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 18
lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, ze zm.), na podany adres e-mail oraz w postaci SMS,
przez Medicover Försäkrings AB (publ.) Spółka Akcyjna oraz podmioty z Grupy Medicover*, tj. Medicover Sp. z o.o., Centrum Medyczne
Damiana HOLDING Sp. z o.o., Care Experts Sp. z o.o., Care Experts Domy Opieki Sp. z o.o., INVIMED-T Sp. z o.o., Medi Partner Sp. z
o.o., Denta Care Sp. z o.o., Media Program Sp. z o.o., Rehasport Clinic Sp. z o.o. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

NIE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów marketingowych podmiotów z Grupy Medicover*. Wyrażenie zgody
jest dobrowolne.

NIE

* Medicover Sp. z o.o., al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, Medicover Forsakring AB (publ) S.A. al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, Centrum Medyczne Damiana Holding Sp. z o.o., ul Wałbrzyska

46, 02-739 Warszawa, Care Experts Sp. z o.o., al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, Care Experts Domy Opieki Sp. z o.o., al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, INVIMED-T Sp. z o.o., ul. Rakowiecka

36, 02-532 Warszawa, Medi Partner Sp. z o.o., ul. Cybernetyki 19, 02-677 Warszawa, Denta Care Sp. z o.o (od 09.01.2017), al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, Media Program Sp. z o.o. (od 09.01.2017),

al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, Rehasport Clinic Sp. z o.o. (od 09.01.2017), ul. Górecka 30, 60-201 Poznań.

7.10  DEKLARACJA ZGODY NA PRZEKAZYWANIE TREŚCI MARKETINGOWYCH Z WYKORZYSTANIEM TELEFONU

Wyrażam zgodę na przekazywanie treści marketingowych na podany przeze mnie numer telefonu, w tym przy użyciu automatycznych
systemów wywołujących, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, przez Medicover Forsakrings A.B.
(publ.) Spółka Akcyjna oraz podmioty z Grupy Medicover*. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

NIE

* Medicover Sp. z o.o., al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, Medicover Forsakring AB (publ) S.A. al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, Centrum Medyczne Damiana Holding Sp. z o.o., ul Wałbrzyska

46, 02-739 Warszawa, Care Experts Sp. z o.o., al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, Care Experts Domy Opieki Sp. z o.o., al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, INVIMED-T Sp. z o.o., ul. Rakowiecka

36, 02-532 Warszawa, Medi Partner Sp. z o.o., ul. Cybernetyki 19, 02-677 Warszawa, Denta Care Sp. z o.o (od 09.01.2017), al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, Media Program Sp. z o.o. (od 09.01.2017),

al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, Rehasport Clinic Sp. z o.o. (od 09.01.2017), ul. Górecka 30, 60-201 Poznań.
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7.11  ZGODA NA DOSTARCZANIE DOKUMENTACJI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Wyrażam zgodę, aby wszelką dokumentację związaną z Umową Ubezpiecze-nia, w tym zmiany warunków Umowy Ubezpieczenia,
dotyczące praw lub obowiązków Ubezpieczonego, Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, a także dokument ubezpieczenia potwierdzający
przystąpienie do Umowy Ubezpieczenia Ubezpieczyciel doręczał w wersji PDF, w formie umożliwiającej przechowywanie i odtworzenie w
nie-zmienionej postaci. W związku z tym, wyrażam zgodę aby wyżej wymieniona dokumentacja była doręczana wyłącznie za pomocą
środków komunikacji elektronicznej, a w szczególności poczty e-mail, na wskazany we Wniosku adres.

NIE

7.12  POŚWIADCZENIE PRAWDY - ZGODA KONIECZNA

Potwierdzam, że wszystkie informacje zawarte w niniejszym kwestionariuszu są zgodne z prawdą i przyjmuję do wiadomości, że podanie
przeze mnie całkowicie lub częściowo niezgodnych z prawdą informacji lub oświadczeń istotnych dla oceny ryzyka przez Medicover
Forsakring AB (publ.) - reprezentowane przez Oddział w Polsce lub mających wpływ na zwiększenie prawdopodobieństwa zdarzenia
objętego umową ubezpieczenia, stanowić będzie naruszenie umowy.

TAK

W przypadku braku akceptacji wszystkich powyższych oświadczeń (7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.12) Ubezpieczony nie będzie mógł zostać objęty
ubezpieczeniem. Potwierdzam, że świadomie wyraziłam/wyraziłem powyższe zgody.

2017-03-21

Data wypełnienia wniosku Podpis Ubezpieczonego/ Opiekuna Prawnego Ubezpieczonego (czytelny)

7.13  OŚWIADCZENIA PRZEDSTAWICIELA UBEZPIECZYCIELA

Potwierdzam, że Ubezpieczony złożył powyższe oświadczenie osobiście i własnoręcznie podpisał Kwestionariusz. Potwierdzam zgodność danych
osobowych zawartych w niniejszym Kwestionariuszu z okazanym mi dokumentem tożsamości

Imię i nazwisko Przedstawiciela Ubezpieczyciela

Data Miejscowość Podpis Przedstawiciela Ubezpieczyciela (czytelny)


