
Analiza Potrzeb Klienta

I. Dane Klienta

II. Wiedza i doświadczenie w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych

Oświadczam, że zostałam/zostałem poinformowany, że wypełnienie niniejszej Ankiety jest dobrowolne, oraz że w przypadku odmowy wypełnienia
przeze mnie tej ankiety, Ubezpieczyciel ma ograniczoną możliwość oceny, czy zawierana przeze mnie umowa ubezpieczenia jest dla mnie odpowiednia.

Data i podpis Klienta*

Data urodzenia

Czy posiada lub posiadał Pan/Pani polisę ubezpieczenia zdrowotnego?

Jakiego rodzaju to polisa?

Czy kiedykolwiek korzystał Pan/Pani z opieki medycznej  poza granicami RP?

Jeśli tak, w  jakich krajach?

Tel. kontaktowy

E-mail

Zawód wykonywany / stanowisko służbowe

Wykształcenie podstawowe / zawodowe / średnie / wyższe

Imię

Nazwisko

Liczba osób na utrzymaniu

Nie wyrażam zgody na przeprowadzenie Analizy Potrzeb, proszę o przygotowanie oferty ubezpieczenia bez przeprowadzania analizy potrzeb.

pakiet medyczny ambulatoryjny

posiadam gruntowną i szeroką wiedzę w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych

znam dobrze zasady funkcjonowania ubezpieczeń zdrowotnych

mam niewielką wiedzę w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych

nic nie wiem na temat zasad funkcjonowania ubezpieczeń zdrowotnych oraz różnic pomiędzy dostępnymi produktami ubezpieczeń zdrowotnych

ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania

pakiet opieki medycznej za granicą

ubezpieczenie szpitalne (wypłata zasiłku za pobyt w szpitalu)

międzynarodowe prywatne ubezpieczenie zdrowotne

Jak ocenia Pani/Pan własną wiedzę w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych?

TAK NIE

TAK NIE
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*W przypadku dzieci do 16 r.ż., podpisy składa jeden z rodziców/opiekunów prawnych dziecka.



III. Mapa potrzeb i oczekiwań klienta

Proszę określić Pani/Pana najważniejsze oczekiwania względem umowy ubezpieczenia (prosimy o wybór maksymalnie 3 ze wskazanych poniżej):

Jak często w ciągu roku wyjeżdża Pan/Pani za granicę?

dostęp do innowacyjnych terapii i procedur medycznych niedostępnych w Polsce

dostęp do szpitalnej opieki medycznej na terenie RP, krajów UE i Szwajcarii

ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania (świadczenie pieniężne)

dostęp do leczenia tylko poważnych zachorowań za granicą

ochrona zdrowia w nagłych wypadkach

wsparcie w organizacji procesu leczenia za granicą

inne (jakie?)

dostęp do badań diagnostycznych i konsultacji ambulatoryjnych poza systemem publicznym

1-2 razy w roku raz w miesiącu częściej niż raz w miesiącu

umowa o pracę umowa zlecenie inna umowa cywilnoprawna własna działalność gospodarcza

Jakie terytorium odwiedza Pan/Pani najczęściej?

kraje UE USA i terytorium obu Ameryk Azja Afryka

Czy jadąc do powyższych miejsc zawsze wykupuje Pan/Pani ubezpieczenie turystyczne (Kosztów Leczenia)?

TAK NIE

inne

IV. Finansowanie ubezpieczenia (sekcja pytań dodatkowych)

Jakie są Pana/Pani źródła dochodu?

do 3 000 zł

* Miesięczne dochody rozumiane jako: przybliżona wartość miesięcznego dochodu netto, za który uważa się średni miesięczny przychód obliczony na podstawie przychodów za sześć miesięcy poprzedzających
   wypełnienie ankiety, pomniejszony o zaliczkę na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składki na ubezpieczenie społeczne, alimenty na rzecz innych osób.

3 000 - 5 000 zł powyżej 5 000 zł powyżej 10 000 zł

Miesięczne dochody* gospodarstwa domowego netto:

nie ponoszę żadnych wydatków, korzystam jedynie z publicznej ochrony zdrowia

poniżej 1 000 zł 1 000 - 5 000 zł powyżej 5 000 zł

Jakie wydatki rocznie ponosi Pan/Pani na prywatną opiekę medyczną (w tym na: badania diagnostyczne i laboratoryjne, konsultacje specjalistyczne,
wizyty domowe, prywatne ubezpieczenie zdrowotne itp.)?

jednorazowo regularnie, tzn. z podziałem na raty

Jaki sposób opłacania składki Pani/Pan preferuje?

krótszy niż 12 miesięcy 12 miesięcy dłuższy niż 12 miesięcy

Preferowany okres umowy ubezpieczenia:
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V. Podsumowanie analizy potrzeb

VI. Klauzula informacyjna dotycząca Pani/Pana danych osobowych udostępnionych
w związku z analizą potrzeb

Analiza danych zawartych w formularzu zostanie przeprowadzona przez WDB HealthCare Sp. z o. o. WDB HealthCare skontaktuje się z Ubezpieczonym,
jeśli w wyniku przeprowadzonej analizy oceni, że przystąpienie Ubezpieczonego do ubezpieczenia zdrowotnego MUZ nie jest odpowiednie do potrzeb
Ubezpieczonego.

WDB HEALTHCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Wysokiej, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem 0000583344,
NIP 8971813543, REGON 362445397, kapitał zakładowy w wysokości 100 000 zł (zwana dalej Spółką) pragnie poinformować jak poniżej.

1. Administrator danych.
    W związku z udostępnieniem przez Panią/Pana danych osobowych Spółce, Spółka ta w zakresie udostępnionych danych jest ich administratorem.

    Dane kontaktowe Spółki:
    WDB HealthCare Sp. z o.o.
    telefon: +48 71 715 94 74 | adres e-mail: biuro@wdbhc.pl | adres korespondencyjny: ul. Fiołkowa 3, 52-200 Wysoka
    z ustanowionym przez Spółkę inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod adresem e-mail: inspektor@kancelariacodigo.pl 

2. Cele przetwarzania.
    Udostępnione Spółce dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia analizy/badania Pani/Pana potrzeb w zakresie ochrony ubezpieczeniowej. 

3. Podstawa prawna przetwarzania.
    W związku z celami przetwarzania wskazanymi pkt. 2 powyżej, podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi Artykuł 6 ust. 1 lit. c
    Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
    danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej Ogólnym Rozporządzeniem
    o Ochronie Danych.

4. Kategorie odbiorców.
    Odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące na rzecz Spółki obsługę lub czynności  bezpośrednio albo pośrednio umożliwiające Spółce prawidłowe
    wykonanie czynności zmierzających do osiągnięcia celów, o których mowa w pkt. 2 powyżej. W szczególności odbiorcami mogą być pracownicy Spółki, jej
    zleceniobiorcy, współpracownicy związani ze Spółką innymi stosunkami prawnymi czy zewnętrzni usługodawcy takich usług jak obsługa prawna, księgowa,
    finansowa, informatyczna o ile przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez  wspomniane podmioty będzie zmierzało do osiągnięcia celów
    wskazanych w pkt. 2 powyżej.

5. Czas przetwarzania.
    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania przez administratora obowiązków ciążących na nim z mocy prawa.

6. Uprawnienia, które Pani/Panu przysługują – możliwość cofnięcia wyrażonej zgody.

    W związku z przetwarzaniem przez Spółkę Pani/Pana danych osobowych jest Pani/Pan uprawniona/uprawniony do:
    a) żądania od Spółki dostępu do danych,
    b) żądania sprostowania, usunięcia albo ograniczenia przetwarzania danych,
    c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
    d) żądania przeniesienia danych.

7. Uprawnienie od wniesienia skargi.
     Jest Pani/Pan uprawniona/uprawniony do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych. Organem
     tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Dobrowolność podania danych.
    Podanie danych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym, nie jest też warunkiem zawarcia umowy, nie jest więc Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany
    do ich podania. Niemniej Spółka pragnie wskazać, że nie dysponując Pani/Pana danymi  nie będzie miała faktycznej możliwości osiągnięcia celów
    wskazanych w pkt. 2 powyżej i niemożliwym stanie się wykonanie świadczeń na Pani/Pana rzecz.

Potwierdzam zgodność z prawdą informacji podanych przeze mnie w Analizie Potrzeb Klienta.

Data i podpis Klienta* Data i podpis Przedstawiciela
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*W przypadku dzieci do 16 r.ż., podpisy składa jeden z rodziców/opiekunów prawnych dziecka.



VII. Zgody marketingowe dla WDB Healthcare sp. z o.o.

Klauzula informacyjna dotycząca Pani/Pana danych osobowych w związku ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych, którą może Pani/Pan wyrazić
w pkt. II poniżej:

WDB HEALTHCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Wysokiej, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem 0000583344,
NIP 8971813543, REGON 362445397, kapitał zakładowy w wysokości 100 000 zł (zwana dalej Spółką) pragnie poinformować jak poniżej.

1. Administrator danych.
    W związku z udostępnieniem przez Panią/Pana danych osobowych Spółce, Spółka ta w zakresie udostępnionych danych jest ich administratorem.

    Dane kontaktowe Spółki:
    WDB HealthCare Sp. z o.o.
    telefon: +48 71 715 94 74 | adres e-mail: biuro@wdbhc.pl | adres korespondencyjny: ul. Fiołkowa 3, 52-200 Wysoka
    z ustanowionym przez Spółkę inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod adresem e-mail: inspektor@kancelariacodigo.pl 

2. Cele przetwarzania.
    Udostępnione Spółce dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania na Pani/Pana rzecz działań marketingowych polegających na przygotowaniu
    i prezentowaniu produktów ubezpieczeniowych oraz w celu wykonania przez administratora innych obowiązków nałożonych na Spółkę powszechnie
    obowiązującymi przepisami prawa.

3. Podstawa prawna przetwarzania.
    W związku z celami przetwarzania wskazanymi pkt. 2 powyżej, podstawę prawną przetwarzania danych stanowią Artykuł 6 ust. 1 lit. a i lit. c Rozporządzenia
    Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
    osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie
    Danych.

4. Kategorie odbiorców.
    Odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące na rzecz Spółki obsługę lub czynności  bezpośrednio albo pośrednio umożliwiające Spółce prawidłowe
    wykonanie czynności zmierzających do osiągnięcia celów, o których mowa w pkt. 2 powyżej. W szczególności odbiorcami mogą być pracownicy Spółki, jej
    zleceniobiorcy, współpracownicy związani ze Spółką innymi stosunkami prawnymi czy zewnętrzni usługodawcy takich usług jak obsługa prawna, księgowa,
    finansowa, informatyczna o ile przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez  wspomniane podmioty będzie zmierzało do osiągnięcia celów
    wskazanych w pkt. 2 powyżej.

5. Czas przetwarzania.
    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na przetwarzanie lub przez okres niezbędny do wykonania przez administratora
    obowiązków ciążących na nim z mocy prawa, zależnie od tego, który z ww. okresów upłynie później.

6. Uprawnienia, które Pani/Panu przysługują – możliwość cofnięcia wyrażonej zgody.

    W związku z przetwarzaniem przez Spółkę Pani/Pana danych osobowych jest Pani/Pan uprawniona/uprawniony do:
    a) żądania od Spółki dostępu do danych,
    b) żądania sprostowania, usunięcia albo ograniczenia przetwarzania danych,
    c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
    d) żądania przeniesienia danych,
    e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych – wycofanie zgody jest możliwe w każdym czasie. Trzeba jednak wskazać, że cofnięcie
        zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych, które zostało już dokonane przed chwilą cofnięcia zgody.

    Aby skorzystać ze wspomnianych uprawnień należy skontaktować się z administratorem – dane kontaktowe wskazano w pkt. 1 powyżej.

7. Uprawnienie od wniesienia skargi.
     Jest Pani/Pan uprawniona/uprawniony do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych. Organem
     tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Dobrowolność podania danych i wyrażenia zgody opisanej w pkt. II poniżej.
    Podanie danych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym, nie jest też warunkiem zawarcia umowy, nie jest więc Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany
    do ich podania. Wyrażenie zgody wskazanej w pkt. II poniżej nie jest w żadnej mierze obowiązkowe i dysponuje Pani/Pan pełną dowolnością w tym zakresie.
    Niemniej Spółka pragnie wskazać, że nie dysponując Pani/Pana danymi  nie będzie miała faktycznej możliwości osiągnięcia celów wskazanych w pkt. 2
    powyżej i niemożliwym stanie się wykonanie świadczeń na Pani/Pana rzecz.

Zgoda na przetwarzanie danych dla celów marketingowych

WYRAŻAM ZGODĘ NIE WYRAŻAM ZGODY

na przetwarzanie przez Spółkę moich danych osobowych w celu wykonywania na moją rzecz działań marketingowych polegających na przygotowywaniu
ofert czy przedstawianiu produktów ubezpieczeniowych.

Miejscowość, data, podpis*
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*W przypadku dzieci do 16 r.ż., podpisy składa jeden z rodziców/opiekunów prawnych dziecka.



WYRAŻAM ZGODĘ NIE WYRAŻAM ZGODY

na przesyłanie na mój adres e-mail oraz adres korespondencyjny informacji handlowych przez Spółkę zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).

Miejscowość, data, podpis*

WYRAŻAM ZGODĘ NIE WYRAŻAM ZGODY

na marketing bezpośredni przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon, mail,) oraz automatycznych systemów wywołujących przez
Spółkę zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo telekomunikacyjne (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 243).

Miejscowość, data, podpis*
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*W przypadku dzieci do 16 r.ż., podpisy składa jeden z rodziców/opiekunów prawnych dziecka.
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ZGODA NA TRWAŁY NOŚNIK 

Zgoda na przekazywanie informacji oraz materiałów dotyczących dystrybucji ubezpieczeń w formie elektronicznej (zgoda            
na trwały nośnik inny niż papier).

oświadczam, iż w związku ze świadczeniem na moją rzecz usług pośrednictwa ubezpieczeniowego przez WDB HealthCare Sp. 
z o.o. (zwany dalej Agentem) i koniecznością przekazywania przez dystrybutorów ubezpieczeń informacji oraz materiałów 
związanych      z poszukiwaniem ochrony ubezpieczeniowej i zawieraniem przeze mnie umów ubezpieczenia (w szczególności 
informacji i materiałów, o których mowa w art. 9 ust. 1 i 2 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń z dnia 15 grudnia 2017 roku)*, 
posiadam regularny dostęp do sieci Internet i wyrażam zgodę na:
a) przekazywanie mi przez Agenta nieadresowanych indywidualnie informacji za pośrednictwem strony internetowej Agenta            
    lub stron internetowych reprezentowanych przez Agenta zakładów ubezpieczeń, w przypadkach gdy jest to  dopuszczalne                 
    na mocy przepisów prawa, 
b)  przekazywanie mi przez Agenta, w szczególności na mój adres e-mail, określonych informacji przy użyciu trwałego nośnika 
    informacji  innego  niż  papier,  w  rozumieniu  art. 2  ust.  4  ustawy z  dnia  30  maja  2014  roku  o  prawach  konsumenta 
   (Dz.U. z 2017 r. poz. 683), w przypadkach gdy zgodnie z obowiązującymi przepisami Agent jest zobowiązany do przekazywa-    
    nia informacji za pośrednictwem trwałego nośnika informacji.
Oświadczam, że zostałam/em poinformowany przez Agenta o możliwości otrzymania dokumentów papierowych (w formie 
pisemnej) dotyczących usług pośrednictwa ubezpieczeniowego i wybieram formę innego trwałego nośnika, o którym mowa 
powyżej.
 
Moje dane kontaktowe:

 

*tj. Dokumentu zawierającego informacje o produkcie ubezpieczeniowym, którego przedmiotem są ryzyka wymienione w dziale II załącznika do ustawy                           
o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, sporządzanego przez twórcę produktu, Informacji o agencie ubezpieczeniowym (czy działa na rzecz jednego           
czy wielu zakładów ubezpieczeń, oraz informacje o firmach zakładów ubezpieczeń, na rzecz których wykonuje działalność agencyjną; informacje o firmie, pod którą 
wykonuje działalność agencyjną, adresie siedziby oraz o tym, że jest agentem ubezpieczeniowym albo agentem oferującym ubezpieczenia uzupełniające; informa- 
cje o numerze wpisu do rejestru agentów, adresie strony internetowej, na której rejestr jest dostępny, oraz o sposobie sprawdzenia wpisu do rejestru; informacje 
o charakterze wynagrodzenia otrzymywanego w związku z proponowanym zawarciem umowy ubezpieczenia lub umowy gwarancji ubezpieczeniowej, w szczegól-
ności czy agent otrzymuje: a) honorarium płacone bezpośrednio przez klienta, b) prowizję dowolnego rodzaju uwzględnioną w kwocie składki ubezpieczeniowej,     
c) inny rodzaj wynagrodzenia, d) wynagrodzenie stanowiące połączenie rodzajów wynagrodzenia, o których mowa w lit. a-c; informacje o możliwości złożenia 
reklamacji, wniesienia skargi oraz pozasądowego rozwiązywania sporów; w przypadku zawierania umowy ubezpieczenia na życie, o której mowa w grupie 3 działu 
I załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, informacje o wysokości wskaźnika kosztów dystrybucji związanych z proponowaną 
umową; informacji o wysokości honorarium, a w przypadku gdy jest to niemożliwe - o metodzie jego wyliczenia w przypadku, o którym lit. a powyżej ; informacji        
o posiadanych akcjach albo udziałach zakładu ubezpieczeń uprawniających co najmniej do 10% głosów na walnym zgromadzeniu, oraz w przypadku agenta 
ubezpieczeniowego będącego osobą prawną, o akcjach lub udziałach agenta ubezpieczeniowego posiadanych przez zakład ubezpieczeń, uprawniających                   
co najmniej do 10% głosów na walnym zgromadzeniu albo zgromadzeniu wspólników, informacji o zakładzie ubezpieczeń w imieniu i na rzecz którego działa Agent 
(zakład ubezpieczeń informuje klienta o firmie zakładu ubezpieczeń oraz adresie jego siedziby; charakterze wynagrodzenia otrzymywanego przez osoby wykonu-
jące czynności dystrybucyjne zakładu ubezpieczeń w związku z proponowanym zawarciem umowy ubezpieczenia lub umowy gwarancji ubezpieczeniowej; 
możliwości złożenia reklamacji, wniesienia skargi oraz pozasądowego rozwiązywania sporów; w przypadku zawierania umowy ubezpieczenia na życie, o której 
mowa w grupie 3 działu I załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, zakład informuje klienta również o wysokości wskaźnika kosztów 
dystrybucji związanych z proponowaną umową). 

Ja, niżej podpisana/y

Zamieszkała/y

Adres email: Telefon:

Podpis:*Data:

*W przypadku dzieci do 16 r.ż., podpisy składa jeden z rodziców/opiekunów prawnych dziecka.
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OŚWIADCZENIE

oświadczam iż w związku ze świadczeniem przez spółkę WDB HealthCare Sp. z o. o. z siedzibą w Wysokiej (KRS 0000583344) 
(dalej zwaną: „Spółką”) na moją rzecz usług pośrednictwa ubezpieczeniowego, niniejszym upoważniam Spółkę do:
• ujawniania  faktu przeprowadzenia ze mną analizy potrzeb (zwanej dalej:  „Analizą”)  wobec  innych dystrybutorów ubezpie- 
  czeń w rozumieniu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń z dnia 15 grudnia 2017 r.  występujących (uczestniczących ) w procesie  
  zawierania umów mojego ubezpieczenia,
• ujawniania wyżej wymienionym dystrybutorom treści uzupełnionej przeze  mnie ankiety oraz udzielonych informacji stano- 
   wiących podstawę Analizy,
• informowania  rzeczonych  dystrybutorów  o  odmowie  wypełnienia  ankiety/udzielenia  informacji  potrzebnych do przepro- 
  wadzenia Analizy.

Ja, niżej podpisana/y

Zamieszkała/y

Podpis:*Data:

*W przypadku dzieci do 16 r.ż., podpisy składa jeden z rodziców/opiekunów prawnych dziecka.




