
WNIOSEK
O ZAWARCIE MIĘDZYNARODOWEGO

UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO LLOYD'S



PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZĄ INFORMACJĄ PRZED WYPEŁNIENIEM 
NINIEJSZEGO WNIOSKU.

Wniosek prosimy uzupełnić czytelnie, drukowanymi literami, używając czarnego
długopisu. 

PLEASE READ THE INFORMATION BELOW BEFORE COMPLETING THIS APPLICATION.

Please complete this form legibly, using block capitals and black pen.
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Od kogo dowiedzieliście się Państwo o ubezpieczeniu MUZ Lloyd's?  .............................................................................................

From whom did you learn about MUZ Lloyd's insurance?  ............................................................................................................................

Prosimy odpowiadać na znajdujące się we wniosku pytania zgodnie z prawdą, dbając o dokładność podawanych 
informacji. W przeciwnym wypadku Ubezpieczyciel nie będzie ponosił odpowiedzialności za skutki okoliczności, o których 
nie został poinformowany.

Prosimy upewnić się, że informacje odnoszące się do członków Pani(a) rodziny są prawidłowe. W przeciwnym wypadku 
Ubezpieczyciel nie będzie ponosił odpowiedzialności za skutki okoliczności, o których nie został poinformowany.

Prosimy pamiętać o wpisaniu daty i podpisaniu niniejszego formularza przez wszystkie osoby zainteresowane        
przystąpieniem do ubezpieczenia. W przypadku niepełnoletnich dzieci, wymagany jest podpis rodzica lub opiekuna    
prawnego.

W razie wątpliwości podczas wypełniania formularza, prosimy skontaktować się z Pani(a) doradcą                                                 
lub WDB HealthCare Sp. z o.o. pod numerem telefonu +48 71 715 94 74.

Skan wypełnionego wniosku prosimy wysłać na adres:
biuro@wdbhc.pl

Oryginał wypełnionego wniosku prosimy wysłać na adres:
WDB HealthCare Sp. z o.o.
ul. Fiołkowa 3
52-200 Wysoka

Please take good care to answer all the questions truthfully and to the best of your knowledge. Otherwise, the Insurer will not be 
liable for the consequences of circumstances he was not informed about.

Please ensure that the information relating to the members of your family is correct. Otherwise, the Insurer will not be liable for 
the consequences of circumstances he was not informed about.

Please remember to enter the date and that the form must be signed by all the joining the insurance. In the case of under-age 
children, the signature of a parent or legal guardian is required.

If in doubt when filling in the form, please contact your advisor or WDB HealthCare Sp. z o.o. at the phone number                          
+48 71 715 94 74.

Please send the scan of the completed application to:
biuro@wdbhc.pl

Please send the original of the completed application to:
WDB HealthCare Sp. z o.o.
3 Fiołkowa Street
52-200 Wysoka

You will receive a copy of the application together with documents confirming the conclusion of insurance.



DANE OSOBOWE GŁÓWNEGO UBEZPIECZONEGO
PERSONAL DATA OF THE MAIN INSURED

Prosimy wypełnić poniższe pola danymi głównego ubezpieczonego.
Please fill in the following fields with the details of the main insured.

Pani        Pan Mrs          Mr           Miss         Ms   

DANE OSOBOWE WSPÓŁUBEZPIECZONYCH3 
PERSONAL DATA OF THE CO-INSURED3

Prosimy wypełnić poniższe pola danymi osób, które również mają zostać objęte ubezpieczeniem jako współubezpieczeni. 
Please fill in the following fields with the details of people who are to be covered by the insurance as co-insureds.

B

A

Kobieta / Female

Imię (imiona) / First name(s) (please include all forenames in full)

Nazwisko / Surname

Data urodzenia / Date of birth.

Adres e-mail / Email address

Numer telefonu / Phone number

Obywatelstwo / Nationality

Zawód wykonywany / Profession performed

Miejsce zamieszkania2 /  Country of permanent residence2

PESEL1 / Personal identification number 1

1 O ile posiadacie Państwo numer PESEL / As long as you have a personal identification number.

2 Do przystąpienia do ubezpieczenia uprawniona jest osoba, która ma miejsce zamieszkania na terenie RP i przebywa na tym terenie co najmniej
183 dni w ciągu każdego roku kalendarzowego.  / To be eligible for the cover one should stay in Poland at least 183 days a year. 

3 Osobami współubezpieczonymi mogą być jedynie małżonek, partner życiowy lub dziecko zgodnie z definicją WU.
Co-insured persons can only be a spouse, life partner or a child as defined by the TC.

Adres zamieszkania w Polsce / Address in Poland

Adres do korespondencji / Correspondence address in Poland

Płeć przy narodzeniu (prosimy zaznaczyć ‘X’) / Sex at birth (please tick ‘X’)

Imię i nazwisko  
Title, first name(s), 
surname

Data urodzenia
Date of birth

Kraj stałego 
zamieszkania2 
Country of 
permanent residence2 

Dzień
Day

Rok
Year

Miesiąc
Month

Rodzaj pokrewieństwa
(małżonek/partner życiowy/
dziecko) 
Relationship to the main 
insured (spouse/life partner 
/dependant child)

Płeć przy narodzeniu 
(prosimy zaznaczyć ‘X’) 
Sex at birth
(please tick ‘X’)

Mężczyzna / Male
Kobieta / Female

Mężczyzna / Male
Kobieta / Female

Mężczyzna / Male
Kobieta / Female

Mężczyzna / Male
Kobieta / Female

1.

2.

3.

4.

Mężczyzna / Male
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Prosimy odpowiadać na znajdujące się we wniosku pytania zgodnie z prawdą, dbając o dokładność podawanych 
informacji. W przeciwnym wypadku Ubezpieczyciel nie będzie ponosił odpowiedzialności za skutki okoliczności, o których 
nie został poinformowany.

Prosimy upewnić się, że informacje odnoszące się do członków Pani(a) rodziny są prawidłowe. W przeciwnym wypadku 
Ubezpieczyciel nie będzie ponosił odpowiedzialności za skutki okoliczności, o których nie został poinformowany.

Prosimy pamiętać o wpisaniu daty i podpisaniu niniejszego formularza przez wszystkie osoby zainteresowane        
przystąpieniem do ubezpieczenia. W przypadku niepełnoletnich dzieci, wymagany jest podpis rodzica lub opiekuna    
prawnego.

W razie wątpliwości podczas wypełniania formularza, prosimy skontaktować się z Pani(a) doradcą                                                 
lub WDB HealthCare Sp. z o.o. pod numerem telefonu +48 71 715 94 74.

Skan wypełnionego wniosku prosimy wysłać na adres:
biuro@wdbhc.pl

Oryginał wypełnionego wniosku prosimy wysłać na adres:
WDB HealthCare Sp. z o.o.
ul. Fiołkowa 3
52-200 Wysoka

Please take good care to answer all the questions truthfully and to the best of your knowledge. Otherwise, the Insurer will not be 
liable for the consequences of circumstances he was not informed about.

Please ensure that the information relating to the members of your family is correct. Otherwise, the Insurer will not be liable for 
the consequences of circumstances he was not informed about.

Please remember to enter the date and that the form must be signed by all the joining the insurance. In the case of under-age 
children, the signature of a parent or legal guardian is required.

If in doubt when filling in the form, please contact your advisor or WDB HealthCare Sp. z o.o. at the phone number                          
+48 71 715 94 74.

Please send the scan of the completed application to:
biuro@wdbhc.pl

Please send the original of the completed application to:
WDB HealthCare Sp. z o.o.
3 Fiołkowa Street
52-200 Wysoka

You will receive a copy of the application together with documents confirming the conclusion of insurance.
Jeżeli życzycie sobie Państwo wskazać kolejne osoby zainteresowane przystąpieniem do ubezpieczenia, prosimy o wypełnienie           
i dołączenie kolejnego wniosku. / If you would like to indicate further persons interested in joining the insurance, please complete 
and attach another application form.



Silver

Gold

Platinum

Brak udziału własnego  / No deductible  

€ 150  € 250  € 1 000

€ 2 000  € 4 000  € 7 000

ROZPOCZĘCIE OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ
COMMENCEMENT DATE

Prosimy podać datę, od której chcielibyście Państwo zostać objęci ochroną ubezpieczeniową  :4

Please enter the date from which you would like to be covered4:

C

Objęcie ochroną ubezpieczeniową potwierdzone jest wystawieniem Certyfikatu Członkostwa na głównego ubezpieczonego.  
The insurance coverage shall be confirmed by the issuance of the Membership Certificate for the main insured.

PLAN
PLAN DETAILS

Prosimy wybrać interesujący Państwa plan:
Select your plan: 

Prosimy wybrać interesującą Państwa kwotę udziału własnego:
Select your deductible:

D

CZĘSTOTLIWOŚĆ  PŁATNOŚCI
PAYMENT FREQUENCYE

 4 Zwracamy uwagę, iż proces weryfikacji zgłoszenia do ubezpieczenia potrwać może do 30 dni. Prosimy uwzględnić tę kwestię 
przy podawaniu daty rozpoczęcia ochrony.  / Please note that the insurance application verification process can take up to 30 days. 
Please take this into account when providing the commencement date.

4

Roczna / Annual 

Półroczna / Semi-annual 

Kwartalna / Quarterly

Miesięczna / Monthly

- 0% do płatności za cały rok (płatność jednorazowa) / 0% for an annual payment (one-off payment),
- 3% do płatności za pół roku (płatność w dwóch ratach) / 3% for semi-annual payments (half-year payment),
- 5% do płatności kwartalnych (płatność w czterech ratach) / 5% for quarterly payments (4 payments per year),
- 7% w przypadku płatności miesięcznych (płatność w dwunastu ratach) / 7% for monthly payments (12  payments
  per year).

Proszę zaznaczyć preferowaną częstotliwość płatności składki ubezpieczeniowej:
Please choose the preferred option:

Następujące opłaty dodatkowe z tytułu kosztów administracyjnych, stanowiące % wyliczany od wysokości składki           
ubezpieczeniowej, zostaną doliczone do płatności w przypadku rozbicia opłaty składki na następujące raty:
The following additional administrative costs, forming % calculated on the basis of the insurance premium, will be implemented 
to the amount of payment in case of premium payment division:

Uwaga! Niniejsza data jest datą wnioskowaną i może ona ulec zmianie ze względu na termin opłaty składki lub jej pierwszej raty. Warunkiem 
rozpoczęcia ochrony jest zaksięgowanie składki lub jej pierwszej raty na rachunek bankowy WDB HealthCare Sp. z o.o.
Please note that this date is the requested date and it may be changed due to the date of payment of the premium or its first installment.                     
The condition for starting insurance cover is posting the premium or its first installment on the account of WDB HealthCare Sp. z o.o.

Wybór planu i udziału własnego przez głównego ubezpieczonego będzie miał zastosowanie do każdego współubezpieczonego 
w danym roku ubezpieczeniowym. / The plan and deductible chosen by the main insured applies to every insured person in a given 
insurance year.



KWESTIONARIUSZ MEDYCZNY
MEDICAL QUESTIONNAIREF

Pytania ogólne dotyczące trybu życia  
General questions about Your lifestyle

1. Wzrost / Growth

Główny ubezpieczony  
Main insured

Imię i nazwisko 
Name 

Imię i nazwisko 
Name 

Współubezpieczony 1 
Co-insured 1

Imię i nazwisko 
Name 

Współubezpieczony 2 
Co-insured 2

Współubezpieczony 3 
Co-insured 3

Współubezpieczony 4 
Co-insured 4

Imię i nazwisko 
Name 

Imię i nazwisko 
Name 

cm

kg

cm

kg

cm

kg

cm

kg

cm

kg2. Waga / Weight

3. Czy w ostatnim roku spożywał(a) Pan(i) 
tytoń w jakiejkolwiek postaci?  Jeśli TAK, 
prosimy podać ilość dziennie.    
Have you consumed tobacco in any form 
during the last year? If YES, please enter the 
amount per day.

Tak / Yes
Nie / No

Tak / Yes
Nie / No

Tak / Yes
Nie / No

Tak / Yes
Nie / No

Tak / Yes
Nie / No

dziennie / per day dziennie / per day dziennie / per day dziennie / per day dziennie / per day

4. Czy pije Pan(i) alkohol? Jeśli TAK, prosimy 
podać ilość jednostek alkoholu spożywaną 
przez Pana(ią) tygodniowo. 
(1 mały kieliszek wódki = 1 jednostka, 250
ml piwa = 1 jednostka, 1 kieliszek wina = 
1 jednostka.             
Do you drink alcohol? If YES, please indicate 
the number of units of alcohol consumed 
by you per week (1 small glass of vodka = 
1 unit, 250 ml of beer = 1 unit, 1 glass of 
wine = 1 unit.

5. Czy nosi Pan(i) okulary lub soczewki
kontaktowe? Jeśli TAK, prosimy podać: / 
Do you wear glasses or contact lenses. If YES,
please:

rodzaj schorzenia, które obliguje Pana(ią)
do noszenia jednego z powyższych / 
give the type of disease that obliges you to
wear one of the above and

liczbę dioptrii w każdym oku / 
the number of diopters in each eye.

Tak / Yes
Nie / No

Tak / Yes
Nie / No

Tak / Yes
Nie / No

Tak / Yes
Nie / No

Tak / Yes
Nie / No

Tak / Yes
Nie / No

Tak / Yes
Nie / No

Tak / Yes
Nie / No

Tak / Yes
Nie / No

Tak / Yes
Nie / No

tygodniowo
per week

tygodniowo
per week

tygodniowo
per week

tygodniowo
per week

tygodniowo
per week
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Niniejsza sekcja zawiera pytania odnoszące się do stanu zdrowia wszystkich osób zainteresowanych przystąpieniem      
do ubezpieczenia. Prosimy zaznaczyć TAK lub NIE dla każdego z pytań w stosunku do każdej z zainteresowanych osób. 
Jeśli na którekolwiek z zadanych pytań odpowiecie Państwo TAK, prosimy podać szczegółowe informacje odnośnie          
do danego pytania w sekcji G. W przypadku wątpliwości, czy dana informacja jest istotna, należy ją ujawnić.

This section contains questions related to the health status of all persons interested in joining the insurance. Please tick YES or 
NO for each question in relation to each person concerned. If you answer YES to any of the questions, please provide details       
in section G. If you have any doubts as to whether the information is relevant, please disclose it.

prawe/right lewe/left prawe/right lewe/left prawe/right lewe/left prawe/right lewe/left prawe/right lewe/left



9. Choroby górnych dróg oddecho-
wych: uszu, nosa, gardła, np. katar sienny, 
zapalenie migdałków (angina), zapalenie 
zatok, infekcje uszu.
Ears, nose, throat  problems e.g. hay 
fever, tonsillitis, sinusitis, ear infections.

10. Zaburzenia pracy układu 
pokarmowego, żołądka, jelit, wątroby 
lub pęcherzyka żółciowego, np. wrzód, 
zapalenie okrężnicy, nawracająca niestraw-
ność, zespół jelita drażliwego, zaburzenia 
rytmu wypróżnień, zapalenie wątroby, 
hemoroidy, krwawienie z odbytnicy.
Disorders of the digestive system, 
stomach, intestines, liver or gall bladder 
e.g. ulcer, colitis, repeated indigestion, 
Irritable Bowel Syndrome, change in bowel 
habits, hepatitis, piles, rectal bleeding.

Tak / Yes
Nie / No

Tak / Yes
Nie / No

Tak / Yes
Nie / No

Tak / Yes
Nie / No

Tak / Yes
Nie / No

Tak / Yes
Nie / No

Tak / Yes
Nie / No

Tak / Yes
Nie / No

Tak / Yes
Nie / No

Tak / Yes
Nie / No

6. Zaburzenia pracy serca lub układu 
sercowo-naczyniowego, np. choroba 
wieńcowa, bóle w klatce piersiowej,
problemy z krążeniem, żylaki, wysokie
ciśnienie krwi, owrzodzenia żylne.
Heart or cardiovascular disorders, e.g. 
coronary artery disease, chest pains,  
circulation  problems,  varicose  veins, 
high  blood pressure, venous ulcers.

7. Zaburzenia endokrynologiczne, 
np. cukrzyca, tarczyca, problemy 
hormonalne.
Glandular disorders, e.g. diabetes, 
thyroid, hormonal problems.

8. Zaburzenia oddychania lub układu 
oddechowego, np. astma, zapalenie 
oskrzeli, duszności, infekcje dolnych dróg 
oddechowych, przeziębienia, grypa.
Breathing or respiratory disorders e.g. 
asthma, bronchitis, shortness of breath, 
chest infections, colds, flu.

Tak / Yes
Nie / No

Tak / Yes
Nie / No

Tak / Yes
Nie / No

Tak / Yes
Nie / No

Tak / Yes
Nie / No

Tak / Yes
Nie / No

Tak / Yes
Nie / No

Tak / Yes
Nie / No

Tak / Yes
Nie / No

Tak / Yes
Nie / No

Tak / Yes
Nie / No

Tak / Yes
Nie / No

Tak / Yes
Nie / No

Tak / Yes
Nie / No

Tak / Yes
Nie / No

Główny ubezpieczony  
Main insured

Współubezpieczony 1 
Co-insured 1

Współubezpieczony 2 
Co-insured 2

Współubezpieczony 3 
Co-insured 3

Współubezpieczony 4 
Co-insured 4

11. Nowotwór złośliwy, guz, narośl, 
torbiel lub znamię, które swędzi lub  
krwawi.
Cancer, tumour, growth, cyst, or mole that 
itches or bleeds.

12. Problemy ze skórą, np. egzema, 
wysypka, łuszczyca, trądzik.
Skin problems e.g. eczema, rashes, 
psoriasis, acne.

Tak / Yes
Nie / No

Tak / Yes
Nie / No

Tak / Yes
Nie / No

Tak / Yes
Nie / No

Tak / Yes
Nie / No

Tak / Yes
Nie / No

Tak / Yes
Nie / No

Tak / Yes
Nie / No

Tak / Yes
Nie / No

Tak / Yes
Nie / No
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W przypadku jakichkolwiek objawów lub stanów chorobowych wymienionych w pytaniach 6-25 prosimy wskazać, czy:
• Pan(i) lub inna osoba zainteresowana przystąpieniem do ubezpieczenia, w ciągu ostatnich pięciu lat odwiedziła lekarza pierwszego 
kontaktu lub innego pracownika służby zdrowia w związku z wymienionymi poniżej stanami chorobowymi.
For any symptoms or conditions listed in questions 6-25, please indicate whether:
• You or any other person interested in joining the insurance has visited the general practitioner or other healthcare professional 
in the last five years in connection with the following health conditions.



13. Zaburzenia pracy mózgu lub 
układu nerwowego, np. udar, migreny, 
nawracające bóle głowy, stwardnienie 
rozsiane,  padaczka, nerwobóle, drgawki.
Brain or nervous system disorders e.g. 
stroke, migraines, repeated headaches, MS, 
epilepsy, nerve pain, fits.

Tak / Yes
Nie / No

Tak / Yes
Nie / No

Tak / Yes
Nie / No

Tak / Yes
Nie / No

Tak / Yes
Nie / No

21. Niezdiagnozowane objawy, 
np. ból w klatce piersiowej, osłabienie,
utrata masy ciała, zawroty głowy, bóle
stawów, zaburzenia rytmu wypróżnień,
duszności, ból brzucha, krwawienie
z odbytnicy.
Undiagnosed symptoms

 
e.g. chest pain, 

fatigue, weight loss, dizziness, joint pain, 
change in bowel habit, shortness of breath, 
abdominal pain, rectal bleeding.

Tak / Yes
Nie / No

Tak / Yes
Nie / No

Tak / Yes
Nie / No

Tak / Yes
Nie / No

Tak / Yes
Nie / No

pregnancy and/or childbirth problems, 

20. Zaburzenia psychiczne, 
np. depresja, schizofrenia, anoreksja,
bulimia, zaburzenia kompulsywne, stres,
stany lękowe.
Psychological disorders

 
e.g. depression, 

schizophrenia, anorexia, bulimia, 
compulsive disorders, stress, anxiety.

18. Problemy stomatologiczne, 
np. zęby mądrości, ropień, zapalenie dziąseł.
Dental problems e.g. wisdom teeth, 
abscess, gingivitis.

19. Alergie / Alergies

Tak / Yes
Nie / No

Tak / Yes
Nie / No

Tak / Yes
Nie / No

Tak / Yes
Nie / No

Tak / Yes
Nie / No

Tak / Yes
Nie / No

Tak / Yes
Nie / No

Tak / Yes
Nie / No

Tak / Yes
Nie / No

Tak / Yes
Nie / No

Tak / Yes
Nie / No

Tak / Yes
Nie / No

Tak / Yes
Nie / No

Tak / Yes
Nie / No

Tak / Yes
Nie / No

14. Problemy mięśniowe lub układu 
kostnego, np. zapalenie stawów, problemy 
chrząstek i więzadeł, problemy
z kręgosłupem, zwichnięcia stawów, dna
moczanowa, rwa kulszowa.
Muscle or skeletal problems e.g. arthritis, 
cartilage and ligament problems, back and 
neck problems, sprains, joint replacements, 
gout, sciatica.

15. Problemy z układem moczowym, 
np. problemy z pęcherzem, nerkami 
lub prostatą, zakażenia dróg moczowych, 
nietrzymanie moczu.
Urinary problems e.g. bladder, kidney or 
prostate problems, urinary infections, 
incontinence.

16. Choroby krwi, np. anemia, zapalenie 
wątroby, HIV, nieprawidłowe wyniki badań 
krwi.
Blood disorders e.g. anaemia, hepatitis, 
HIV, abnormal blood tests.

Główny ubezpieczony  
Main insured

Współubezpieczony 1 
Co-insured 1

Współubezpieczony 2 
Co-insured 2

Współubezpieczony 3 
Co-insured 3

Współubezpieczony 4 
Co-insured 4

17. Problemy z funkcjonowaniem 
układu rozrodczego, np. problemy z ciążą 

miesiączki, włókniaki, endometrioza, 
i / lub porodem, obfite lub nieregularne

niepłodność, nieprawidłowe wyniki badań 
cytologicznych, menopauza.
Reproductive system problems

 e.g. 
heavy or irregular periods, fibroids, 
endometriosis, infertility, abnormal smears, 
menopause.

Tak / Yes
Nie / No

Tak / Yes
Nie / No

Tak / Yes
Nie / No

Tak / Yes
Nie / No

Tak / Yes
Nie / No

Tak / Yes
Nie / No

Tak / Yes
Nie / No

Tak / Yes
Nie / No

Tak / Yes
Nie / No

Tak / Yes
Nie / No

Tak / Yes
Nie / No

Tak / Yes
Nie / No

Tak / Yes
Nie / No

Tak / Yes
Nie / No

Tak / Yes
Nie / No

Tak / Yes
Nie / No

Tak / Yes
Nie / No

Tak / Yes
Nie / No

Tak / Yes
Nie / No

Tak / Yes
Nie / No
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22. Czy Pan(i) lub którakolwiek z osób 
zainteresowanych przystąpieniem do 
ubezpieczenia przyjmuje jakiekolwiek leki, 
przepisane przez lekarza bądź dostępne
bez recepty? 
Are you or any person interested in joining 
insurance taking any medicine prescribed 
by a doctor or available without a 
prescription?

23. Czy w ciągu ostatnich trzech miesięcy 
Pan(i) lub którakolwiek z osób
zainteresowanych przystąpieniem do
ubezpieczenia miał/a jakiekolwiek problemy 
zdrowotne w odniesieniu do których nie
było jeszcze konsultacji medycznej? 
In the last three months, have you or anyone 
interested in joining the insurance scheme 
had any health problems for which you 
have not yet had a medical consultation?

24. Czy Pan(i) lub którakolwiek z osób 
zainteresowanych przystąpieniem 
do ubezpieczenia oczekuje 
lub kiedykolwiek miał/a wykonany zabieg 
wymiany stawu, przechodził zawał serca 
lub udar mózgu?
Do you or anyone interested in joining 
insurance expect or have ever had a joint  
replacement surgery, a heart attack, or
a stroke? 

25. Czy istnieją jakiekolwiek dodatkowe 
informacje dotyczące Pani(a) 
lub którejkolwiek z osób zainteresowanych 
przystąpieniem do ubezpieczenia stanu 
zdrowia, które nie zostały poruszone
w pytaniach 6-25 (np. ciąża)? Jeśli tak,
prosimy je opisać. 
Is there any additional information 
regarding your or anyone interested in 
joining insurance health condition that 
has not been raised in questions 6-25 
(e.g. pregnancy)? If so, please describe them.

Główny ubezpieczony  
Main insured

Współubezpieczony 1 
Co-insured 1

Współubezpieczony 2 
Co-insured 2

Współubezpieczony 3 
Co-insured 3

Współubezpieczony 4 
Co-insured 4

Tak / Yes
Nie / No

Tak / Yes
Nie / No

Tak / Yes
Nie / No

Tak / Yes
Nie / No

Tak / Yes
Nie / No

Tak / Yes
Nie / No

Tak / Yes
Nie / No

Tak / Yes
Nie / No

Tak / Yes
Nie / No

Tak / Yes
Nie / No

Tak / Yes
Nie / No

Tak / Yes
Nie / No

Tak / Yes
Nie / No

Tak / Yes
Nie / No

Tak / Yes
Nie / No

Tak / Yes
Nie / No

Tak / Yes
Nie / No

Tak / Yes
Nie / No

Tak / Yes
Nie / No

Tak / Yes
Nie / No
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Prosimy również odpowiedzieć na następujące pytania: 
Please also answer the following questions:



INFORMACJE DODATKOWE 
ADDITIONAL INFORMATIONG

Imię i nazwisko osoby, której 
pytanie dotyczy. / Name and 
surname of the person to 
whom the question refers.

Odpowiedni numer 
pytania z sekcji E.
The relevant question 
number from section E.

Choroba lub problem 
medyczny. / Illness or 
medical problem.

Kiedy zaczęły się
objawy i / lub kiedy
odbyło się leczenie?
When did the 
symptoms started and 
/ or when was the 
treatment completed?

Leczenie (w tym leki, 
na receptę lub bez 
recepty). / Treatment
(including prescription 
or non-prescription 
drugs).

Wyniki leczenia 
(np. w trakcie leczenia, 
całkowite wyzdrowienie, 
choroba nawracająca, 
lub prawdopodobny 
nawrót choroby).
Outcome of treatment 
(e.g. ongoing treatment, 
complete recovery, 
recurrent or likely to 
recur).
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Jeśli, na którekolwiek z pytań w sekcji F odpowiedział Pan(i) TAK, prosimy o podanie szczegółowych informacji poniżej. 
Jeśli potrzebuje Pan(i) więcej miejsca, prosimy skorzystać z osobnego arkusza. W przypadku wątpliwości czy dana 
informacja jest istotna, należy ją opisać.   

Jeśli, na którekolwiek z pytań w sekcji F odpowiedział Pan(i) TAK, prosimy o podanie szczegółowych informacji poniżej. 
Jeśli potrzebuje Pan(i) więcej miejsca, prosimy skorzystać z osobnego arkusza. W przypadku wątpliwości czy dana 
informacja jest istotna, należy ją opisać.
If you answered YES to any of the questions in section F, please provide details below. If you need more space, please use               
a separate sheet. If you have any doubts as to whether the information is relevant, please describe it.    



INFORMACJE DODATKOWE 
ADDITIONAL INFORMATIONG

Imię i nazwisko osoby, której 
pytanie dotyczy. / Name and 
surname of the person to 
whom the question refers.

Odpowiedni numer 
pytania z sekcji E.
The relevant question 
number from section E.

Choroba lub problem 
medyczny. / Illness or 
medical problem.

Kiedy zaczęły się
objawy i / lub kiedy
odbyło się leczenie?
When did the 
symptoms started and 
/ or when was the 
treatment completed?

Leczenie (w tym leki, 
na receptę lub bez 
recepty). / Treatment
(including prescription 
or non-prescription 
drugs).

Wyniki leczenia 
(np. w trakcie leczenia, 
całkowite wyzdrowienie, 
choroba nawracająca, 
lub prawdopodobny 
nawrót choroby).
Outcome of treatment 
(e.g. ongoing treatment, 
complete recovery, 
recurrent or likely to 
recur).
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Jeśli, na którekolwiek z pytań w sekcji F odpowiedział Pan(i) TAK, prosimy o podanie szczegółowych informacji poniżej. 
Jeśli potrzebuje Pan(i) więcej miejsca, prosimy skorzystać z osobnego arkusza. W przypadku wątpliwości czy dana 
informacja jest istotna, należy ją opisać.   

Jeśli, na którekolwiek z pytań w sekcji F odpowiedział Pan(i) TAK, prosimy o podanie szczegółowych informacji poniżej. 
Jeśli potrzebuje Pan(i) więcej miejsca, prosimy skorzystać z osobnego arkusza. W przypadku wątpliwości czy dana 
informacja jest istotna, należy ją opisać.
If you answered YES to any of the questions in section F, please provide details below. If you need more space, please use               
a separate sheet. If you have any doubts as to whether the information is relevant, please describe it.    



WAŻNE: PRZED PODPISANIEM NINIEJSZEGO WNIOSKU NALEŻY DOKŁADNIE 
PRZECZYTAĆ NINIEJSZE OŚWIADCZENIA.

Oświadczenie

 

!

podpis głównego 
Ubezpieczonego      miejscowość    data

podpis 
Współubezpieczonego*      miejscowość    data

podpis 
Współubezpieczonego*      miejscowość    data

podpis 
Współubezpieczonego*      miejscowość    data

podpis 
Współubezpieczonego*      miejscowość    data

*W przypadku dzieci do 16 r.ż., podpisy składa jeden z rodziców/opiekunów prawnych dziecka.
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Prosimy uważnie przeczytać poniższe oświadczenia i złożyć pod nimi podpis wyłącznie w przypadku ich zrozumienia             
i akceptacji.

1. Oświadczam, że wszelkie podane powyżej informacje są kompletne oraz prawdziwe, zarówno w odniesieniu                
do Ubezpieczonego głównego jak również do Współubezpieczonych. Oświadczam również, że nie zataiłem/am ani nie 
przeinaczyłem/am żadnego istotnego faktu ani nie podałem/am żadnych fałszywych informacji. Rozumiem, że niniej- 
szy wniosek będzie podstawą umowy między mną a Ubezpieczycielem oraz, że wszelkie fałszywe, nieprawdziwe           
lub wprowadzające w błąd oświadczenia lub nieujawnienie istotnych faktów na temat stanu zdrowia może spowo- 
dować unieważnienie ubezpieczenia.

2. Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania WDB HealthCare Sp. z o.o. na piśmie o wszelkich zmianach             
w stanie zdrowia mojego lub ubezpieczonych osób pozostających na moim utrzymaniu w okresie od wypełnienia       
niniejszego wniosku do daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej.

3. Zrzekam się praw w zakresie tajemnicy/poufności danych medycznych w odniesieniu do danych o moim stanie 
zdrowia, a ponadto zgadzam się, aby Healthwatch S.A. w przypadkach uznanych za stosowne weryfikował oświadcze-
nia dotyczące mojego stanu zdrowia i kontaktował się z innymi ubezpieczycielami w celu weryfikacji wszelkich oświad-
czeń złożonych przy zawieraniu umów ubezpieczeniowych wygasłych lub obowiązujących. Upoważniam personel 
medyczny, lekarzy, stomatologów, pracowników służby zdrowia, pracowników szpitali i organów ochrony zdrowia oraz 
placówek medycznych do udzielania na mój temat właściwych informacji medycznych na prośbę Healthwatch S.A., 
jego doradców medycznych, powołanych przedstawicieli lub zewnętrznych ekspertów w przypadku sporów,                          
z zastrzeżeniem wszelkich ograniczeń prawnych, jakie mogą mieć tutaj zastosowanie. Upoważnienie to dotyczy 
również osób współubezpieczonych pozostających na moim utrzymaniu, z uwzględnieniem osób, które nie są w stanie 
zrozumieć niniejszego oświadczenia.

4. Potwierdzam, że przeczytałem/am i przyjąłem/am do wiadomości wszystkie definicje, informacje oraz zakres ubez-
pieczenia wynikające z Warunków Ubezpieczenia MUZ 02/18PL oraz z Karty Produktu, a także wyłączenia i warunki,          
z uwzględnieniem danych dotyczących schorzeń istniejących.

5. Przyjmuję do wiadomości, że niniejszy wniosek zachowuje ważność przez dwa miesiące od daty jego uzupełnienia       
i podpisania oraz, że mogę pisemnie wycofać wniosek poprzez wysłanie pisma, e-maila lub faksu w ciągu 30 dni od daty 
otrzymania pełnych Warunków Ubezpieczenia MUZ 02/18PL. Jestem uprawniony/a do zwrotu całości składek, pod 
warunkiem, że nie zgłosiłem/am roszczenia.



Zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Lloyd’s Syndykat 4444

 

 

 

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

podpis głównego 
Ubezpieczonego      miejscowość    data

podpis 
Współubezpieczonego**      miejscowość    data

podpis 
Współubezpieczonego**      miejscowość    data

podpis 
Współubezpieczonego**      miejscowość    data

podpis 
Współubezpieczonego**      miejscowość    data
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I. Klauzula informacyjna dotycząca Pani/Pana danych osobowych w związku ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych, którą 
może Pani/Pan wyrazić w pkt. II poniżej:
Lloyd’s Syndykat 4444, zarządzany przez Canopius Managing Agent Ltd, Gallery 9, One Lime Street, Londyn, EC3M7HA                   
Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii, (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:
telefon: + 44 20 733 737 00
adres strony www: http://www.canopius.com/privacy
adres korespondencyjny: Group Data Protection Officer, Canopius Managing Agents Ltd.
Gallery 9, One Lime Street, London ECM3M7HA
Z ustanowionym przez Spółkę inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod adresem e-mail: privacy@canopius.com 
2. Cele przetwarzania.
Udostępnione Spółce dane osobowe będą przetwarzane w celu przygotowania i wykonania na Pani/Pana rzecz umowy ubezpieczenia, 
której dotyczy powyższy formularz jak i 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 szczególnych kategorii stanowi 
Artykuł 9 ust. 2 lit. a 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, natomiast podstawę przetwarzania pozostałych danych 
osobowych stanowią Artykuł 6 ust. 1 lit. b i lit. c tegoż aktu.
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 odbior-
cami 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 szczególnych katego-
rii, o których mowa w Artykule 9 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych – 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 kontak-
towe wskazano w pkt. 1 powyżej.
7. Uprawnienie do wniesienia skargi.
Jest Pani/Pan uprawniona/uprawniony do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych 
osobowych. Organem tym, do dnia pozostawania w mocy ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., jest                    
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Natomiast z chwilą wejścia w życie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia              
10 maja 2018 r. organem tym staje się 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 zobo- 
wiązana/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. 
II. Zgoda na przetwarzanie danych szczególnych kategorii.
Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody* na przetwarzanie przez Spółkę moich danych osobowych szczególnych kategorii wprowadzonych 
w powyższym formularzu oraz przekazanych Spółce w celu świadczenia na moją rzecz ochrony ubezpieczeniowej, której dotyczy 
niniejszy formularz.

Prosimy uważnie przeczytać poniższe oświadczenia i złożyć pod nimi podpis wyłącznie w przypadku ich zrozumienia             
i akceptacji.

1. Oświadczam, że wszelkie podane powyżej informacje są kompletne oraz prawdziwe, zarówno w odniesieniu                
do Ubezpieczonego głównego jak również do Współubezpieczonych. Oświadczam również, że nie zataiłem/am ani nie 
przeinaczyłem/am żadnego istotnego faktu ani nie podałem/am żadnych fałszywych informacji. Rozumiem, że niniej- 
szy wniosek będzie podstawą umowy między mną a Ubezpieczycielem oraz, że wszelkie fałszywe, nieprawdziwe           
lub wprowadzające w błąd oświadczenia lub nieujawnienie istotnych faktów na temat stanu zdrowia może spowo- 
dować unieważnienie ubezpieczenia.

2. Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania WDB HealthCare Sp. z o.o. na piśmie o wszelkich zmianach             
w stanie zdrowia mojego lub ubezpieczonych osób pozostających na moim utrzymaniu w okresie od wypełnienia       
niniejszego wniosku do daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej.

3. Zrzekam się praw w zakresie tajemnicy/poufności danych medycznych w odniesieniu do danych o moim stanie 
zdrowia, a ponadto zgadzam się, aby Healthwatch S.A. w przypadkach uznanych za stosowne weryfikował oświadcze-
nia dotyczące mojego stanu zdrowia i kontaktował się z innymi ubezpieczycielami w celu weryfikacji wszelkich oświad-
czeń złożonych przy zawieraniu umów ubezpieczeniowych wygasłych lub obowiązujących. Upoważniam personel 
medyczny, lekarzy, stomatologów, pracowników służby zdrowia, pracowników szpitali i organów ochrony zdrowia oraz 
placówek medycznych do udzielania na mój temat właściwych informacji medycznych na prośbę Healthwatch S.A., 
jego doradców medycznych, powołanych przedstawicieli lub zewnętrznych ekspertów w przypadku sporów,                          
z zastrzeżeniem wszelkich ograniczeń prawnych, jakie mogą mieć tutaj zastosowanie. Upoważnienie to dotyczy 
również osób współubezpieczonych pozostających na moim utrzymaniu, z uwzględnieniem osób, które nie są w stanie 
zrozumieć niniejszego oświadczenia.

4. Potwierdzam, że przeczytałem/am i przyjąłem/am do wiadomości wszystkie definicje, informacje oraz zakres ubez-
pieczenia wynikające z Warunków Ubezpieczenia MUZ 02/18PL oraz z Karty Produktu, a także wyłączenia i warunki,          
z uwzględnieniem danych dotyczących schorzeń istniejących.

5. Przyjmuję do wiadomości, że niniejszy wniosek zachowuje ważność przez dwa miesiące od daty jego uzupełnienia       
i podpisania oraz, że mogę pisemnie wycofać wniosek poprzez wysłanie pisma, e-maila lub faksu w ciągu 30 dni od daty 
otrzymania pełnych Warunków Ubezpieczenia MUZ 02/18PL. Jestem uprawniony/a do zwrotu całości składek, pod 
warunkiem, że nie zgłosiłem/am roszczenia.



Zgody marketingowe dla WDB HealthCare Sp. z o. o.

 

 

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

podpis głównego 
Ubezpieczonego      miejscowość    data

podpis 
Współubezpieczonego**      miejscowość    data

podpis 
Współubezpieczonego**      miejscowość    data

podpis 
Współubezpieczonego**      miejscowość    data

podpis 
Współubezpieczonego**      miejscowość    data
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I. 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 przed-
siębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospo-
darczy 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 adminis-
tratorem. Dane kontaktowe Spółki:
telefon: 0048 71 715 94 77
adres e-mail: biuro@wdbhc.pl
adres korespondencyjny: WDB HealthCare Sp z o.o., ul. Fiołkowa 3, 52-200 Wysoka, Polska.
Z ustanowionym przez Spółkę inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod adresem e-mail:
inspektor@kancelariacodigo.pl
2. Cele przetwarzania danych osobowych.
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 odbior-
cami 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 do wniesienia skargi.
Jest Pani/Pan uprawniona/uprawniony do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych 
osobowych. Organem tym, do dnia pozostawania w mocy ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., jest                 
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Natomiast z chwilą wejścia w życie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia            
10 maja 2018 r. organem tym staje się 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 zobo- 
wiązana/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. 
II. 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 oraz przedstawianiu produktów ubezpieczeniowych.

WDB HealthCare Sp. z o.o. zarejestrowany jest w KNF jako agent ubezpieczeniowy. WDB HealthCare Sp. z o.o. uzyskał na podstawie pełnomocnictwa numer 
BO507N17DH13920 status Coverholdera Lloyd’s. Coverholder jest przedstawicielem Ubezpieczyciela we wszelkich sprawach związanych z zawarciem                  
i wykonywaniem Umowy ubezpieczenia. Wszelkie oświadczenia kierowane do Ubezpieczyciela należy przesyłać listem poleconym lub dostarczyć                         
za potwierdzeniem odbioru na adres:  WDB HealthCare Sp. z o.o., ul. Fiołkowa 3, 52-200 Wysoka.   



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

podpis głównego 
Ubezpieczonego      miejscowość    data

podpis 
Współubezpieczonego**      miejscowość    data

podpis 
Współubezpieczonego**      miejscowość    data

podpis 
Współubezpieczonego**      miejscowość    data

podpis 
Współubezpieczonego**      miejscowość    data

podpis głównego 
Ubezpieczonego      miejscowość    data

podpis 
Współubezpieczonego**      miejscowość    data

podpis 
Współubezpieczonego**      miejscowość    data

podpis 
Współubezpieczonego**      miejscowość    data

podpis 
Współubezpieczonego**      miejscowość    data
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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).

Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody* na marketing bezpośredni przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon, 
mail, fax) 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).



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:
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M: +48 533 429 664
T: +48 71 715 94 74

biuro@wdbhc.pl
www.wdbhc.pl

WDB HEALTHCARE SP. Z O.O.


