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DIAGNOSTYKA SPECJALISTYCZNA

DEKLARACJA PRZYST�PIENIA DO GRUPOWEGO
UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO SALTUS ZDROWIE

D

D

NOWE PRZYST4PIENIE

'!'I
lii:il

SALTUSZDROWIE

UBEZPIECZENIA

WN/060/5/Z1 /8/SU
��������

ZMIANA PODGRUPY

Data wplywu do Towarzystwa

INFORMACJE O UBEZPIECZENIU GRUPOWYM:

Ubezpleczajqcy
Wariant ubezpieczenia zdrowotnego:
Ubezpieczenia dodatkowe:

D

D

ZOUY

Koszty leczenia za granicq:

Nast,:pstwa nieszcz,:sliwych wypadk6w:

D
D D
D D

ZIELONY

mini

midi

mini

midi

D
D

D

D

NIEBIESKI

CZERWONY

D

maxi
maxi

OPCJA PRACOWNICZA LUB PARTNERSKA

Rehabilitacja:

D

Wizyty domowe:

D
D

tak
tak

OPCJA RODZINNA

�-�-,-��----,----,--�--,-�---,-��--------- zl
Wysokosc skladki miesi<:cznej za ka;dego Ubezpieczonego

�----,----,-,-�=----,----,--�--------zl
Wysokosc skladki miesi<:cznej

--------------------------zl
Slownie

_________________________ zl
Slownie

Data rozpocz-:cla ochrony ubezpleczenlowej:

�� �� ����

(ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna si<: pierwszego dnia kolejnego miesiqca kalendarzowego, pod warunkiem zloienia deklaracji przystqpienia do ubezpieczenia i oplacenia za Ubezpieczonego
skladki nie p6iniej nii do 20 dnia miesiqca, poprzedzajqcego rozpocz<:cie ochrony ubezpieczeniowej)

DANE UBEZPIECZONEGO GlOWNEGO (PRACOWNIKA UBEZPIECZAJJ\CEGO}:

(jezeli Ubezpieczony Gl6wny przystqpif juz wczesniej do ubezpieczenia grupowego. wystarczy podac lmitl, Nazwisko i Pesel)

L....JL....JL....JL....JL....JL....JL....JL....JL....JL....JL....J
PESEL

Nazwisko

lmi,:

��������

Obywatelstwo Qesli inne nii polskie)

Data urodzenia (w przypadku obcokrajowc6w)

Plec (w przypadku obcokrajowc6w):

D

kobieta

D

m<:iczyzna

Adres zamieszkania:

.,...,,---,------,-,---------------L....JL....J-L....JL....JL....J
Miejscowosc
Kod pocztowy

L....JL....JL....J / L....JL....JL....J
Nr domu I Nr mieszkania

Ulica
Adres korespondencyjny:

Ulica
Preferowana forma kontaktu (zaznaczyc ,,x'1:

D

L....JL....JL....J / L....JL....JL....J
Nr domu / Nr mieszkania

___________________

D

telefon __________

DANE UBEZPIECZONYCH DODATKOWYCH (MAlZONEK/PARTNER/DZIECI}:
1. -----------------lmi,:

Powiqzanie z Ubezpieczonym Gl6wnym (zaznaczyc ,,x''):

sms __________

malionek / partner

- L_JL_JL_J

Kod pocztowy
e-mai�----------

L....JL....JL....JL....JL....JL....JL....JL....JL....JL....JL....J
PESEL

Nazwisko

D

D

L_JL_J

(dane partnera mozliwe Si! do zmiany raz w roku polisowymJ

���L....J����
Data urodzenia (w przypadku obcokrajowc6w)

Obywatelstwo Qesli inne nii polskie)

Miejscowosc

D

Plec (w przypadku obcokrajowc6w):

D

kobieta

D

m<:iczyzna

dziecko

Adres zamieszkania:

Ulica
Preferowana forma kontaktu (zaznaczyc ,,x'1:

D

L....JL....JL....J / L....JL....JL....J
Nr domu / Nr mieszkania
telefon __________

D

�--,------,-,---------------L....JL....J-L....JL....JL....J
Miejscowosc
Kod pocztowy
sms __________

D

e-mail ___________

SALTUS Ubezpieczenia
81-743 Sopot, ul. Wtadys+awa IV 22, e-mail:kontakt@saltus.pl, www.saltus.pl
Towarzystwo Ubezpieczer'i Wzajemnych Sp6kizielczych Kas Oszcz�dnoSciowo-Kredytowych z siedzibcj w Sopocie zarejestrowane w Sc1dzie Rejonov.ym Gdar'1sk-P6fnoc w Gdallsku,
VIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego, KRS 0000117377, NIP:118-01-30-637, REGON:011132747
Zarzsd: Grzegorz Buczkowski, Krzysnof Kosznlk, Robert Łoś: kapital zakladowy: 19 000 000,00 zl

WN/060/5/Z1 /8/SU
DANE UBEZPIECZONYCH DODATKOWYCH (MAliONEK/PARTNER/DZIECI): (dane partnera mozliwe Sil do zmiany raz w roku polisowymJ
2. ___________________
lmi,:

L_JL_JL_JL_JL_JL_JL_JL_JL_JL_JL_J
PESEL

Nazwisko

��������

Obywatelstwo Uesli inne nii polskie)

Data urodzenia (w przypadku obcokrajowc6w)

D

Powiqzanie z Ubezpieczonym Gl6wnym (zaznaczyc .,x"):

malionek I partner

D

Plec (w przypadku obcokrajowc6w):

D

kobieta

D

m,:iczyzna

dziecko

Adres zamleszkanla:

Ulica
Preferowana forma kontaktu (zaznaczyc .,x''):

D

L_JL_JL_J / L_JL_JL_J
Nr domu / Nr mieszkania
telefon ___________

3. ___________________

D

Miejscowosc
sms ___________

��������

Obywatelstwo Uesli inne nii polskie)

Data urodzenia (w przypadku obcokrajowc6w)

D

Powiqzanie z Ubezpieczonym Gl6wnym (zaznaczyc .,x"):

malionek / partner

e-mail ____________

L_JL_JL_JL_JL_JL_JL_JL_JL_JL_JL_J
PESEL

Nazwisko

lmi,:

D

L_JL_J - L_JL_JL_J
Kod pocztowy

D

Plec (w przypadku obcokrajowc6w):

D

kobieta

D

m,:iczyzna

dziecko

Adres zamieszkania:

Ulica
Preferowana forma kontaktu (zaznaczyc .,x"):

D

L_JL_JL_J / L_JL_JL_J
Nr domu / Nr mieszkania
telefon ___________

D

MiejscowoSC

sms ___________

D

L_JL_J - L_JL_JL_J
Kod pocztowy
e-mail ____________

WYMAGANE PODPISY UBEZPIECZONYCH:
Niniejszym wyraiam zgod,: na przystqpienie do umowy grupowego ubezpieczenia zdrowotnego, zawartego przez Ubezpieczajqcego z Towarzystwem Ubezpiecze/i Wzajemnych Sp6ldzielczych
Kas Oszcz,:dnosciowo-Kredytowych, na podstawie Og6Inych Warunk6w Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego SALTUS ZDROWIE (w tym Og6Inych Warunk6w Dodatkowych Grupowych
Ubezpiecze/i SALTUS ZDROWIE), obowiqzujqcych w dniu zloienia deklaracji przystqpienia do ubezpieczenia, z kt6rych tresciq zapoznalem(am) si,: i oswiadczam, ie sq one dla mnie
zrozumiale i w pelni je akceptuj,:. Wszystkie informacje zawarte w niniejszej deklaracji i innych dokumentach wymaganych przez Towarzystwo Ubezpieczer\ Wzajemnych Sp61dzielczych
Kas Oszcz<:dnosciowo-Kredytowych Sq zgodne z prawdq i zostaly przeze mnie podane w dobrej wierze w celu przystqpienia do ubezpieczenia grupowego.
Potwierdzam, ie zostalymi dostarczone na pismie informacje dotyrn1ce posrednika ubezpieczeniowego, zgodnie z wymogami ustawy o posrednictwie ubezpieczeniowym.
Potwierdzam, ie zostalymi dostarczone na pismie informacje dotyczqceww. ubezpieczenia w formie lnformacji o produkcie.
Wyraiam zgod,: na udost,:pnianie Towarzystwu Ubezpieczeli Wzajemnych Sp61dzielczych Kas Oszcz,:dnosciowo-Kredytowych, w celu ustalenia prawa do swiadczenia z umowy ubezpieczenia
i wysokosci tego swiadczenia, dokumentacji medycznej o stanie mojego zdrowia oraz na udost,:pnianie dzialajqcej w imieniu Towarzystwa Ubezpiecze/i Wzajemnych Sp61dzielczych Kas
Oszcz,:dnosciowo-Kredytowych Asekuracji Sp. z o.o. z siedzibq w Sopocie, w zwiqzku z wykonywaniem umowy ubezpieczenia, informacji dotyczqcych rodzaju, liczby oraz daty uslug medycznych
swiadczonych przez lekarzy, plac6wki medyczne i zaklady opieki zdrowotnej na mojq rzecz.
Wyraiam zgod,:, na zasi,:ganie przez Towarzystwo Ubezpieczen Wzajemnych Sp61dzielczych Kas Oszcz,:dnosciowo-Kredytowych z siedzibq w Sopocie, za iycia bqd:! po mojej smierci informacji
z Narodowego Funduszu Zdrowia o nazwach i adresach swiadczeniodawc6w, kt6rzy udzielili lub udzielq mi swiadczen opieki zdrowotnej w zwi<1zku z wypadkiem lub zdarzeniem losowym b,:dqcym
podstawq ustalenia odpowiedzialnosci Towarzystwa Ubezpieczeli Wzajemnych Sp61dzielczych Kas Oszcz,:dnosciowo-Kredytowych z siedzibq w Sopocie oraz wysokosci odszkodowania
lub swiadczenia.
Ponadto wyraiam zgod,: na udost,:pnianie Towarzystwu Ubezpieczeli Wzajemnych Sp6ldzielczych Kas Oszcz,:dnosciowo-Kredytowych z siedzibq w Sopocie przez inny zaklad ubezpieczeli,
jak i udost,:pnianie innemu zakladowi ubezpiecze/i (najego pisemne iqdanie) przezTowarzystwo Ubezpiecze/i Wzajemnych Sp61dzielczych Kas Oszcz,:dnosciowo-Kredytowych z siedzibq w Sopocie
moich danych osobowych w zakresie potrzebnym do oceny ryzyka ubezpieczeniowego i weryfikacji podanych przeze mnie danych, ustalenia prawa do swiadczenia z zawartej umowy
ubezpieczenia i wysokosci tego swiadczenia, a takie do udzielenia posiadanych posiadanych przezTowarzystwo informacji o przyczynie mojej smierci lub informacji niezb,:dnych do ustalenia prawa
uprawnionego z umowy ubezpieczenia do swiadczenia i jego wysokosci.

Miejscowosc, data
Podpis Ubezpieczonego dodatkowego 1

Podpis Ubezpieczonego Gl6wnego
Podpis Ubezpieczonego dodatkowego 2

Podpis Ubezpieczonego dodatkowego 3

2. W przypadku rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o ubezpieczenie koszt6w leczenia za granicq lub ubezpieczenie nast,:pstw nieszcz,:sliwych wypadk6w, wyraiam zgod,: na zasi,:ganie przez
Towarzystwo Ubezpieczer\ Wzajemnych Sp61dzielczych Kas Oszcz,:dnosciowo-Kredytowych z siedzibq w Sopocie i podmioty dzialajqce w jego imieniu, w tym Asekuracj,: Sp. z o.o., za iycia bqdz po
mojej smierci - w zwiqzku z zawarciem lub wykonywaniem umowy ubezpieczenia - informacji o maim stanie zdrowia (z wylqczeniem badangenetycznych) obejmujqcych lub dotyczqcych:
1) przyczyn hospitalizacji, wykonanych w jej trakcie bada/i diagnostycznych i ich wynik6w, innych udzielonych swiadcze/i zdrowotnych, wynik6w leczenia i rokowa/i oraz wynik6w sekcji zwlok,
jeieli zostala przeprowadzona;
2) przyczyn leczenia ambulatoryjnego, wykonanych w jego trakcie bada/i diagnostycznych i ich wynik6w, innych udzielonych swiadcze/i zdrowotnych, wynik6w leczenia i rokowa/i;
3) wynik6w przeprowadzonych konsultacji;
4) przyczynysmierci;
u kaidego lekarza, u kt6rego leczylam/em si,: lub lecz,: aIbo zasi,:galam/em porady medycznej, a takie we wszystkich plac6wkach medycznych i zakladach opieki zdrowotnej, kt6re udzielaly mi
swiadczeli zdrowotnych.
Miejscowosc, data
Podpis Ubezpieczonego dodatkowego 1

Podpis Ubezpieczonego Gl6wnego
Podpis Ubezpieczonego dodatkowego 2

Podpis Ubezpieczonego dodatkowego 3

SALTUS Ubezpieczenia
81-743 Sopot, ul. Wtadys+awa IV 22, e-mail:kontakt@saltus.pl,www.saltus.pl
Towarzystwo Ubezpieczer'i Wzajemnych Sp6kizielczych Kas Oszcz�dnoSciowo-Kredytowych z siedzibcj w Sopocie zarejestrowane w Sc1dzie Rejonov.ym Gdar'1sk-P6fnoc w Gdallsku,
VIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego. KRS 0000117377, NIP: 118-01-30-637, REGON: 011132747
Zarzsd: Grzegorz Buczkowski, Krzysnof Kosznlk, Robert Łoś: kapital zakladowy: 19 000 000,00 zl
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DODATKOWE OSWIADCZENIA UBEZPIECZONYCH:

TRESC OSWIADCZENIA

Ubezpieczony
Gl6wny

Ubezpieczony
dodatkowy1

Ubezpieczony
dodatkowy2

Ubezpieczony
dodatkowy3

Przetwarzanie moich danych osobowych przez Towarzystwo Ubezpieczen Wzajemnych
Sp61dzielczych Kas Oszcz�dnosciowo-Kredytowych z siedzibij w Sopocie przy ul. Wladyslawa IV 22,
81-743 Sopot, w celach analizy marketingowej i marketingu bezposredniego produkt6w lub uslug
Towarzystwa po wygasni,:ciu ochrony ubezpieczeniowej - bezterminowo.

D

D

D

D

Przetwarzanie moich danych osobowych przez Towarzystwo Ubezpieczen Wzajemnych
Sp61dzielczych Kas Oszcz,:dnosciowo-Kredytowych z siedzibij w Sopocie przy ul. Wladyslawa IV 22,
81-743 Sopot, w celach analizy marketingowej i marketingu bezposredniego produkt6w i uslug
Towarzystwa Ubezpieczen na Zycie Sp6ldzielczych Kas Oszcz,:dnosciowo-Kredytowych Sp61ka
Akcyjna z siedzibij w Sopocie przy ul. Wladyslawa IV 22, 81-743 Sopot.

D

D

D

D

Przetwarzanie moich danych osobowych przez Towarzystwo Ubezpieczen Wzajemnych
Sp61dzielczych Kas Oszcz�dnosciowo-Kredytowych z siedzibij w Sopocie przy ul. Wladyslawa IV 22,
81-743 Sopot, w celach analizy marketingowej i marketingu bezposredniego produkt6w i uslug
Asekuracji Sp. z o.o. z siedzibq w Sopocie przy ul. Wladyslawa IV 22, 81-743 Sopot.

D

D

D

D

Przetwarzanie moich danych osobowych przez Towarzystwo Ubezpieczeli Wzajemnych
Sp6ldzielczych Kas Oszcz�dnosciowo-Kredytowych z siedzibij w Sopocie przy ul. Wladyslawa IV 22,
81-743 Sopot, w celach analizy marketingowej i marketingu bezposredniego produkt6w i uslug Ecco
Holiday Sp. z o.o. z siedzibq w Poznaniu, al. Solidarnosci 46, 61-696 Poznan.

D

D

D

D

Otrzymywanie
od
Towarzystwa
Ubezpieczer\
Wzajemnych
Sp61dzielczych
Kas
Oszcz�dnosciowo-Kredytowych z siedzibij w Sopocie przy ul. Wladyslawa IV 22, 81-743 Sopot,
informacji handlowej za pomocq srodk6w komunikacji elektronicznej, w tym w szczeg6Inosci poczty
elektronicznej, a takie telefonu lub podobnego srodka bezposredniego porozumiewania si,:
na odleglosc w celach marketingu bezposredniego produkt6w i uslug Towarzystwa.

D

D

D

D

Otrzymywanie
od
Towarzystwa
Ubezpieczer\
Wzajemnych
Sp61dzielczych
Kas
Oszcz�dnosciowo-Kredytowych z siedzibij w Sopocie przy ul. Wladyslawa IV 22, 81-743 Sopot,
informacji handlowej za pomocq srodk6w komunikacji elektronicznej, w tym w szczeg6Inosci poczty
elektronicznej, a takie telefonu lub podobnego srodka bezposredniego porozumiewania si� na
odleglosc w celach marketingu bezposredniego produkt6w i uslug Towarzystwa Ubezpieczer\ na
Zycie Sp61dzielczych Kas Oszcz,:dnosciowo-Kredytowych Sp61ka Akcyjna z siedzibq w Sopocie przy
ul. Wladyslawa IV 22, 81-743 Sopot.

D

D

D

D

Otrzymywanie
od
Towarzystwa
Ubezpieczen
Wzajemnych
Sp61dzielczych
Kas
Oszcz�dnosciowo-Kredytowych z siedzibij w Sopocie przy ul. Wladyslawa IV 22, 81-743 Sopot,
informacji handlowej za pomocq srodk6w komunikacji elektronicznej, w tym w szczeg6Inosci poczty
elektronicznej, a takze telefonu lub podobnego srodka bezposredniego porozumiewania si,:
na odleglosc w celach marketingu bezposredniego produkt6w i uslug Asekuracji Sp. z o.o. z
siedzibij w Sopocie przy ul. Wladyslawa IV 22, 81-743 Sopot.

D

D

D

D

Otrzymywanie
od
Towarzystwa
Ubezpieczer\
Wzajemnych
Sp61dzielczych
Kas
Oszcz�dnosciowo-Kredytowych z siedzibq w Sopocie przy ul. Wladyslawa IV 22, 81-743 Sopot,
informacji handlowej za pomocij srodk6w komunikacji elektronicznej, w tym w szczeg6Inosci poczty
elektronicznej, a takie telefonu lub podobnego srodka bezposredniego porozumiewania si,: na
odleglosc w celach marketingu bezposredniego produkt6w i uslug Ecco Holiday Sp. z o.o. z siedzibij
w Poznaniu, al. Solidarnosci 46, 61-696 Poznan.

D

D

D

D

Wyrazam zgodi: na:
*(w celu wyrai:enia zgody naleiy zaznaczyC wtaSciwy kwadrat znakiem ,.X")

Miejscowosc, data

Podpis Ubezpieczonego Gl6wnego

Podpis Ubezpieczonego dodatkowego 1

Podpis Ubezpieczonego dodatkowego 2

Podpis Ubezpieczonego dodatkowego 3

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 922) informujemy, ie:
1) Towarzystwo Ubezpieczer\ Wzajemnych Sp61dzielczych Kas Oszcz�dnosciowo - Kredytowych z siedzibq w Sopocie przyul. Wladyslawa IV 22, 81-743 Sopot, jest administratorem Pani/Pana
danych osobowych,
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane Sq w celu:
a) zawarcialivykonania umowy ubezpieczenia, zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych i przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2015 roku o dzialalnosci
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1844);
b) marketingu bezposredniego wlasnych produkt6w iuslug Towarzystwa, zgodnie z przepisemart. 23 ust. 4pkt 1 wzw. zart. 23 ust. 1 pkt 5ustawy o ochronie danych osobowych
oraz na podstawie wyrazonej przez Paniq/Pana zgody, zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych;
c) marketingu bezposredniego produkt6w i uslug Towarzystwa Ubezpieczer\ na Zycie Sp61dzielczych Kas Oszcz,:dnosciowo-Kredytowych Sp61ka Akcyjna, Asekuracji Sp. z o.o.
oraz Ecco Holiday Sp. z o.o. prowadzonego przez Towarzystwo, na podstawiewyraionej przez Paniq/Pana zgody, zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 pkt1 ustawy o ochronie danych osobowych;
3) przysluguje Pani/Panu prawo dost�pu do tresci swoich danych oraz do ich poprawiania,
4) podanie danych osobowych jest dobrowolne,
5) dane osobowe b,:dij udost,:pniane podmiotom upowaznionym na podstawie przepis6w prawa alba Pani/Pana dobrowolnie wyrazonej zgody.

POTWIERDZENIE PRZYJ�CIA DEKLARACJI PRZYSTJ\PIENIA:

lmi,: i nazwisko osoby upowainionej do administrowania polisij:

Pieczqtka i podpis

lmi,: i Nazwisko przedstawiciela Towarzystwa

Pieczqtka i podpis

SALTUS Ubezpieczenia
81-743 Sopot, ul. Wtadys+awa IV 22, e-mail:kontakt@saltus.pl, www.saltus.pl
Towarzystwo Ubezpieczer'i Wzajemnych Sp6kizielczych Kas Oszcz�dnoSciowo-Kredytowych z siedzibcj w Sopocie zarejestrowane w Sc1dzie Rejonov.ym Gdar'1sk-P6fnoc w Gdallsku,
VIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego. KRS 0000117377, NIP:118-01-30-637, REGON:011132747
Zarzsd: Grzegorz Buczkowski, Krzysnof Kosznlk, Robert Łoś; kapital zakladowy: 19 000 000,00 zl

