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Wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia będący jednocześnie Polisą  
do ubezpieczenia mienia dla klientów PKO Banku Polskiego SA lub PKO Banku  
Hipotecznego SA, którzy zawarli umowy kredytu lub pożyczki zabezpieczone hipoteką 
 

Niniejszy dokument wniosko-polisy stanowi potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia wymienionej w pkt 5 pomiędzy Ubezpieczającym a 
ubezpieczycielem, do której zastosowanie ma następujący wzorzec umowy :  

 

WARUNKI UBEZPIECZENIA 

Ogólne warunki ubezpieczenia mienia dla klientów PKO Banku Polskiego SA lub PKO Banku Hipotecznego SA, którzy zawarli umowy kredytu lub 
pożyczki zabezpieczone hipoteką, przyjęte uchwałą Zarządu PKO Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z dnia 20 czerwca 2017 roku (zwane dalej „OWU”). 
Wszelkie terminy, o ile nie zostały zdefiniowane odrębnie w niniejszej wniosko-polisie, przyjmują znaczenie nadane im w OWU. 

 

UBEZPIECZYCIEL 

PKO Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chłodnej 52, 00-872 Warszawa, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 
0000551487, NIP: 527-273-41-44, kapitał zakładowy: 25 000 000 zł wpłacony w całości. Infolinia dla klientów: 81 535 67 66, 
www.pkoubezpieczenia.pl. (zwana dalej „PKO Ubezpieczenia”). 

 

DANE AGENTA UBEZPIECZENIOWEGO 

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 
0000026438; NIP: 525-000-77-38, kapitał zakładowy 1 250 000 000 zł wpłacony w całości. Wpisana do rejestru agentów ubezpieczeniowych pod 
numerem 11160967/A (zwana dalej „PKO Bank Polski SA”). 

 

Nr umowy kredytu   

 

1. UBEZPIECZAJĄCY/KREDYTOBIORCA 

Pierwsze Imię  Drugie Imię  

Nazwisko  Dokument 
tożsamości 

 

PESEL   Data urodzenia  

Nr telefonu   

E-mail  

Adres korespondencyjny   

  Kod pocztowy  Miejscowość 

     

 Ulica                                                                   Nr domu       Nr lokalu      Poczta 

Numer PID Klienta  

 

2. UBEZPIECZONY  

Pierwsze Imię  Drugie Imię  

Nazwisko  Dokument 
tożsamości 

 

PESEL / NR PASZPORTU  Data urodzenia  

Nr telefonu   

E-mail  

 

WNIOSKO-POLISA  

NR  ……….... 
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Adres korespondencyjny   

  Kod pocztowy  Miejscowość 

     

  Ulica                                                                   Nr domu       Nr lokalu      Poczta 

Numer PID Klienta  

 

3. MIEJSCE UBEZPIECZENIA 

Adres    

  Kod pocztowy  Miejscowość 

     

 
Ulica Nr 

domu 
Nr 
lokalu 

Poczta 

 

4. OKRES UBEZPIECZENIA 

Początek  Koniec  

 

4.1. Umowy ubezpieczenia wymienione w pkt 5 zawiera się na okres 12 miesięcy z możliwością przedłużenia ochrony wielokrotnie na kolejne okresy 
ubezpieczenia analogiczne do dotychczasowych, poprzez zawarcie nowych umów, do których zastosowanie będą mieć OWU wymienione  
w niniejszej wniosko-polisie, o ile zostały spełnione warunki wymienione w pkt 4.2 poniżej. 
4.2. Zawarcie nowej umowy ubezpieczenia następuje o ile:  

a) ubezpieczyciel nie złoży najpóźniej na 30 dni przed upływem okresu ubezpieczenia dotychczasowej umowy pisemnego oświadczenia o 
niewyrażeniu zgody na przedłużanie ochrony na kolejny okres ubezpieczenia,  

b) ubezpieczający nie złoży do końca dotychczasowego okresu ochrony pisemnego oświadczenia o nieprzedłużaniu ochrony na kolejny okres 
ubezpieczenia,  

c) została zapłacona składka ubezpieczeniowa za dotychczasową umowę ubezpieczenia.  
4.3. Przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej dotyczy wszystkich umów ubezpieczenia wymienionych w pkt 5 z tym zastrzeżeniem, że przedłużenie 
ochrony w ubezpieczeniu budynków i lokali mieszkalnych jest warunkiem przedłużenia ochrony w pozostałych ubezpieczeniach. Jeżeli 
ubezpieczający nie wyraża zgody na przedłużenie ochrony z danej umowy, powinien złożyć oświadczenie, o którym mowa w  pkt 4.2 lit. b w 
stosunku do umowy, której nie chce przedłużać. 

4.4. Przedłużenie ochrony następuje na warunkach dla dotychczasowych umów ubezpieczenia z pkt 5 poniżej z tym zastrzeżeniem, że 
odpowiedzialność w ramach nowo zawartych umów rozpoczyna się zgodnie z OWU następnego dnia po zakończeniu ostatniego dnia poprzedniego 
okresu ubezpieczenia, a składka za każda nową umowę ubezpieczenia wymagalna jest pierwszego dnia roboczego po rozpoczęciu nowego okresu 
ubezpieczenia. Ubezpieczający ma prawo odstąpić od nowozawartych umów w terminie 30 dni od dnia otrzymania potwierdzenia o ich zawarciu, 
zgodnie z OWU. 

 

5. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZEŃ 

Przedmiot i zakres ubezpieczenia Suma ubezpieczenia/Gwarancja w zł Składka ubezpieczeniowa w zł 

Budynki/lokale mieszkalne od ognia i 
innych zdarzeń losowych  wymienionych w 
§ 4 OWU 

230,000 

Wartość nieruchomości z uwzględnieniem następujących 
limitów:  

- budynek garażowy oraz  pomieszczenie garażowe - 10% sumy 
ubezpieczenia budynku/lokalu mieszkalnego, jednakże nie 
więcej niż 40 000 zł ,  
- urządzenia budowlane – 5 % sumy ubezpieczenia budynku 
mieszkalnego lub domku letniskowego, jednakże nie więcej niż 
20 000 zł. 

SU x 0,08% zł 

Ruchomości domowe od ognia i innych 
zdarzeń losowych wymienionych w § 10 
OWU 

50.000 

Z uwzględnieniem podlimitów ustalonych w § 13 ust. 2 OWU na 
daną kategorię ruchomości   

295 zł 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
w życiu prywatnym w zakresie 
wymienionym w § 15 OWU 

100.000 85 zł 

Ubezpieczenie assistance w zakresie 
wymienionym w § 18 OWU 

Świadczenia zgodnie z OWU                                           12 zł
  

Łączna składka do zapłaty xx zł 
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6. OŚWIADCZENIA DLA PKO UBEZPIECZENIA 

Oświadczam, że: 

1. Otrzymałem(-am), zapoznałem(-am) się i akceptuję treść OWU oraz Dokumentu Zawierającego Informacje o Produkcie Ubezpieczeniowym,i 
potwierdzam, że spełniam warunki do objęcia mnie ochroną ubezpieczeniową, określone w § 1 ust. 1 pkt 1 i 2 OWU niniejszego produktu, a 
zaproponowana umowa ubezpieczenia spełnia moje potrzeby i wymagania w zakresie poszukiwanej ochrony ubezpieczeniowej. 

2. Zapoznałem(-am) się z kopią pełnomocnictwa, jakie posiada agent, a w przypadku osoby fizycznej wykonującej czynności agencyjne w 
imieniu agenta, z kopią upoważnienia do działania na rzecz PKO Ubezpieczenia.  

3. Zostałem poinformowany przez agenta przed zawarciem umowy ubezpieczenia o poniższym: 
1) PKO Bank Polski SA jest agentem ubezpieczeniowym PKO Ubezpieczenia, 
2) agent nie jest agentem wyłącznym PKO Ubezpieczenia. Agent działa również w imieniu i na rzecz innych zakładów ubezpieczeń, w 

zakresie ubezpieczeń majątkowych, , 
3) agent posiada 100% akcji PKO Ubezpieczenia, 
4) agent uzyskał wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych z numerem agenta 11160967/A i mogę sprawdzić/potwierdzić wpis 

agenta do rejestru na stronie internetowej rejestru agentów ubezpieczeniowych prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego 
https://au.knf.gov.pl/Au_online/faces/Info.xhtml, 

5) W związku z proponowanym zawarciem Umowy Ubezpieczenia agent otrzymuje prowizję uwzględnioną w kwocie składki 
ubezpieczeniowej. W przypadku konkursów lub innych form premiowania sprzedaży produktów finansowanych przez Ubezpieczyciela 
Agent otrzyma także inny rodzaj wynagrodzenia, które może być wypłacone w formie nagród konkursowych, 

6) o możliwości złożenia reklamacji, skargi, oraz pozasądowego rozstrzygania sporów. 
4. Podane przeze mnie dane są kompletne i zgodne z prawdą. Jestem świadomy(-a), że podanie nieprawdziwych, fałszywych lub 

niekompletnych danych lub informacji, może skutkować ograniczaniem lub wyłączeniem odpowiedzialności PKO Ubezpieczenia na 
warunkach przewidzianych w przepisach Kodeksu cywilnego oraz OWU. 

5. Zobowiązuję się do informowania PKO Ubezpieczenia o każdej zmianie podanych przeze mnie w niniejszej wniosko–polisie danych,  
w szczególności o zmianie danych kontaktowych. 

6. Zostałem(-am) poinformowany(-a) o możliwości odstąpienia od umowy ubezpieczenia wymienionej w pkt 5, w terminie 30 dni od dnia 
podpisania niniejszej wniosko – polisy tj. od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia. 

7. Zapoznałem(-am) się, zrozumiałem(-am) i akceptuję wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności PKO Ubezpieczenia, określone dla 
poszczególnych ubezpieczeń w następujących postanowieniach OWU: dla budynków i lokali mieszkalnych w §3 ust. 5, §5, §8 ust. 4, dla 
ruchomości domowych w §9 ust. 4-5, §11, §12 ust. 4, dla ubezpieczenia OC w życiu prywatnym w§17, dla assistance w §19. 

8. Wyrażam zgodę na automatyczne przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej poprzez zawarcie nowych umów na kolejne analogiczne do 
dotychczasowych okresów ubezpieczenia, zgodnie z pkt 4.1 – 4.4 wniosko-polisy w części dotyczącej okresu ubezpieczenia.  

9. Wyrażam zgodę na przekazywanie przez PKO Ubezpieczenia informacji do kredytodawcy PKO Banku Polskiego SA lub PKO Banku 
Hipotecznego SA, o zmianach osób uprawnionych do odszkodowania z umowy ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych, zgłoszonych 
roszczeniach, wypłaconych odszkodowaniach oraz przebiegu likwidacji roszczeń zgłoszonych z ww. umową, która stanowi zabezpieczenie 
spłaty kredytu lub pożyczki odpowiednio w PKO Banku Polskim SA lub kredytu w PKO Banku Hipotecznym SA. 

10. Udzielam PKO Ubezpieczenia zgody na doręczanie mi przez PKO Ubezpieczenia z wykorzystaniem środków porozumiewania się na 
odległość: telefon, e-mail (podanych przeze mnie dobrowolnie w niniejszej wniosko–polisie) informacji związanych z zawartą umową 
ubezpieczenia. Nadto wyrażam zgodę na przesyłanie mi drogą elektroniczną (pocztą elektroniczną wszelkich dokumentów, oświadczeń, czy 
innej, bieżącej korespondencji w związku z wykonywaniem i obsługą zawartej przeze mnie z PKO Ubezpieczenia umowy. Powyższe nie 
dotyczy oświadczenia ubezpieczyciela i ubezpieczającego o nieprzedłużaniu ochrony oraz oświadczeń o odstąpieniu, wypowiedzeniu lub 
rozwiązaniu umowy ubezpieczenia, które powinny być składane w sposób określony w OWU ani oświadczenia ubezpieczyciela o odmowie 
przyznania świadczenia w całości lub w części. 

11. Zapoznałem/am się z informacją o przetwarzaniu moich danych osobowych, zawartą w przekazanym mi dokumencie „Informacja 
dotycząca przetwarzania danych osobowych. 

 

 

 

7 . OŚWIADCZENIA I ZGODY DLA BANKU   

1. Będąc ubezpieczonym oświadczam, że przenoszę na rzecz banku,  będącego stroną umowy kredytu nr ……… …………… - zawartej pomiędzy 
ubezpieczającym a bankiem („kredyt”) - swoje prawa do odszkodowania powyżej  kwoty 5 000 (słownie: pięć tysięcy) zł, należne mi 
każdorazowo z tytułu danego zdarzenia ubezpieczeniowego objętego odpowiedzialnością ubezpieczyciela w ramach umowy ubezpieczenia 
budynków i lokali mieszkalnych zawartej na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia mienia dla Klientów PKO Banku Polskiego SA lub 
PKO Banku Hipotecznego SA, którzy zawarli umowy kredytu lub pożyczki zabezpieczone hipoteką i stanowiącej zabezpieczenie spłaty ww. 
kredytu, do wysokości aktualnego zadłużenia z tytułu umowy ww. kredytu wraz z odsetkami i kosztami należnymi bankowi. Oświadczenie o 

 

 

        

 -  -  r.    

Data (dd-mm-rrrr)  Miejscowość  Podpis  ubezpieczającego i ubezpieczonego / -nych 

 

 

        

 -  -  r.    

Data (dd-mm-rrrr)  Miejscowość  Podpis  i pieczątka funkcyjna Agenta 
ubezpieczeniowego/pracownika Agenta 

https://au.knf.gov.pl/Au_online/faces/Info.xhtml
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przeniesieniu praw do odszkodowania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, dotyczy również odszkodowania należnego z każdej kolejnej 
umowy ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych będącej kontynuacją umowy ubezpieczenia budynków i lokali prywatnych objętej 
niniejszą wniosko-polisą. 

 

( ) 

 

 

2. W imieniu banku będącego cesjonariuszem i stroną umowy kredytu wymienionej w pkt 7 ppkt1 oświadczam, że przyjmuje ww.  cesję 
wierzytelności. 

 

 

*Zawarcie umowy cesji wierzytelności z umowy ubezpieczenia nie jest obligatoryjne dla zawarcia umowy ubezpieczenia jednakże konieczne dla  
wywiązania się kredytobiorcy z określonego w umowie kredytu lub pożyczki hipotecznej obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia od ognia i 
innych zdarzeń losowych nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie udzielonego przez PKO Bank Polski SA lub PKO Bank Hipoteczny SA 
kredytu lub pożyczki hipotecznej. 

3. W związku z tym, że składka jest płatna w dniu zawarcia umów ubezpieczenia, o których mowa w pkt 5 w tabeli, z rachunku prowadzonego w  
PKO Banku Polskim SA Ubezpieczający oświadcza, że: 
1) (w przypadku, gdy rachunkiem przeznaczonym do spłaty kredytu jest ROR) wyraża zgodę na pobranie kwoty odpowiadającej wysokości 

rocznej składki ubezpieczeniowej z rachunku ROR prowadzonego w PKO Banku Polskim SA przeznaczonego do spłaty kredytu. W razie 
przedłużenia ochrony ubezpieczeniowej na kolejny roczny okres ubezpieczenia, Ubezpieczający upoważnia PKO Bank Polski SA do pobrania 
z ww rachunku ROR kwoty odpowiadającej wysokości rocznej składki ubezpieczeniowej za kolejny roczny okres ubezpieczenia – w terminie 
14 dni od ostatniego dnia dotychczasowego rocznego okresu ochrony ubezpieczeniowej, oraz zobowiązuje się do zapewnienia środków na 
rachunku ROR prowadzonym w PKO Banku Polskim SA, w kwocie odpowiadającej wysokości rocznej składki ubezpieczeniowej za kolejny 
pełen okres ochrony,  

2) (w przypadku, gdy rachunkiem przeznaczonym do spłaty kredytu jest rachunek techniczny) zobowiązuje się do zapewnienia środków na 
rachunku technicznym prowadzonym w PKO Banku Polskim SA przeznaczonego do spłaty kredytu w kwocie odpowiadającej wysokości 
rocznej składki ubezpieczeniowej. W razie przedłużenia ochrony ubezpieczeniowej na kolejny roczny okres ubezpieczenia, Ubezpieczający 
zobowiązuje się  do zapewnienia na ww. rachunku technicznym kwoty odpowiadającej wysokości rocznej składki ubezpieczeniowej za 
kolejny pełen okres ochrony – w terminie 14 dni od ostatniego dnia dotychczasowego okresu ochrony ubezpieczeniowej. 

 

4. Wyrażam zgodę i upoważniam bank będący stroną umowy kredytu, o którym mowa w pkt 7.1 poniżej, do przekazywania do PKO Ubezpieczenia 
informacji objętych tajemnicą bankową, w zakresie niezbędnym do ubezpieczenia nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu, w tym o 
adresie tej nieruchomości oraz o wysokości kredytu pozostającego do spłaty (aktualnego salda zadłużenia) w związku z realizacją wypłaty 
odszkodowania z umowy ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych przez PKO Ubezpieczenia oraz do przekazywania przez bank informacji 
o zawarciu umowy cesji zwrotnej na rzecz ubezpieczonego. 

 

 

 

        

 -  -  r.    

Data (dd-mm-rrrr)  Miejscowość  * Podpis ubezpieczonego 

 

 

        

 -  -  r.    

Data (dd-mm-rrrr)  Miejscowość  Podpis drugiego ubezpieczonego 

 

 

        

 -  -  r.    

Data (dd-mm-rrrr)  Miejscowość  Podpis  i pieczątka funkcyjna pracownika PKO Banku 
Polskiego SA /Agenta PKO Banku Polskiego 
SA/Pracownika Agenta PKO Banku Polskiego SA 
działającego w imieniu PKO Banku Hipotecznego SA,   

Podpis  i pieczątka funkcyjna pracownika PKO Banku 
Polskiego SA /Agenta PKO Banku Polskiego 
SA/Pracownika Agenta PKO Banku Polskiego SA /   
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361272718, kapitał zakładowy: 25 000 000,00 zł, wpłacony w całości. Infolinia: 801 231 500, tel. +48 22 541 01 00,  www.pkoubezpieczenia.pl.  
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 -  -  r.    

Data (dd-mm-rrrr)  Miejscowość  Podpis ubezpieczającego 

 

 

        

 -  -  r.    

Data (dd-mm-rrrr)  Miejscowość  Podpis  i pieczątka funkcyjna pracownika PKO Banku 
Polskiego SA /Agenta PKO Banku Polskiego 
SA/Pracownika Agenta PKO Banku Polskiego SA 
działającego w imieniu PKO Banku Hipotecznego SA,   

Podpis  i pieczątka funkcyjna pracownika PKO Banku 
Polskiego SA /Agenta PKO Banku Polskiego 
SA/Pracownika Agenta PKO Banku Polskiego SA /   


