FORMULARZ UZUPEŁNIAJĄCY - F2 UBEZPIECZENIE NIERUCHOMOŚCI
DANE UBEZPIECZAJĄCEGO
Imię i Nazwisko
PESEL
Typ nieruchomości (dom/mieszkanie)
Powierzchnia nieruchomości
Adres miejsca ubezpieczenia
Adres zameldowania

INFORMACJE DO KALKULACJI
Ubezpieczenie „murów”

Wartość (PLN)

Wartość stałych elementów od zdarzeń los.

(PLN)

Wartość mienia ruchomego od zdarzeń los.

(PLN)

Wartość stałych elementów i mienia ruchomego od
kradzieży i wandalizmu
Garaż wolnostojący

(PLN)

Cesja na bank

TAK

NIE

Obiekty małej architektury

TAK

NIE

Budynki gospodarcze

TAK

NIE

Wartość ogrodzenia od zdarzeń losowych

(PLN)

Wartość stałych elementów ogrodzenia od
kradzieży?
Wartość oszklenia od stłuczeń

(PLN)

Wartość zewnętrznych elementów anten
satelitarnych od ognia
Wartość podręcznego mienia od rozboju

(PLN)

(PLN)

(PLN)

Ilość osób do ubezpieczenia OC w życiu pryw.
Czy są obecnie prowadzone prace budowlane

TAK

NIE

Czy nieruchomość jest zamieszkiwana cały rok

TAK

NIE

Która kondygnacja mieszkania

Parter

Ostatnia Kondygnacja

Ilość szkód w ostatnich 5 latach
Zabezpieczenia

•
•
•
•
•

Dodatkowe informacje
Preferencje Klienta

Czy jest system alarmowy wywołujący alarm lokalny
Czy jest system antywłamaniowy wywołujący alarm
w jednostce policji lub agencji ochrony mienia?
Czy jest stały nadzór wykonywany przez
agencję ochrony mienia?
Czy jest zabezpieczenie drzwiami o zwiększonej
odporności na włamanie potwierdzonej atestem?
Czy w oknach są rolety antywłamaniowe,
kraty lub folia antywłamaniowa

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE
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ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ PIOTR SYGUŁA I PARTNERZY – DORADZTWO FINANSOWE
Niniejszym udzielam zgody, w rozumieniu art. 23 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, nr 101, poz. 926 ze zm.),
na przetwarzanie przez firmę Piotr Syguła i Partnerzy - Doradztwo Finansowe moich danych osobowych na określonych poniżej warunkach.
I.

Administrator danych osobowych.
Piotr Syguła i Partnerzy - Doradztwo Finansowe
02-778 Warszawa, Filipiny Płaskowickiej 46 / lok. U6
Telefon: 0 22 414 10 19
Fax:
E-Mail: biuro@doradza-my.pl
Internet: www.doradza-my.pl

II.

Zakres przetwarzania danych osobowych.
1.
Dane osobowe:
Zakres przetwarzania danych

Dane klienta

A.

Imię i nazwisko

C.

Data i miejsce urodzenia

D.

Numer PESEL

E.

Adres zameldowania

F.

Adres korespondencyjny

G.

Numer telefonu komórkowego

H.

Adres e-mail
2.

B.

Płeć

Dane majątkowe – zawarte w formularzach uzupełniających sporządzonych i przekazanych przeze mnie przedstawicielowi firmy Piotr Syguła i Partnerzy –
Doradztwo Finansowe, w szczególności dane dotyczące:
A. Aktualnego stanu majątkowego,
B. Zawartych umów ubezpieczeń majątkowych i osobowych.

III.

Cele przetwarzania danych osobowych.
1.
Przedstawienie klientowi indywidualnej, optymalnej dla jego potrzeb, oferty produktów i usług finansowych,
2.
Bieżąca weryfikacja adekwatności i efektywności produktów i usług finansowych, zaoferowanych i/lub realizowanych w stosunku do Klienta,
3.
Podejmowanie w stosunku do Klienta działań marketingowych i promocyjnych, dotyczących oferowanych produktów i usług finansowych.
4.
Możliwość uczestnictwa w programie promocyjnym polecash.pl organizowanym w formie konkursu niepublicznego.

IV.

Okres przetwarzania danych osobowych.
1.
Niniejsza zgoda ma charakter bezterminowy i obejmuje również przetwarzanie przez firmę Piotr Syguła i Partnerzy - Doradztwo Finansowe danych osobowych
Klienta w przyszłości, pod warunkiem, że nie ulegną zmianie cele przetwarzania określone w pkt. III.

V.

Przekazywanie danych osobowych osobom trzecim.
1.
Dane osobowe Klienta będą traktowanie jako ściśle poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim bez zgody Klienta, chyba, że przepisy prawa powszechnie
obowiązującego będą stanowić inaczej. Firma zobowiązuje się do zabezpieczenia danych osobowych Klienta poprzez zastosowanie odpowiednich środków
technicznych i organizacyjnych, przewidzianych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, nr 101, poz. 926 ze zm.).

VI.

Prawa Klienta związane z przetwarzaniem jego danych osobowych. Klientowi przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych osobowych, które jego dotyczą, a zwłaszcza
prawo do:
1.
Uzyskania wyczerpującej informacji, czy jego dane są włączone do zbioru danych i jaka jest nazwa tego zbioru oraz do ustalenia administratora danych, adresu
jego siedziby i pełnej nazwy,
2.
Uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w zbiorze,
3.
Uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jego dotyczące oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych,
4.
Uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane jego dotyczące,
5.
Uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym te dane są udostępniane,
6.
Żądania niezwłocznego uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia,
jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa, albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały
zebrane,
7.
Żądania niezwłocznego zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych w określonym celu,
8.
Żądania niezwłocznego usunięcia jego danych osobowych ze zbioru prowadzonego przez firmę.
Klient może skorzystać z prawa do informacji, o których mowa w powyższych pkt. 1-5, nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Firma zastrzega sobie termin 30 dni na spełnienie
obowiązków informacyjnych, określonych w powyższych pkt. 1-5. Na wniosek Klienta firma udzieli informacji na piśmie.

_________________________________________________
data oraz podpis Klienta

_____________________________________________________
podpis przedstawiciela
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