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Ubezpieczenie mieszkania ze składką płatną 
miesięcznie

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 
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45-018 Opole, Pl. Wolności 6 
tel. 77 423 40 50, 77 423 40 59 
e-mail: kontakt.opole@uniqa.pl 
www.uniqa.pl

Informacja dla Wnioskującego
1. Umowę ubezpieczenia zawiera się na czas nieokreślony.
2. Składka ubezpieczeniowa płatna jest miesięcznie z góry  
 w terminie ustalonym przez administrację budynku wraz z opłatami  
 za użytkowanie mieszkania.
3. W trakcie trwania umowy ubezpieczenia Ubezpieczony może  
 zadeklarować wyższą lub niższą sumę ubezpieczenia mieszkania.  
 Ubezpieczyciel po ponownej ocenie ryzyka i akceptacji nowej sumy  
 ubezpieczenia, ustala należną wysokość składki, o czym informuje  
 Ubezpieczonego w formie pisemnej. 

Wypełnij i przekaż do biura administracji budynku.

Oświadczenie Wnioskującego:
Zostałem poinformowany o tym, że Administratorem moich danych 
osobowych jest UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą 
w Łodzi (90-520) przy ulicy Gdańskiej 132, o prawie dostępu do 
tych danych i ich poprawiania oraz o tym, że moje dane osobowe 
będą wykorzystywane w celu obsługi i wykonywania umowy 
ubezpieczenia, rozliczeń z pośrednikami ubezpieczonymi, a także 
w celach analitycznych i archiwalnych.

Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych, w zakresie 
niezbędnym dla celów realizacji niniejszej umowy oraz wypełniania 
obowiązków reasekuratora przez Mondial Assistance Sp. z o.o.  
z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 50B, 02-672 Warszawa.

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich 
danych osobowych w celu marketingu produktów i usług przez 
UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. jak również 
na przetwarzanie moich danych w tych samych celach przez 
Administratora po rozwiązaniu umowy.

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na przesyłanie informacji 
handlowych przez UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oraz 
UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. na wskazany 
adres poczty elektronicznej, a także telefonicznie, telefaksem lub 
innym  środkiem komunikacji elektronicznej, także po rozwiązaniu 
umowy ubezpieczenia oraz na składanie przez UNIQA Towarzystwo 
Ubezpieczeń S.A. oświadczeń i przekazywanie informacji związanych  
z zawarciem i wykonywaniem umów ubezpieczenia, które łączą mnie 
ze Spółką z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. 

Data, podpis Wnioskującego

* niepotrzebne skreślić.

1. Upoważniam zarządcę budynku do naliczania należnych składek 
ubezpieczeniowych wraz z opłatami za użytkowanie mieszkania  
(z wyszczególnieniem składki za ubezpieczenie jako osobnej opłaty), pobierania 
ich i przekazywania do UNIQA TU SA.

2. Ogólne warunki ubezpieczenia mienia ze składką płatną miesięcznie oraz 
szczególne warunki ubezpieczenia „Assistance Plus” zatwierdzone uchwałą 
Zarządu UNIQA TU S.A. nr 262/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. otrzymałem. 

3. Wnioskowane mieszkanie jest ubezpieczone aktualnie w:

Nazwa Ubezpieczyciela

Data, miejscowość                            Podpis Wnioskującego



Cztery kroki do bezpiecznego mieszkania

3
Opłacaj miesięczną 
składkę za ubezpieczenie 
wraz z opłatami 
za mieszkanie.1Wypełnij załączony 

wniosek. 2Przekaż go do administracji 
budynku. 4Możesz czuć się bezpiecznie, 

my zatroszczymy się o Twoje 
mienie.

Wariant  Bezpieczny

Wariant  Bezpieczny Plus 

W trosce o Twoją wygodę i bezpieczeństwo stworzyliśmy ubezpieczenie mieszkania ze składką płatną miesięcznie.
W ramach ubezpieczenia zapewniamy ochronę Twojego mienia znajdującego się w mieszkaniu, piwnicy, komórce 
oraz w garażu, a także w zakresie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym.

Ubezpieczenie lokalu 
mieszkalnego (w przypadku 
całkowitego zniszczenia 
mieszkania nie musisz 
czekać na jego odbudowę, 
odszkodowanie pozwoli Ci 
na zakup mieszkania na rynku 
pierwotnym lub wtórnym)

Assistance (pomoc hydraulika, 
elektryka, ślusarza, szklarza, 
specjalisty gdy awarii ulegnie 
sprzęt RTV/AGD, komputerowy, 
dostarczanie leków, wizyta 
lekarska, serwis Teleopieka, 
infolinia) 

Szczegółowy przedmiot i zakres ubezpieczenia znajduje się w OWU mienia ze składką płatną miesięcznie i SWU „Assistance Plus”. Wypłata odszkodowania 
wg wartości nowej. Niniejszy folder ma charakter informacyjny.

Oferta dostępna 
w ponad 1000 
spółdzielni 
mieszkaniowych

Z ubezpieczenia 
skorzystało 
ponad 
500 000 
mieszkańców

Od 20 lat 
oferujemy 
najlepsze 
ubezpieczenia 
i serwis dla 
mieszkalnictwa

+

Ruchomości (m.in. wyposażenie 
mieszkania np. meble, sprzęt 
RTV i AGD, gotówka i biżuteria)

Stałe elementy (min. stała 
zabudowa meblowa, powłoki 
malarskie, drzwi, okna, schody)

Odpowiedzialność cywilna 
w życiu prywatnym (m.in. 
z tytułu zalania mienia sąsiada, 
rekreacyjnego uprawiania sportu, 
opieki nad dziećmi, posiadania 
zwierząt) 
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Tylko 2 zł 

za każde 100 000 zł 

dodatkowej ochrony

Zdarzenia losowe (m.in. pożar, powódź, 
wybuch, uderzenie pioruna, katastrofa 
budowlana)

Zalanie (spowodowane m.in. przez awarię 
sprzętu AGD, instalacji wodno-kanalizacyjnej 
i cofnięcie się ścieków, przez osoby trzecie)

Koszty akcji ratowniczej

Kradzież z włamaniem, rabunek, wandalizm 
(w mieszkaniu, piwnicy, garażu)

Przepięcia

Stłuczenie szyb

Wniosek o ubezpieczenie mieszkania 
ze składką płatną miesięcznie

Wypełnij i przekaż do zarządcy budynku!

Nazwisko i imię Wnioskującego

PESEL

Zarządca budynku (nazwa, siedziba)

Ja, niżej podpisany składam wniosek o ubezpieczenie mieszkania 
zlokalizowanego:

Ulica, nr domu, nr lokalu

Kod, miejscowość          Nr telefonu

               Powierzchnia lokalu (m2)

                      Ubezpieczenie od dnia DD MM RRRR

Lokal mieszkalny posiada status (właściwe zaznaczyć X):

   spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego

   odrębnej własności   

inny (podać jaki)

Deklaruję chęć przystąpienia do ubezpieczenia wg wybranego wariantu  
z sumą ubezpieczenia mieszkania oraz składką płatną miesięcznie  
w wysokości zaznaczonej w tabeli (właściwe zaznaczyć X):

  Bezpieczny  Bezpieczny Plus*  Składka

Suma   Składka Suma  Składka  miesięczna
ubezpieczenia   miesięczna ubezpieczenia  miesięczna  (zł) 
(zł)  (zł)  (zł)  (zł)  łącznie

  7 000 8,00 100 000 + 2 zł 10,00 

  10 000 10,00 100 000 + 2 zł  12,00 

  15 000 16,00 150 000 + 3 zł 19,00 

  20 000 22,00 200 000 + 4 zł 26,00 

  25 000 27,00 250 000 + 5 zł 32,00 

  30 000 33,00 300 000 + 6 zł 39,00 

  35 000 38,00 350 000 + 7 zł 45,00 

  40 000 44,00 400 000  + 8 zł 52,00 

  45 000 49,00 450 000 + 9 zł 58,00 

  50 000 55,00 500 000 + 10 zł 65,00 

* Wykupienie wariantu Bezpieczny Plus jest możliwe wyłącznie jako 
rozszerzenie do wariantu Bezpieczny.


