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Deklaracja przystąpienia do grupowego ubezpieczenia urzędników w zakresie 

odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa  

na podstawie oferty Allianz Polska dla Funkcjonariuszy Województwa Świętokrzyskiego 

z dnia 11 stycznia2016 r. 
 

 

Ubezpieczający 

 

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. świętokrzyskiego 

ul. Seminaryjska 12 

25-372 Kielce 

 

 

UBEZPIECZONY 

 

Nazwisko:                                                 Imię:                                                     Funkcja: 

 

.............................................                ...........................................            ............................................................................... 

 

PESEL: ……………………….. ADRES: …………………………………………………………………………………….... 

 

Wybrana suma gwarancyjna        …………………………………. 

 

Składka   …………………………… 

 

Oświadczenie:  

Ja niżej podpisany dobrowolnie deklaruję z dniem dzisiejszym chęć przystąpienia do grupowego ubezpieczenia 

urzędników w zakresie odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa. 

Jednocześnie oświadczam, że znane mi są warunki umowy, na jakich zawarte jest to ubezpieczenie i akceptuję jej 

treść. 

 

Informacja dotycząca procedury składania i rozpatrywania reklamacji: 

Reklamacja związana ze świadczonymi przez Allianz usługami może zostać złożona w każdej jednostce Allianz 

obsługującej klientów oraz w siedzibie Allianz (ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa). Reklamacja może 

być złożona:  

 w formie pisemnej – osobiście, w każdej jednostce Allianz obsługującej klientów lub w siedzibie Allianz, 

albo przesyłką pocztową w rozumieniu ustawy prawo pocztowe oraz za pośrednictwem kuriera lub 

posłańca,  

 ustnie – telefonicznie (preferowany numer telefonu 224 224 224) albo osobiście do protokołu podczas 

wizyty klienta w jednostce Allianz obsługującej klientów lub w siedzibie Allianz, 

 w formie elektronicznej - za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie www.allianz.pl lub za 

pomocą poczty elektronicznej na adres skargi@allianz.pl. 

Organem właściwym do rozpatrzenia reklamacji jest zarząd Allianz lub osoba upoważniona przez Allianz. 

Rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi nastąpi bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 

dni od dnia otrzymania reklamacji. Do zachowania ww. terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi do klienta przed 

jego upływem. W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i 

udzielenie odpowiedzi w ciągu 30 dni, termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi może zostać 

wydłużony do 60 dni od dnia otrzymania reklamacji. Informacja do klienta z przewidywanym terminem 

rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi wskazywać będzie przyczynę opóźnienia oraz okoliczności, które 

muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy. 

http://www.allianz.pl/
mailto:skargi@allianz.pl
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Odpowiedź na reklamację będzie udzielona w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika 

informacji, z zastrzeżeniem, że odpowiedź może być dostarczona pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek 

klienta.  

Szczegółowe informacje dotyczące trybu wnoszenia i rozpatrywania reklamacji znajdują się na stronie 

www.allianz.pl oraz w jednostkach Allianz obsługujących klientów. 

Allianz podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.  

Wniosek o rozpatrzenie sprawy może zostać złożony do Rzecznika Finansowego. 

 

Klauzula informacyjna: 

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji 

Allianz Polska S.A., (Administratora) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, w 

celu obsługi i wykonania umowy, w celu analitycznym oraz w celu marketingu bezpośredniego własnych pro 

duktów lub usług. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy. Przysługuje Pani/Panu 

prawo dostępu do treści danych i prawo ich poprawiania. 

W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody w ramach klauzuli marketingowej Pani/Pana dane będą 

udostępniane przez Administratora następującym podmiotom: Towarzystwu Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A., 

Powszechnemu Towarzystwu Emerytalnemu Allianz Polska S.A. oraz funduszom przez niego zarządzanym, 

Towarzystwu Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A., Allianz Polska Services sp. z o.o. (adres siedziby ww. 

podmiotów: ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa), zwanym dalej „Spółkami Grupy Allianz Polska”. Ma 

Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz prawo pisemnego żądania zaprzestania 

przetwarzania danych, jak również sprzeciwu, które to uprawnienia przysługują w stosunku do każ de go z ww. 

pod miotów. 

 

Klauzula marketingowa (TU 001/v2.5): 

Wyrażam dobrowolną zgodę* na udostępnianie moich danych, w tym danych osobowych, zawartych w niniejszym 

dokumencie oraz pozyskanych w związku z zawartymi i wnioskowanymi umowami, Spółkom Grupy Allianz Polska 

wymienionym w klauzuli informacyjnej w celach analitycznych i marketingowych (w tym zgodę na zestawianie 

moich danych przez te Spół ki), a także na przesyłanie przez Administratora i Spółki Grupy Allianz Polska 

informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz przetwarzanie przez Administratora 

moich danych osobowych w celach marketingowych również w przypadku niezawarcia umowy lub po jej 

rozwiązaniu. 

* W przypadku braku zgody prosimy o postawienie X w polu obok.   ☐ Nie wyrażam zgody. 

 

Klauzula zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną (TU001/E/v2.5): 

Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną wyrażam dobrowolną zgodę* na 

przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a także na przedstawienie 

oferty za pomocą środków porozumiewania się na odległość w rozumieniu art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 

2001 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt 

niebezpieczny przez Administratora i Spółki Grupy Allianz Polska. 

* W przypadku braku zgody prosimy o postawienie X w polu obok.   ☐ Nie wyrażam zgody. 

 

 

 

 

 

........................................................                                               ...................................................................   

     Miejscowość, data      Podpis Ubezpieczonego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

................................................................................... 

Data, pieczęć i podpis Ubezpieczającego 

http://www.allianz.pl/

