OŚWIADCZENIE O PRZYSTĄPIENIU
DO UMOWY UBEZPIECZENIA MIESZKAM BEZPIECZNIE NIERUCHOMOŚCI OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH/
RUCHOMOŚCI DOMOWYCH, OC oraz HOME ASSISTANCE
Nr umowy Kredytu:
/
dla Kredytobiorców mBanku SA posiadających aktywny Kredyt
KREDYTOBIORCA
Imię i Nazwisko kredytobiorcy:

nr PESEL/ nr Paszportu:

Imię i Nazwisko kredytobiorcy:

nr PESEL/ nr Paszportu:

WŁASCICIEL NIERUCHOMOŚCI
Imię i Nazwisko właściciela nieruchomości:

nr PESEL/ nr Paszportu:

Imię i Nazwisko właściciela nieruchomości:

nr PESEL/ nr Paszportu:

ADRES NIERUCHOMOŚCI (dotyczy Ubezpieczenia Nieruchomości i Ruchomości domowych/OC/Home Assistance)
Ulica:

Nr domu

Nr mieszkania
/

Miejscowość:

*

Kod pocztowy:
-

OŚWIADCZENIE dotyczące Ubezpieczenia Nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych

1. Wyrażam zgodę na objęcie nieruchomości będącej/-cych zabezpieczeniem kredytu/pożyczki hipotecznej ochroną ubezpieczeniową na warunkach
określonych w grupowej Umowie Ubezpieczenia Mieszkam Bezpiecznie nieruchomości w zakresie ognia i innych zdarzeń losowych (nr polisy
generalnej 9000111) zawartej pomiędzy BRE Ubezpieczenia Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. (obecnie AXA Ubezpieczenia
Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.) a BRE Bankiem SA (obecnie mBankiem SA)na sumę ubezpieczenia nie niższą niż wartość
nieruchomości ustalona na potrzeby kredytu. W przypadku budynków w budowie suma ubezpieczenia powinna odpowiadać docelowej wartości
robót wykonanych oraz planowanych odpowiednio do stanu zaawansowania budowy do dnia zakończenia budowy wraz z uwzględnieniem
wartości materiałów budowlanych.

Suma ubezpieczenia nieruchomości gotowej:

zł

lub
Suma ubezpieczenia nieruchomości w budowie:

*

zł

OŚWIADCZENIE dotyczące Ubezpieczenia Ruchomości domowych, OC oraz Home Assistance

2. Wyrażam zgodę na przystąpienie do dodatkowej opcji przewidzianej w grupowej Umowie Ubezpieczenia Mieszkam Bezpiecznie (nr polisy
generalnej 9000111) w zakresie Ubezpieczenia Ruchomości Domowych znajdujących się w oddanej do użytku nieruchomości stanowiącej
zabezpieczenie kredytu, jak również w zakresie Odpowiedzialności Cywilnej oraz Home Assistance, których warunki określone zostały w
grupowej Umowie Ubezpieczenia Mieszkam Bezpiecznie w wariancie:

* Wariant 20
16 PLN

Opłata miesięczna:

* Wariant 50
33 PLN

* Wariant 100
58 PLN

SUMA UBEZPIECZENIA

20 000 PLN

Ruchomości domowe

50 000 PLN

100 000 PLN

W zakresie ubezpieczenia Ruchomości domowych odpowiedzialność BRE Ubezpieczenia TUiR SA w każdym okresie ochrony ubezpieczeniowej
ograniczona jest do następujących limitów:
1)
W przypadku zdarzeń określonych w § 15 ust. 2 pkt 1)-17) OWU:

Podlimity:

a)
b)
c)
d)
2)
a)
b)
c)

Odpowiedzialność Cywilna

AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.
ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa
Regon 140806789 NIP1070006155

20% Sumy ubezpieczenia Ruchomości domowych - dla szkód w przedmiotach wartościowych, z wyłączeniem gotówki i biżuterii,
20% Sumy ubezpieczenia Ruchomości domowych i nie więcej niż 1 000 zł – dla szkód w gotówce i biżuterii,
10% Sumy ubezpieczenia Ruchomości domowych i nie więcej niż 3 000 zł – dla szkód dotyczących rowerów,
1000 zł - dla szkód powstałych w wyniku stłuczenia.
W przypadku zdarzeń określonych w § w § 15 ust. 2 pkt 18-20 OWU – limit odpowiedzialności BRE Ubezpieczenia TUiR SA
wynosi 50% Sumy ubezpieczenia Ruchomości domowych, z zastrzeżeniem:
10% Sumy ubezpieczenia Ruchomości domowych - dla szkód w przedmiotach wartościowych, z wyłączeniem gotówki i biżuterii,
10% Sumy ubezpieczenia Ruchomości domowych i nie więcej niż 1 000 zł – dla szkód w gotówce i biżuterii,
5% Sumy ubezpieczenia Ruchomości domowych i nie więcej niż 3 000 zł – dla szkód dotyczących rowerów.

50 000 PLN

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
nr rejestru przedsiębiorców KRS 0000271543
Wysokość Kapitału Zakładowego: 15 941 177 PLN
opłacony w całości

zgodnie z OWU

Home Assistance

* - właściwe zaznaczyć X
** - niepotrzebne skreślić
Proszę wypełnić formularz drukowanymi literami. Każda zmiana powinna zostać potwierdzona podpisem.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.

14.

Upoważniam mBank SA do pobierania środków z mojego/naszego rachunku wskazanego w Umowie kredytu, na pokrycie opłaty z tytułu
ubezpieczenia zgodnie z aktualnie obowiązującą taryfą, nawet jeżeli to pobranie spowoduje powstanie niedozwolonego debetu.
Przyjmuję do wiadomości, iż w przypadku niedostarczenia do mBanku SA do dnia uruchomienia kredytu lub w trakcie trwania kredytu do dnia
wygaśnięcia obowiązującej polisy, aktualnej polisy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych wraz z przelewem praw z
tej polisy na mBank SA nastąpi objęcie ochroną ubezpieczeniową w ramach w/w Umowy Ubezpieczenia.
Wyrażam zgodę na przelew praw z ubezpieczenia wskazanego w pkt 1. jako zabezpieczenie kredytu na rzecz mBanku SA do wysokości sumy
ubezpieczenia, jednak nie więcej niż do kwoty zobowiązania wobec mBanku SA z tytułu umowy kredytu.
Oświadczam, że nieruchomość, o której objęcie ochroną ubezpieczeniową wnioskuję, nie jest:
a) budynkiem o konstrukcji szkieletowej drewnianej, z bali drewnianych lub w których konstrukcję nośną stanowią słupy drewniane,
b) budynkiem budowanym bez wymaganych zezwoleń, pozwolenia na budowę lub nie spełniającym warunków prawa budowlanego;
c) budynkiem i obiektem o charakterze tymczasowym, np. namiotem, barakiem, szklarnią, kioskiem, kontenerem, garażem metalowym;
d) budynkiem przeznaczonym na prowadzenie działalności handlowej, usługowej, produkcyjnej (z wyjątkiem wykorzystywanych w celu
prowadzenia następujących rodzajów działalności: praktyka lekarska, praktyka stomatologiczna, usługi fizykoterapii, weterynarii, praktyka
adwokacka, radcowska, notarialna, doradztwo podatkowe, ubezpieczeniowe, prowadzenie pracowni architektonicznej lub projektowej,
działalność biegłych rewidentów lub działalność rzeczoznawców majątkowych, prowadzenie biura rachunkowego;
e) budynkiem opuszczonym lub przeznaczonym do rozbiórki;
f) budynkiem wchodzącym w skład gospodarstw rolnych, dla którego istnieje ustawowy obowiązek ubezpieczenia od pożaru i innych zdarzeń
losowych budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego;
g) budynkiem o charakterze rekreacyjnym np. domkiem letniskowym.
Ponadto oświadczam, że nieruchomość o której objęcie ochroną wnioskuję nie jest szklarnią lub tunelem foliowym.
Przyjmuję do wiadomości, że wyżej wymienione nieruchomości nie mogą być objęte ochroną ubezpieczeniową.
Przyjmuję do wiadomości, że AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w ruchomościach domowych
znajdujących się w budynkach w budowie oraz nieruchomościach będących w trakcie remontu, rozbudowy, lub przebudowy, o ile remont,
rozbudowa lub przebudowa spowodowała powstanie szkody w ruchomościach domowych.
Oświadczam, że przed przystąpieniem do grupowej Umowy Ubezpieczenia Mieszkam Bezpiecznie otrzymałem/am tekst Ogólnych Warunków
Ubezpieczenia.
Wyrażam zgodę na zwolnienie mBanku SA z dochowania tajemnicy bankowej w zakresie związanym z wykonaniem Umowy Ubezpieczenia
Mieszkam Bezpiecznie zawartej pomiędzy mBankiem SA a AXA Ubezpieczenia TUiR SA i w celu rozpatrzenia roszczenia o wypłatę świadczenia.
Wyrażam zgodę, na przekazywanie przez mBank SA wszelkich niezbędnych informacji, w tym danych objętych tajemnicą bankową i ochroną
danych osobowych oraz dokumentów, koniecznych do wykonania Umowy Ubezpieczenia Mieszkam Bezpiecznie na rzecz AXA Ubezpieczenia
TUiR S.A. mające na celu wywiązanie się przez AXA Ubezpieczenia TUiR SA z zawartej Umowy Ubezpieczenia związanej z umową kredytu i w
celu rozpatrzenia roszczenia o wypłatę odszkodowania.
Zgodnie z art. 23 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn.
zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 51 informacji
zamieszczonych we wniosku kredytowym oraz umowie kredytu, stanowiących moje dane osobowe w zakresie oraz w celach związanych z
wykonywaniem grupowej Umowy Ubezpieczenia Mieszkam Bezpiecznie.
Ponadto oświadczam, że zostałem/-łam poinformowany/-na o adresie siedziby AXA Ubezpieczenia TUiR S.A., którym jest Warszawa, ul.
Chłodna 51, celu zbierania danych, przysługującym mi prawie wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, a także dobrowolności podania
danych.

1

Data

Podpis Kredytobiorcy

2

Data

Podpis Kredytobiorcy

3

Data

Podpis Właścicieli Nieruchomości

DANE DORADCY
Data

Imię i Nazwisko:

Podpis Doradcy

Niniejszym potwierdza się przystąpienie do Umowy Ubezpieczenia Mieszkam Bezpiecznie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń
losowych**/ Ruchomości domowych, Odpowiedzialności Cywilnej oraz Home Assistance** zawartej pomiędzy BRE Ubezpieczenia TUiR
S.A. (obecnie AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.) a BRE Bank SA (obecnie mBank SA) na warunkach zgodnych z postanowieniami ogólnych warunków
ubezpieczenia, aktualnie obowiązującej taryfy oraz złożonego oświadczenia woli Kredytobiorców/Pożyczkobiorców.
Nieruchomość/Ruchomości domowe** zostaną objęte ochroną ubezpieczeniową z dniem aktywacji ubezpieczenia w systemie, co zostanie
potwierdzone przez przedstawiciela Banku w niniejszym dokumencie. Pierwsza miesięczna opłata tytułem ubezpieczenia pobierana jest w pełnej
wysokości w momencie aktywacji ubezpieczenia za okres trwający od dnia rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej do dnia wymagalności najbliższej
raty kredytu. Kolejne miesięczne opłaty pobierane są w terminach wymagalności kolejnych rat kredytu.
DANE PRZEDSTAWICIELA BANKU
Data

Imię i Nazwisko:

Podpis Przedstawiciela Banku

* - właściwe zaznaczyć X
** - niepotrzebne skreślić
Proszę wypełnić formularz drukowanymi literami. Każda zmiana powinna zostać potwierdzona podpisem.

AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.
ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa
Regon 140806789 NIP1070006155

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
nr rejestru przedsiębiorców KRS 0000271543
Wysokość Kapitału Zakładowego: 15 941 177 PLN
opłacony w całości

