Formularz zmian do ubezpieczenia
Mieszkam Bezpiecznie dla
kredytobiorców mBanku
Hipotecznego S.A.

Formularz

Zgłaszana zmiana dotyczy:
zmiana wariantu ubezpieczenia ruchomości domowych
zmiana kwalifikacji nieruchomości
zmiana sumy ubezpieczenia z innego powodu niż kwalifikacja nieruchomości
Wszelkie informacje zawarte w tym formularzu traktowane są jako poufne i stanowią aneks do oświadczenia o przystąpieniu do Umowy ubezpieczenia Mieszkam
Bezpiecznie dla kredytobiorców mBanku Hipotecznego S.A.
Prosimy wypełnić formularz drukowanymi literami. Każda zmiana powinna zostać potwierdzona podpisem.

Dane kredytobiorcy nr 1

Nazwisko

Imię, imiona

PESEL

dowód osobisty
paszport
inny (podać jaki)

Seria i numer dokumentu tożsamości

Numer umowy Kredytu

Adres

/

Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica

Numer domu/lokalu

Dane kredytobiorcy nr 2

Nazwisko

Imię, imiona

PESEL

Seria i numer dokumentu tożsamości

dowód osobisty
paszport
inny (podać jaki)

Numer umowy Kredytu

Adres

/

Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica

Numer domu/lokalu

Ulica

Numer domu/lokalu

Nowy adres nieruchomości mieszkalnej

/

Kod pocztowy

Miejscowość

Zmiana numeru umowy kredytu

Dotychczasowy numer umowy kredytu

Nowy numer umowy kredytu

Przyczyna zmiany

Zmiana wariantu ubezpieczenia
Zaznacz właściwy wariant.

Dotychczasowy wariant ubezpieczenia:

Nowy wariant ubezpieczenia:

Opłata miesięczna:

Wariant 20

Wariant 20

16 zł

Wariant 50

Wariant 50

33 zł

Wariant 100

Wariant 100

58 zł

Zmiana kwalifikacji nieruchomości
Oświadczam, że nieruchomość objęta ochroną ubezpieczeniową w ramach Umowy ubezpieczenia nieruchomości dla kredytobiorców mBanku Hipotecznego S.A.
zmieniła swą kwalifikację z domu w budowie na nieruchomość oddaną do użytku. Wnioskuję w związku z tym o zmianę sumy ubezpieczenia.

Dotychczasowa suma ubezpieczenia (w zł)

21750421U

Nowa suma ubezpieczenia (w zł)

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, tel. 22 599 95 22, www.uniqa.pl
Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, Nr KRS 271543, NIP 107-00-06-155
Kapitał zakładowy: 141 730 747 zł – wpłacony w całości

Zmiana sumy ubezpieczenia z innego powodu niż kwalifikacja nieruchomości

Dotychczasowa suma ubezpieczenia (w zł)

Nowa suma ubezpieczenia (w zł)

Przyczyna zmiany

Podpisy kredytobiorców

D D M M R R R R
Data

Podpis kredytobiorcy nr 1

D D M M R R R R
Data

Podpis kredytobiorcy nr 2

D D M M R R R R
Data

Podpis właściciela/właścicieli nieruchomości

Dane doradcy

D D M M R R R R
Imię i nazwisko

Data

Podpis doradcy

Dane przedstawiciela banku

D D M M R R R R
Imię i nazwisko

Data

Podpis przedstawiciela banku

Przetwarzanie danych osobowych
Kto jest administratorem Twoich danych
Administratorem Twoich danych jesteśmy my, UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa.
Warto wiedzieć
My – administrator danych, czyli UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Ty – osoba, której dane przetwarzamy
Jeśli wyrażasz zgodę na przesyłanie informacji handlowych lub marketingowych
przez inne spółki z grupy UNIQA, czyli UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na
Życie S.A. lub UNIQA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., lub UNIQA
Polska S.A. to administratorem Twoich danych w celach marketingowych, badania satysfakcji oraz statystycznych i analitycznych, w tym profilowania, jest
również odpowiednia spółka z grupy UNIQA, na rzecz której została udzielona
zgoda. Dane kontaktowe oraz pozostałe informacje są takie same dla wszystkich
spółek.
Jak skontaktować się z inspektorem ochrony danych
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym możesz się skontaktować
poprzez e-mail: dane.osobowe@uniqa.pl lub listownie na adres administratora.
Adres znajdziesz w części „Kto jest administratorem Twoich danych”. Z inspektorem ochrony danych możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych.
W jakich celach i na jakiej podstawie prawnej możemy przetwarzać Twoje
dane
Twoje dane przetwarzamy zawsze zgodnie z prawem w celach:
–
wykonania umowy ubezpieczenia lub podjęcia działań przed zawarciem
umowy, w tym oceny ryzyka ubezpieczeniowego – przetwarzanie danych jest
niezbędne do zawarcia i wykonania umowy lub do podjęcia działań na Twoje
żądanie przed zawarciem umowy;
– usprawnienia komunikacji – przetwarzanie danych kontaktowych (np. nr telefonu, e-mail), których podanie nie jest obowiązkowe, ale zalecane, wynika
z prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest usprawnienie
komunikacji z Tobą w kwestiach związanych z umową ubezpieczenia lub działań podjętych przed jej zawarciem;
– wypełnienia obowiązków prawnych – przetwarzanie danych jest niezbędne
do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i rachunkowych oraz sankcji wynikających z zobowiązań międzynarodowych;
– dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym
jest możliwość dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi;
– sprawdzenia Twojego zadowolenia z jakości naszej usługi lub ze sposobu jej
realizacji – przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest podnoszenie jakości świadczonych
usług i realizacja wytycznych Komisji Nadzoru Finansowego;
– przedstawienia Ci naszych produktów i usług za pośrednictwem marketingu
bezpośredniego – przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji prawnie
uzasadnionego interesu administratora, czyli prowadzenia marketingu bezpośredniego naszych usług i produktów;
– przeciwdziałania przestępstwom – przetwarzanie danych jest niezbędne do
realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, czyli przeciwdziałania i ścigania przestępstw;

– statystycznych i analitycznych, w tym w celu profilowania – przetwarzanie
danych jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest wykonywanie statystyk i analiz;
– reasekuracji ryzyka – przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, czyli zmniejszenia ryzyka ubezpieczeniowego związanego z zawartą z Tobą umową.
Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane
W zależności od podstawy prawnej przetwarzania Twoich danych osobowych,
będziemy je przechowywali do czasu, gdy przedawnią się roszczenia z tytułu
umowy ubezpieczenia lub wygaśnie obowiązek przechowywania danych wynikający z przepisów prawa, lub zrealizujemy nasz prawnie uzasadniony interes,
lub zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania opartego na prawnie uzasadnionym
interesie, lub wycofasz zgodę na przetwarzanie danych.
Komu możemy udostępniać lub przekazać Twoje dane
Twoje dane osobowe możemy udostępniać podmiotom upoważnionym do
udostępnienia im danych osobowych na podstawie przepisów prawa, np.
Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu lub zakładom reasekuracji.
Twoje dane możemy również przekazać podmiotom przetwarzającym dane
osobowe na zlecenie UNIQA, np.: dostawcom usług IT, podmiotom windykującym należności, agencjom marketingowym, podmiotom świadczącym usługi assistance, agentom ubezpieczeniowym. Podmioty, którym przekazujemy
Twoje dane, przetwarzają je na podstawie zawartej z nami umowy – wyłącznie
zgodnie z naszymi poleceniami.
Czy Twoje dane będziemy przekazywać poza Europejski Obszar Gospodarczy
Twoje dane osobowe możemy przekazać poza Europejski Obszar Gospodarczy
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Dane możemy przekazać w szczególności na podstawie wydanych przez Komisję decyzji lub standardowych klauzul ochrony danych osobowych przyjętych przez Komisję. Możesz
otrzymać kopię dokumentu regulującego przetwarzanie Twoich danych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym lub informacje o miejscu jego udostępnienia.
Jakie prawa Ci przysługują
Przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych; ich sprostowania; usunięcia; ograniczenia ich przetwarzania; wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, które dokonywane jest na podstawie prawnie uzasadnionego
interesu administratora; przeniesienia danych osobowych; wycofania zgody na
przetwarzanie danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na przetwarzanie
danych, jakie odbyło się przed wycofaniem Twojej zgody. Masz również prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Na czym polega zautomatyzowane podejmowanie decyzji,
w tym profilowanie
Twoje dane będziemy przetwarzać w sposób zautomatyzowany, czyli bez
udziału człowieka, w tym również będziemy je profilować. Robimy to po to, aby
móc przedstawić Ci ofertę ubezpieczenia. Dane osobowe, zwłaszcza te określające przedmiot i przebieg ubezpieczenia, będziemy wykorzystywać do oceny
ryzyka ubezpieczeniowego i wyliczenia składki. Większa wartość przedmiotu
ubezpieczenia lub większa szkodowość może się przełożyć na wyższe ryzyko
ubezpieczeniowe i tym samym Twoja składka ubezpieczeniowa może być wyższa. Przykład: jeśli w poprzednich latach było kilka stłuczek samochodowych, to
może oznaczać, że automatycznie wyliczymy Ci wyższą składkę ubezpieczeniową.

Masz prawo zakwestionować automatycznie podjętą decyzję, wyrazić własne
stanowisko lub uzyskać interwencję człowieka co oznacza, że człowiek przeanalizuje dane i podejmie decyzję.
Co jeszcze warto wiedzieć
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia. Konsekwencją niepodania danych jest niemożność

zawarcia umowy ubezpieczenia. Podanie danych osobowych w celach marketingowych lub badania satysfakcji jest dobrowolne. W przypadku danych
osobowych nieuzyskanych od Ciebie, źródłem pozyskania Twoich danych jest
np. ubezpieczający. Mogą to być w szczególności: imię i nazwisko, adres, data
urodzenia, PESEL, e-mail, telefon. W przypadku umów ubezpieczenia pojazdu
źródłem pozyskania danych może być również Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, z którego pozyskujemy historię szkodowości.

