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DANE UBEZPIECZAJĄCEGO

DANE UBEZPIECZANEGO/UBEZPIECZONEGO

Nazwisko i Imię:

Nazwisko i Imię:

Obywatelstwo:

Obywatelstwo:

miesiąc: rok:lub Data urodzenia/dzień:PESEL:

miesiąc: rok:lub Data urodzenia/dzień:PESEL:

FUNDUSZE
WNIOSEK    �O�ZAWARCIE�UMOWY�DODATKOWEGO�UBEZPIECZENIA�UBEZPIECZENIOWYCH�FUNDUSZY�KAPITAŁOWYCH

Data wpływu do RBH/PrzedstawicielstwaPieczęć RBH/Przedstawicielstwa 

Adres do korespondencji:

Adres do korespondencji:

ulica: nr domu: nr mieszkania:

ulica: nr domu: nr mieszkania:

ulica: nr domu: nr mieszkania:

ulica: nr domu: nr mieszkania:

E-mail:Nr telefonu:

E-mail:Nr telefonu:

kraj:kod pocztowy: miejscowość:–

kraj:kod pocztowy: miejscowość:–

II. POLECENIE ROZDZIELENIA SKŁADKI POMIĘDZY FUNDUSZAMI 
(w przypadku indywidualnej umowy ubezpieczenia wypełnia Ubezpieczający, a w przypadku grupowych umów ubezpieczenia wskazany Ubezpieczony)

Adres zamieszkania:

Adres zamieszkania:

POLISA NR: (należy uzupełnić, gdy zawarcie umowy dodatkowego ubezpieczenia następuje 
w trakcie trwania Umowy Podstawowej)

- -

UWAGA! - podanie danych dotyczących Ubezpieczającego innych niż uprzednio zgłoszone Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group potraktowane będzie jako 
jednoczesna dyspozycja aktualizacji danych

UWAGA! - podanie danych dotyczących Ubezpieczanego innych niż uprzednio zgłoszone Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group potraktowane będzie jako 
jednoczesna dyspozycja aktualizacji danych

Pełna nazwa/wpis: lub Pieczęć:

kod pocztowy: miejscowość:– kraj:

kod pocztowy: miejscowość:– kraj:

Czy Ubezpieczany/Ubezpieczony (Ubezpieczający) osiąga przychody lub prowadzi działalność gospodarczą w ramach niżej wymienionych 
branż:

 Handel złomem     Komisy samochodowe     Kantory wymiany walut     Kluby nocne, restauracje, kawiarnie     Firmy zajmujące się handlem 

paliwami, materiałami opałowymi     Lombardy     Pośrednicy w handlu towarami luksusowymi, jak np.: dziełami sztuki, antykami, kamieniami 

szlachetnymi, wyrobami jubilerskimi     Kasyna gry, podmioty organizujące gry losowe i zręcznościowe     Firmy zajmujące się szeroko rozumianymi 

usługami doradczymi (konsultingowymi)     Firmy zajmujące się przekazami pieniężnymi     Handel bronią i sprzętem wojskowym     Pośrednicy 
w handlu nieruchomościami

UWAGA ! PRZED WYPEŁNIENIEM NINIEJSZEGO WNIOSKU NALEŻY PRZEPROWADZIĆ ANKIETĘ POTRZEB KLIENTA

WYPEŁNIĆ DŁUGOPISEM, DRUKOWANYMI LITERAMI, ODPOWIEDNIE POLA WYBORU OZNACZYĆ ZNAKIEM „X”

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group
KRS 43309, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
NIP 527 20 52 806, Kapitał zakładowy: 224 263 746,00 zł ‒ opłacony w całości

Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa 
Compensa Kontakt: +48 22 867 66 67, 22 501 61 00
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Symbol dokumentu tożsamości* Seria i numer dowodu osobistego:
*Symbole dokumentów tożsamości: DO - dowód osobisty, PA - paszport, DT - dowód tymczasowy, KP - karta pobytu, OO - inny (w przypadku wpisania symbolu „OO” należy podać rodzaj dokumentu)

Symbol dokumentu tożsamości* Seria i numer dowodu osobistego:
*Symbole dokumentów tożsamości: DO - dowód osobisty, PA - paszport, DT - dowód tymczasowy, KP - karta pobytu, OO - inny (w przypadku wpisania symbolu „OO” należy podać rodzaj dokumentu)
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NAZWA UFK WALUTA GRUPA UFK POZIOM RYZYKA 
INWESTYCYJNEGO ALOKACJA (%)

UFK Compensa PKO OBLIGACJI DŁUGOTERMINOWYCH PLN dłużny 3

UFK Compensa PKO STABILNEGO WZROSTU PLN mieszany 4

UFK Compensa PKO ZRÓWNOWAŻONY PLN mieszany 4

UFK Compensa ESALIENS Akcji PLN akcji 6

UFK Compensa PKO AKCJI PLUS PLN akcji 6

UFK Compensa PKO AKCJI NOWA EUROPA PLN akcji 6

Zadeklarowana wysokość składki z tytułu umowy dodatkowego ubezpieczenia Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych wynosi:

Jednocześnie zobowiązuję się do opłacania należnej składki:    z częstotliwością opłacania składek w umowie podstawowej    jednorazowo
słownie:PLN

podpis Ubezpieczanego/Ubezpieczonegopodpis Ubezpieczającego

Maksymalny dla zawieranej Umowy ubezpieczenia poziom ryzyka inwestycyjnego w ramach ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych 
wynosi ............ w skali od 1 do 7 i wynika on z APK albo ze wskazanej alokacji składki przeznaczonej na zakup jednostek ubezpieczeniowych 
funduszy kapitałowych (w przypadku zawarcia umowy na żądanie). Dostępne w ramach Umowy ubezpieczenia ubezpieczeniowe fundusze 
kapitałowe to fundusze, których poziom ryzyka mieści się w maksymalnym poziomie ryzyka inwestycyjnego.

Data podpisania wniosku
- -D D M M R R R R

Poniżej złożony przeze mnie własnoręczny podpis stanowi potwierdzenie złożenia wszystkich wymienionych powyżej oświadczeń.

• Oświadczam, że zapoznałem się z treścią dokumentu „Obowiązek Informacyjny Administratora Danych Osobowych”, który został mi przedstawiony jako osobie, której 
dane dotyczą. UBEZPIECZONY  TAK     NIE         UBEZPIECZAJĄCY  TAK     NIE 

• Wyrażam zgodę, aby niniejszy wniosek i zawarte w nim informacje były podstawą do zawarcia umowy dodatkowego ubezpieczenia Ubezpieczeniowych Funduszy 
Kapitałowych. Przyjmuję do wiadomości, że niniejszy wniosek podlega weryfikacji przed zawarciem umowy dodatkowego ubezpieczenia Ubezpieczeniowych Funduszy 
Kapitałowych.

• Oświadczam, że przed podpisaniem niniejszego wniosku, otrzymałem ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych 
o symbolu BRP-1918, wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych, Tabele opłat i prowizji Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych, Regulaminy wybranych 
Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych, dokument zawierający kluczowe informacje (KID) oraz inne dokumenty kształtujące treść umowy dodatkowego ubezpieczenia, 
z którymi się zapoznałem i których treść akceptuję oraz że jestem świadomy maksymalnego poziomu ryzyka inwestycyjnego.

• Oświadczam, że przed podpisaniem niniejszego wniosku dystrybutor ubezpieczeń określił, na podstawie uzyskanych ode mnie informacji, moje wymagania i potrzeby, 
w szczególności w zakresie ochrony ubezpieczeniowej, oraz przekazał mi dokument zawierający informacje o proponowanym produkcie ubezpieczeniowym, przy czym 
mam świadomość, że dokument o proponowanym produkcie ubezpieczeniowym ma charakter informacyjny i nie stanowi części zawieranej umowy ubezpieczenia. 
Oświadczam, że zawierana umowa ubezpieczenia jest zgodna z moimi wymaganiami i potrzebami w zakresie ochrony ubezpieczeniowej, zaś wszelkie rozbieżności 
pomiędzy informacjami zawartymi w otrzymanym dokumencie o produkcie ubezpieczeniowym a treścią zawieranej umowy ubezpieczenia zostały mi wyjaśnione i przeze 
mnie zaakceptowane.

• Oświadczam, że przed podpisaniem niniejszego wniosku dystrybutor ubezpieczeń spełnił wobec mnie wymogi określone w art. 22 oraz 23 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 
roku o dystrybucji ubezpieczeń, a w szczególności poinformował mnie o charakterze wynagrodzenia otrzymywanego w związku z proponowanym zawarciem umowy 
ubezpieczenia oraz o możliwości złożenia reklamacji, wniesienia skargi oraz pozasądowego rozwiązywania sporów.

• Oświadczam, że przed podpisaniem niniejszego wniosku zostałem poinformowany o wysokości wskaźnika kosztów dystrybucji o którym mowa w art. 22 ust. 2 ustawy 
z dnia 15 grudnia 2017 roku o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U. 2017, poz. 2486).

• Oświadczam, że w pełni świadomie podejmuję ryzyka finansowe związane z inwestowaniem pieniędzy w Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe, tj.:
a)  ryzyko inwestycyjne – co oznacza, że oczekując osiągnięcia zysków, mam świadomość, że inwestycje w jednostki wybieranych przeze mnie funduszy mogą przynieść 

znaczące zyski, ale również wygenerować straty lub wypracować zyski niższe niż zakładane, jednocześnie mam świadomość wahań kursów i cen instrumentów 
finansowych mających pozytywny bądź negatywny wpływ na ceny jednostek wybieranych przeze mnie funduszy,

b)  ryzyko walutowe – co oznacza, że w przypadku dokonywania wpłaty składki w walucie innej niż waluta polisy albo decyzji o lokowaniu w fundusze o walucie innej niż 
waluta wpłacanej składki, a także w przypadku konwersji pomiędzy funduszami o różnych walutach oraz we wszystkich innych przypadkach, gdy konieczna będzie 
zamiana walut w operacjach na moim rachunku jednostek, mam świadomość zmienności kursów wzajemnych walut.

• Oświadczam, że informacje podane przeze mnie w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą.
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 II • Oświadczam, że środki wpłacone tytułem składki ubezpieczeniowej pochodzą (zaznacz właściwe):
  z moich oszczędności
  z innych źródeł 

należy podać te źródła

miejscowość

Jako Dystrybutor ubezpieczeń oświadczam, iż wniosek został sporządzony i podpisany w mojej obecności, a personalia osób wskazanych w niniejszym wniosku lub 
osób reprezentujących te osoby zostały przeze mnie zweryfikowane na podstawie przedstawionych dokumentów tożsamości.

* Osoba fizyczna wykonująca czynności agencyjne w imieniu Dystrybutora ubezpieczeń będącego Agentem Ubezpieczeniowym.

ID Dystrybutora ubezpieczeń Nazwa Dystrybutora ubezpieczeń
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ID osoby fizycznej wykonującej czynności
w imieniu Dystrybutora ubezpieczeń

Imię i nazwisko osoby fizycznej wykonującej czynności
w imieniu Dystrybutora ubezpieczeń

Agent Broker

Data, pieczęć i podpis Dystrybutora ubezpieczeń lub osoby fizycznej 
wykonującej czynności w imieniu Dystrybutora ubezpieczeń

Dystrybutor ubezpieczeń

O
FW

C
A*

AG
E

N
T

ID Dystrybutora ubezpieczeń
POLISA-ŻYCIE UBEZPIECZENIA Sp. z o.o.

ID OFWCA Dystrybutora ubezpieczeń
POLISA-ŻYCIE UBEZPIECZENIA Sp. z o.o.

Imię i nazwisko OFWCA Dystrybutora ubezpieczeń
POLISA-ŻYCIE UBEZPIECZENIA Sp. z o.o.

Data, pieczęć i podpis Dystrybutora ubezpieczeń lub OFWCA
Dystrybutora ubezpieczeń POLISA-ŻYCIE UBEZPIECZENIA Sp. z o.o.

POLISA-ŻYCIE UBEZPIECZENIA Sp. z o.o.


