
   ……………., dnia ………………………….. r. 
  (miejscowość) (data)  

 

Wnioskujący (dane rodzica): 

……………………………………………………. 
Imię i nazwisko 

……………………………………………………. 
PESEL 

……………………………………………………. 
Adres 

……………………………………………………. 
Kod pocztowy, miejscowość 
     
  
   

Wniosek o przystąpienie do ubezpieczenia NNW  

 

Proszę o objęcie ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków mojego dziecka: 

…………………………………………………………..  ………………………………….  ………………………  ………………….. 
Imię i nazwisko PESEL wariant  składka 
 

…………………………………………………………..  ………………………………….  ………………………  ………………….. 
Imię i nazwisko PESEL wariant  składka 
 

…………………………………………………………..  ………………………………….  ………………………  ………………….. 
Imię i nazwisko PESEL wariant  składka 
 
 
 

Niniejszym oświadczam, iż: 
1. Wnioskujący oświadcza, iż świadomie wyraził zgodę na zgłoszenie dzieci do ubezpieczenia i objęcie ochroną 
ubezpieczeniową w ramach ww. pakietu w zakresie wskazanym w deklaracji,  
2. Wnioskujący przed złożeniem wniosku zapoznał się z Ogólnymi Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych 
wypadków OPTIMA SPORT, zatwierdzonymi uchwałą Zarządu Gothaer TU S.A nr 171/15 z dnia 22 grudnia 2015r. dostępnymi na 
stronie internetowej  www.gothaer.pl i akceptuje ich treść. 
2. Wnioskujący oświadcza, ze został poinformowany o przysługujących mu prawach na podstawie ustawy z dnia 
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 101 poz. 926 z pózn. zm.), związanych z wyrażeniem zgody, w tym o prawie 
dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, oraz o celu, w jakim dane te są przekazywane. 
3. Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedziba w Warszawie przy ul. Wołoskiej 22A informuje, iż Pani/Pana dane 
osobowe w związku z zawarciem umowy ubezpieczenia będą przekazywane i przetwarzane w celu i w zakresie realizacji umowy 
ubezpieczenia, której jest Pan/Pani strona. 
4. Wnioskujący przyjmuje do wiadomości, ze niniejsza deklaracja  stanowi integralną cześć umowy ubezpieczenia. 
5. Wnioskujący oświadcza, że w odniesieniu do zawarcia oraz obsługi umowy ubezpieczenia dopuszcza formę 
elektroniczną  tym samym rezygnując z  możliwości otrzymania dedykowanych warunków umowy w formie papierowej przed 
podjęciem decyzji o zawarciu ubezpieczenia. 
6. Wnioskujący potwierdza, że  Warunki Ubezpieczenia, zostały mu przed przystąpieniem do umowy udostępnione, za 
pośrednictwem strony internetowej www.gothaer.pl  w taki sposób, że mógł/ przechowywać je i odtwarzać w zwykłym toku 
czynności. Zapoznał się z ich treścią, w tym informacją określającą przesłanki wypłaty odszkodowania, a także ograniczenia oraz 
wyłączenia odpowiedzialności Gothaer TU S.A. uprawniające do odmowy wypłaty odszkodowania lub jego obniżenia, tj. 
informacje, o których mowa w art. 17 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Wspomniane wyżej informacje 
zostały mu przekazane w formie z  nim uzgodnionej, na trwałym nośniku.  

 

 

……………………  …………………………………………… 

 Data podpis Wnioskującego (rodzica) 


