
P O W S Z E C H N Y  Z A K ŁA D  U B E Z P I E C Z EŃ  N A  Ż Y C I E  S A  

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA NR |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
PROGRAM UBEZPIECZENIOWY SIGMA-MERYDIAN 

Nr POLISY    
 

WYPEŁNIA OSOBA PRZYSTĘPUJĄCA DO UBEZPIECZENIA 
DANE DOTYCZĄCE OSOBY PRZYSTĘPUJĄCEJ DO UBEZPIECZENIA 

¨ Pan  ¨ Pani Nazwisko  

Pierwsze imię  Drugie imię  

Data urodzenia |__|__|–|__|__|–|__|__|__|__| PESEL |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

NIP                    |__|__|__|–|__|__|__|–|__|__|–|__|__| 

Adres do 
korespondencji kod |__|__|–|__|__|__| Poczta  

ulica  nr domu  nr lokalu  

miejscowość  

telefon  e-mail  
Wnioskuję o przystąpienie do wybranego pakietu w ramach programu ubezpieczeniowego dla klientów SIGMA-MERYDIAN. 

¨  PAKIET I 
Grupowe ubezpieczenie pracownicze typ P 
¨  Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek leczenia szpitalnego (LS) 
¨  Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek ciężkiej choroby (CC) 
¨  Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek operacji chirurgicznych (OP) 

¨  PAKIET II 
Grupowe ubezpieczenie pracownicze typ P, Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek 
leczenia szpitalnego (LS), Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek ciężkiej choroby (CC) 
¨  Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek operacji chirurgicznych (OP) 

¨  PAKIET III 
¨  Wariant I 
¨  Wariant II 
¨  Wariant III 

Grupowe ubezpieczenie pracownicze typ P, Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek 
leczenia szpitalnego (LS), Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek ciężkiej choroby (CC) 
¨  Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek operacji chirurgicznych (OP) 

¨  PAKIET IV 
Grupowe ubezpieczenie na życie typ ŻYCIE 
¨  Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek leczenia szpitalnego (LS) 
¨  Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek ciężkiej choroby (CC) 

Upoważniam ubezpieczającego do potrącania składek na grupowe ubezpieczenie pracownicze typ P oraz ubezpieczenia dodatkowe z mojego 
wynagrodzenia za pracę lub innych wypłat oraz przekazywania ich do PZU ŻYCIE SA. 
OŚWIADCZENIA 
Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek ciężkiej choroby (CC) ü 
Oświadczam, że do dnia podpisania niniejszego dokumentu rozpoznano u mnie lub leczyłem/am się z powodu: 

¨ choroby wieńcowej (w tym: zawał serca, zabiegi chirurgiczne na naczyniach 
wieńcowych), 

¨ nowotworu złośliwego,  
¨ udaru mózgu, 

¨ zakażenia wirusem HIV, 
¨ niewydolności nerek, 
¨ choroby Creutzfelda – Jakoba, 
¨ utraty kończyn, 

¨ oparzenia, 
¨ utraty wzroku, 
¨ zakażenie wirusem B lub C, które spowodowało rozwój WZW (wirusowego 

zapalenia wątroby), 
¨ marskości wątroby, 

¨ nadciśnienia płucnego, 
¨ oponiaka, 
¨ choroby Parkinsona, 
¨ aplazji szpiku, 
¨ niewydolności serca, 

¨ nie wystąpił u mnie żaden wymieniony powyżej stan ani choroba. 
Odpowiedzialność PZU ŻYCIE SA nie obejmuje stanów i chorób zaznaczonych powyżej ani stanów i chorób, będących ich następstwem, 
określonych w ogólnych warunków ubezpieczenia.  
Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek operacji chirurgicznych (OP)  
Oświadczam, że w dniu podpisania niniejszej deklaracji przystąpienia nie przebywam na zwolnieniu lekarskim. 
¨ Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy (TN)  
Oświadczam, że w dniu podpisania niniejszej deklaracji przystąpienia nie przebywam na zwolnieniu lekarskim.  
Oświadczam, że do dnia podpisania niniejszego dokumentu rozpoznano u mnie lub leczyłem (-am) się z powodu: 

¨ nowotworu złośliwego 
¨ cukrzycy 
¨ padaczki 
¨ przewlekłego zapalenia oskrzeli lub astmy 

oskrzelowej 
¨ udaru mózgu 
¨ niewydolności serca (krążenia) 
¨ nadciśnienia tętniczego 

¨ choroby wieńcowej z zawałem mięśnia sercowego lub bez zawału 
¨ wad serca 
¨ chorób psychicznych 
¨ zaburzeń nastroju lub zachowania 
¨ chorób układu ruchu (chorób kręgosłupa, choroby zwyrodnieniowej 

stawów, chorób błony maziowej i ścięgien, entezopatii) 
¨ nie rozpoznano u mnie i nie leczyłem (–am) się z powodu żadnej z powyżej 

podanych chorób. 



P O W S Z E C H N Y  Z A K ŁA D  U B E Z P I E C Z EŃ  N A  Ż Y C I E  S A  
Uposażeni  
Lp. Nazwisko Imiona Data urodzenia % świadczenia 

1.     |__|__|__| % 
2.     |__|__| % 
3.     |__|__| % 
   Razem 100 % 
Wyrażam zgodę na potrącanie przez ubezpieczającego z mojego wynagrodzenia składek na ubezpieczenie mojego współmałżonka p. 
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
                                                                                 (imię i nazwisko, data urodzenia) 
który jest objęty ubezpieczeniem w ramach programu ubezpieczeniowego dla klientów SIGMA-MERYDIAN 
OŚWIADCZENIE 
Oświadczam, że w przypadku wystąpienia zdarzeń, co do których zachodzi konieczność ustalenia odpowiedzialności PZU ŻYCIE SA z tytułu 
umowy ubezpieczenia, upoważniam kierownictwo placówek służby zdrowia oraz lekarzy do udzielenia wszelkich informacji o moim stanie 
zdrowia. Zostałem poinformowany / zostałam poinformowana o prawie wglądu do swoich danych, ich poprawiania i uzupełniania. 
Administratorem danych jest PZU ŻYCIE SA z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 24. Celem zbierania przez administratora danych 
osobowych jest prowadzenie obsługi ubezpieczenia. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. Niniejsze oświadczenie 
składam dobrowolnie. 
¨ Wyrażam zgodę 1)  / ¨ nie wyrażam zgody 1) na udostępnianie swoich danych osobowych, w celu marketingowym, PZU SA, PTE PZU SA   
z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 24 oraz TFI PZU SA z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 30.  
Wyrażam zgodę na dokonywanie przez ubezpieczającego w przyszłości w moim imieniu podwyżek składki na ubezpieczenie. W przypadku 
braku zgody na podwyżkę składki poinformuję o tym ubezpieczającego na piśmie. 

 

WYPEŁNIA UBEZPIECZAJĄCY 
Osoba przystępująca do ubezpieczenia jest zatrudniona od |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__|r.  
Pierwsza składka: P – data potrącenia |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__| r., ŻYCIE – data wpłacenia: |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__| r. 

 P ŻYCIE CC LS OP TN 

Suma ubezpieczenia (zł)       

Składka (zł)             
 

|__|__|-|__|__|-|__|__|__|__| r. 
dzień – miesiąc – rok  

.......................................... 
Pieczęć ubezpieczającego 

................................................................................... 
Pieczątka i podpis osoby obsługującej ubezpieczenie 

 

 |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__| r. 
dzień – miesiąc – rok 

ü........................................................................... 
Podpis osoby przystępującej do ubezpieczenia  

WYPEŁNIA PZU ŻYCIE SA 
Kod jednostki PZU ŻYCIE SA   Nr CBU    
Początek 
odpowiedzialności 

P ŻYCIE CC LS OP TN 

      

Karencja do  -----------     
Ubezpieczenie dodatkowe do ¨ P ¨ Życie ¨ P ¨ Życie ¨ P ¨ Życie ¨ P ¨ Życie 
¨ Uwagi: 

 
 

      

Data wpływu do PZU ŻYCIE SA  
 

|__|__|-|__|__|-|__|__|__|__| r. 
dzień – miesiąc – rok  

 
 

........................................ 
Pieczęć PZU ŻYCIE SA 

 
 

.......................................................................... 
Pieczątka i podpis pracownika PZU ŻYCIE SA 

 

ZMIANA UBEZPIECZAJĄCEGO NA SIGMA-MERYDIAN  
Wypełnia nowy ubezpieczający 

Ubezpieczający SIGMA-MERYDIAN (niepotrzebne skreślić) 
Osoba ubezpieczona zmienia ubezpieczającego od dnia |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__|r.  
Pierwsza składka: P – data potrącenia |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__| r., ŻYCIE – data wpłacenia: |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__| r. 

 P ŻYCIE CC LS OP TN 

Suma ubezpieczenia (zł)       

Składka (zł)       
 

|__|__|-|__|__|-|__|__|__|__| r. 
dzień – miesiąc – rok  

.......................................... 
Pieczęć ubezpieczającego 

................................................................................... 
Pieczątka i podpis osoby obsługującej ubezpieczenie 

 




	untitled1: Yes
	untitled3: 
	untitled4: 
	untitled5: 
	untitled6: 
	untitled7: 
	untitled8: 
	untitled9: 
	untitled10: 
	untitled11: 
	untitled12: 
	untitled13: 
	untitled14: 
	untitled15: 
	untitled16: 
	untitled17: 
	untitled18: 
	untitled19: 
	untitled20: 
	untitled21: 
	untitled22: 
	untitled23: 
	untitled24: 
	untitled25: 
	untitled26: 
	untitled27: 
	untitled28: 
	untitled29: 
	untitled30: 
	untitled31: 
	untitled32: 
	untitled33: 
	untitled34: 
	untitled35: 
	untitled36: 
	untitled37: Off
	untitled38: Yes
	untitled39: 
	untitled40: 
	untitled41: 
	untitled42: 
	untitled43: 
	untitled44: 
	untitled45: 
	untitled46: 
	untitled47: 
	untitled48: 
	untitled49: 
	untitled50: 
	untitled51: 
	untitled52: 
	untitled53: 
	untitled54: 
	untitled58: Yes
	untitled59: 
	untitled60: 
	untitled61: 
	untitled62: 
	untitled63: 
	untitled64: 
	untitled65: 
	untitled66: 
	untitled2: 
	untitled55: 
	untitled56: 
	untitled57: 
	untitled67: 
	untitled68: 
	untitled69: 
	untitled70: 
	untitled71: 
	untitled72: 
	untitled73: 
	untitled74: 
	untitled75: 
	untitled76: 
	untitled77: 
	untitled78: 
	untitled79: 
	untitled80: 
	untitled81: 
	untitled82: 
	untitled83: 
	untitled84: 
	untitled85: 
	untitled86: 
	untitled87: 
	untitled88: 
	untitled89: 
	untitled90: 
	untitled91: 
	untitled92: 
	untitled93: 
	untitled94: 
	untitled95: 
	untitled96: 
	untitled97: 
	untitled98: 
	untitled99: 
	untitled100: 
	untitled101: 
	untitled102: 
	untitled103: 
	untitled104: 
	untitled105: 
	untitled106: 
	untitled107: 
	untitled108: 
	untitled109: 
	untitled110: 
	untitled111: 
	untitled112: 


