
Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 90/2015 Prezesa Zarządu PLUS BANK S.A. z dnia 14.07.2015 r. 
Załącznik nr 13 do Instrukcji wydawania i obsługi kart debetowych dla osób fizycznych 

 

 

 
Przystąpienie do umowy grupowego ubezpieczenia  „PZU – Bezpieczna karta” dla Posiadaczy  
i Użytkowników kart debetowych wydawanych przez PLUS BANK S.A. (w Oddziale Banku) 

 

 
Ubezpieczyciel PZU SA 
Ubezpieczający PLUS BANK S.A. 
Ubezpieczony Nazwisko i imię  

PESEL / Data urodzenia 
Nr karty 

 

 Data złożenia oświadczenia woli  
 

1. Oświadczam, że przed przystąpieniem do umowy grupowego ubezpieczenia „PZU – Bezpieczna karta” dla Posiadaczy  
i Użytkowników kart debetowych wydawanych przez PLUS BANK S.A., zawartej pomiędzy PLUS BANK S.A. i PZU SA, 
PLUS BANK S.A. przekazał mi: 
1) tekst Ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia „PZU – Bezpieczna karta” dla posiadaczy i użytkowników kart 

debetowych wydawanych przez PLUS BANK S.A ustalonych uchwałą  nr UZ/372/2014 (zwanych dalej OWU) z dnia 
12 grudnia 2014 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej, ze zmianami ustalonymi uchwałą 
nr UZ/426/2015 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 23.12.2015 r., 

2) Kartę ubezpieczenia, zwierającą informacje o warunkach ubezpieczenia 
oraz oświadczam, że zapoznałem(am) się z ich treścią. 
 

2. Wyrażam zgodę na objęcie ochroną ubezpieczeniową przez PZU SA na podstawie Umowy grupowego ubezpieczenia 
„PZU – Bezpieczna karta” dla posiadaczy i użytkowników kart debetowych wydawanych przez PLUS BANK S.A. 
zawartej pomiędzy PLUS BANK S.A. i PZU SA, na warunkach określonych w OWU. 

 
Administratorem danych osobowych podanych w związku z przystąpieniem do wyżej wymienionej umowy ubezpieczenia 
jest Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 00-133 Warszawa, al. Jana Pawła II 24. 
 
Celem przetwarzania podanych danych osobowych jest przystąpienie do wyżej wymienionej umowy ubezpieczenia i jej 
wykonywanie. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 
Przekazanie danych osobowych jest niezbędne do przystąpienia do wyżej wymienionej umowy ubezpieczenia. 

 
Data przyjęcia ww. oświadczenia woli   
 
 
 

  

Pieczątka imienna i podpis Pracownika PLUS BANK S.A. 
/tj. Osoby upoważnionej przez PLUS BANK S.A. do 

przyjęcia oświadczenia woli w imieniu PLUS BANK S.A. 

 Podpis Posiadacza karty zgodny ze wzorem złożonym w 
PLUS BANK S.A. 

 
Wszelkie informacje o ubezpieczeniu oraz pomoc w przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego 
można uzyskać pod numerami telefonów 801 102 102 lub (22) 566 55 55 - czynnymi całą dobę we 

wszystkie dni w roku. 
 

Zlecenie realizacji zlecenia stałego 

1. Wyrażam zgodę na obciążanie mojego rachunku nr ……………………………………………………………... 
miesięczną opłatą z tytułu ubezpieczenia w wysokości i na zasadach, o których mowa w „Taryfie prowizji  
i opłat dla osób fizycznych w PLUS BANK S.A.”. Na dzień składania niniejszego oświadczenia opłata ta 
wynosi 0,99 zł, przy czym pierwsze 3 miesiące ochrony są dla mnie bezpłatne. Po upływie bezpłatnego 
okresu opłata będzie pobierana 1 dnia kalendarzowego każdego miesiąca, a w przypadku gdy będzie to 
dzień wolny od pracy, opłata zostanie pobrana w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu. 
Data pobrania pierwszej opłaty:  ………………………………………….. (1-szy dzień kalendarzowy czwartego 
miesiąca licząc od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało złożone niniejsze oświadczenie 
woli)  

2. Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku braku wystarczających środków na pobranie opłaty, o której 
mowa w ust. 1, w pełnej wysokości w dniu jej wymagalności oraz w ciągu kolejnych 4 dni roboczych: 
a) opłata nie zostanie pobrana przez Bank, 
b) skutkuje to automatyczną rezygnacją z ubezpieczenia, 
c) ochrona ubezpieczeniowa wygasa z ostatnim dniem miesiąca, za który została pobrana ostatnia 

opłata. 
Data przyjęcia ww. oświadczenia woli   
 
 

  

Pieczątka imienna i podpis Pracownika PLUS BANK S.A. 
/tj. Osoby upoważnionej przez PLUS BANK S.A. do 

przyjęcia oświadczenia woli w imieniu PLUS BANK S.A. 

 Podpis Posiadacza karty zgodny ze wzorem złożonym w 
PLUS BANK S.A. 

 


