DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
STOWARZYSZENIA EUROUBEZPIECZENI

Imię i Nazwisko
Data i miejsce urodzenia
PESEL
Adres zamieszkania
Adres do korespondencji
Nr telefonu i e-mail
Zgłaszam moją kandydaturę na członka wspierającego STOWARZYSZENIA EUROUBEZPIECZENI. Jednocześnie oświadczam,
że znane mi są postanowienia Statutu Stowarzyszenia.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez STOWARZYSZENIE EUROUBEZPIECZENI zgodnie z przepisami
Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami)
wyłącznie w celu realizacji postanowień statutowych Stowarzyszenia.
________________________________________________
Miejscowość, data, czytelny podpis

Oświadczam że zapoznałem się z OWU grupowego ubezpieczenia na życie Certum Max nr 3/2007 Generali Życie
T.U. S.A. z późniejszymi zmianami dostępnymi na stronie www.euroubezpieczeni.pl, oraz warunkami szczególnymi
umowy ubezpieczenia wraz z aneksami, w szczególności z poniższymi zapisami:
Art. V OWU przyjmuje brzmienie:
Ubezpieczony ma prawo w każdej chwili zrezygnować z ubezpieczenia, składając Ubezpieczającemu pisemne oświadczenie o rezygnacji, ze skutkiem na koniec
miesiąca polisowego. W przypadku niepoinformowania Ubezpieczającego o rezygnacji, Ubezpieczony zobowiązany jest do opłacenia składki za czas
obejmowania ochroną ubezpieczeniową.
Art. XII ust. 5 OWU przyjmuje brzmienie:
„W stosunku do osób przystępujących do Umowy ubezpieczenia lub Ubezpieczonych zmieniający przynależność do podgrupy stosuje się karencje z tytułu
Umowy Podstawowej i Umów Dodatkowych. Okres karencji wynosi 6 miesięcy, a w przypadku Umowy Dodatkowej dotyczącej urodzenia Dziecka – 10
miesięcy.”
Dodaje się Art. XII ust. 6 OWU w następującym brzmieniu:
Warunkiem koniecznym uzyskania zaliczenia stażu z wcześniejszej umowy grupowego ubezpieczenia na życie jest załączenie do deklaracji przystąpienia
do grupowego ubezpieczenia dla Członków Stowarzyszenia Euroubezpieczeni kserokopii potwierdzonej przez ubezpieczającego:
- imiennego certyfikatu objęcia grupowym ubezpieczeniem na życie, umowy ubezpieczenia (dokumentu z zakresem ubezpieczenia);
- oświadczenia o rezygnacji z poprzedniej umowy grupowego ubezpieczenia na życie;
- potwierdzenia opłacania ostatniej składki przez Ubezpieczającego;
Wymagane jest, by okres między zakończeniem ochrony z tytułu wcześniejszej umowy a datą przystąpienia do niniejszej umowy był nie dłuższy niż 31 dni.
Art. II ust. 45 OWU przyjmuje brzmienie:
„wcześniejsza umowa ubezpieczenia – umowa ubezpieczenia zawarta przez Ubezpieczającego z innym Ubezpieczycielem lub dowolna Umowa Grupowego
Ubezpieczenia, w ramach której Ubezpieczony był objęty ochroną w okresie poprzedzającym objęcie go ochroną z tytułu Umowy ubezpieczenia zawartej
z Towarzystwem oraz z tytułu której ochrona zakończyła się”
W przypadku zaistnienia zgonu Ubezpieczonego wskutek uszkodzeń ciała lub stanów chorobowych zdiagnozowanych bądź leczonych przed datą rozpoczęcia
ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do danego Ubezpieczonego, Towarzystwo będzie ponosiło odpowiedzialność w 100% sumy ubezpieczenia z tytułu
Umowy Podstawowej, jeżeli łącznie zostaną spełnione następujące warunki:
1) uszkodzenia ciała lub stany chorobowe były zdiagnozowane bądź leczone w okresie obejmowania Ubezpieczonego ochroną z tytułu wcześniejszej umowy
ubezpieczenia;
2) ochrona z tytułu wcześniejszej umowy ubezpieczenia zakończyła się;
3) okres między zakończeniem ochrony z tytułu wcześniejszej umowy ubezpieczenia a datą przystąpienia do niniejszej Umowy Dodatkowej był nie dłuższy niż
31 dni.
W odniesieniu do pozostałych Ubezpieczonych Towarzystwo wypłaci 50% świadczenia za śmierć powstałą wskutek uszkodzeń ciała lub chorób
zdiagnozowanych lub leczonych przed datą rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do danego Ubezpieczonego, z uwzględnieniem zapisów
szczególnych dotyczących karencji. Prawo do obniżenia wysokości świadczenia wygasa, jeżeli do śmierci doszło po upływie 2 lat od daty początku
odpowiedzialności Towarzystwa w stosunku do danego Ubezpieczonego."
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