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Prosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania poprzez wstawienie X w rubrykę TAK lub NIE. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o podanie dodatkowych,
uzupełniających odpowiedź informacji.

Pytanie Nie Tak Szczegółowe informacje

/

1. Czy naturalni ro dzi ce, ro dzeń stwo cho ro wa li/cho ru ją lub
zmar li w na stęp stwie ta kich cho rób jak: cho ro ba no wo -
two ro wa (jakiego narządu), cho ro ba wień co wa, za wał
mię śnia ser co we go, udar mó zgu, nad ci śnie nie tęt ni cze,
cho ro by ne rek, cu krzy ca, choroby neurologiczne
(choroba Parkinsona, Alzheimera, stwardnienie rozsiane,
porażenia, niedowłady itp.), choroby dziedziczne lub
wrodzone?

Jeśli tak, prosimy o podanie rodzaju choroby oraz wieku w momencie
zachorowania.

2. Czy kie dy kol wiek uległ/a Pan/Pa ni wy pad ko wi, ze wnętrz -
nym lub we wnętrz nym ob ra że niom cia ła, za tru ciu?
Je śli tak, pro si my o po da nie szcze gó łów (da ta, ro dzaj do -
zna ne go ura zu oraz kon se kwen cje ww. zda rzeń) oraz
do łą cze nie ko pii do ku men ta cji z le cze nia.

3. Czy był/a Pan/Pa ni le czo ny/a szpi tal nie (ope ra cyj nie lub 
za cho waw czo), sa na to ryj nie lub am bu la to ryj nie? Je śli tak,
pro si my o po da nie po wo du i da ty le cze nia, je go re zul ta tu,
ad re su pla ców ki i na zwi ska le ka rza oraz wszel kich po sia da -
nych in for ma cji na pi śmie, do ty czą cych scho rze nia i je go 
le cze nia.

Jeśli tak, prosimy o dołączenie kar t in for ma cyj nych, wy ni ków ba dań, 
kon sul ta cji itp.

4. Czy ko rzy sta Pan/Pa ni z kon sul ta cji le kar skich w przy -
chod niach, ga bi ne tach le kar skich itp.? Je śli tak, pro si my
o po da nie po wo du kon sul ta cji, rodzaju i adresu placówki
oraz nazwiska lekarza.

5. Czy w cią gu ostat nich 10 lat pod dał/a się Pan/Pa ni ba da niom
dia gno stycz nym ta kim jak: EKG, angiografia, endoskopia,
tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, RTG,
USG? Je śli tak, pro si my o po da nie ja kim badaniom, jakiego
narządu, z ja kie go po wo du, kie dy i ja ki był wy nik* ba da nia.

6. Czy ma Pan/Pa ni za miar pod dać się po wyż szym ba da -
niom w naj bliż szej przy szło ści?
Je śli tak, ja kim, kie dy i z ja kie go po wo du?

7. Czy w cią gu ostat nich 12 miesięcy na stą pi ła zmia na wa gi
o wię cej niż 10 kg? Je śli tak, pro si my o po da nie po wo du.

8. Czy w cią gu ostat nich 2 lat był/a Pan/Pa ni daw cą krwi?
Je śli tak, pro si my o po da nie da ty ostat nie go od da nia.

Prosimy odpowiedzieć na poniższe pytania osobiście oraz sprawdzić, czy wniosek jest wypełniony kompletnie i zgodnie z prawdą.

*wynik badania określamy jako PRAWIDŁOWY lub NIEPRAWIDŁOWY

Oświadczenie Ubezpieczonego o stanie zdrowia
do wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia  

Numer wniosku

Dane Ubezpieczonego Prosimy o wyraźne wypełnienie wniosku. Wszelkie informacje podane w tym wniosku traktowane są jako poufne.

Jeżeli oświadczenie o stanie zdrowia dotyczy większej liczby umów zawieranych tego samego dnia, prosimy o wpisanie wszystkich numerów wniosków.

Imię (imiona)

Nazwisko

Data urodzenia (d-m-r) PESEL

Numer wniosku Numer wniosku

Numer wniosku

Parafa Ubezpieczonego

9. Czy w ciągu ostatnich 2 lat przebywał/a Pan/Pani jedno-
razowo na zwolnieniu lekarskim dłuższym niż 3 tygodnie?
Jeśli tak, prosimy o podanie liczby dni, przyczyny i terminu
zwolnienia.

10. Czy kiedykolwiek był/a Pan/Pani skierowany/a na konsultacje
lekarskie, testy lub leczenie związane z chorobą AIDS lub
nosicielstwem wirusa HIV? Jeśli tak, kiedy i jaki był wynik*?
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wysokość kapitału zakładowego: 118 630 000 złotych (wpłacony w całości).



Pytanie Nie Tak Szczegółowe informacje

13.Czy przyjmuje Pan/Pani jakiekolwiek przepisane bądź 
nieprzepisane przez lekarza środki medyczne (z jakiego
powodu, jaki lek, jaka dawka, jak długo)?

14.a) Czy występują zaburzenia wzroku? Jeśli tak, 
czy nosi Pan/Pani okulary/szkła kontaktowe?

b) Czy wada wzroku jest całkowicie korygowana
używanymi okularami/szkłami kontaktowymi?

Liczba dioptrii:
prawe oko lewe oko

15.a) Czy występują zaburzenia słuchu? Jeśli tak, 
czy używa Pan/Pani aparatu słuchowego?

b) Czy wada słuchu jest całkowicie korygowana
używanym aparatem słuchowym?

Utrata słuchu w procentach:
prawe ucho lewe ucho

Powód utraty słuchu:

16.Czy kie dy kol wiek ubie gał/a się Pan/Pa ni o przy zna nie 
ren ty in wa lidz kiej lub czy zo sta ła ona przy zna na? 
Je śli tak, pro si my o po da nie z ja kie go po wo du, od kie dy 
i któ ra gru pa zo sta ła przy zna na?

17.Czy kiedykolwiek próbował/a Pan/Pani popełnić
samobójstwo? Jeśli tak, kiedy?

18.Czy pod daje się Pan/Pa ni badaniom:
a) mor fo lo gia, OB, mocz, RTG
b) do ty czy ko biet: cy to lo gia, mam mo gra fia
c) do ty czy męż czyzn: PSA
d) innym – jakim?

Proszę podać datę ostatnio wykonywanych badań, wynik* badania i miejsce
wykonania.

19. Czy pije Pan/Pani alkohol? Jeśli tak, prosimy o podanie
rodzaju oraz określenie dziennego spożycia.

20. Czy był/a Pan/Pani leczony/a z powodu nadużywania
alkoholu? Jeśli tak, prosimy o podanie ile czasu trwała
terapia i kiedy została zakończona.

21.Czy zażywał/a lub zażywa Pan/Pani narkotyki? Jeśli tak,
prosimy o podanie rodzaju narkotyku, ilości oraz kiedy
ostatni raz narkotyk był zażywany?

22. Czy pa lił/a lub pa li Pan/Pa ni do wol ny ro dzaj ty to niu (ro dzaj,
dzien na daw ka, jak dłu go)? Je śli za prze stał/a Pan/Pa ni pa le -
nia, pro si my o po da nie kie dy, po ja kim okre sie pa le nia oraz
ja ka by ła przy czy na rzu ce nia pa le nia (su ge stia le ka rza, złe
sa mo po czu cie, upo rczy wy ka szel, dusz ność lub in ne).

11.Czy chorował/a lub obecnie choruje Pan/Pani na choroby:

a) serca i układu krążenia, nadciśnienie
b)układu oddechowego
c) przewodu pokarmowego
d)układu moczowo-płciowego
e) gruczołów dokrewnych
f) układu nerwowego i narządów zmysłu
g)psychiczne
h)układu kostno-stawowego
i) układu krwiotwórczego
j) metaboliczne (cukrzyca, lipidy)
k) nowotworowe
l) skóry

Je śli TAK, pro si my o od po wiedź na na stę pu ją ce py ta nia do dat ko we:
a) Któ ra z wy mie nio nych obok cho rób by ła roz po zna na i le czo na?
b) Da ta roz po zna nia.
c) Ja ki był prze bieg le cze nia (czy za sto so wa no le cze nie szpi tal ne, 

ope ra cyj ne lub za cho waw cze, sa na to ryj ne lub am bu la to ryj ne)?
d) Jak dłu go trwa ło le cze nie i re ha bi li ta cja?

12.Czy obecnie jest Pan/Pani w trakcie leczenia lub czy ma
Pan/Pani zamiar poddać się leczeniu zachowawczemu 
lub operacyjnemu? Jeśli tak, prosimy o podanie kiedy,
gdzie i z jakiego powodu?

*wynik badania określamy jako PRAWIDŁOWY lub NIEPRAWIDŁOWY Parafa Ubezpieczonego

23. Czy po sia da Pan/Pa ni ubez pie cze nie obej mu ją ce gwa ran -
cje do ty czą ce śmier ci lub in wa lidz twa lub czy w chwili
obecnej wnioskuje o ubezpieczenie na życie w ja kim kol -
wiek To warzy stwie (na ja ką su mę ubez pie cze nia)? Je śli
tak, od kie dy?



Pytanie Nie Tak Szczegółowe informacje

24.Czy Pa na/Pa ni wnio sek o ubez pie cze nie na ży cie zło żo ny
w ja kim kol wiek To wa rzy stwie zo stał od rzu co ny, od ro czo -
ny lub przy ję ty na spe cjal nych wa run kach? Je śli tak, to
kie dy i z ja kie go po wo du?

25. Czy w naj bliż szym cza sie ma Pan/Pa ni za miar przebywać
za gra ni cą (wyłączając krótkoterminowe wyjazdy
turystyczne)? Je śli tak, pro si my o po da nie na zwy kra ju, ce lu
wy jaz du i pla no wa ne go cza su po by tu.

Jeżeli celem wyjazdu jest praca prosimy o podanie jej charakterystyki.

26.Czy obecnie uprawia Pan/Pani sport/hobby? Jaki, jak
często, jak (amatorsko, zawodowo, rekreacyjnie)?
Prosimy o podanie dokładnej charakterystyki ze
wskazaniem potencjalnych zagrożeń.

Prosimy o wypełnienie stosownego formularza (vide: Felicja)

27.Czy w związ ku z upra wia nym spor tem/hob by po sia da
Pan/Pa ni li cen cje lub pa ten ty? Je śli tak, od kie dy, ja kie
i jak czę sto Pan/Pa ni z nich ko rzy sta?

Dodatkowe wyjaśnienia:

Oświad cze nie
Ni niej szym po twier dzam, że wszel kie da ne za war te w tym wnio sku oraz oświad cze niu o sta nie zdro wia są praw dzi we i zgod ne z mo ją naj lep szą wie dzą. W przy pad ku za ta je nia lub po da nia nie praw -
dzi wych in for ma cji TU Al lianz Ży cie Pol ska S.A. nie po no si od po wie dzial no ści na wa run kach prze wi dzia nych przez prze pi sy Ko dek su cy wil ne go.

Wy ra żam zgo dę na prze twa rza nie mo ich da nych oso bo wych, w tym da nych o sta nie zdro wia oraz na ło gach, i upo waż niam le ka rzy oraz pla ców ki służ by zdro wia do udzie la nia peł nej in for ma cji o mo im sta -
nie zdro wia, w tym rów nież po mo jej śmier ci, a TU Al lianz Ży cie Pol ska S.A. do za się ga nia in for ma cji me dycz nych do ty czą cych mo je go fi zycz ne go i psy chicz ne go sta nu zdro wia u każ de go le ka rza, u któ re go
za się ga łem/am bądź bę dę za się gał/a po rad lub przez któ re go by łem/am  bądź bę dę ba da ny/a al bo le czo ny/a (po wyż sze upo waż nie nie do ty czy rów nież wszel kich pla có wek me dycz nych, tj. przy chod ni, szpi -
ta li itp.). Wy ra żam zgo dę na wy ko na nie ba dań la bo ra to ryj nych włącz nie z po bra niem prób ki krwi w kie run ku prze ciw ciał an ty -HIV. W przy pad ku re ase ku ra cji za war tej ze mną umo wy wy ra żam zgo dę na udo -
stęp nie nie mo ich da nych oso bo wych, w tym da nych o sta nie zdro wia, wy ko ny wa nym za wo dzie i upra wia nych spor tach/hob by fir mie re ase ku ra cyj nej Al lianz AG Königinstrasse 28, 80802 München oraz fimie
reaskuracyjnej Partner Reinsurance Europe SE, Zurich branch, Bellerivestrasse 36, 8034 Zürich, Switzerland.
Wy ra żam zgo dę na udo stęp nia nie na pi sem ną proś bę in nych za kła dów ubez pie czeń, zakładów opie ki zdro wot nej oraz le ka rzy in for ma cji do ty czą cych mo ich da nych oso bo wych w za kre sie po trzeb nym
do oce ny ry zy ka ubez pie cze nio we go, we ry fi ka cji da nych po da nych prze ze mnie przy za wie ra niu umo wy, usta le nia pra wa do świad cze nia z za war tej umo wy ubez pie cze nia i wy so ko ści te go świad cze nia, a tak -
że do udzie la nia przez To wa rzy stwo in for ma cji o przy czy nie mo jej śmier ci lub in for ma cji nie zbęd nych do usta le nia pra wa upraw nio ne go do świad cze nia z ty tu łu umo wy ubez pie cze nia i je go wy so ko ści, w myśl
prze pi su art. 22 ust. 5 usta wy o dzia łal no ści ubez pie cze nio wej. Jednocześnie upoważniam inne zakłady ubezpieczeń do udzielania TU Allianz Życie Polska S.A., a TU Allianz Życie Polska S.A. do zasięgania wyżej
wymienionych informacji w zakresie oraz w celu opisanym w zdaniu poprzednim.
Oświad czam, że za po zna łem/am się z tre ścią i za kre sem peł no moc nic twa wy sta wio ne go przez TU Al lianz Ży cie Pol ska S.A. agen to wi, któ ry przy jął wnio sek. W przy pad ku nad pła ce nia pierw szej skład ki po wy -
żej to le ran cji (4 zł) wy ra żam zgo dę na po mniej sze nie ko lej nej płat no ści o nad pła co ną kwo tę pierw szej skład ki.
Oświad czam, że otrzy ma łem/am ak tu al ną na dzień za war cia umo wy in for ma cję Al lianz o opo dat ko wa niu świad czeń ubez pie cze nio wych, sta no wią cą in te gral ną część za war tej prze ze mnie umo wy ubez pie -
cze nia.

Oświad czam tak że, że przed za war ciem umo wy ubez pie cze nia do rę czo ne mi zo sta ły ogól ne wa run ki ubez pie cze nia, za po zna łem/am się z ich tre ścią i po uzy ska niu wy ja śnień agen ta wy ne go cjo wa -
łem/am i wy bra łem/am naj od po wied niej szy dla sie bie wa riant umo wy.

Klau zu la in for ma cyj na: 
Informujemy, że:
Dane osobowe podane w niniejszym wniosku:
a) będą przetwarzane przez Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A. (Administratora) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, w celu oceny ryzyka i podjęcia

decyzji o zawarciu umowy ubezpieczenia oraz późniejszej obsługi tej umowy i jej wykonania, w celu reasekuracji ryzyk, w celu analitycznym oraz w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów
lub usług. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych i prawo ich poprawiania.

b) nie będą nikomu udostępniane, za wyjątkiem wypadków obowiązkowego udzielenia informacji określonych w ustawie o działalności ubezpieczeniowej lub jeżeli Ubezpieczony/Ubezpieczający wyraził na to
pisemną zgodę.

W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody w ramach klauzuli marketingowej Pani/Pana dane będą udostępniane przez Administratora następującym podmiotom: Towarzystwu Ubezpieczeń
i Reasekuracji Allianz Polska S.A., Powszechnemu Towarzystwu Emerytalnemu Allianz Polska S.A. oraz funduszom przez niego zarządzanym, Towarzystwu Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A., Allianz
Polska Services sp. z o.o., (adres siedziby ww. podmiotów: ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa), zwanym dalej „Spółkami Grupy Allianz Polska”. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych,
ich poprawiania oraz prawo pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych, jak również sprzeciwu, które to uprawnienia przysługują w stosunku do każdego z ww. podmiotów. 
W przypadku zawierania przez Panią/Pana umowy ubezpieczenia w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą wyrażona poniżej zgoda w ramach klauzuli marketingowej dotyczy ujawniania danych
reprezentowanego przez Panią/Pana podmiotu i obejmuje zwolnienie z tajemnicy ubezpieczeniowej na rzecz pozostałych Spółek Grupy Allianz Polska.

Klau zu la mar ke tin go wa (TUN Z003/v2.6):
Wyrażam dobrowolną zgodę* na udostępnianie moich danych, w tym danych osobowych, zawartych w niniejszym dokumencie oraz pozyskanych w związku z zawartymi i wnioskowanymi umowami,
Spółkom Grupy Allianz Polska wymienionym w klauzuli informacyjnej w celach analitycznych i marketingowych (w tym zgodę na zestawianie moich danych przez te Spółki) oraz przetwarzanie przez
Administratora i Spółki Grupy Allianz Polska moich danych osobowych w celach marketingowych również w przypadku niezawarcia umowy lub po jej rozwiązaniu.
* W przy pad ku bra ku zgo dy pro si my o po sta wie nie X w po lu obok.
Ubezpieczający ☐ Nie wyrażam zgody.      Ubezpieczony ☐ Nie wyrażam zgody. 

Klauzula zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną (TUNZ003/E/v2.6):
Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną wyrażam dobrowolną zgodę* na przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a także
na przedstawienie oferty za pomocą środków porozumiewania się na odległość w rozumieniu art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2001 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności
za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny przez Administratora i Spółki Grupy Allianz Polska.
* W przy pad ku bra ku zgo dy pro si my o po sta wie nie X w po lu obok.
Ubezpieczający ☐ Nie wyrażam zgody.      Ubezpieczony ☐ Nie wyrażam zgody. 
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