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DEKLARACJA ZGODY NA OBJĘCIE UBEZPIECZENIEM WARTOŚCI POJAZDU 
JAKO PRZEDMIOTU ZABEZPIECZENIA SPŁATY KREDYTU DO UMOWY 

UBEZPIECZENIA NR 16009000/01/2015 
 
OKRES UBEZPIECZENIA*  (W MIESIĄCACH)           …………. 
 
INFORMACJE O UBEZPIECZONYM 
  

 KREDYTOBIORCA/WŁAŚCICIEL  PRZEJMUJĄCY DŁUG 
 

IMIĘ I NAZWISKO / NAZWA FIRMY  

NUMER PESEL/ NUMER REGON  

ADRES / SIEDZIBA FIRMY  

 
INFORMACJE O POJEŹDZIE 
 

NUMER VIN    

MARKA/MODEL 

DATA PRODUKCJI    

NUMER REJESTRACYJNY  
 

1. Wnioskuję i wyrażam zgodę na objęcie ochroną ubezpieczeniową na warunkach 

określonych w Umowie Ubezpieczenia wartości pojazdu jako przedmiotu 

zabezpieczenia spłaty kredytu nr  16009000/01/2015 (zwana dalej Umową 

Ubezpieczenia) z sumą ubezpieczenia stanowiącą górną granicę 

odpowiedzialności InterRisk S.A. i wynoszącą 30% sumy Ubezpieczenia AC, na 

podstawie której Ubezpieczyciel AC wypłaci odszkodowanie nie więcej niż 

30.000 złotych.  

2. Oświadczam, że Pojazd, na który Bank udzielił mi kredytu nie należy do żadnej 

z poniżej wskazanych kategorii Pojazdów:  

1) samochodów ciężarowych, których dopuszczalna masa całkowita 

przekracza 3,5 tony, 

2) samochodów wykorzystywanych do jazd wyścigowych, 

3) samochodów ratownictwa, 

4) motocykli i motorowerów, 

5) samochodów nabywanych do świadczenia usług przez wypożyczalnie 

samochodów.  

3. Oświadczam, że znane mi są i akceptuję warunki Umowy Ubezpieczenia, 

zgodnie z otrzymanym wyciągiem z tej Umowy Ubezpieczenia. 

4. Oświadczam, że otrzymałem i zapoznałem(am) się z Wyciągiem z Umowy 

Ubezpieczenia oraz Kartą Produktu ubezpieczenia wartości pojazdu jako 
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przedmiotu zabezpieczenia spłaty kredytu. 

5. Upoważniam Santander Consumer Bank S.A. do udzielania InterRisk TU S.A. 

Vienna Insurance Group oraz Santander Consumer Multirent Sp. z o.o., wszelkich 

informacji, w tym informacji i danych objętych tajemnicą bankową, niezbędnych 

do należytego wykonania Umowy Ubezpieczenia.  

6. Zostałem(am) poinformowany(a) o możliwości zgłaszania szkody za 

pośrednictwem Santander Consumer Bank S.A., wglądu do akt szkodowych 

i  sporządzania odpisów lub kserokopii z akt szkodowych, składaniu wniosków 

o  ponowne rozpatrzenie sprawy przez Zarząd InterRisk TU S.A. Vienna 

Insurance Group oraz o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej, 

niezależnie od wyczerpania ścieżki odwoławczej w InterRisk S.A. W związku 

z powyższym upoważniam Santander Consumer Bank S.A. do przekazania 

niniejszej Deklaracji zgody do InterRisk S.A. TU S.A. Vienna Insurance Group 

(w tym za pośrednictwem jego Agenta - Santander Consumer Multirent Sp. 

z  o.o.), a także do przekazywania w moim imieniu zgłoszenia szkody w związku 

z  Umową Ubezpieczenia. 

 
  

Data/ miejscowość podpisania podpis Ubezpieczonego 
 
 

 

Na podstawie art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych, przyjmuję do 
wiadomości, że : 
 

1. administratorem moich danych osobowych jest InterRisk TU S.A. Vienna Insurance 

Group z  siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 22, 

2. moje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ochrony ubezpieczeniowej 

udzielanej na podstawie Umowy Ubezpieczenia wartości pojazdu jako przedmiotu 

zabezpieczenia spłaty kredytu nr 16009000/01/2015, i nie będą udostępniane innym 

odbiorcom danych, poza podmiotami, które będą pośredniczyły w wykonaniu lub 

obsłudze tej Umowy, w szczególności Santander Consumer Multirent  Sp. z o.o. 

z  siedzibą we Wrocławiu, 

3. posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania,  

4. podanie danych jest dobrowolne. 

  

Data/ miejscowość podpisania podpis Ubezpieczonego 
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Niniejszym dokonuję cesji praw wynikających z Umowy ubezpieczenia  wartości pojazdu jako 

przedmiotu zabezpieczenia spłaty kredytu nr 16009000/01/2015 na rzecz Santander Consumer 

Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu ul. Strzegomska 42c do wysokości Salda zadłużenia z tytułu 

udzielonego mi Kredytu* 

 

  

Data/ miejscowość podpisania podpis Ubezpieczonego 
 

 
*oświadczenie dobrowolne  


