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Numer Polisy / Certyfikatu

1. daNe osoby ubezPieCzoNej

Imię Drugie Imię

Nazwisko PESEL

E-mail 

Numer telefonu  Numer tel. komórkowego 
numer kierunkowy kraju używany do autoryzacji w serwisie Twoja Polisa

2. PaRTNeR

Imię Nazwisko

  –    –  
Data urodzenia PESEL Zawód wykonywany (jeśli bezrobotny/emeryt proszę o wskazanie wcześniej  

wykonywanego zawodu

3. iNFoRMaCje MedyCzNe, zaWodoWe MaŁŻoNKa/PaRTNeRa ubezPieCzoNeGo

1. Wzrost  cm, waga  kg
2. Czy Pan/Pani jest w dobrym stanie zdrowia oraz w chwili obecnej i przez ostatnie 5 lat nie uskarża się na ciężkie lub przewlekłe choroby takie jak: nowotwory, 

białaczki, zaburzenia krzepliwości krwi, choroba wieńcowa, wady serca, nadciśnienie tętnicze, miażdżyca tętnic, astma, gruźlica płuc, przewlekłe zapalenia oskrzeli 
lub płuc, przewlekłe zapalenia wątroby, trzustki lub jelit, kamica żółciowa, cukrzyca, wysoki poziom cholesterolu lub trójglicerydów, przewlekłe schorzenia męskich 
lub żeńskich narządów płciowych, przewlekłe zapalenia nerek, kamica nerkowa, choroba reumatyczna, przewlekłe choroby kości lub stawów, dyskopatia, toczeń 
trzewny, udary mózgu, porażenia, niedowłady, padaczka, choroby psychiczne, zakażenie wirusem HIV.

TaK  Nie 

3. Czy w przeciągu ostatnich 5 lat miał miejsce pobyt w szpitalu lub sanatorium. Jeżeli TaK, to z jakiego powodu? 

TaK  Nie 

Czy pobierałem(-am) lub pobieram rentę inwalidzką, a jeżeli tak - z jakiego powodu? 1. 

TaK  Nie 

5. Oświadczam, że nie wykonuję żadnego niebezpiecznego zawodu, zgodnie z listą niebezpiecznych zawodów wymienionych poniżej:

6. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przekazywanie do PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. przez podmioty wykonujące działalność leczniczą w rozumieniu 
przepisów o działalności leczniczej informacji o okolicznościach związanych z oceną ryzyka ubezpieczeniowego i weryfikacją podanych przeze mnie danych 
o moim stanie zdrowia, ustaleniem prawa do świadczenia z tytułu umowy Ubezpieczenia i wysokości tego świadczenia, a także informacji o przyczynie mojej 
śmierci, z wyłączeniem wyników badań genetycznych.

WNioseK zMiaNy / usTaNoWieNia 
MaŁŻoNKa / PaRTNeRa

Artysta cyrkowiec•	
Dekarz, dachówkarz•	
Drwal/pracownik leśny pracujący przy pozyskiwaniu drewna/pracownik tartaku•	
Elektryk pracujący przy napięciu powyżej 1kV•	
Funkcjonariusz: agencji bezpieczeństwa/ochrony mienia posiadający •	
broń/służb specjalnych/formacji uzbrojonych/straży leśnej/straży 
miejskiej/straży ochrony kolei
Górnik•	
Kaskader•	
Kierowca: transportu paliw, materiałów wybuchowych i innych ładunków •	
niebezpiecznych
Kierowca wyścigowy i rajdowy•	
Korespondent wojenny•	
Marynarz•	
Nurek lub inna osoba wykonująca prace pod wodą•	
Operator dźwigów, suwnic i żurawi•	

Pilot poza licencjonowanymi liniami lotniczymi•	
Policjant•	
Pracownik budowlany: pod ziemią/przy rozbiórce budynków•	
/wykonujący prace na wysokości powyżej 6 m
Pracownik fizyczny przemysłu metalurgicznego w hutach, •	
odlewniach i walcowniach
Pracownik platformy wiertniczej•	
Pracownik przemysłu wydobywczego pracujący pod ziemią•	
Pracownik przy materiałach wybuchowych•	
Ratownik górski/ratownik lotniczy/ratownik wodny•	
Rybak•	
Spawacz•	
Sportowiec•	
Strażak•	
Żołnierz Zawodowy•	
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4. ośWiadCzeNia

jeżeli chciałbyś zmienić dotychczasową papierową korespondencję na elektroniczną, prosimy o zaznaczenie „TaK”•	

Dobrowolnie wyrażam zgodę na przekazywanie przez PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., z siedzibą w Warszawie (00-872), ul. Chłodna 52 drogą elektroniczną 
na wskazany przeze mnie adres e-mail wszelkiej korespondencji dotyczącej Umowy ubezpieczenia, na warunkach przewidzianych powszechnie obowiązującymi 
przepisami prawa;

ubezpieczający TaK    ubezpieczony TaK 

Złożone oświadczenie na podstawie niniejszego formularza będzie mieć zastosowanie do wszystkich Umów zawartych z PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

  –    –  
Miejscowość Data Czytelny podpis Małżonka/Partnera Ubezpieczonego

Czytelny podpis osoby Ubezpieczonej


