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Wniosek o ubezpieczenie  
Prywatnej biżuterii  

 
Wprowadzenie 

Prosimy dokładnie i wyczerpująco odpowiedzieć na pytania, które są dla nas istotne aby zapewnić ochronę 

ubezpieczeniową, ustalić jej warunki i wysokość składki.        Prosimy o kontakt z MGZ Gama, sp. z o.o., ul. Reja 8, 
05-820 Piastów, tel. + 48 22 723 32 97, lub + 48 22 723 0 777, e-mail mg@mgzgama.pl, jeśli jakieś pytania, lub 
charakter wymaganej informacji wydają się być niezrozumiałe. Brak informacji, informacja niekompletna lub 
nieprawdziwa może skutkować utratą ochrony lub innymi konsekwencjami. 

Prosimy informować nas, tak szybko jak to jest możliwe, o każdej zmianie w stosunku do dostarczonej informacji, 

która zaistnieje przed lub w trakcie okresu ubezpieczenia. Poinformujemy Cię czy taka zmiana ma wpływ na Twoje 
ubezpieczenie, i jeśli tak, czy zmiana skutkuje zmianą warunków i/lub wysokości składki. Niepoinformowanie nas o 
zmianie może skutkować oddaleniem szkody lub wycofaniem ochrony. 

Wszystkie warunki, ograniczenia, wyłączenia i wysokość udziału własnego zawarte są w treści polisy, której wzór 

będzie przedstawiony na żądanie przed zawarciem ubezpieczenia. Kopia wypełnionego przez Ciebie wniosku,          
w przypadku zawarcia ubezpieczenia, będzie dołączona do polisy. Prosimy te dokumenty przechowywać wraz z 

kopiami korespondencji (kopiami listów i wydruków poczty elektronicznej) dotyczącej tego ubezpieczenia. Prosimy 
przeczytać ten Wniosek po zapoznaniu się z ogólnymi warunkami zapisanymi we wzorze polisy. 

Biżuteria, dla celów ubezpieczenia, oznacza przedmioty wytworzone przede wszystkim do noszenia na sobie dla 
celów estetycznych lub ceremonialnych takie jak pierścionki, sygnety, kamienie szlachetne, naszyjniki, zegarki, 
bransolety, łańcuszki, kolczyki, spinki, broszki, szpilki, piercingi, łańcuszki na kostkę itp.  

 

Ubezpieczający/Ubezpieczony 
 
 
Imię i Nazwisko:                        Pesel: 
 

 

Adres przechowywania biżuterii: 
 
 

Zawód wykonywany : 
 

 

Czy jesteś rezydentem Polski? 
 

Tak Nie Jeśli  Nie, prosimy o informację : 
 

 
 
 
Czy Ty lub osoba zamieszkująca z Tobą w jednym gospodarstwie domowym była skazana za przestępstwo 
kryminalne wyrokiem, który nie został zatarty, lub czy wobec Ciebie lub osoby zamieszkującej z Tobą we wspólnym 

gospodarstwie domowym prowadzone jest postępowanie w sprawie podejrzenia o przestępstwo kryminalne ( inne niż 

drobne wykroczenie w ruchu drogowym) ? 
 

Tak Nie Jeśli Tak, prosimy o informację : 
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Czy w okresie ostatnich 5 lat poniosłeś jakąkolwiek szkodę majątkową, w tym kradzież lub 
uszkodzenie biżuterii? 

 

Tak Nie Jeśli Tak, prosimy o informację: 
 

 
 
 
 
 

Czy w okresie ostatnich 5 lat jakiekolwiek towarzystwo ubezpieczeniowe odmówiło Ci ubezpieczenia, rozwiązało 
ubezpieczenie, podwyższyło składkę lub zastosowało wobec Ciebie warunki specjalne? 

 

Tak Nie Jeśli Tak, prosimy o informację: 
 

 
 
 
 

Czy odbywasz podróże opuszczając jednorazowo miejsce zamieszkania na dłużej niż 30 dni? 
 

Tak Nie Jeśli Tak, jakie wyroby jubilerskie zabierasz ze sobą? 
 

 

 

Biżuteria do ubezpieczenia – prosimy dołączyć dowód zakupu od oficjalnego sprzedawcy albo wycenę 

eksperta jubilera ze Stowarzyszenia Rzeczoznawców Jubilerskich  (SRJ) dla każdego wyrobu. Jeśli 

ubezpieczony ma być zegarek, prosimy podać markę, model i numer seryjny.  
 

 
Opis wyrobu Cena zakupu  (PLN) Wycena SRJ (PLN) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ogólna wnioskowana suma ubezpieczenia : PLN 
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 Informacja o zabezpieczeniach 
 

Czy wszystkie zewnętrzne drzwi i okna są zamykane gdy lokal, w którym przechowywana jest biżuteria jest 
pozostawiany bez opieki? 

 

Tak Nie Jeśli Nie, prosimy o informację: 
 
 
 

 
Czy lokal, w którym przechowywana jest biżuteria, posiada urządzenie alarmowe?  

 

Tak Nie Jeśli Taki, prosimy o informację : 
 

Rodzaj alarmu: 
 

 p. włamaniowy p. pożarowy     p. włamaniowy i p. pożarowy w jednym 
 

Jaki jest sposób powiadamiania? 
 

syrena 999/Policja            agencja ochrony inny:  
 

Rodzaj i rok instalacji urzadzenia alarmowego? 
 

 
 
 
 

Czy alarm podlega konserwacji ze strony autoryzowanej instytucji ochrony i czy alarm będzie konserwowany w 
okresie ubezpieczenia dla zapewnienia jego sprawności? 

 

Tak Nie Jeśli Nie, prosimy o informację : 
 

 
 

Czy w lokalu znajdują się jakieś dodatkowe urządzenia zabezpieczające np. czujki ruchu, czujki na podczerwień, 
czujki dymu:? 

 

Tak Nie Jeśli Tak, prosimy o informację: 
 

 
 
 
 

Czy w lokalu znajduje się sejf? 
 

Tak Nie Jeśli Tak, prosimy o informację : 
 

w ścianie wolno stojący podziemny w podłodze inny 
 

 
Producent : Klasa: 

 
 

Model: Waga: 
 

 

Czy sejf jest zamocowany do ściany/podłoża? 
 

Tak Nie 
 
Czy sejf jest podłączony do system alarmowego? 

 

Tak Nie 
 

Czy biżuteria jest zamykana w sejfie, gdy nie jest noszona? 
 

Tak Nie 
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Czy przechowujesz jakąś biżuterię w skrzynce depozytowej ? 
 

Tak Nie Jeśli Tak, prosimy o nazwę firmy i adres lokalizacji skrzynki depozytowej: 
 

 

  Wnioskowany początek okresu ubezpieczenia :                               Koniec okresu ubezpieczenia: 

 
Wybór prawa  

 
Strony mają prawo wyboru prawa wg. którego zawarta będzie umowa ubezpieczenia. O ile nie zostanie to 
uzgodnione inaczej umowa ubezpieczenia podlegać będzie polskiemu prawu i polskiej jurysdykcji sądowej . 

 

 

Oświadczenie wnioskodawcy 

Oświadczam, że informacja zawarta w tym Wniosku, zgodnie z moją najlepszą wiedzą i przekonaniem, jest 
prawdziwa i pełna i została przeze mnie przedstawiona z należytą starannością i zrozumieniem, że informacja ta 
będzie wykorzystana do oceny ryzyka, udzielenia ochrony i określenia poziomu składki.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, których administratorem jest MGZ Gama sp. z o.o. z 

siedzibą w Piastowie (05-820)  ul. Reja 8, wyłącznie dla celów ubezpieczeniowych. MGZ Gama, jako administrator 
informuje Panią/Pana o prawie dostępu do treści oraz poprawiania swoich danych osobowych, przetwarzanych w 

celach ubezpieczeniowych. 

 

Podpis Wnioskodawcy:  Data wystawienia Wniosku: 

   

Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo odmówienia udzielenia ochrony lub zaproponowania innej składki i warunków 

od tych, które zostały upublicznione, lub przedstawione Ci we wstępnej ofercie, ze względu na informacje 
przedstawione w Niniejszym Wniosku.  

 

Dokumenty przedstawione w załączeniu : 
 

Dowód zakupu  
 

Wycena SRJ  
 

Fotografie 
 

 

Inne 
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