
Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002561, NIP 526-020-99-75, REGON 010587003, 

wysokość kapitału zakładowego: 95 480 000 złotych (wpłacony w kwocie 87 267 500 złotych).

Wniosek o zmianę Ubezpieczającego
i przeniesienie praw z umowy ubezpieczenia
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Dotyczy: polisy nr

Dotychczasowy Ubezpieczający

Nazwisko/nazwa firmy cd.

REGON

Imię (imiona)/nazwa firmy

PESEL

Typ dokumentu tożsamości Seria i nr dok. tożsamości

Kod pocztowy

Miejscowość

–

Adres korespondencyjny

Ulica

Nr domu Nr lokalu

Poczta Kraj

Nowy Ubezpieczający

Płeć ☐  K       ☐  M

Nazwisko/nazwa firmy cd.

REGON

Imię (imiona)/nazwa firmy

Data urodzenia (d-m-r)

Obywatelstwo/-a

Tel. stacjonarny

E-mail

Typ podmiotu ☐  osoba fizyczna ☐  osoba prawna ☐  jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Stan cywilny ☐  panna/kawaler       ☐  zamężna/żonaty      ☐  rozwiedziona/rozwiedziony      ☐  wdowa/wdowiec

Wykształcenie ☐  podstawowe ☐  zawodowe ☐  średnie ☐  wyższe

PESEL

Kraj urodzenia /kraj założenia

Typ dokumentu tożsamości Seria i nr dok. tożsamości

PKD wiodąca

KRS/RHB Liczba zatrudnionych osób

Obrót roczny w ostatnim roku obrachunkowym: ☐  do 3 mln zł      ☐  do 40 mln zł      ☐  pow. 40 mln zł

Kod pocztowy

Miejscowość

–

Adres zameldowania/ siedziby firmy

Ulica

Nr domu Nr lokalu

Poczta Kraj

Tel. kom.

Kod pocztowy

Miejscowość

–

Adres korespondencyjny (jeżeli inny niż zameldowania/ siedziby) 

Ulica

Nr domu Nr lokalu

Poczta Kraj

(w przypadku osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą należy 
wypełnić dodatkowy druk zawierający dane osoby reprezentującej podmiot lub daną osobę fizyczną)

Miejscowość urodzenia

Oświadczenie Dotychczasowego Ubezpieczającego

Proszę o zmianę Ubezpieczającego w ww. umowie ubezpieczenia i oświadczam, że zrzekam się praw do niej 

z dniem  roku.

Podpis Ubezpieczającego zgodny ze wzorem we wniosku 
o ubezpieczenie, na deklaracji lub w załączonym dokumencie 
tożsamości 
(W przypadku gdy Ubezpieczającym jest osoba prawna lub jednostka 
organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, wymagana jest 
pieczęć i podpis osoby upoważnionej lub reprezentanta.)

Data Miejscowość
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Źródło środków na składkę      źródło majątku
☐  Praca zarobkowa      ☐  Praca zarobkowa
☐  Spadek/darowizna/zapis      ☐  Spadek/darowizna/zapis
☐  wygrana       ☐  wygrana
☐  zyski kapitałowe / dywidendy;     ☐  zyski kapitałowe / dywidendy;
☐  sprzedaż nieruchomości;      ☐  sprzedaż nieruchomości;
☐  sprzedaż papierów wartościowych;     ☐  sprzedaż papierów wartościowych;
☐  umowy najmu/wynajmu      ☐  umowy najmu/wynajmu
☐  emerytura / renty / odszkodowania     ☐  emerytura / renty / odszkodowania
☐  lokaty rentierskie      ☐  lokaty rentierskie
☐  umowy o dzieło      ☐  umowy o dzieło
☐  udziały w spółkach      ☐  udziały w spółkach
☐   prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy   ☐  prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy  
☐  inne, jakie?    ☐  inne, jakie? 

Oświadczenie Ubezpieczającego dot. statusu osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne (PEP), członków rodziny PEP oraz bliskich współpracowników PEP
(Należy wypełnić gdy Ubezpieczający jest osobą fizyczną)

Czy Ubezpieczający zajmuje eksponowane stanowisko polityczne*?   ☐ tak ☐ nie stanowisko1): _______________________
Czy Ubezpieczający jest członkiem rodziny PEP**?    ☐ tak ☐ nie
Czy Ubezpieczający jest bliskim współpracownikiem PEP***?   ☐ tak ☐ nie
(w przypadku zaznaczenia TAK należy wypełnić poniższe pola)

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Na postawie ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu każdy klient TU Allianz Życie Polska S.A. zobowiązany jest do złożenia oświadczenia 
w zakresie statusu osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne (PEP), bycia członkiem rodziny PEP oraz bliskim współpracownikiem PEP. Wykaz krajowych stanowisk i funkcji publicznych 
będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi został określony w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanego na podstawie art. 46c ustawy z dnia 1 marca 
2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

*Osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne (PEP) – osoba fizyczna (z wyłączeniem grup stanowisk średniego i niższego szczebla) zajmująca znaczące stanowisko lub pełniąca znaczącą 
funkcję publiczną w tym:
a) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu,
b) członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych,
c) członków organów zarządzających partii politycznych,
d) członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych,
e) członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych,
f) ambasadorów, chargés d’affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,
g)  członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu 

Państwa lub innych państwowych osób prawnych,
h) dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach,
i) dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich,
j) inne osoby zajmujące stanowiska publiczne lub pełniące funkcje publiczne w organach państwa lub centralnych organach administracji rządowej.
**Członkowie rodziny PEP – rozumie się przez to:
a) małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,
b) dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,
c) rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.
***Osoby znane jako bliscy współpracownicy PEP – rozumie się przez to:
a)  osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stano-

wisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
b) osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych

1)Wykaz krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi:

Oświadczenia dot. rezydencji podatkowej* Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

W przypadku osób fizycznych, które wskażą, iż są podatnikiem Stanów Zjednoczonych Ameryki lub wskażą rezydencję podatkową inną niż Polska należy wypełnić dodatkowy druk – Oświadczenie dot. statusu 
klienta w związku z ustawą The Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) dla osoby fizycznej. W przypadku osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz osób 
fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które wskażą iż są podatnikiem Stanów Zjednoczonych Ameryk lub podatnikiem innych państw niż Polska należy wypełnić dodatkowy druk – Oświadczenie 
dot. statusu klienta w związku z ustawą The Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) oraz Common Reporting Standard (CRS). Definicja podatnika USA powinna być interpretowana zgodnie z przepisami 
Kodeksu Podatkowego USA (z ang. Internal Revenue Code) wedle którego podatnikiem USA jest osoba fizyczna spełniająca co najmniej jeden z warunków wymienionych poniżej:
1) posiada obywatelstwo USA (również w przypadku jednoczesnego posiadania innego obywatelstwa)
2) uzyskała prawo stałego pobytu w USA przez dowolny okres w danym roku (tzw. Zielona Karta)
3)  dokonała wyboru amerykańskiej rezydencji dla celów podatkowych po spełnieniu warunków przewidzianych w przepisach USA
4)  przebywała w USA przez co najmniej 31 dni w ciągu roku podatkowego i jednocześnie łączna liczba dni, w których osoba ta przebywała w USA w ciągu bieżącego roku i 2 poprzednich lat kalendarzowych 

wynosi co najmniej 183 dni (ustalając łączną liczbę dni pobytu stosuje się mnożnik 1 dla liczby dni pobytu w roku bieżącym, 1/3 dla dni pobytu w roku poprzednim i 1/6 dla dni pobytu dwa lata wstecz co 
oznacza, że:

 1 dzień pobytu w roku bieżącym = 1 dzień do łącznej liczby dni pobytu
 3 dni pobytu w roku poprzednim = 1 dzień do łącznej liczby dni pobytu
 6 dni pobytu dwa lata wstecz = 1 dzień do łącznej liczby dni pobytu
Zobowiązuję się poinformować raportującą TU Allianz Życie Polska S.A. o jakiejkolwiek zmianie okoliczności, która ma wpływ na rezydencję podatkową lub powoduje, że informacje zawarte w złożonym 
oświadczeniu stają się niepoprawne, w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana okoliczności oraz złożyć raportującej instytucji finansowej odpowiednio zaktualizowane oświadczenie w terminie 
30 dni od tego dnia.

Czy klient jest podatnikiem USA?    
☐  tak   ☐  nie

Czy klient jest podatnikiem polskim?    
☐  tak   ☐  nie

Posiadam inną rezydencję podatkową (poza Polska i USA)    
☐  tak   ☐  nie

Kraj rezydencji podatkowej (dwuliterowy 
kod kraju) (należy wypełnić w przypadku 

posiadania innej rezydencji niż Polska)

Numer identyfikacji podatkowej w kraju rezydencji 
podatkowej (Tax Identification Number – TIN)

  Kraj rezy-
dencji nie 
nadaje TIN

Nie jestem w stanie uzyskać numeru NIP/TIN lub jego 
funkcjonalnego ekwiwalentu z innych przyczyn 

(proszę podać powód)

W przypadku posiadania rezydencji podatkowej innej niż Polska, prosimy o uzupełnienie poniższej tabeli.

Na podstawie ustawy z dnia 25 września 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania 
międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA oraz ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami każdy klient TU Allianz Życie Polska S.A. 
zobowiązany jest do złożenia oświadczenia w zakresie statusu podatnika Stanów Zjednoczonych Ameryki.

1) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej;
2)  Prezes Rady Ministrów;
3)  wiceprezes Rady Ministrów;
4)  minister;
5)  sekretarz stanu;
6)  podsekretarz stanu;
7)  poseł;
8)  senator;
9)  poseł do Parlamentu Europejskiego;
10) członek organu reprezentującego na zewnątrz partię poli-

tyczną zgłoszoną do ewidencji partii politycznych, prowadzo-
nej przez Sąd Okręgowy w Warszawie;

11) członek organu partii politycznej zgłoszonej do ewidencji 
partii politycznych, prowadzonej przez Sąd Okręgowy w War-
szawie, uprawniony do zaciągania zobowiązań majątkowych;

12)  sędzia Trybunału Stanu;
13)  sędzia Sądu Najwyższego;
14)  sędzia Trybunału Konstytucyjnego;
15)  sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego;
16)  sędzia Sądu Apelacyjnego;
17)  Prezes Narodowego Banku Polskiego;
18)  członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego;
19)  członek Rady Polityki Pieniężnej;
20)  pełnomocny przedstawiciel Rzeczypospolitej Polskiej w innym 

państwie lub przy organizacji międzynarodowej;
21)  chargés d’affaires;
22)  oficer zajmujący stanowisko służbowe w siłach zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej zaszeregowane do stopni general-
skich (admiralskich);

23)  pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej powołany na pod-

stawie odrębnej decyzji Ministra Obrony Narodowej;
24)  dyrektor, prezes przedsiębiorstwa państwowego lub inne 

stanowisko równoważne;
25)  przewodniczący rady nadzorczej przedsiębiorstwa państwo-

wego;
26)  członek rady nadzorczej przedsiębiorstwa państwowego;
27)  prezes zarządu spółki z udziałem Skarbu Państwa, w której 

ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa 
lub innych państwowych osób prawnych;

28)  członek zarządu spółki z udziałem Skarbu Państwa, w której 
ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa 
lub innych państwowych osób prawnych;

29)  przewodniczący rady nadzorczej spółki z udziałem Skarbu 
Państwa, w której ponad połowa akcji albo udziałów należy do 
Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych;
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30) członek rady nadzorczej spółki z udziałem Skarbu Państwa, 
w której ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu 
Państwa lub innych państwowych osób prawnych;

31)  dyrektor generalny urzędu naczelnego organu państwa;
32)  dyrektor generalny urzędu centralnego organu państwa;
33)  dyrektor generalny urzędu wojewódzkiego;
34)  Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
35)  Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;
36)  Szef Kancelarii Sejmu;
37)  Szef Kancelarii Senatu;
38)  wojewoda;
39)  wicewojewoda;
40)  marszałek województwa;
41)  inny niż marszałek województwa członek zarządu wojewódz-

twa;
42)  wójt, burmistrz, prezydent miasta;
43)  zastępca wójta, burmistrza i prezydenta miasta;
44)  starosta;
45)  inny niż starosta członek zarządu powiatu;
46)  Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa;
47)  zastępca Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wspar-

cia Rolnictwa;
48)  Dyrektor Generalny Lasów Państwowych;
49) zastępca Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych;
50)  Dyrektor Generalny Służby Więziennej;
51)  zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej;
52)  dyrektor generalny służby zagranicznej;
53)  dyrektor generalny urzędu przewodniczącego komitetu 

wchodzącego w skład Rady Ministrów;
54)  dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej;
55)  zastępca dyrektora Krajowej Szkoły Administracji Publicznej;
56)  Dyrektor Polskiego Centrum Akredytacji;
57)  zastępca Dyrektora Polskiego Centrum Akredytacji;
58)  dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa;
59)  zastępca dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa;
60)  Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego;
61)  zastępca Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego;
62)  Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad;
63)  zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad;
64)  Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska;
65)  zastępca Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska;
66)  Generalny Inspektor Informacji Finansowej;
67)  Główny Geodeta Kraju;
68)  zastępca Głównego Geodety Kraju;
69)  Główny Inspektor Farmaceutyczny;
70)  zastępca Głównego Inspektora Farmaceutycznego;
71) Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-

-Spożywczych;
72) zastępca Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów 

Rolno-Spożywczych;
73)  Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
74)  zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego;
75)  Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa;
76)  zastępca Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa;
77)  Główny Inspektor Ochrony Środowiska;
78)  Zastępca Głównego Inspektora Ochrony Środowiska;
79)  Główny Inspektor Pracy;
80)  zastępca Głównego Inspektora Pracy;
81)  Główny Inspektor Sanitarny;
82)  zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego;
83)  Główny Inspektor Transportu Drogowego;
84)  zastępca Głównego Inspektora Transportu Drogowego;
85)  Główny Lekarz Weterynarii;
86)  zastępca Głównego Lekarza Weterynarii;
87)  Główny Rzecznik Dyscypliny Finansowej;
88)  zastępca Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansowej;
89)  Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej;
90)  zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożar-

nej;
91)  Komendant Główny Policji;
92)  zastępca Komendanta Głównego Policji;

93)  Komendant Główny Straży Granicznej;
94)  zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej;
95)  Komendant Służby Ochrony Państwa;
96)  zastępca Komendanta Służby Ochrony Państwa;
97)  Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych;
98)  zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych;
99)   Prezes Agencji Mienia Wojskowego;
100) zastępca Prezesa Agencji Mienia Wojskowego;
101)  Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
102)  zastępca Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa;
103)  Prezes Biura do spraw Substancji Chemicznych;
104)  Prezes Głównego Urzędu Miar;
105)  wiceprezes Głównego Urzędu Miar;
106)  Prezes Głównego Urzędu Statystycznego;
107)  wiceprezes Głównego Urzędu Statystycznego;
108)  Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania 

Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu;
109)  zastępca Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji 

Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu;
110)  Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
111)  zastępca Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społeczne-

go;
112)  Prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości;
113)  zastępca Prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości;
114)  Prezes Najwyższej Izby Kontroli;
115)  wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli;
116)  członek Kolegium Najwyższej Izby Kontroli;
117)  Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia;
118)  zastępca Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia;
119) Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;
120) zastępca Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego 

Wody Polskie;
121)  Prezes Państwowej Agencji Atomistyki;
122)  wiceprezes Państwowej Agencji Atomistyki;
123)  Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej;
124)  wiceprezes Polskiej Agencji Kosmicznej;
125)  Prezes Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego;
126)  Zastępca Prezesa Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego;
127)  Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;
128)  zastępca Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;
129)  Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej;
130) wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej;
131)  Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej;
132)  wiceprezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej;
133)  Prezes Rządowego Centrum Legislacji;
134)  wiceprezes Rządowego Centrum Legislacji;
135)  Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych;
136)  zastępca Prezesa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych;
137)  Prezes Urzędu Dozoru Technicznego;
138)  Wiceprezes Urzędu Dozoru Technicznego;
139)  Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej;
140)  zastępca Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej;
141)  Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego;
142)  wiceprezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego;
143)  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
144)  zastępca Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
145)  Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
146)  wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
147)  Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej;
148)  zastępca Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej 

Polskiej;
149)  Prezes Urzędu Regulacji Energetyki;
150)  wiceprezes Urzędu Regulacji Energetyki;
151) Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 

Medycznych i Produktów Biobójczych;
152) Wiceprezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyro-

bów Medycznych i Produktów Biobójczych;
153)  Prezes Urzędu Transportu Kolejowego;
154)  wiceprezes Urzędu Transportu Kolejowego;
155)  Prezes Urzędu Zamówień Publicznych;

156)  wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych;
157)  Prezes Wyższego Urzędu Górniczego;
158)  wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego;
159)  Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
160)  członek Zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
161)  Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego;
162)  wiceprezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego;
163)  członek Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego;
164)  Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej;
165) zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej;
166) Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych;
167) zastępca Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabili-

tacji Osób Niepełnosprawnych;
168)  Prokurator Generalny;
169)  zastępca Prokuratora Generalnego;
170)  Prokurator Krajowy;
171)  Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego;
172)  Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego;
173)  członek Komisji Nadzoru Finansowego;
174)  Przewodniczący Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania 

przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności 
seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15;

175) członek Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypad-
ków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej 
i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15;

176) Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji;
177)  zastępca Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Tele-

wizji;
178)  członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji;
179)  Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej;
180)  zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej;
181)  członek Państwowej Komisji Wyborczej;
182)  przewodniczący Rady do Spraw Uchodźców;
183)  wiceprzewodniczący Rady do Spraw Uchodźców;
184)  Przewodniczący Rady Mediów Narodowych;
185)  członek Rady Mediów Narodowych;
186)  Rzecznik Finansowy;
187)  zastępca Rzecznika Finansowego;
188)  Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców;
189)  zastępca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców;
190)  Rzecznik Praw Dziecka;
191)  zastępca Rzecznika Praw Dziecka;
192)  Rzecznik Praw Obywatelskich;
193)  zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich;
194)  Rzecznik Praw Pacjenta;
195)  zastępca Rzecznika Praw Pacjenta;
196)  Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
197)  zastępca Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
198)  Szef Agencji Wywiadu;
199) zastępca Szefa Agencji Wywiadu;
200)  Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego;
201)  Zastępca Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego;
202)  Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego;
203)  Szef Krajowego Biura Wyborczego;
204)  Szef Krajowej Administracji Skarbowej;
205)  zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej;
206)  Szef Służby Cywilnej;
207)  Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego;
208)  zastępca Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego;
209)  Szef Służby Wywiadu Wojskowego;
210)  zastępca Szefa Służby Wywiadu Wojskowego;
211)  Szef Służby Zagranicznej;
212)  Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców;
213)  zastępca Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców;
214)  Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowa-

nych;
215)  zastępca Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Repre-

sjonowanych.

Niniejszym potwierdzam, że wszelkie dane zawarte w tym wniosku są prawdziwe i zgodne z moją najlepszą wiedzą. Informuję, iż zapoznałem się z warunkami 

na jakich została zawarta ww. umowa ubezpieczenia, w tym z ogólnymi warunkami ubezpieczenia obowiązującymi w dniu jej zawarcia oraz, że przejmuję na 

siebie obowiązek opłacania kolejnych składek ubezpieczeniowych.

Jednocześnie oświadczam, że z dniem  roku przejmuję prawa wynikające z zawarcia ww. umowy indywidualne-

go ubezpieczenia na życie.

Klauzula informacyjna (TUnZ/KI/NT/T/001/1.0)
Informujemy, że podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A. (Administratora), z siedzibą przy ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 War-
szawa. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, 
w szczególności obowiązku dotyczącego przechowywania dokumentów księgowych, dokumentów wynikającego z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, przepisów owy-
pełnianiu międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, oraz przepisów o automatycznej wymianie informacji podatkowych z innymi państwami. (TUnZ/KI/NT/Z/001/2.0)
Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tych celach. W razie 
przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych, w oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana zgodę, Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane do momentu wycofania zgody. (TUnZ/KI/NT/Z/019/1.0)
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD), z którym można kontaktować się pod adresem pocztowym siedziby Administratora, elektronicznie poprzez adres e-mail: IOD@allianz.pl, lub poprzez 
formularz kontaktowy dostępny na stronie Internetowej www.allianz.pl, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych 
osobowych. (TUnZ/KI/NT/Z/020/1.0)
Podane przez Panią/Pana dane mogą być przetwarzane w celu: (TUnZ/KI/NT/T/002/2.0)
–  oceny ryzyka ubezpieczeniowego, w tym w sposób zautomatyzowany w ramach profilowania klientów przed zawarciem umowy i podjęcia decyzji o zawarciu umowy ubezpieczenia – podstawą prawną prze-

twarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (TUnZ/KI/NT/Z/004/2.0)
–  wykonania umowy ubezpieczenia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do wykonywania umowy (TUnZ/KI/NT/Z/006/2.0)
–  marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych Administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji 

prawnie uzasadnionego interesu Administratora, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług (TUnZ/KI/NT/Z/007/2.0)
–  automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania dla określenia preferencji lub potrzeb w zakresie produktów lub usług oraz przedstawienia odpowiedniej oferty – podstawą prawną przetwarzania 

danych jest wyrażona przez Pani/Pana wyraźna zgoda (TUnZ/KI/NT/Z/021/1.0)
–  analitycznym oraz statystycznym, w tym profilowania – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, gdzie uzasadnionym 

interesem Administratora jest możliwość dokonywania analiz i statystyk (TUnZ/KI/NT/Z/011/2.0)
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Oświadczenie Ubezpieczonego
Udzielam Nowemu Ubezpieczającemu pełnomocnictwa do reprezentowania mnie, w tym składania wszelkich wcześniej ze mną uzgodnionych oświadczeń woli koniecznych do 
zmiany (także w zakresie sumy ubezpieczenia) umowy ubezpieczenia na życie, zawartej na moją rzecz na podstawie niniejszego wniosku.

–  wypełniania przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wypełnienia obowiązku 
prawnego ciążącego na Administratorze (TUnZ/KI/NT/Z/022/1.0)

–  przeciwdziałania przestępstwom ubezpieczeniowym – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, gdzie uzasadnionym 
interesem Administratora jest możliwość przeciwdziałania i ściganie przestępstw popełnianych na szkodę Administratora (TUnZ/KI/NT/Z/023/1.0)

–  dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową ubezpieczenia – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, 
gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń (TUnZ/KI/NT/Z/024/1.0)

–  reasekuracji ryzyk – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest 
zmniejszenie ryzyka ubezpieczeniowego (TUnZ/KI/NT/Z/025/1.0)

–  wypełniania przez Administratora obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) umiejscowionym w Indiach, które to państwo nie zostało uznane przez Komisje 
Europejską za zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych. Przekazanie danych osobowych ww. podmiotom odbywa się na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez 
Komisję Europejską, przez co podlegają odpowiednim zabezpieczeniom w zakresie ochrony prywatności oraz praw i wolności osoby, których dotyczą. Kopia standardowych klauzul umownych może być uzyskana 
od Administratora. (TUnZ/KI/NT/Z/018/2.0)
Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia oceny ryzyka ubezpieczeniowego jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia umowy 
ubezpieczenia. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia. (TUnZ/KI/NT/Z/027/1.0)
Podanie danych osobowych do realizacji celów marketingowych jest dobrowolne. Zakres danych osobowych przetwarzanych w celach marketingowych obejmuje podane przez Pana/Panią dane identyfikacyjne, 
wszystkie dane kontaktowe, dane polisowe oraz historię umów ubezpieczenia, za wyjątkiem danych o stanie zdrowia. (TUnZ/KI/NT/Z/028/1.0)
Podstawą prawną przetwarzania podanych przez Panią/Pana danych szczególnych kategorii, zwłaszcza danych dotyczących stanu zdrowia, we wskazanych celach ich przetwarzania, jest wyrażona przez Panią/
Pana wyraźna zgoda. (TUnZ/KI/NT/Z/029/1.0)
Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione następującym zakładom reasekuracji  Allianz SE Königinstrasse 28, 80802 Monachium, Niemcy oraz Partner Reinsurance Europe SE, Zurich 
branch, Bellerivestrasse 36, 8034, Zurych, Szwajcaria. Dane zostaną udostępnione wyłącznie temu z zakładów reasekuracji, który reasekuruje daną umowę ubezpieczenia. (TUnZ/KI/NT/Z/030/1.0)
Podane przez Panią/Pana dane osobowe, o ile jest to zasadne, mogą zostać udostępnione m.in. innym zakładom ubezpieczeń, podmiotom świadczącym usługi prawne, placówkom medycznym, podmiotom z grupy 
Allianz. Podmioty z grupy Allianz oznacza Allianz SE z siedzibą w Monachium oraz grupę podmiotów kontrolowanych bezpośrednio lub pośrednio przez Allianz SE z siedzibą w Monachium, tj. m.in. Towarzystwo 
Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A., Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A., Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A., Allianz Polska Services sp. z o.o. (adres siedziby 
ww. podmiotów: ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa. Ponadto, Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in.: agentom ubez-
pieczeniowym, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, centrom telefonicznym, podmiotom świadczącym usługi pocztowe, dostawcom usług IT, przy czym takie podmioty przetwarzają 
dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. (TUnZ/KI/NT/Z/040/1.0)
Przysługuje Pani/Panu prawo do: (TUnZ/KI/NT/Z/003/1.0)
– dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania (TUnZ/KI/NT/Z/035/1.0)
–  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora. W szczególności przysługuje 

Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania (TUnZ/KI/NT/Z/015/2.0)
–  wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (TUnZ/KI/NT/Z/017/2.0)
–  wycofania zgody w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej wycofaniem (TUnZ/KI/NT/Z/036/1.0)
–  przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu 

maszynowego, w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia lub na podstawie zgody. Przekazane dane osobowe może Pani/Pan przesłać innemu 
administratorowi danych (TUnZ/KI/NT/Z/037/1.0)

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych, do których dane kontaktowe wskazane zostały wyżej. (TUnZ/KI/NT/Z/038/1.0)
Zgody niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia: (TUnZ/ZD/NT/T/003/1.0)
Wyrażam dobrowolną zgodę na udostępnianie moich danych osobowych (mojego dziecka/dzieci, o ile ma to zastosowanie), w tym teleadresowych, podmiotom świadczącym usługi medyczne, w celu obsługi 
i wykonania umowy ubezpieczenia. (TUnZ/ZD/NT/Z/011/1.0)

Zgody dodatkowe (TUnZ/ZD/NT/T/001/1.0)
☐   Wyrażam dobrowolną zgodę na przesłanie mi dokumentów i informacji związanych z obsługą zgłoszonej szkody lub roszczenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym telefonu i poczty 

elektronicznej. (TUnZ/ZD/NT/Z/008/2.0)

Zgoda klienta na elektroniczną obsługę umowy ubezpieczenia (TUnZ/ZO/NT/T/001/2.0)
Chcę, aby moja umowa ubezpieczenia była obsługiwana elektronicznie, dlatego zgadzam się na przekazywanie mi drogą elektroniczną (przez e-mal, SMS/MMS, internetowe konto kliencie): (TUnZ/ZO/
NT/T/002/1.0)
☐  warunków ubezpieczenia oraz innych informacji i dokumentów niezbędnych do zawarcia i wykonania niniejszej umowy ubezpieczenia (TUnZ/ZO/NT/Z/001/1.0)
☐  powiadomień o zbliżającym się terminie płatności składki (TUnZ/ZO/NT/Z/004/1.0)
☐   informacji o każdorazowej zmianie doręczonego Dokumentu zawierającego kluczowe informacje o produkcie wraz z załącznikami (TUnZ/ZO/NT/Z/011/2.0)
Zgadzam się na przekazywanie mi drogą elektroniczną oraz telefonicznie, w tym z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, informacji, 
o których mowa w art. 20 ust. 2-4 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej dotyczących: (TUnZ/ZO/NT/T/004/2.0)
☐  propozycji zmian warunków umowy lub prawa właściwego dla umowy (TUnZ/ZO/NT/Z/009/2.0)
☐   wysokości świadczeń przysługujących z tytułu umowy ubezpieczenia, wartości wykupu ubezpieczenia, wartości premii oraz zmianach w zakresie sumy ubezpieczenia (w zakresie, w jakim ma zastosowanie do 

danej umowy ubezpieczenia) (TUnZ/ZO/NT/Z/010/2.0)

Zgoda klienta na otrzymywanie informacji marketingowych, w tym o ofercie, promocjach i zniżkach drogą elektroniczną (TUnZ/ZM/NT/T/001/1.0)
Wyrażam zgodę na kontakt marketingowy poprzez: (TUnZ/ZM/NT/T/004/2.0)
☐   wiadomości e-mail (TUnZ/ZM/NT/Z/003/1.0)
☐  wiadomości sms/mms (TUnZ/ZM/NT/Z/004/1.0)
☐  telefon, w tym z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących (TUnZ/ZM/NT/Z/005/2.0)
W celu przedstawienia mi kompleksowo dopasowanych informacji, w tym o produktach, usługach, promocjach, konkursach i zniżkach, zgadzam się na: (TUnZ/ZM/NT/T/002/2.0)
☐  marketing bezpośredni własnych produktów lub usług po zakończeniu umowy (TUnZ/ZM/NT/Z/001/2.0)
☐   automatyczne podejmowanie decyzji, w tym profilowanie dla określenia moich preferencji lub potrzeb w zakresie produktów lub usług oraz przedstawienia mi przygotowanej na tej podstawie oferty (TUnZ/

ZM/NT/Z/002/2.0)
☐   udostępniane moich danych, za wyjątkiem danych o stanie zdrowia i nałogach (o ile zostały pozyskane) 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. pod-
miotów: ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa), w celach marketingowych, za pośrednictwem kanałów kontaktu, na które wyraziłam/em zgodę (TUnZ/ZM/NT/Z/008/2.0)

Podpis Nowego Ubezpieczającego zgodny ze wzorem 
w załączonym dokumencie tożsamości
(W przypadku gdy Ubezpieczającym jest osoba prawna lub jednostka 
organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, wymagana jest 
pieczęć i podpis osoby upoważnionej lub reprezentanta.)

Data Miejscowość

Podpis Ubezpieczonego zgodny ze wzorem we wniosku 
o ubezpieczenie lub załączonym dokumentem tożsamości

Data Miejscowość


