
Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. ul. Gwiaździsta 62, 53-413 Wrocław
tel. 71 36 92 700, fax 71 36 92 707
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, KRS 0000002736 
NIP 895 10 07 276, kapitał zakładowy zarejestrowany i opłacony 37 800 000 zł
Zezwolenie MF nr DU/2849/A/CG/94 z 07.11.1994 r. na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej

Biuro Obsługi Klienta
tel. 801 500 300, 71 36 92 887 koszt połączenia zgodny z taryfą operatora
bok@tueuropa.pl 
tueuropa.pl

Oświadczenie o rezygnacji z ubezpieczenia

Napisz do nas:
bok@tueuropa.pl

Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A.
ul. Gwiaździsta 62  53-413 Wrocław

Zadzwoń na infolinię 
801 500 300* | 71 36 92 887

w godz. 8.00 - 20.00  
od poniedziałku do piątku 

w godz. 8.00 - 16.00 w soboty
*opłata wg stawek operatora

Zamów rozmowę na
www.tueuropa.pl

Porozmawiajmy na Messenger
@grupaeuropa

Masz pytania?

Dane ubezpieczającego/ubezpieczonego

ǻ	 Użyte w dokumencie pojęcia takie jak: ubezpieczyciel, ubezpieczający, ubezpieczony zostały opisane w sekcji Objaśnienia.

ǻ	 Informacja na temat celów i zasad przetwarzania danych osobowych przez ubezpieczyciela załączona jest do niniejszego formularza.

Numer polisy /certyfikatu/wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia/deklaracji 
lub umowy kredytu / pożyczki /leasingu  (wpisz, jeśli posiadasz te dane)  

 

 

 Imię

Nazwa firmy**

PESEL /data urodzenia* /NIP**  

Nazwisko

Rodzaj dokumentu stwierdzającego tożsamość

  Seria i nr dokumentu ObywatelstwoPaszportDowód osobisty

 

  

 

 

 Ulica

Kod pocztowy Miejscowość

Nr domu

Kraj

Nr lokalu

Adres zamieszkania / siedziby firmy

  Adres e-mailTelefon kontaktowy

 

  

 

 

 Ulica

Kod pocztowy Miejscowość

Nr domu

Kraj

Nr lokalu

Adres korespondencyjny (jeśli jest inny niż podany powyżej)

Dane reprezentanta***

*	 	 pole	obowiązkowe	w	przypadku,	gdy	ubezpieczający/ubezpieczony/reprezentant	nie	posiada	nr	PESEL
**		 pole	obowiązkowe	w	przypadku,	gdy	ubezpieczający	jest	osobą	prawną	lub	osobą	fizyczną	prowadzącą	jednoosobową	działalność	gospodarczą
***	 pole	obowiązkowe	w	przypadku,	gdy	ubezpieczający	jest	osobą	prawną

  Imię

PESEL /data urodzenia*  

Nazwisko
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Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, KRS 0000002736 
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Biuro Obsługi Klienta
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Oświadczam, że rezygnuję z umowy ubezpieczenia

Przyczyna rezygnacji  

 

Prawdziwość powyższych informacji potwierdzam własnoręcznym podpisem

D D M M R R R R Data Podpis ubezpieczającego/ubezpieczonego/reprezentanta

Zapraszamy również do wypełnienia krótkiej anonimowej ankiety dotyczącej produktów i obsługi Grupy Ubezpieczeniowej Europa. Bardzo zależy nam na Twojej 
opinii. Dzięki niej będziemy mogli ciągle się doskonalić. 
Link do ankiety: http://www.tueuropa.pl/ankieta

Twoja opinia jest dla nas ważna

tueuropa.pl/ankieta

Potwierdzenie osoby przyjmującej oświadczenie - wypełnia upoważniona osoba

Stwierdzam	zgodność	podanych	danych	z	okazanym	dokumentem	tożsamości	oraz	potwierdzam	własnoręczność	złożonego	podpisu.

Data Miejscowość 

 

  

  Imię

Numer RAU osoby wykonującej czynności agencyjne

Dotyczy produktu ubezpieczeniowego

 

 

Nazwisko

Podpis i pieczęć służbowa/oddziału

Objaśnienia

Ubezpieczyciel	 		 	 	 	 	to	my,	nazywani	również	zakładem	ubezpieczeń	lub	towarzystwem	ubezpieczeniowym,	świadczymy	ochronę	ubezpieczeniową	na	rzecz	ubez-
pieczonego	oraz	zawieramy	umowę	ubezpieczenia	z	ubezpieczającym

Ubezpieczający		 	 	 	 osoba/firma,	która	zawarła	z	ubezpieczycielem	umowę	ubezpieczenia	i	jest	zobowiązana	do	zapłaty	składki	ubezpieczeniowej

Ubezpieczony	 	 	 	 	 	osoba/firma,	objęta	ochrona	ubezpieczeniową,	na	którą	zawarta	została	umowa	ubezpieczenia	lub	która	przystąpiła	do	umowy	grupowego	
ubezpieczenia.	Ubezpieczony	może	być	jednocześnie	ubezpieczającym,	sam	wówczas	zawiera	umowę	ubezpieczenia	i	opłaca	składki

Dane dotyczące rachunku bankowego - podaj dane właściciela rachunku bankowego

Numer rachunku bankowego

Imię i nazwisko / Nazwa właściciela 

 

 

Jednocześnie	proszę	o	zwrot	składki	za	niewykorzystany	okres	ochrony	ubezpieczeniowej	na	poniższy	rachunek	bankowy:



Karta informacyjna RODO
Informacja na temat celów i zasad przetwarzania danych osobowych przez TU Europa S.A. / TU na Życie Europa S.A.

Towarzystwo Ubezpieczeń 
Europa S.A.

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie 
Europa S.A.

ul. Gwiaździsta 62
53-413 Wrocław
tel. 71 36 92 700, fax 71 36 92 707

tueuropa.pl

Biuro Obsługi Klienta
tel. 801 500 300, 71 36 92 887
koszt połączenia zgodny z taryfą operatora

bok@tueuropa.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, KRS 0000002736
NIP 895 10 07 276, kapitał zakładowy zarejestrowany i opłacony 37 800 000 zł 
Zezwolenie MF nr DU/2849/A/CG/94 z 07.11.1994 r. na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, KRS 0000092396
NIP 895 17 65 137, kapitał zakładowy zarejestrowany i opłacony 307 200 000 zł 
Zezwolenie MF nr FI/756/AU/KF/2001 z 17.01.2002 r. na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej

 Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych jest Towarzystwo 
Ubezpieczeń Europa S.A. z siedzibą we Wrocławiu.
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. z siedzibą we Wrocławiu 
zostanie administratorem Twoich danych osobowych jeżeli wyrazisz zgodę 
na ich przetwarzanie w celach marketingowych.
Możesz się z nami skontaktować:
	 wysyłając e-mail na adres bok@tueuropa.pl 
	 wypełniając formularz kontaktowy na naszej stronie tueuropa.pl 
	 dzwoniąc pod numer 801 500 300 lub 71 369 28 87 (opłata wg stawek operatora)
	 pisząc na adres naszej siedziby 
W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych możesz 
skontaktować się również bezpośrednio z naszym inspektorem ochrony danych 
osobowych wysyłając e-mail na adres: iod@tueuropa.pl.

  W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane 
osobowe?

Twoje dane osobowe przetwarzamy: 
	 na podstawie niezbędności przetwarzania do zawarcia i wykonania umowy 

oraz na podstawie Twojej zgody:
	 w celu zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia, w tym dokonania 

oceny ryzyka ubezpieczeniowego oraz pozyskiwania informacji o Twoim 
stanie zdrowia od podmiotów świadczących usługi medyczne (o ile 
dotyczy) 

	 na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze: 
	 w celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego w sposób zautomatyzowany 

w ramach profilowania klientów przed zawarciem umowy
	 na podstawie konieczności przetwarzania danych do realizacji prawnie 

uzasadnionego interesu administratora:
	 w celu marketingu bezpośredniego naszych produktów, w tym w celach 

analitycznych i profilowania 
	 w celu podejmowania ewentualnych czynności w związku 

z przeciwdziałaniem przestępstwom ubezpieczeniowym
	 w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową 

ubezpieczenia
	 w celu reasekuracji ryzyk, tj. zmniejszenia ryzyka ubezpieczeniowego 

związanego z umową ubezpieczenia
	 na podstawie Twojej zgody:
	 w celach marketingu naszych produktów, w tym dla celów analitycznych 

i profilowania. Tworzony profil będzie dotyczył Twoich preferencji lub 
domniemanych potrzeb w zakresie produktów ubezpieczeniowych. 

 Kto może być odbiorcą Twoich danych osobowych?

Twoje dane osobowe mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym 
je na nasze zlecenie, m.in. reasekuratorom, asystorom, dostawcom usług 
IT, podmiotom przetwarzającym w celu windykacji należności, agencjom 
marketingowym, czy też podmiotom dystrybuującym ubezpieczenia – przy 
czym podmioty te będą przetwarzać dane na podstawie zawartej z nami umowy 
i wyłącznie w zakresie, w jakim zostanie wydane im polecenie.

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar 
Gospodarczy.

 Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe? 

Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia 
roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia lub do momentu wygaśnięcia 
obowiązku przechowywania danych osobowych wynikającego z przepisów 
prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych 
dotyczących umowy ubezpieczenia. 
Przestaniemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celach marketingu 
bezpośredniego, w tym profilowania i w celach analitycznych w momencie, 
kiedy zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania w tym zakresie. 

  Jakie przysługują Ci prawa w zakresie przetwarzania Twoich 
danych osobowych?

Zawsze możesz poprosić nas o dostęp do swoich danych osobowych. Możesz 
również skorzystać z prawa żądania sprostowania swoich danych, usunięcia 
lub ograniczenia ich przetwarzania:
	 w zakresie, w jakim przetwarzamy Twoje dane w oparciu o prawnie 

uzasadniony interes administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych 

ǻ	 Czym jest prawnie uzasadniony interes administratora?
Rozumiemy przez to m.in. przetwarzanie niezbędne do zapobiegania 
oszustwom ubezpieczeniowym lub przetwarzanie do celów 
marketingu bezpośredniego.

	 w zakresie, w jakim przetwarzamy dane osobowe na podstawie Twojej 
zgody masz prawo jej wycofania w dowolnym momencie; wycofanie zgody 
nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy 
na podstawie zgody przed jej wycofaniem 

	 w zakresie, w jakim przetwarzamy dane osobowe w celu zawarcia 
i wykonania umowy ubezpieczenia lub na podstawie zgody – przysługuje Ci 
także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od nas 
swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym 
formacie nadającym się do odczytu maszynowego np. w formacie CSV, XML; 
możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych osobowych 

	 przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
zajmującego się ochroną danych osobowych. 

ǻ	 W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się 
z Biurem Obsługi Klienta lub naszym inspektorem ochrony danych 
osobowych.

  Jak przetwarzamy Twoje dane osobowe?

W związku z przetwarzaniem podanych przez Ciebie danych osobowych, decyzje 
dotyczące Twojej osoby będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. 
Decyzje te będą dotyczyły wysokości składki ubezpieczeniowej. 
W przypadku tak podjętej decyzji, masz prawo do jej zakwestionowania, 
do wyrażenia własnego stanowiska lub do uzyskania interwencji naszego 
pracownika w tym zakresie. 

  Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest konieczne do zawarcia i wykonania 
umowy ubezpieczenia oraz do dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego.

ǻ	 Bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie 
i wykonanie umowy ubezpieczenia.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach 
marketingowych jest dobrowolna.

  Chcesz dowiedzieć się więcej? 

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony tueuropa.pl

Zachęcamy również do zapoznania się z Informatorem RODO 
znajdującym się na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji: 
https: //www.gov.pl/cyfryzacja/rodo-informator
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