
Ubezpieczający

pieczątka Ubezpieczającego

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA
DO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO
Prosimy o wypełnienie drukowanymi literami.
Deklaracja dla swej ważności wymaga podpisania przez wszystkie osoby przystępujące do ubezpieczenia.

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DEKLARACJA ZMIAN

Typ ubezpieczenia
Indywidualny

Partnerski

Rodzinny

K M

Rodzic

Ubezpieczony Główny
Nazwisko: __________________________________________________________________________________ 

Imię (imiona): _______________________________________________________________________________

Płeć:

Gdy zgłaszana osoba jest obcokrajowcem:

Obywatelstwo: ______________________________________________________________________________ 

Nr paszportu: _______________________________________________________________________________

Stanowisko: ________________________________________________________________________________ 

Deklarowana Główna Miejscowość Opieki*: __________________________________________________
*miejscowość, w której Ubezpieczony będzie korzystał najczęściej ze świadczeń zdrowotnych 

PESEL:

Data urodzenia:

Oświadczenia Ubezpieczonego Głównego             tak* tak*
    Oświadczenia:
1. Oświadczam, iż otrzymałem kompletne warunki Umowy ubezpieczenia, w tym 

Ogólne Warunki Umowy Ubezpieczenia oraz, że się z nimi zapoznałem przed 
wyrażeniem zgody na przystąpienie do Umowy ubezpieczenia.

2. Oświadczam, że upoważniam podmioty lecznicze do udzielania LMG Försäkrings AB SA 
Oddział w Polsce informacji dotyczących mojego stanu zdrowia w tym 
przekazywania do LMG Försäkrings AB SA Oddział w Polsce kopii dokumentacji 
medycznej w celu oceny ryzyka lub realizacji świadczeń ubezpieczeniowych. 
Niniejsze upoważnienie obejmuje również udostępnienie informacji dotyczących 
mojego stanu zdrowia po mojej śmierci.

3. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzania moich danych osobowych, w tym 
danych o stanie zdrowia i nałogach przez LMG Försäkrings AB SA Oddział w Polsce 
w celu oceny ryzyka i wykonania Umowy ubezpieczenia, w tym przekazywania 
ww. danych Operatorowi zdefiniowanemu w Ogólnych Warunkach Grupowego 
Ubezpieczenia Zdrowotnego a także w celach analitycznych. Zgoda, o której mowa 
w zdaniu poprzednim obejmuje swoim zakresem również kolejne umowy 
ubezpieczenia, zawarte, jako odnowienie albo kontynuacja Umowy ubezpieczenia.

4. Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych, w tym danych o stanie 
mojego zdrowia zakładom reasekuracji, które będą wykonywać działalność 
reasekuracyjną w zakresie reasekuracji ryzyka przyjętego przez Ubezpieczyciela 
z tytułu Umowy ubezpieczenia.

5. W celu wykonania Umowy wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych 
podmiotom wykonującym działalność leczniczą realizującym świadczenia zdrowotne 
z przysługującego mi na podstawie Umowy ubezpieczenia zakresu ubezpieczenia.
Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzednim obejmuje swoim zakresem również 
kolejne umowy ubezpieczenia, zawarte, jako odnowienie albo kontynuacja Umowy 
ubezpieczenia.

6. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na uzyskanie przez LMG Försäkrings AB SA 
Oddział w Polsce  od Narodowego Funduszu Zdrowia danych o nazwach i adresach 
świadczeniodawców, którzy udzielili mi świadczeń opieki zdrowotnej w związku 
z wypadkiem lub zdarzeniem losowym będącym podstawą ustalenia jego 
odpowiedzialności oraz wysokości odszkodowania lub świadczenia.

Klauzula informacyjna:
7. Oświadczam, że zostałem poinformowany przez LMG Försäkrings AB SA Oddział 

w Polsce z siedzibą w Warszawie (02-676) ul. Postępu 21C (Administrator Danych 
Osobowych), że moje dane osobowe, podane w Deklaracji przystąpienia będą 
wykorzystane w celu wykonania Umowy ubezpieczenia, a także kolejnych umów 
ubezpieczenia, które zostaną zawarte, jako kontynuacja pierwotnej umowy, jak 
również w celu analitycznym.

8. Zostałem poinformowany, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do 
objęcia mnie ochroną ubezpieczeniową w ramach Umowy ubezpieczenia oraz że 
przysługuje mi prawo dostępu do treści danych i prawo ich poprawiania.

Klauzule marketingowe:
9. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych obejmujących wyłącznie: 

imię, nazwisko, datę urodzenia, telefon oraz adres elektroniczny w celach 
marketingowych oraz oferowania i sprzedaży usług i produktów przez:

● LMG Försäkrings AB SA Oddział w Polsce („LMG”), z siedzibą przy ul. Postępu 21C, 
02-676 Warszawa;

● LUX MED Sp. z o.o. („LUX MED”), z siedzibą przy ul. Postępu 21C, 02-676 Warszawa;
● spółki zależne lub powiązane z LMG oraz podmioty współpracujące z LMG na 

podstawie zawartych umów;
● spółki zależne lub powiązane z LUX MED oraz podmioty współpracujące z LUX MED 

na podstawie zawartych umów.

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji o ofertach handlowych za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej przez:
● LMG Försäkrings AB SA Oddział w Polsce („LMG”), z siedzibą przy ul. Postępu 21C, 

02-676 Warszawa;
● LUX MED Sp. z o.o. („LUX MED”), z siedzibą przy ul. Postępu 21C, 02-676 Warszawa;
● spółki zależne lub powiązane z LMG oraz podmioty współpracujące z LMG na 

podstawie zawartych umów;
● spółki zależne lub powiązane z LUX MED oraz podmioty współpracujące z LUX MED 

na podstawie zawartych umów.

Oświadczam, że zostałem poinformowany, że podanie danych w celach 
marketingowych jest dobrowolne, że przysługuje mi prawo dostępu do treści tych 
danych i prawo ich poprawiania, o prawie pisemnego żądania zaprzestania 
przetwarzania danych w celach marketingowych, jak również sprzeciwu, które to 
uprawnienia przysługują w stosunku do każdego z ww. podmiotów. 

Telefon:              

data

* w przypadku braku akceptacji wszystkich powyższych oświadczeń (ust. 1-5) osoba nie będzie mogła zostać objęta ubezpieczeniem

podpis Ubezpieczonego Głównego

E-mail: _____________________________________________________________________________________

_

Adres do korespondencji:

Ulica: ______________________________________________________________________________________

Nr domu:                          Nr mieszkania:                                  Kod pocztowy:  

Miejscowość: _______________________________________________________________________________

LMG Försäkrings AB SA 
Oddział w Polsce
ul. Postępu 21C
02-676 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
nr KRS: 0000395438, NIP: 108 001 14 94, REGON: 145156729
Wysokość kapitału zakładowego: 4.800.000 EUR
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1. Współubezpieczony/Rodzic

2. Współubezpieczony/Rodzic

K M

Nazwisko: __________________________________________________________________________________ 

Imię (imiona): _______________________________________________________________________________

Płeć:

Gdy zgłaszana osoba jest obcokrajowcem:

Obywatelstwo: ______________________________________________________________________________ 

Nr paszportu: _______________________________________________________________________________

Data urodzenia:

Data urodzenia:

Członkowie rodziny

Małżonek DzieckoPartner RodzicStosunek rodzinny względem Ubezpieczonego Głównego: 

Oświadczenia Współubezpieczonego 1/Rodzica   tak* tak*

PESEL:

data

Małżonek DzieckoPartner RodzicStosunek rodzinny względem Ubezpieczonego Głównego: 

* w przypadku braku akceptacji wszystkich powyższych oświadczeń (ust. 1-5) osoba nie będzie mogła zostać objęta ubezpieczeniem
** za niepełnoletnie dziecko Deklarację podpisuje jego rodzic lub inny przedstawiciel ustawowy swoim imieniem i nazwiskiem

podpis Współubezpieczonego**/Rodzica

K M

Nazwisko: __________________________________________________________________________________ 

Imię (imiona): _______________________________________________________________________________

Płeć:

Gdy zgłaszana osoba jest obcokrajowcem:

Obywatelstwo: ______________________________________________________________________________ 

Nr paszportu: _______________________________________________________________________________

PESEL:

Data urodzenia:

    Oświadczenia:
1. Oświadczam, iż otrzymałem kompletne warunki Umowy ubezpieczenia, w tym 

Ogólne Warunki Umowy Ubezpieczenia oraz, że się z nimi zapoznałem przed 
wyrażeniem zgody na przystąpienie do Umowy ubezpieczenia.

2. Oświadczam, że upoważniam podmioty lecznicze do udzielania LMG Försäkrings AB SA 
Oddział w Polsce informacji dotyczących mojego stanu zdrowia w tym 
przekazywania do LMG Försäkrings AB SA Oddział w Polsce kopii dokumentacji 
medycznej w celu oceny ryzyka lub realizacji świadczeń ubezpieczeniowych. 
Niniejsze upoważnienie obejmuje również udostępnienie informacji dotyczących 
mojego stanu zdrowia po mojej śmierci.

3. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzania moich danych osobowych, w tym 
danych o stanie zdrowia i nałogach przez LMG Försäkrings AB SA Oddział w Polsce 
w celu oceny ryzyka i wykonania Umowy ubezpieczenia, w tym przekazywania 
ww. danych Operatorowi zdefiniowanemu w Ogólnych Warunkach Grupowego 
Ubezpieczenia Zdrowotnego a także w celach analitycznych. Zgoda, o której mowa 
w zdaniu poprzednim obejmuje swoim zakresem również kolejne umowy 
ubezpieczenia, zawarte, jako odnowienie albo kontynuacja Umowy ubezpieczenia.

4. Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych, w tym danych o stanie 
mojego zdrowia zakładom reasekuracji, które będą wykonywać działalność 
reasekuracyjną w zakresie reasekuracji ryzyka przyjętego przez Ubezpieczyciela 
z tytułu Umowy ubezpieczenia.

5. W celu wykonania Umowy wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych 
podmiotom wykonującym działalność leczniczą realizującym świadczenia zdrowotne 
z przysługującego mi na podstawie Umowy ubezpieczenia zakresu ubezpieczenia.
Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzednim obejmuje swoim zakresem również 
kolejne umowy ubezpieczenia, zawarte, jako odnowienie albo kontynuacja Umowy 
ubezpieczenia.

6. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na uzyskanie przez LMG Försäkrings AB SA 
Oddział w Polsce  od Narodowego Funduszu Zdrowia danych o nazwach i adresach 
świadczeniodawców, którzy udzielili mi świadczeń opieki zdrowotnej w związku 
z wypadkiem lub zdarzeniem losowym będącym podstawą ustalenia jego 
odpowiedzialności oraz wysokości odszkodowania lub świadczenia.

Klauzula informacyjna:
7. Oświadczam, że zostałem poinformowany przez LMG Försäkrings AB SA Oddział 

w Polsce z siedzibą w Warszawie (02-676) ul. Postępu 21C (Administrator Danych 
Osobowych), że moje dane osobowe, podane w Deklaracji przystąpienia będą 
wykorzystane w celu wykonania Umowy ubezpieczenia, a także kolejnych umów 
ubezpieczenia, które zostaną zawarte, jako kontynuacja pierwotnej umowy, jak 
również w celu analitycznym.

8. Zostałem poinformowany, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do 
objęcia mnie ochroną ubezpieczeniową w ramach Umowy ubezpieczenia oraz że 
przysługuje mi prawo dostępu do treści danych i prawo ich poprawiania.

Klauzule marketingowe:
9. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych obejmujących wyłącznie: 

imię, nazwisko, datę urodzenia, telefon oraz adres elektroniczny w celach 
marketingowych oraz oferowania i sprzedaży usług i produktów przez:

● LMG Försäkrings AB SA Oddział w Polsce („LMG”), z siedzibą przy ul. Postępu 21C, 
02-676 Warszawa;

● LUX MED Sp. z o.o. („LUX MED”), z siedzibą przy ul. Postępu 21C, 02-676 Warszawa;
● spółki zależne lub powiązane z LMG oraz podmioty współpracujące z LMG na 

podstawie zawartych umów;
● spółki zależne lub powiązane z LUX MED oraz podmioty współpracujące z LUX MED 

na podstawie zawartych umów.

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji o ofertach handlowych za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej przez:
● LMG Försäkrings AB SA Oddział w Polsce („LMG”), z siedzibą przy ul. Postępu 21C, 

02-676 Warszawa;
● LUX MED Sp. z o.o. („LUX MED”), z siedzibą przy ul. Postępu 21C, 02-676 Warszawa;
● spółki zależne lub powiązane z LMG oraz podmioty współpracujące z LMG na 

podstawie zawartych umów;
● spółki zależne lub powiązane z LUX MED oraz podmioty współpracujące z LUX MED 

na podstawie zawartych umów.

Oświadczam, że zostałem poinformowany, że podanie danych w celach 
marketingowych jest dobrowolne, że przysługuje mi prawo dostępu do treści tych 
danych i prawo ich poprawiania, o prawie pisemnego żądania zaprzestania 
przetwarzania danych w celach marketingowych, jak również sprzeciwu, które to 
uprawnienia przysługują w stosunku do każdego z ww. podmiotów. 

Deklarowana Główna Miejscowość Opieki*: __________________________________________________
*miejscowość, w której Ubezpieczony będzie korzystał najczęściej ze świadczeń zdrowotnych 

Telefon:                  

E-mail: _____________________________________________________________________________________

_

Adres do korespondencji:

Ulica: ______________________________________________________________________________________

Nr domu:                          Nr mieszkania:                                  Kod pocztowy:  

Miejscowość: _______________________________________________________________________________

Deklarowana Główna Miejscowość Opieki*: __________________________________________________
*miejscowość, w której Ubezpieczony będzie korzystał najczęściej ze świadczeń zdrowotnych 

Telefon:                  

E-mail: _____________________________________________________________________________________

_

Adres do korespondencji:

Ulica: ______________________________________________________________________________________

Nr domu:                          Nr mieszkania:                                  Kod pocztowy:  

Miejscowość: _______________________________________________________________________________

LMG Försäkrings AB SA 
Oddział w Polsce
ul. Postępu 21C
02-676 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
nr KRS: 0000395438, NIP: 108 001 14 94, REGON: 145156729
Wysokość kapitału zakładowego: 4.800.000 EUR

strona 2 z 4



3. Współubezpieczony/Rodzic

Data urodzenia:

Małżonek DzieckoPartner RodzicStosunek rodzinny względem Ubezpieczonego Głównego: 

Oświadczenia Współubezpieczonego 3/Rodzica   tak* tak*

Oświadczenia Współubezpieczonego 2/Rodzica   tak* tak*

K M

Nazwisko: __________________________________________________________________________________ 

Imię (imiona): _______________________________________________________________________________

Płeć:

Gdy zgłaszana osoba jest obcokrajowcem:

Obywatelstwo: ______________________________________________________________________________ 

Nr paszportu: _______________________________________________________________________________

PESEL:

    Oświadczenia:
1. Oświadczam, iż otrzymałem kompletne warunki Umowy ubezpieczenia, w tym 

Ogólne Warunki Umowy Ubezpieczenia oraz, że się z nimi zapoznałem przed 
wyrażeniem zgody na przystąpienie do Umowy ubezpieczenia.

2. Oświadczam, że upoważniam podmioty lecznicze do udzielania LMG Försäkrings AB SA 
Oddział w Polsce informacji dotyczących mojego stanu zdrowia w tym 
przekazywania do LMG Försäkrings AB SA Oddział w Polsce kopii dokumentacji 
medycznej w celu oceny ryzyka lub realizacji świadczeń ubezpieczeniowych. 
Niniejsze upoważnienie obejmuje również udostępnienie informacji dotyczących 
mojego stanu zdrowia po mojej śmierci.

3. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzania moich danych osobowych, w tym 
danych o stanie zdrowia i nałogach przez LMG Försäkrings AB SA Oddział w Polsce 
w celu oceny ryzyka i wykonania Umowy ubezpieczenia, w tym przekazywania 
ww. danych Operatorowi zdefiniowanemu w Ogólnych Warunkach Grupowego 
Ubezpieczenia Zdrowotnego a także w celach analitycznych. Zgoda, o której mowa 
w zdaniu poprzednim obejmuje swoim zakresem również kolejne umowy 
ubezpieczenia, zawarte, jako odnowienie albo kontynuacja Umowy ubezpieczenia.

4. Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych, w tym danych o stanie 
mojego zdrowia zakładom reasekuracji, które będą wykonywać działalność 
reasekuracyjną w zakresie reasekuracji ryzyka przyjętego przez Ubezpieczyciela 
z tytułu Umowy ubezpieczenia.

5. W celu wykonania Umowy wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych 
podmiotom wykonującym działalność leczniczą realizującym świadczenia zdrowotne 
z przysługującego mi na podstawie Umowy ubezpieczenia zakresu ubezpieczenia.
Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzednim obejmuje swoim zakresem również 
kolejne umowy ubezpieczenia, zawarte, jako odnowienie albo kontynuacja Umowy 
ubezpieczenia.

6. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na uzyskanie przez LMG Försäkrings AB SA 
Oddział w Polsce  od Narodowego Funduszu Zdrowia danych o nazwach i adresach 
świadczeniodawców, którzy udzielili mi świadczeń opieki zdrowotnej w związku 
z wypadkiem lub zdarzeniem losowym będącym podstawą ustalenia jego 
odpowiedzialności oraz wysokości odszkodowania lub świadczenia.

Klauzula informacyjna:
7. Oświadczam, że zostałem poinformowany przez LMG Försäkrings AB SA Oddział 

w Polsce z siedzibą w Warszawie (02-676) ul. Postępu 21C (Administrator Danych 
Osobowych), że moje dane osobowe, podane w Deklaracji przystąpienia będą 
wykorzystane w celu wykonania Umowy ubezpieczenia, a także kolejnych umów 
ubezpieczenia, które zostaną zawarte, jako kontynuacja pierwotnej umowy, jak 
również w celu analitycznym.

8. Zostałem poinformowany, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do 
objęcia mnie ochroną ubezpieczeniową w ramach Umowy ubezpieczenia oraz że 
przysługuje mi prawo dostępu do treści danych i prawo ich poprawiania.

data

* w przypadku braku akceptacji wszystkich powyższych oświadczeń (ust. 1-5) osoba nie będzie mogła zostać objęta ubezpieczeniem
** za niepełnoletnie dziecko Deklarację podpisuje jego rodzic lub inny przedstawiciel ustawowy swoim imieniem i nazwiskiem

podpis Współubezpieczonego**/Rodzica

    Oświadczenia:
1. Oświadczam, iż otrzymałem kompletne warunki Umowy ubezpieczenia, w tym 

Ogólne Warunki Umowy Ubezpieczenia oraz, że się z nimi zapoznałem przed 
wyrażeniem zgody na przystąpienie do Umowy ubezpieczenia.

2. Oświadczam, że upoważniam podmioty lecznicze do udzielania LMG Försäkrings AB SA 
Oddział w Polsce informacji dotyczących mojego stanu zdrowia w tym 
przekazywania do LMG Försäkrings AB SA Oddział w Polsce kopii dokumentacji 
medycznej w celu oceny ryzyka lub realizacji świadczeń ubezpieczeniowych. 
Niniejsze upoważnienie obejmuje również udostępnienie informacji dotyczących 
mojego stanu zdrowia po mojej śmierci.

3. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzania moich danych osobowych, w tym 
danych o stanie zdrowia i nałogach przez LMG Försäkrings AB SA Oddział w Polsce 
w celu oceny ryzyka i wykonania Umowy ubezpieczenia, w tym przekazywania 
ww. danych Operatorowi zdefiniowanemu w Ogólnych Warunkach Grupowego 
Ubezpieczenia Zdrowotnego a także w celach analitycznych. Zgoda, o której mowa 
w zdaniu poprzednim obejmuje swoim zakresem również kolejne umowy 
ubezpieczenia, zawarte, jako odnowienie albo kontynuacja Umowy ubezpieczenia.

4. Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych, w tym danych o stanie 
mojego zdrowia zakładom reasekuracji, które będą wykonywać działalność 
reasekuracyjną w zakresie reasekuracji ryzyka przyjętego przez Ubezpieczyciela 
z tytułu Umowy ubezpieczenia.

5. W celu wykonania Umowy wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych 
podmiotom wykonującym działalność leczniczą realizującym świadczenia zdrowotne 
z przysługującego mi na podstawie Umowy ubezpieczenia zakresu ubezpieczenia.
Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzednim obejmuje swoim zakresem również 
kolejne umowy ubezpieczenia, zawarte, jako odnowienie albo kontynuacja Umowy 
ubezpieczenia.

6. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na uzyskanie przez LMG Försäkrings AB SA 
Oddział w Polsce  od Narodowego Funduszu Zdrowia danych o nazwach i adresach 
świadczeniodawców, którzy udzielili mi świadczeń opieki zdrowotnej w związku 
z wypadkiem lub zdarzeniem losowym będącym podstawą ustalenia jego 
odpowiedzialności oraz wysokości odszkodowania lub świadczenia.

Klauzula informacyjna:
7. Oświadczam, że zostałem poinformowany przez LMG Försäkrings AB SA Oddział 

w Polsce z siedzibą w Warszawie (02-676) ul. Postępu 21C (Administrator Danych 
Osobowych), że moje dane osobowe, podane w Deklaracji przystąpienia będą 
wykorzystane w celu wykonania Umowy ubezpieczenia, a także kolejnych umów 
ubezpieczenia, które zostaną zawarte, jako kontynuacja pierwotnej umowy, jak 
również w celu analitycznym.

8. Zostałem poinformowany, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do 
objęcia mnie ochroną ubezpieczeniową w ramach Umowy ubezpieczenia oraz że 
przysługuje mi prawo dostępu do treści danych i prawo ich poprawiania.

Klauzule marketingowe:
9. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych obejmujących wyłącznie: 

imię, nazwisko, datę urodzenia, telefon oraz adres elektroniczny w celach 
marketingowych oraz oferowania i sprzedaży usług i produktów przez:

● LMG Försäkrings AB SA Oddział w Polsce („LMG”), z siedzibą przy ul. Postępu 21C, 
02-676 Warszawa;

● LUX MED Sp. z o.o. („LUX MED”), z siedzibą przy ul. Postępu 21C, 02-676 Warszawa;
● spółki zależne lub powiązane z LMG oraz podmioty współpracujące z LMG na 

podstawie zawartych umów;
● spółki zależne lub powiązane z LUX MED oraz podmioty współpracujące z LUX MED 

na podstawie zawartych umów.

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji o ofertach handlowych za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej przez:
● LMG Försäkrings AB SA Oddział w Polsce („LMG”), z siedzibą przy ul. Postępu 21C, 

02-676 Warszawa;
● LUX MED Sp. z o.o. („LUX MED”), z siedzibą przy ul. Postępu 21C, 02-676 Warszawa;
● spółki zależne lub powiązane z LMG oraz podmioty współpracujące z LMG na 

podstawie zawartych umów;
● spółki zależne lub powiązane z LUX MED oraz podmioty współpracujące z LUX MED 

na podstawie zawartych umów.

Oświadczam, że zostałem poinformowany, że podanie danych w celach 
marketingowych jest dobrowolne, że przysługuje mi prawo dostępu do treści tych 
danych i prawo ich poprawiania, o prawie pisemnego żądania zaprzestania 
przetwarzania danych w celach marketingowych, jak również sprzeciwu, które to 
uprawnienia przysługują w stosunku do każdego z ww. podmiotów. 

Deklarowana Główna Miejscowość Opieki*: __________________________________________________
*miejscowość, w której Ubezpieczony będzie korzystał najczęściej ze świadczeń zdrowotnych

Telefon:                  

E-mail: _____________________________________________________________________________________

_

Adres do korespondencji:

Ulica: ______________________________________________________________________________________

Nr domu:                          Nr mieszkania:                                  Kod pocztowy:  

Miejscowość: _______________________________________________________________________________

LMG Försäkrings AB SA 
Oddział w Polsce
ul. Postępu 21C
02-676 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
nr KRS: 0000395438, NIP: 108 001 14 94, REGON: 145156729
Wysokość kapitału zakładowego: 4.800.000 EUR
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4. Współubezpieczony/Rodzic

Data urodzenia:

Uwaga: Deklaracja dla swej ważności wymaga podpisania przez wszystkie osoby przystępujące do ubezpieczenia

Oświadczenia Współubezpieczonego 4/Rodzica   tak* tak*

Małżonek DzieckoPartner RodzicStosunek rodzinny względem Ubezpieczonego Głównego:

K M

Nazwisko: __________________________________________________________________________________ 

Imię (imiona): _______________________________________________________________________________

Płeć:

Gdy zgłaszana osoba jest obcokrajowcem:

Obywatelstwo: ______________________________________________________________________________ 

Nr paszportu: _______________________________________________________________________________

PESEL:

Klauzule marketingowe:
9. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych obejmujących wyłącznie: 

imię, nazwisko, datę urodzenia, telefon oraz adres elektroniczny w celach 
marketingowych oraz oferowania i sprzedaży usług i produktów przez:

● LMG Försäkrings AB SA Oddział w Polsce („LMG”), z siedzibą przy ul. Postępu 21C, 
02-676 Warszawa;

● LUX MED Sp. z o.o. („LUX MED”), z siedzibą przy ul. Postępu 21C, 02-676 Warszawa;
● spółki zależne lub powiązane z LMG oraz podmioty współpracujące z LMG na 

podstawie zawartych umów;
● spółki zależne lub powiązane z LUX MED oraz podmioty współpracujące z LUX MED 

na podstawie zawartych umów.

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji o ofertach handlowych za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej przez:
● LMG Försäkrings AB SA Oddział w Polsce („LMG”), z siedzibą przy ul. Postępu 21C, 

02-676 Warszawa;

● LUX MED Sp. z o.o. („LUX MED”), z siedzibą przy ul. Postępu 21C, 02-676 Warszawa;
● spółki zależne lub powiązane z LMG oraz podmioty współpracujące z LMG na 

podstawie zawartych umów;
● spółki zależne lub powiązane z LUX MED oraz podmioty współpracujące z LUX MED 

na podstawie zawartych umów.

Oświadczam, że zostałem poinformowany, że podanie danych w celach 
marketingowych jest dobrowolne, że przysługuje mi prawo dostępu do treści tych 
danych i prawo ich poprawiania, o prawie pisemnego żądania zaprzestania 
przetwarzania danych w celach marketingowych, jak również sprzeciwu, które to 
uprawnienia przysługują w stosunku do każdego z ww. podmiotów. 

data

* w przypadku braku akceptacji wszystkich powyższych oświadczeń (ust. 1-5) osoba nie będzie mogła zostać objęta ubezpieczeniem
** za niepełnoletnie dziecko Deklarację podpisuje jego rodzic lub inny przedstawiciel ustawowy swoim imieniem i nazwiskiem

podpis Współubezpieczonego**/Rodzica

    Oświadczenia:
1. Oświadczam, iż otrzymałem kompletne warunki Umowy ubezpieczenia, w tym 

Ogólne Warunki Umowy Ubezpieczenia oraz, że się z nimi zapoznałem przed 
wyrażeniem zgody na przystąpienie do Umowy ubezpieczenia.

2. Oświadczam, że upoważniam podmioty lecznicze do udzielania LMG Försäkrings AB SA 
Oddział w Polsce informacji dotyczących mojego stanu zdrowia w tym 
przekazywania do LMG Försäkrings AB SA Oddział w Polsce kopii dokumentacji 
medycznej w celu oceny ryzyka lub realizacji świadczeń ubezpieczeniowych. 
Niniejsze upoważnienie obejmuje również udostępnienie informacji dotyczących 
mojego stanu zdrowia po mojej śmierci.

3. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzania moich danych osobowych, w tym 
danych o stanie zdrowia i nałogach przez LMG Försäkrings AB SA Oddział w Polsce 
w celu oceny ryzyka i wykonania Umowy ubezpieczenia, w tym przekazywania 
ww. danych Operatorowi zdefiniowanemu w Ogólnych Warunkach Grupowego 
Ubezpieczenia Zdrowotnego a także w celach analitycznych. Zgoda, o której mowa 
w zdaniu poprzednim obejmuje swoim zakresem również kolejne umowy 
ubezpieczenia, zawarte, jako odnowienie albo kontynuacja Umowy ubezpieczenia.

4. Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych, w tym danych o stanie 
mojego zdrowia zakładom reasekuracji, które będą wykonywać działalność 
reasekuracyjną w zakresie reasekuracji ryzyka przyjętego przez Ubezpieczyciela 
z tytułu Umowy ubezpieczenia.

5. W celu wykonania Umowy wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych 
podmiotom wykonującym działalność leczniczą realizującym świadczenia zdrowotne 
z przysługującego mi na podstawie Umowy ubezpieczenia zakresu ubezpieczenia.
Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzednim obejmuje swoim zakresem również 
kolejne umowy ubezpieczenia, zawarte, jako odnowienie albo kontynuacja Umowy 
ubezpieczenia.

6. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na uzyskanie przez LMG Försäkrings AB SA 
Oddział w Polsce  od Narodowego Funduszu Zdrowia danych o nazwach i adresach 
świadczeniodawców, którzy udzielili mi świadczeń opieki zdrowotnej w związku 
z wypadkiem lub zdarzeniem losowym będącym podstawą ustalenia jego 
odpowiedzialności oraz wysokości odszkodowania lub świadczenia.

Klauzula informacyjna:
7. Oświadczam, że zostałem poinformowany przez LMG Försäkrings AB SA Oddział 

w Polsce z siedzibą w Warszawie (02-676) ul. Postępu 21C (Administrator Danych 
Osobowych), że moje dane osobowe, podane w Deklaracji przystąpienia będą 
wykorzystane w celu wykonania Umowy ubezpieczenia, a także kolejnych umów 
ubezpieczenia, które zostaną zawarte, jako kontynuacja pierwotnej umowy, jak 
również w celu analitycznym.

8. Zostałem poinformowany, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do 
objęcia mnie ochroną ubezpieczeniową w ramach Umowy ubezpieczenia oraz że 
przysługuje mi prawo dostępu do treści danych i prawo ich poprawiania.

Klauzule marketingowe:
9. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych obejmujących wyłącznie: 

imię, nazwisko, datę urodzenia, telefon oraz adres elektroniczny w celach 
marketingowych oraz oferowania i sprzedaży usług i produktów przez:

● LMG Försäkrings AB SA Oddział w Polsce („LMG”), z siedzibą przy ul. Postępu 21C, 
02-676 Warszawa;

● LUX MED Sp. z o.o. („LUX MED”), z siedzibą przy ul. Postępu 21C, 02-676 Warszawa;
● spółki zależne lub powiązane z LMG oraz podmioty współpracujące z LMG na 

podstawie zawartych umów;
● spółki zależne lub powiązane z LUX MED oraz podmioty współpracujące z LUX MED 

na podstawie zawartych umów.

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji o ofertach handlowych za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej przez:
● LMG Försäkrings AB SA Oddział w Polsce („LMG”), z siedzibą przy ul. Postępu 21C, 

02-676 Warszawa;
● LUX MED Sp. z o.o. („LUX MED”), z siedzibą przy ul. Postępu 21C, 02-676 Warszawa;
● spółki zależne lub powiązane z LMG oraz podmioty współpracujące z LMG na 

podstawie zawartych umów;
● spółki zależne lub powiązane z LUX MED oraz podmioty współpracujące z LUX MED 

na podstawie zawartych umów.

Oświadczam, że zostałem poinformowany, że podanie danych w celach 
marketingowych jest dobrowolne, że przysługuje mi prawo dostępu do treści tych 
danych i prawo ich poprawiania, o prawie pisemnego żądania zaprzestania 
przetwarzania danych w celach marketingowych, jak również sprzeciwu, które to 
uprawnienia przysługują w stosunku do każdego z ww. podmiotów. 

data

* w przypadku braku akceptacji wszystkich powyższych oświadczeń (ust. 1-5) osoba nie będzie mogła zostać objęta ubezpieczeniem
** za niepełnoletnie dziecko Deklarację podpisuje jego rodzic lub inny przedstawiciel ustawowy swoim imieniem i nazwiskiem

podpis Współubezpieczonego**/Rodzica

Deklarowana Główna Miejscowość Opieki*: __________________________________________________
*miejscowość, w której Ubezpieczony będzie korzystał najczęściej ze świadczeń zdrowotnych

Telefon:                  

E-mail: _____________________________________________________________________________________

_

Adres do korespondencji:

Ulica: ______________________________________________________________________________________

Nr domu:                          Nr mieszkania:                                  Kod pocztowy:  

Miejscowość: _______________________________________________________________________________

LMG Försäkrings AB SA 
Oddział w Polsce
ul. Postępu 21C
02-676 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
nr KRS: 0000395438, NIP: 108 001 14 94, REGON: 145156729
Wysokość kapitału zakładowego: 4.800.000 EUR
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