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Imię i nazwisko: …………………………………………………. 

Adres e-mail: …………………………………………………….. 

Kwestionariusz ubezpieczenia domu mieszkalnego 

Rodzaj mienia 
Wartość do ubezpieczenia 

od zdarzeń losowych od kradzieży 

Dom 
(mury wraz z instalacjami cieplną, wodną, kanalizacyjną itp.) 

  

Stałe elementy wewnętrzne 
(armatura łazienkowa, kuchenna, drzwi, okna, parapety, podłogi) 

  

Ruchomości domowe 
(meble, sprzęt RTV,AGD, zapasy gospodarstwa domowego, odzież, 
książki itp.) 

  

Garaż 
 

  

Budynek gospodarczy   

Budowle 
(ogrodzenie, brama, altany, podjazd, solary) 

  

Prosimy o podanie limitów odpowiedzialności dla ryzyk dodatkowych: 

Rodzaj ryzyka Wysokość limitu odpowiedzialności 

Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym  

Ubezpieczenie szyb i elementów szklanych od stłuczenia  

Przepięcia elektryczne  

Siłowniki, napęd bramy od kradzieży  
 

Czy jest Pan/Pani właścicielem domu? ………….. 

Liczba pełnoletnich mieszkańców domu ………………. 

Adres ubezpieczanego mienia ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Liczba kondygnacji domu  ......... 

Powierzchnia domu ……………….. 

Czy jest piwnica? ……… 

Czy jest poddasze użytkowe? 

Rok budowy domu ………….. 

Z czego wykonany jest budynek? (materiały) ………………………………………………………………. 

Z czego wykonane jest pokrycie dachu? (materiał) ………………………………………………........ 

Powierzchnia garażu ……………….. 

Rok budowy garażu ………….. 

Z czego wykonany jest garaż? (materiały) ………………………………………………………………. 

Z czego wykonane jest pokrycie dachu garażu? (materiał) ………………………………………………........ 

Powierzchnia budynku gospodarczego……………….. 

Rok budowy budynku gospodarczego ………….. 

Z czego wykonany jest budynek gospodarczy? (materiały) ………………………………………………………………. 

Z czego wykonane jest pokrycie dachu budynku gospodarczego? (materiał) ………………………………………………........ 

Zasięg terytorialny OC:  RP / Europa / Świat 
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Liczba lat bezszkodowych w ubezpieczeniu  ......... 

Nazwa obecnego towarzystwa ubezpieczeniowego …………………………………………………………. 

Data końca okresu ubezpieczeniowego ………………………… 

Posiadane zabezpieczenia przeciwkradzieżowe: 

 Domofon 

 Drzwi antywłamaniowe z certyfikatem 

 Kraty w oknach 

 Rolety antywłamaniowe 

 Stały dozór 

 System alarmowy w miejscu ubezpieczenia  

 System alarmowy z powiadomieniem agencji 

ochrony (interwencja w ciągu  15 minut) 

 

 
 
 
Oświadczam, że: 

1. Potwierdzam autentyczność podanych przeze mnie danych. 
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie  Danych Osobowych (tekst jednolity: Dz.U.2016 r., 

poz.922z późn. zm.) wszystkich przekazanych przeze mnie danych osobowych przez Miejską Agencję Ubezpieczeniową „Secesja” Sp. z o.o. 
(Łódź, ul. Piotrkowska 233) dla potrzeb niezbędnych do przygotowania oferty ubezpieczenia, a w razie akceptacji oferty do dalszego 
przetwarzania w celu finalizacji działań prowadzących do zawarcia ubezpieczenia. 

3.  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej na wskazany adres poczty elektronicznej, na temat produktów oferowanych 
przez firmę MAU Secesja sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowska 233.*  
Prosimy o zaznaczenie kwadracika w przypadku zgody. 

 
Podpis …………………………………………………………………. 


