
Formularz do zawarcia ubezpieczenia 

OC rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciw pożarowych

Imię i nazwisko

Nr telefonu kontaktowego

Adres e-mail

Nr uprawnień

PESEL/REGON
(REGON wymagany, gdy płatnikiem składki jest 
firma)

Przynależność do Izby Rzeczoznawców Ppoż. TAK NIE

Przebieg ubezpieczenia zawodowego lub OC 
dobrowolnego rzeczoznawcy ppoż. (liczba lat 
kontynuacji ubezpieczenia)

Liczba szkód w ostatnich 36 miesiącach

Wykupienie prawa do  regresu.
Brak dochodzenia wypłaconego odszkodowania 
przez ubezpieczyciela od rzeczoznawcy ppoż. 

TAK NIE

Czy ubezpieczebnie jest kontynuacją 
ubezpieczenia w PZU (zawodowe lub dobrowolne
OC rzeczoznawcy ppoż.)

TAK NIE

Suma gwarancyjna OC rzeczoznawcy ppoż. 50.000 EUR

Suma ubezpieczenia dobrowolnego OC 
rzeczoznawcy ppoż (opcjonalne).

Przy zawarciu obowiązkowego OC i 
dobrowolnego OC otrzymasz 15% rabatu na 
pakiet.

□ nie dotyczy
□ 500.000 PLN
□ 1.000.000 PLN

Oświadczam, że posiadam polisę dobrowolną OC rzeczoznawcy ppoż. o numerze ............ 
w ..................... (nazwa Towarrzysta Ubezpieczeniowego) zawartą dnia ..............  .

Data i podpis: __________________

Oferta dla Ciebie (składka oraz schemat płatności) zostanie przesłana na podany adres email.

Informujemy, iż podmiotem obsługującym ubezpieczenia w imieniu PZU S.A. jest iExpert.pl SA, z siedzibą w Warszawie,
Al Jerozolimskie 99 lok 32, 02-001 Warszawa, NIP 5252355248, Regon 140437850, KRS 0000426530 (Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS), kapitał zakładowy 100.000 zł. iExpert.pl SA jest agentem 
ubezpieczeniowym działającym na podstawie Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U.
z dnia 16 lipca 2003 r.) wykonującymi czynności agencyjne na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń w zakresie 
tego samego działu ubezpieczeń w rozumieniu Art.11 ust.2 cytowanej ustawy.

Wyrażam zgodę na umieszczenie danych osobowych podanych w tym wniosku w bazie danych iExpert.pl SA oraz ich 
przetwarzanie zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926
ze zm.) w celu prezentacji warunków ubezpieczeń obsługiwanych przez iExpert.pl SA.

Data sporządzenia deklaracji: _______________ Podpis: __________________


