Wniosek o uruchomienie
usługi ostrzeżeń pogodowych
SMS UNIQA
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Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, UNIQA TU SA przygotowała
nowatorski system ostrzeżeń pogodowych.
Usługa oferowana jest w ramach oferty Programu Lojalnościowego UNIQA BonusClub,
do uczestnictwa w którym serdecznie zapraszamy.
Do Programu Lojalnościowego możesz przystąpić w momencie:
zakupu dwóch nowych ubezpieczeń
zakupu kolejnego ubezpieczenia
wznowienia jednego z ubezpieczeń, o ile ubezpieczenie jest co najmniej drugim
aktywnym ubezpieczeniem*

Korzyści UNIQA BonusClub
Pakiet Srebrny
- składka przypisana do 999 zł
pakiet startowy
serwis pogodowy SMS
udział w losowaniu nagród
5% upust*

Pakiet Złoty
Pakiet Platynowy
- składka przypisana 1 000 zł – 3 999 zł
- składka przypisana od 4 000 zł
		
z polis z co najmniej trzech obszarów
pakiet startowy
pakiet startowy
serwis pogodowy SMS
serwis pogodowy SMS
udział w losowaniu nagród
udział w losowaniu nagród
5% upust*
5% upust*
bony premiowe**
bony premiowe**
infolinia z informacją o przebiegu
infolinia z informacją o przebiegu
ubezpieczenia		 ubezpieczenia
		
niespodzianki

*zgodnie z Regulaminem Programu
**przyznawane Uczestnikom Programu raz w roku wg stanu na dzień 1 lipca. Szczegółowe warunki przyznawania bonów opisane są w Regulaminie Programu

Już dziś dajemy Państwu możliwość skorzystania z serwisu pogodowego SMS w ramach zawartych z nami umów ubezpieczeniowych, bez względu na to, czy
zdecydują się Państwo na przystąpienie do UNIQA BonusClub. Usługa polega na wysyłaniu komunikatów o groźnych zjawiskach meteorologicznych takich jak
ulewa, intensywne opady śnieżne, burza, grad, sztorm, huragan czy też gołoledź, które mogą wystąpić w Państwa okolicy. Wszystko to dzięki najnowszej technologii,
nowoczesnym metodom prognozowania pogody. Komunikaty pogodowe będą wysyłane automatycznie poprzez SMS lub e-mail, właściwe dla kodu pocztowego
podanego na poniższym Wniosku.

Ja niżej podpisany wnioskuję o uruchomienie usługi ostrzeżeń pogodowych SMS UNIQA zgodnie z poniższymi danymi:
(Proszę o wypełnienie DRUKOWANYMI LITERAMI)

Imię i Nazwisko:

Kod pocztowy, miasto

Nr tel. komórkowego:

Adres e-mail:

Usługa ostrzeżeń pogodowych SMS UNIQA jest świadczona na rzecz Klientów UNIQA TU SA oraz UNIQA TUnŻ SA od dnia 1.07.2010 do odwołania. Usługa
wygasa z dniem rozwiązania umów ubezpieczenia zawartych przez Klienta z UNIQA TU SA oraz UNIQA TUnŻ SA. UNIQA zastrzega sobie możliwość wyłączenia
usługi czasowo lub na stałe w każdym czasie bez podania przyczyny.
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Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, również w przyszłości, w zakresie niezbędnym dla celów marketingu
bezpośredniego produktów lub usług przez UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna oraz UNIQA Towarzystwo
Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna.

Administratorem danych jest UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna oraz UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna z siedzibami
w Łodzi, ul. Gdańska 132, dane osobowe są zbierane w celu świadczenia usługi SMS oraz e-mail, podanie danych jest dobrowolne, Klient ma prawo dostępu
do treści swoich danych oraz ich poprawienia.
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