Szanowni Państwo,
W celu usprawnienia procesu zawierania i serwisowania umów ubezpieczenia oraz w trosce
o środowisko naturalne, nasza firma zrezygnowała z wysyłania informacji do klientów w formie
papierowej. 1.04.2020 wprowadziliśmy system elektronicznej obsługi Umów Ubezpieczenia.
W związku z powyższym uprzejmie prosimy o udzielenie zgody na obsługę w formie elektronicznej.
W tym celu wystarczy:
1. zalogować się do Strefy Klienta na stronie prevoir.pl. W zakładce „Uaktualnij dane osobowe”
zaznaczyć zgodę (TAK).
lub
2. wypełnić i podpisać poniższy formularz oraz odesłać go na adres:
Prévoir – Vie Groupe Prévoir S.A. – Oddział w Polsce
Ul. Emilii Plater 28; 00-688 Warszawa

ZGODA NA OTRZYMYWANIE OD PREVOIR INFORMACJI OBSŁUGOWYCH,
DOTYCZĄCYCH UMÓW UBEZPIECZENIA, DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ORAZ
TELEFONICZNIE
Wyrażam zgodę na przekazywanie przez Prévoir-Vie Groupe Prévoir S.A. - Oddział w Polsce (dalej: ”Prévoir”),
informacji i dokumentów dotyczących wykonywania umów ubezpieczenia, czyli do przekazywania polisy i jej
zmian, informacji o wysokości przysługujących świadczeń, zmian w zakresie sumy ubezpieczenia, wartości wykupu
ubezpieczenia (jeżeli umowa ubezpieczenia uwzględnia wartość wykupu), informacji i dokumentów niezbędnych
do ustalenia odpowiedzialności Prévoir lub wysokości świadczenia, informacji o przyznanym świadczeniu, o ile
jest zgodne z roszczeniem, informacji o płatnościach w polisie, wezwania do zapłaty i informacji dotyczących
kwestii zamknięcia polisy z tytułu nieopłaconych składek za pomocą następujących kanałów komunikacji:
1.

w formie wiadomości e-mail lub plików załączonych do wiadomości e-mail (trwałych nośników) na mój
adres e-mail podany do kontaktu z Prévoir
podaj adres e-mail:

2.

w formie wiadomości SMS/MMS na mój numer kontaktowy podany do wiadomości Prévoir,
podaj numer telefonu:

3.

w formie połączeń głosowych (rozmowa telefoniczna lub komunikaty głosowe), wykonanych na
mój numer kontaktowy podany do wiadomości Prévoir, które będą nagrywane i przechowywane przez
Prévoir w celach dowodowych.

W razie zmiany przekazanych przeze mnie danych kontaktowych, zobowiązuję się je uaktualnić poprzez
wypełnienie formularza zmiany danych osobowych po zalogowaniu się na konto Klienta na stronie
www.prevoir.pl lub poprzez jego wysłanie na adres Prévoir.
Oświadczam iż moja zgoda została wyrażona dobrowolnie oraz że zostałam/zostałem poinformowany o prawie
żądania dostępu do moich danych, ich zmiany oraz usunięcia.
 TAK

 NIE
......................................................................................
Nr PESEL

......................................................................................
(czytelny podpis Klienta)

* Art. 4 Ustawy z dn. 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2019 poz. 730)

