
Dom i Mieszkanie 

Lista informacji, które są potrzebne do prawidłowego przygotowania polisy 
ubezpieczeniowej dla domu lub mieszkania. 

Bardzo prosimy o dostarczenie poniższych informacji, które pomogą nam szybko i sprawnie 
przygotować ofertę polisy, a jednocześnie znacznie ograniczą liczbę dodatkowych pytań z naszej 
strony. W przypadku jakichkolwiek pytań bardzo prosimy o kontakt. 

Pozdrawiamy serdecznie 
Daytona Ubezpieczenia 

 

Daytona Ubezpieczenia - Milanówek 
ul. Średnia 5 
05-822 Milanówek 

Daytona Ubezpieczenia - Grodzisk 
ul. Sienkiewicza 25a 

05-825 Grodzisk Maz. 

Kontakt: 
e-mail: biuro@daytonaubezpieczenia.pl 

tel: 22 308 00 50 
www.daytonaubezpieczenia.pl

Początek ubezpieczenia (data)
 

………………/…………………………..…/…………………………

Okres ubezpieczenia: Jeden rok                             Trzy lata

Forma płatności Przelew                                 Gotówka                                

Płatność ratalna Jednorazowo              W dwóch ratach             Raty roczne (3 letnia polisa)

Kwota ubezpieczenia:

- szacowana wartość całego budynku (bez działki) z elementami stałymi

- szacowana wartość ruchomości domowych

- orientacyjna kwota ubezpieczenia OC w życiu prywatnym
 
Rezygnuję                    Kwota ……………………………………………………

Dodatkowe elementy wartościowe, które chciałbyś ubezpieczyć
 
Wymień: ……………………………………………………………………………..

Liczba szkód zgłoszonych w ostatnich 5 latach
 
…………….

Czy w ostatnich latach nieruchomość ucierpiała w powodzi Tak                              Nie

Sekcja 1 - Ubezpieczenie 

Numer obecnej polisy i nazwa Firmy Ubezpieczeniowej:

Numer telefonu: Adres e-mail:
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Daytona Ubezpieczenia - Milanówek 
ul. Średnia 5 
05-822 Milanówek 

Daytona Ubezpieczenia - Grodzisk 
ul. Sienkiewicza 25a 

05-825 Grodzisk Maz. 

Kontakt: 
e-mail: biuro@daytonaubezpieczenia.pl 

tel: 22 308 00 50 
www.daytonaubezpieczenia.pl

Typ nieruchomości:

Mieszkanie             które piętro …………. 

Dom 

Budynek w budowie 

Inny np. garaż, budynek gospodarczy …………………………………………….

- Gdy odznaczyłeś dom wypełnij te informacje

Konstrukcja budynku: 

Murowana 

Drewniana 

Inna ………………………………… 

Rodzaj zabudowy: 

Dom wolnostojący 

Bliźniak 

Zabudowa szeregowa 

inna…………………


Typ dachu:             płaski              pochyły


Dach wykonany z: 

Papy na odeskowaniu 

Trzciny 

Słomy 

Gontu drewnianego 

inny  ………………………………………..

Tytuł prawny: Moja własność               Współwłasność           Umowa najmu          Inny 

Powierzchnia domu/Mieszkania (szacunkowa w m kw.)

Orientacyjny rok budowy nieruchomości

Zabezpieczenia nieruchomości

Alarm 

Ochrona np. Solid Security 

Drzwi antywłamaniowe 

Okna antywłamaniowe 

Inne zabezpieczenia (wymień) 

……………………………………………………………………..

- Imię i Nazwisko

- PESEL

- adres nieruchomości

- adres do korespondencji (jeżeli inny niż wyżej)

Sekcja 3 - Osoba ubezpieczająca 

Sekcja 2 - Nieruchomość 
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Czy zamierzasz wynajmować nieruchomość osobom trzecim Tak                              Nie

Czy potrzebujesz cesję ubezpieczenia na bank (tylko przy kredycie) Tak                              Nie

Czy w lokalu jest prowadzona działalność gospodarcza? Tak                              Nie

Czy nieruchomość będzie pozostawiona bez nadzoru powyżej 3 
miesięcy? Tak                              Nie

Ilość osób zamieszkujących na stałe

Sekcja 4 - Informacje dodatkowe 

Miejsce na wpisanie dodatkowych uwag lub informacji:

Zgody i oświadczenia

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach handlowych i marketingowych przez Daytona Motors sp. z o.o. w celu
przedstawienie oferty ubezpieczeniowej drogą telefoniczną lub elektroniczną. Bez tej zgody nie będziemy mogli do Ciebie zadzwonić z informację o polisie lub wysłać Tobie informacji
przypominającej o kończącej się polisie.
 
Wyrażam zgodę, aby informacje o ubezpieczeniu na kolejny okres ubezpieczenia, a także dokumenty, pisma i informacje dotyczące tego ubezpieczenia, w tym wniosek, oferta i polisa, zostały mi doręczone na 
podany adres e-mail/numer telefonu.

Potwierdzam zapoznanie się z klauzulą informacją znajdującą się na stronie www.daytonaubezpieczenia.pl, dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych w celu przygotowania i  przedstawienia oferty 
ubezpieczenia.
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