Dyspozycja wypłaty świadczenia
Numery polis / umów

Numery roszczeń

Dane osoby uprawnionej do odbioru świadczenia
Państwo urodzenia

Imię

(gdy nie nadano numeru PESEL)

Nazwisko

Obywatelstwo
Seria i numer dowodu
osobistego/paszportu

Nazwisko rodowe
Data urodzenia

(gdy nie nadano
numeru PESEL)

D D M M

R R R R

PESEL

Adres zamieszkania/korespondencyjny w sprawie roszczenia
Nr
domu

Ulica

Nr
lokalu
Kod
pocztowy

Miejscowość

–

E-mail

Telefon

Wskazanie adresu e-mail i/lub numeru telefonu komórkowego oznacza zgodę na przekazywanie przez MetLife TUnŻiR S.A. informacji związanych z wykonaniem
umowy ubezpieczenia, a w szczególności dotyczących zgłoszonego roszczenia na podany adres e-mail i/lub numer telefonu. Nie jest to zgoda na otrzymywanie ze
strony MetLife TUnŻiR S.A. informacji reklamowych.

Forma wypłaty świadczenia
a) reinwestycja (przeniesienie środków na nowy wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia lub na rachunek istniejącej polisy)
Numer wniosku/polisy

Kwota
b) przelew na wskazany numer rachunku bankowego

Numer rachunku
bankowego
Nazwisko i imię
właściciela rachunku
Adres
właściciela rachunku
Rekomendujemy powyższe formy wypłaty ze względu na szybkość i bezpieczeństwo realizacji świadczenia. W przypadku braku wskazania formy wypłaty świadczenia środki
zostaną wypłacone przekazem pocztowym na adres do korespondencji w sprawie roszczenia podany w niniejszym formularzu.

Podpis osoby uprawnionej do odbioru świadczenia lub pełnomocnika, lub przedstawiciela
ustawowego

MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna, ul. Przemysłowa 26, 00-450 Warszawa, zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS 0000028131; NIP 526-030-50-06; wysokość kapitału zakładowego: 21.490.000,00 złotych, wpłacony w całości,
działające na podstawie zezwolenia Ministra Finansów z dnia 30 października 1990 roku. MetLife TUnŻiR S.A. podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
Telefoniczne Centrum Informacji: tel. +48 22 523 50 70, e-mail: lifeinfo@metlife.pl, Internet: www.metlife.pl
MetLife TUnŻiR S.A. jest spółką z grupy MetLife, Inc.
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Miejscowość i data

Dyspozycja wypłaty
świadczenia
Przetwarzanie
danych
osobowych
polis
Kto jestNumery
administratorem
danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (w skrócie MetLife TUnŻiR) z siedzibą przy
ul. Przemysłowej
26, 00-450 Warszawa.
Numery roszczeń

W jakim celu przetwarzamy dane osobowe?
Dane osoby uprawnionej do odbioru świadczenia
Na podstawie przepisów
prawa możemy przetwarzać dane osobowe w celu:
Imię
• zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia, w tym przeprowadzenia oceny ryzyka ubezpieczeniowego. W zakresie szczególnych danych osobowych (tj. dotyczących
stanu zdrowia)
podstawą do ich przetwarzania jest ponadto udzielona zgoda,
Nazwisko
• dochodzenia i rozpatrywania roszczeń związanych z zawartą umową ubezpieczenia,
Nazwisko rodowe praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i przestępstwom ubezpieczeniowym.
• przeciwdziałania
Na podstawie uzasadnionego interesu administratora możemy przetwarzać dane osobowe w celu:
Seria i numer dowodu
D D czyli
M Mproponowania
R R R R listownie umów
Data urodzenia
PESEL
• marketingu
tradycyjnego,
ubezpieczenia,
osobistego/paszportu
• dochodzenia i rozpatrywania roszczeń związanych z umową ubezpieczenia,
Adres korespondencyjny w sprawie roszczenia
• podejmowania działań, których celem jest przeciwdziałanie przestępstwom ubezpieczeniowym,
Nr
Nr
Ulica
• reasekuracji ryzyka,
czyli przekazania części ryzyka z umowy ubezpieczenia innym uprawnionym do tego podmiotom.
domu
lokalu
Na podstawie udzielonej zgody możemy przetwarzać dane osobowe w celu:
Kod
Miejscowość
–
• marketingu
bezpośredniego za pomocą telefonu lub adresu e-mail, w tym proponowania dodatkowego ubezpieczenia w trakcie trwania pocztowy
umowy i po jej zakończeniu.
Możemy to robić w sposób zautomatyzowany lub poprzez profilowanie danych,
E-mail
Telefon
• udostępnienia danych innym podmiotom z naszej grupy kapitałowej w celu proponowania przez nie usług,
• świadczenia drogą elektroniczną usług powiązanych z zawartą umową ubezpieczenia na zasadach określonych odrębnymi regulaminami.

Forma wypłaty świadczenia
a) reinwestycja
(przeniesienie
środków na nowy wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia lub na rachunek istniejącej polisy)
Czy podanie danych
osobowych
jest konieczne?
Numer wniosku/polisy

Kwota

Podanie nam danych jest:
• dobrowolne, ale niezbędne,
zawarcia
i wykonania
umowy ubezpieczenia oraz wykonania przez nas obowiązków prawnych,
b) przelewwnacelu
wskazany
numer
rachunku bankowego
• dobrowolne,
gdy dane mają być przetwarzane lub udostępnione w celu marketingowym.
Numer rachunku
bankowego

Nazwisko
i imiębędziemy przetwarzać dane osobowe?
W jakim
czasie
właściciela rachunku

Dane osoboweAdres
będziemy przetwarzać w czasie:
• właściciela
zgodnymrachunku
z przepisami prawa,
•
obowiązywania
zgody formy
klienta,
do momentu
jej wycofania,
Rekomendujemy
powyższe
wypłaty
ze względu
na szybkość i bezpieczeństwo realizacji świadczenia. W przypadku braku wskazania formy wypłaty świadczenia środki
• niezbędnym
doprzekazem
realizacji pocztowym
prawnie uzasadnionego
interesu naszej
firmy, roszczenia podany w niniejszym formularzu.
zostaną
wypłacone
na adres do korespondencji
w sprawie
• w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia.

Oświadczenie
Jakie
dane
przetwarzać?
Wyrażam
zgodębędziemy
na przekazywanie
mi drogą elektroniczną na podany przeze mnie numer telefonu i adres e-mail informacji związanych z wykonaniem zawartej
umowy ubezpieczenia, w szczególności dotyczących zgłoszonych roszczeń. Uwaga. Nie jest to zgoda na otrzymywanie ze strony MetLife TUnŻiR S.A.

Tak

Nie

informacji przetwarzać
reklamowych. dane uposażonych lub uprawnionych z umowy ubezpieczenia w zakresie danych identyfikacyjnych, kontaktowych, numeru rachunku bankowego
Będziemy
oraz informacje o powiązanych z nimi produktach ubezpieczeniowych.

Należy złożyć podpis zgodny z wzorem podpisu z dokumentu tożsamości.

Od kogo mamy dane?
Dane uposażonych lub uprawnionych z umowy ubezpieczenia zostały nam podane przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego w trakcie zawierania lub wykonania
umowy ubezpieczenia.
Miejscowość
i data przekazać
Komu możemy

dane osobowe?

Podpis osoby uprawnionej do odbioru świadczenia

Możemy przekazać dane osobowe:
• podmiotom upoważnionym przez prawo, w tym przepisami ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej z 11.09.2015 r.,
• podmiotom zewnętrznym, które świadczą dla nas usługi do wykonania umowy,
• podmiotom zewnętrznym na podstawie udzielonej zgody,
• innym podmiotom poza granicami Unii Europejskiej, tj. w Stanach Zjednoczonych oraz Indiach (na podstawie umów, jakie mamy z nimi zawarte). Te spółki stosują
odpowiednie zabezpieczenia ochrony danych osobowych. Dane przekazujemy zgodnie z treścią Standardowych Klauzul Umownych, które zatwierdziła Komisja
Europejska, lub na innej prawnie dopuszczalnej podstawie.

Osoba, która przekazała nam dane, ma prawo do:
• dostępu do nich,
• ich poprawiania,
• przenoszenia danych,
• wycofania zgody na przetwarzanie,
• ograniczenia przetwarzania,
• żądania usunięcia swoich danych,
• wyrażenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celu marketingowym.
Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie przez nas danych osobowych, zanim ta zgoda została wycofana.
Osoba, która udostępnia nam swoje dane, ma prawo zgłosić skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Pytania związane z przetwarzaniem przez nas danych osobowych prosimy kierować do naszego Inspektora Danych Osobowych na adres e-mail: ido@metlife.pl.
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Jakie są prawa osoby, która przekazała nam dane?

