Procedura zawarcia umowy – OCHRONA Z PLUSEM

1. Proszę na stronie internetowej www.phuzgoda.pl (zakładka Oferta – Ochrona z Plusem AXA) pobrać
formularz lub wypełnić go online.
2. Należy zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia.
3. Proszę dokładnie wypełnić wszystkie pozycje w formularzu oraz podpisać

się w miejscach osoby

przekazującej dane do wniosku.
4. Wypełniony i podpisany formularz danych, należy przesłać na adres: sekretariat@phuzgoda.pl lub za
pośrednictwem poczty (listem poleconym priorytetowym).

Formularz wypełniony online zostanie

przysłany automatycznie na naszą skrzynkę mailową po naciśnięciu przycisku wyślij na dole formularza.
5. Po otrzymaniu danych, pracownik biura PHU „ZGODA” przygotuje wniosek i prześle go do podpisu na
podany w formularzu danych adres korespondencyjny.
6. Wniosek należy podpisać w miejscach oznaczonych i odesłać niezwłocznie, tzn. najpóźniej w terminie 2
dni roboczych od momentu otrzymania wniosku do biura na adres: PHU „ZGODA” Jarosław Zgoda, ul.
Witkiewicza 58/U-8, 71-125 Szczecin.
7. Pierwszą i każdą kolejną składkę należy wpłacić na rachunek wskazany w broszurze otrzymanej z
wnioskiem. Nr rachunku podany w broszurze jest indywidualnym nr konta i tylko na ten rachunek należy
wpłacać składki.
8. PHU ZGODA wystawi Certyfikat, który jest potwierdzeniem zawarcia umowy. Po otrzymaniu Certyfikatu z
9. 25-go każdego miesiąca PHU „ZGODA” przesyła do AXA Życie TU S.A. ostatnie kompletne wnioski z
okresem ubezpieczenia rozpoczynającym się od 1-go dnia następnego miesiąca. Wnioski złożone po tym
terminie będą posiadały okres ubezpieczenia rozpoczynający się od 1-go dnia miesiąca kolejnego (np.
dla wniosku złożonego 20 października, okres ubezpieczenia rozpocznie się 1 listopada, natomiast dla
wniosku złożonego 30 października, okres ubezpieczenia rozpocznie się 1 grudnia).
UWAGA !!!
Należy pamiętać, że składki należy opłacać z góry za dany miesiąc np. za marzec do końca
lutego , za kwiecień do końca marca itd. Nie uregulowanie składki do 7-go dnia miesiąca, za
który składka jest wymagana będzie skutkować rozwiązaniem polisy.
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