
DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA 

LECZENIA POWAŻNYCH ZACHOROWAŃ ZA GRANICĄ - BEST HELP: 

Specjalny program dla klientów firmy Profit Plus Doradztwo Finansowo-Majątkowe. 

Składka miesięczna: 

za pakiet indywidualny osoba dorosła (do 70roku życia) – 58zł 

za pakiet indywidualny dziecko (do 18 roku życia, a w przypadku gdy studiuje do 26 roku życia) – 23zł (dziecko może zostać objęte ubezpieczeniem tylko z 

osobą dorosłą – rodzicem lub opiekunem prawnym) 

Pakiet 
Wysokość 

składki  
Minimalny okres umowy 

Główny 
ubezpieczony 

   
12 miesięcy ( Minimalny okres umowy ). Po upływie Minimalnego okresu umowy, umowa przekształca się w 
umowę na czas nieokreślony, z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca 

kalendarzowego.  
W trakcie Minimalnego okresu umowa może zostać rozwiązana wyłącznie z ważnego powodu. Za ważny 

powód po stronie Profit Plus uważa się w szczególności: 
 a) podwyższenie wysokości składki przez Ubezpieczyciela (LMG),  

 b) zmianę zakresu lub warunków ubezpieczenia przez Ubezpieczyciela (LMG),  
c) powstanie zaległości w opłatach Ubezpieczonego przekraczających 1 okres rozliczeniowy, d) 

niedostarczenie oryginału wypełnionych i podpisanych Deklaracji Przystąpienia w terminie; 
W przypadkach, o których mowa w lit. a) i b) Profit Plus zawiadomi Ubezpieczonego o nowej wysokości 

składki lub zmianie zakresu lub warunków ubezpieczenia i w przypadku gdy Ubezpieczony nie zaakceptuje we 
wskazanym przez ProfitPlus terminie nowej wysokości składki lub zmiany zakresu ubezpieczenia umowa 
ulegnie rozwiązaniu po upływie 2 miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca 

kalendarzowego.  
W przypadku, o którym mowa w lit. c) i d) umowa może ulec rozwiązaniu bez zachowania okresu 

wypowiedzenia, na skutek oświadczenia złożonego przez Profit Plus jeżeli Ubezpieczony  nie ureguluje 
zaległości w dodatkowym terminie 7 dni od dnia otrzymania od Profit Plus przynajmniej jednego wezwania  

do uregulowania zaległości lub w tym samym terminie nie uzupełni braków Deklaracji Przystąpienia.   
Ważny powód do wypowiedzenia umowy przed upływem Minimalnego okresu umowy powinien zostać 
wyraźnie określony w treści wypowiedzenia i dostatecznie uprawdopodobniony, pod rygorem uznania 

wypowiedzenia za nieważne.  
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Współubezpieczony   
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Współubezpieczony 
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4 

Współubezpieczony   

 

Razem  

     Termin opłacania składki  

Za wybrany pakiet - miesięcznie, z góry do 20-go dnia każdego kolejnego miesiąca poprzedzającego 

miesiąc ochrony ubezpieczeniowej.      
     Deklarowana data rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej:                                           01 . _ _. 202_r. 
            

GŁÓWNY UBEZPIECZONY Telefon Email 

Imię (imiona)     Nazwisko   

Płeć/ □ Kobieta □ Mężczyzna Data i miejsce  urodzenia PESEL 

Ulica Nr domu Nr mieszkania 

Kod pocztowy Miejscowość 

Data sporządzenia deklaracji Podpis Ubezpieczonego 

1 WSPÓŁUBEZPIECZONY Telefon Email 

Imię (imiona)     Nazwisko   

Płeć/ □ Kobieta □ Mężczyzna Data i miejsce  urodzenia PESEL 

Ulica Nr domu Nr mieszkania 

Kod pocztowy Miejscowość 

Data sporządzenia deklaracji Podpis Współubezpieczonego* 

2 WSPÓŁUBEZPIECZONY Telefon Email 

Imię (imiona)     Nazwisko   

Płeć/ □ Kobieta □ Mężczyzna Data i miejsce  urodzenia PESEL 

Ulica Nr domu Nr mieszkania 

Kod pocztowy Miejscowość 

Data sporządzenia deklaracji Podpis Współubezpieczonego* 

3 WSPÓŁUBEZPIECZONY Telefon Email 

Imię (imiona)     Nazwisko   

Płeć/ □ Kobieta □ Mężczyzna Data i miejsce  urodzenia PESEL 

Ulica Nr domu Nr mieszkania 

Kod pocztowy Miejscowość 

Data sporządzenia deklaracji Podpis Współubezpieczonego* 

 



4 WSPÓŁUBEZPIECZONY Telefon Email 

Imię (imiona)     Nazwisko   

Płeć/ □ Kobieta □ Mężczyzna Data i miejsce  urodzenia PESEL 

Ulica Nr domu Nr mieszkania 

Kod pocztowy Miejscowość 

Data sporządzenia deklaracji Podpis Współubezpieczonego* 

* Za niepełnoletnie dziecko Deklarację podpisuje jego rodzic lub inny przedstawiciel ustawowy swoim imieniem i nazwiskiem. 

OŚWIADCZENIA UBEZPIECZONEGO 
 
Ja niżej podpisany  

 
 
 

Oświadczam, iż zapoznałem/am się z warunkami Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego Lux Med – Moduł Best Help.   
1. Przyjmuję do wiadomości i akceptuję fakt, że:  

 
a) Warunkiem przystąpienia do ubezpieczenia jest przesłanie Profit Plus  wypełnionych i podpisanych Deklaracji Przystąpienia. W pierwszej kolejności skanów 

(na adres centrala@profitplus.com.pl), a po ich weryfikacji oryginałów na adres korespondencyjny Profit Plus Doradztwo Finansowo-Majątkowe Iwona 
Gasiecka ul. Jarząbka 26/57, 05-500 Piaseczno. Zgłoszenie do ubezpieczenia odbywa się na podstawie skanu dokumentów, jednak w przypadku 
niedostarczenia dokumentów terminie 15 dni od dnia przesłania skanem , nastąpi skreślenie z listy ubezpieczonych z możliwością ponownego przystąpienia 
do ubezpieczenia w rocznicę umowy głównej (01.03.2021r); 

b) Składając niniejszą deklarację przystąpienia zobowiązuję się uiszczać (składkę) za wybrany przeze mnie wariant/warianty ubezpieczenia , miesięcznie  
z góry, do 20-go dnia każdego kolejnego miesiąca, w formie przelewu na rachunek bankowy 13 1140 2004 0000 3302 7678 3468; 

c) W przypadku powstania zaległości w opłacie składki Profit Plus zastrzega sobie możliwość skreślenia z listy ubezpieczonych, co nie zwalnia mnie z obowiązku 
zapłaty całej kwoty zaległości;  

d) Nieopłacanie składki NIE JEST równoznaczne z rozwiązaniem umowy. Składki będą nadal naliczane, jednak w przypadku powstania m iesięcznej zaległości 
zastrzegamy sobie możliwość rozwiązania umowy bez możliwości ponownego przystąpienia do programu. Będziemy wzywać do uiszczenia zaległości;  

e) W dacie rocznicy głównej umowy Profit Plus (01.03.2021.), wysokość opłaty za ubezpieczenie  może ulec zmianie, o czym zostanę poinformowany 
odpowiednio wcześniej; 

f) W razie zmiany danych teleadresowych (adres zamieszkania, email, telefon) wskazanych w deklaracji przystąpienia, zobowiązuję się niezwłocznie 
powiadomić Profit Plus o nowych danych;  

g) Oświadczenie o rezygnacji z umowy, po upływie Minimalnego okresu umowy, może zostać złożone Profit Plus na adres email centrala@profitplus.com.pl, 
do 20 dnia danego miesiąca i jest skuteczne na koniec miesiąca kalendarzowego. 

h) Ponowne przystąpienie do programu Ubezpieczenia będzie możliwe po 12 miesiącach;  
i) Przysługuje mi uprawnienie do złożenia reklamacji dotyczącej umowy (niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy), w termin ie 7 dni od dnia, w 

którym doszło do zdarzenia będącego podstawą reklamacji. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres poczty 
elektronicznej Administratora - centrala@profitplus.com.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Ubezpieczony winien zawrzeć swój adres e-mail, dane osobowe 
oraz opis zaistniałego problemu. Administrator niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie trzydziestu (30) dni, rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi 
na adres poczty elektronicznej Ubezpieczonego, podany w zgłoszeniu reklamacyjnym. 

j) Profit Plus nie wyraża zgody na wzięcie udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, sto sownie do treści 
przepisu art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1823). 
2. Oświadczenie  
[WYMAGANE] Oświadczam, że zapoznałem się z powyższymi informacjami oraz warunkami przystąpienia do specjalnego programu Ubezpieczenia  
Zdrowotnego Lux Med - Moduł - Best Help  w ramach umowy głównej Profit Plus  i akceptuję ich treść. 

                                                                                                                                                   □  TAK                                  □ NIE 

              
                                                                                                                                                                         _______________________ 

                                                                                                                                                                                   czytelny podpis                      

3. Oświadczenie 
[WYMAGANE ]  
Oświadczam, że osoby, których dane wskazałem w deklaracji, są członkami mojej rodziny, a także, że przedstawiłam/-em im wszelkie informacje dotyczące 
programu ubezpieczenia  zdrowotnego Lux Med - Moduł - Best Help .  

 
                                                                                                                                                           □   TAK                                     □ NIE 

  
                                                                                                                                                                        _______________________ 

                                                                                                                                                                               czytelny podpis           
Nota prawna 

Administratorem danych osobowych jest Profit Plus Doradztwo Finansowo-Majątkowe Iwona Gasiecka z siedzibą w Piasecznie, ul. Kajki 45, 05-501 Piaseczno. 

Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu realizacji zamówień lub usług, 

rozliczenia, obsługi procesu reklamacji w celach statystycznych jak również w usprawiedliwionym celu administratora danych. Dane osobowe będą przekazywane 

ProPlus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul Sabały 58, 02-174 Warszawa w celach wskazanych powyżej. Osobie udzielającej 

administratorowi swoich danych osobowych przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia  lub ograniczenia 

przetwarzania, a także uprawnienie do przenoszenia danych. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez Administratora – PROFIT PLUS DORADZTWO FINANSOWO-

MAJĄTKOWE Iwona Gasiecka, ul. Kajki 45, Piaseczno oraz podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo w szczególności Pro Plus Sp.  z o. o. z siedzibą  

w Warszawie, w tym za pomocą środków telekomunikacji, zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne oraz poprzez przesyłanie  

na wskazany przeze mnie adres email informacji handlowych, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Powyższe 

oświadczenie jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania od Administratora informacji handlowych. Osobie udzielającej zgody przysługuje uprawnienie 

do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych, w dowolnym momencie. 

                                                                                                                                       □ TAK                                           □ NIE 

 

[WYMAGANE] Wyrażam zgodę na przystąpienie do Klubu Pro+, jednocześnie oświadczam, iż zapoznałam/em się z Regulaminem Klubu.  
□ TAK                                           □ NIE 

 

______________________________ 

Miejscowość, data           

____________________________                _________________________                                                                               
Czytelny podpis                                                       Pieczęć i podpis  
             przedstawiciela Profit Plus 

Imię Nazwisko 

mailto:centrala@profitplus.com.pl
mailto:centrala@profitplus.com.pl


 

I. Administratorem Twoich danych osobowych są: 

1. Pro Plus Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Sabały 58, 02-174 Warszawa 

2. Profit Plus Doradztwo Finansowo-Majątkowe Iwona Gasiecka z siedzibą przy ul. Kajki 45, 05-501 Piaseczno 

W kwestiach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych możesz skontaktować się bezpośrednio z Administratorem, wysyłając tradycyjną korespondencję 

na adres Profit Plus Doradztwo Finansowo-Majątkowe ul. Jarząbka 26 m.57, 05-500 Piaseczno lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: 

centrala@profitplus.com.pl 

I. Cel przetwarzania danych osobowych.  

Twoje dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w celu: 

1) Wykonania umowy pośrednictwa w przygotowaniu oferty, umowy ubezpieczenia, umowy objęcia opieką zdrowotną w ramach abonamentu 

medycznego, lub innych umów z oferty Administratora. Postawę prawną legalizującą przetwarzanie Twoich danych osobowych w tym celu stanowi art. 6 

ust. 1 lit. b) RODO.  

2) Wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w sytuacji gdy wymagają tego przepisy prawa, w szczególności w zakresie 

obowiązku prowadzenia rachunkowości oraz innych obowiązków podatkowych.  

Podstawę prawną takiego przetwarzania danych osobowych określa art.6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. 

o rachunkowości; 

3) Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub osoby trzeciej tj.: 

1) doboru oferty do potrzeb klientów Administratora,  

2) optymalizacji produktów lub usług na podstawie Twoich uwag i opinii na ich temat,  

3) optymalizacji procesów obsługi sprzedaży, 

4) rozpatrywania reklamacji, 

5) archiwalnym dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania określonych faktów,  

6) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,  

7) dokonywania rozliczeń księgowych, 

8) badania satysfakcji klientów i określenia jakości usług i obsługi Administratora,  

9) oferowania Ci przez Administratora produktów lub usług (marketing bezpośredni),  

10) oferowania Ci bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów lub usług podmiotów współpracujących z Administratorem (partnerów 

Administratora),  

 

Możliwość przetwarzania Twoich danych osobowych w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub osoby trzeciej przewidziana 

została w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO 

 

4) Ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. 

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w celu ochrony Twoich żywotnych interesów lub żywotnych interesów innej osoby fizycznej stanowi 

art. 6 ust. 1 lit. d) RODO.  

5) Przetwarzanie danych osobowych w jednym lub w większej liczbie celów, do których wymagana jest zgoda osoby, której dane dotyczą.  

 

Odrębnej zgody wymaga w szczególności przetwarzanie przez Administratora Twoich danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług 

Administratora lub podmiotów współpracujących z Administratorem (partnerów handlowych Administratora). 

II. Informacja o odbiorcach danych osobowych.  

Twoje dane mogą być przekazywane: 

podmiotom świadczącym usługi ubezpieczeniowe, podmiotom świadczącym usługi medyczne, partnerom handlowym, których oferta uzupełnia ofertę ProfitPlus i 

ProPlus,  partnerom handlowym, będącym członkami programu lojalnościowego (odbiorcy niezależni), oraz podmiotom świadczącym usługi technologii 

informacyjnych (IT), podmiotom świadczącym usługi księgowo-kadrowe, podmiotom świadczącym usługi marketingowe, podmiotom zajmującym się windykacją 

roszczeń, podmiotom świadczącym usługi prawne, likwidatorom szkód z firm ubezpieczeniowych, firmom kurierskim i pocztowym, innym dostawcom usług 

technicznych oraz organizacjom umożlwiającym realizację oferowanych usług (podmioty przetwarzające), a także innym uprzednio wyraźnie upoważnionym przez 

Ciebie odbiorcom.    

III. Okres przechowywania danych osobowych.  

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do: posprzedażowej obsługi klientów (np. 

rozpatrywania reklamacji); zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń przysługujących Administratorowi - do czasu przedawnienia; wypełnienia obowiązku prawnego 

przez Administratora,  

Twoje dane osobowe pozyskane przez Administratora w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administratora będą przechowywane do czasu, aż 

zgłosisz sprzeciw względem przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu, lub cofniesz zgodę, jeżeli Administrator przetwarzał te dane na podstawie tzw. 

zgody marketingowej, lub Administrator sam ustali, że dane osobowe podane przez Ciebie w tym celu się zdezaktualizowały.  

IV. Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe.   

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące uprawnienia:  

1) prawo dostępu do swoich danych osobowych,  

2) prawo do sprostowania (poprawienia)  

3) prawo do żądania usunięcia danych, jeżeli dalsze przetwarzanie danych jest nieuzasadnione; 

4) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,  

5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

6) prawo do przenoszenia danych osobowych,  

7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

8) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych - w każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie przez Administratora tych 

danych osobowych, które Administrator przetwarza na podstawie Twojej zgody; cofnięcie przez Ciebie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem 

dotychczasowego przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora w celu objętym udzieloną zgodą.   

V. Informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych osobowych. 

Podanie przez Ciebie danych osobowych w celu: 

1) wykonania umowy - jest warunkiem zawarcia oraz realizacji tej umowy przez Administratora; jeżeli nie podasz swoich danych osobowych 

Administratorowi w tym celu, może on odmówić zawarcia umowy, 

2) marketingu bezpośredniego realizowanego poprzez wysyłanie Ci informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 

kontaktowanie się z Tobą przy użyciu telekomunikacyjnych rządzeń końcowych - jest dobrowolne i wymaga Twojej zgody; niewyrażenie przez 

Ciebie zgody na przetwarzanie przez Administratora Twoich danych osobowych w tym celu nie będzie miało wpływu na możliwość zawarcia umowy, 

niemniej Administrator nie będzie Ci mógł przekazywać wymienionymi kanałami komunikacyjnymi informacji marketingowych, w szczególności o ofertach 

nowych produktów i usług, promocjach oraz programach lojalnościowych. 

 

Szczegółowe informacje dotyczące warunków przetwarzania Twoich danych osobowych oraz praw przysługujących Ci w związku z tym przetwarzaniem zostały zawarte 
w naszej Polityce Prywatności, a dostępne są pod adresem:  https://profitplus.pl/www/lib/files/PPProPlus.pdf     

mailto:centrala@profitplus.com.pl

