FORMULARZ ZG OSZENIA SZKODY

SIGNAL IDUNA Polska

Indywidualne i Grupowe Ubezpieczenie NNW

Okres ochrony ubezpieczeniowej

Numer polisy

Towarzystwo Ubezpiecze S.A.

od
do

Dane Ubezpieczaj$cego

dzie

miesi(c

Imi i nazwisko/Nazwa firmy
Adres zamieszkania/Siedziby
Kontakt telefoniczny
Dane Ubezpieczonego
(w przypadku, gdy Poszkodowan( osob( jest niepe/noletni, zg/oszenie szkody powinno by+ wype/nione i podpisane przez prawnego opiekuna osoby Poszkodowanej)

Imi i nazwisko
Adres zamieszkania
Adres korespondencyjny
PESEL
Kontakt telefoniczny

Czy Ubezpieczony jest osob( pe/noletni(?*

TAK

NIE, prosimy poda+ prawnego opiekuna

Imi i nazwisko
Adres korespondencyjny
Kontakt telefoniczny
Dane dotycz$ce wypadku

Data wypadku

dzie

miesi(c

Okoliczno*ci oraz przebieg wypadku

Doznane obra4enia cia/a

rok

miejscowo*+

rok

SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpiecze S.A.

Czy byli *wiadkowie wypadku?*

NIE

TAK, prosimy poda+ dane personalne oraz adresy *wiadków

Adres

Imi i nazwisko

Nazwa i adres placówki medycznej udzielaj$cej pierwszej pomocy bezpo/rednio po wypadku
Nazwa
Adres
Data zg/oszenia si do leczenia
Nazwa i adres placówki medycznej prowadz$cej leczenie bezpo/rednio po wypadku
Nazwa
Adres
Dane personalne lekarza prowadz(cego leczenie
Nazwa i adres instytucji prowadz$cej spraw<, je1eli do wypadku dosz3o w wyniku przest<pstwa lub wypadku drogowego
Nazwa:
Adres
Nr sprawy

Nazwa schorzenia

Czy w chwili wypadku Poszkodowany by3 pod wp3ywem alkoholu, narkotyków lub innych /rodków odurzaj$cych?*
NIE

TAK, w jakim stopniu i pod wp/ywem jakich *rodków

Czy leczenie skutków wypadku zosta3o zako9czone?*

(termin leczenie oznacza bezpo*redni okres leczenia urazu oraz zako czenia rehabilitacji)

NIE

Przewidywany termin zako czenia leczenia (miesi(c, rok)

TAK

Data zako czenia leczenia (dzie , miesi(c, rok)

Dyspozycja sposobu wyp3aty /wiadczenia w przypadku ustalenia odpowiedzialno/ci *
Przelew na rachunek bankowy

————————————————————————————————————————————-

———————————————————————————————————————————————-

w/a*ciciel rachunku

Przekazem pocztowym na adres

——————————————————————ulica

nazwa oddzia/u banku

————————————————————
kod pocztowy, miejscowo*+

Za/(czniki z/o4one przez Ubezpieczonego/Uprawnionego przy zg/aszaniu zgonu Ubezpieczonego**

1

4

2

5

3

6

Obja/nienia:

*prosz zaznaczy+ w/a*ciwe pole

** wymagane dokumenty w oryginale lub po*wiadczone za zgodno*+ z orygina/em kopie

O*wiadczenie Uprawnionego/Prawnego Opiekuna
O/wiadczam, 1e podane przeze mnie dane w niniejszym formularzu zg3oszenia roszczenia odpowiadaj$ prawdzie.
Jestem /wiadom odpowiedzialno/ci karnej gro1$cej za udzielenie nieprawdziwych informacji lub zatajenie okoliczno/ci maj$cych istotny wp3yw na proces rozpatrywania roszczenia.
Jestem /wiadom, 1e w razie ustalenia zatajenia okoliczno/ci istotnych do rozpatrzenia roszczenia, SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo
Ubezpiecze9 S.A. mo1e zmniejszy: lub odmówi: wyp3aty /wiadczenia.
Upowa1niam SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpiecze9 S.A. do wgl$du we wszelk$ dokumentacj< zwi$zan$ z niniejszym zdarzeniem, b<d$c$ w
szczególno/ci w posiadaniu placówek medycznych, organów Administracji Pa9stwowej, wymiaru sprawiedliwo/ci i innych towarzystw ubezpieczeniowych oraz dokonywania z nich niezb<dnych odpisów, zgodnie z art. 22 ust. 1, 4 i 5 oraz art. 25 ust. 1 Ustawy o dzia3alno/ci ubezpieczeniowej z dnia
22.05.2003 (Dz. U. Nr 03.124.1151)

Czytelny podpis Ubezpieczonego/Prawnego Opiekuna

Miejscowo*+ i data
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