Zg∏oszenie szkody NNW

Nr szkody
Oddzia∏ w
Numer polisy
Rodzaj
ubezpieczenia

NNW
indywidualne

NNW
grupowe

NNW kierowcy
i pasa˝erów

Generali T.U. S.A. z siedzibà w Warszawie przy ul. Post´pu 15B, zarejestrowana w rejestrze przedsi´biorców prowadzonym przez Sàd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
XIII Wydzia∏ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sàdowego pod numerem 10623. Kapita∏ zak∏adowy 190.310.000 PLN, w pe∏ni op∏acony, NIP 526-23-49-108. Spółka nale˝àca
do Grupy Generali, figurujàcej w Rejestrze Grup Ubezpieczeniowych prowadzonym przez ISVAP. Centrum Klienta tel.: 0 801 343 343 lub (022) 543 0 543, fax (022) 543 08 98.
1. Ubezpieczajàcy

2. Ubezpieczony
(poszkodowany)

Imi´ i nazwisko
(nazwa firmy)
Adres:
Ulica, numer

Kod
pocztowy:

–

Imi´ i nazwisko
Kod
pocztowy:

Adres:
Ulica, numer

–

MiejscowoÊç
Telefon
kontaktowy

Data urodzenia
3. OÊwiadczenie
opiekuna prawnego (prosimy
o wype∏nienie
w przypadku,
gdy wypadkowi
uleg∏ nieletni)

Niniejszym oÊwiadczam, ˝e opiek´ prawnà nad ma∏oletnim / ma∏oletnià wymienionym w pkt 2 sprawujà aktualnie nast´pujàce osoby:
1. Imi´ i nazwisko
opiekuna prawnego
Adres:
Ulica, numer
2. Imi´ i nazwisko
opiekuna prawnego
Adres:
Ulica, numer

Stopieƒ
Pokrewieƒstwa
Kod
pocztowy:

Data
wypadku

–

–

MiejscowoÊç
Stopieƒ
Pokrewieƒstwa

Kod
pocztowy:

(imi´ i nazwisko sk∏adajàcego oÊwiadczenie)

4. Wypadek

MiejscowoÊç

–

–

MiejscowoÊç

(seria i numer dow. osob.)

(podpis)

Miejsce
wypadku

OkolicznoÊci i przebieg zdarzenia:

5. Dotyczy
wypadku
komunikacyjnego

Numer rejestracyjny
pojazdu
Imi´ i nazwisko
kierujàcego pojazdem
Adres zamieszkania
kierujàcego pojazdem

Marka
pojazdu
Numer i kategoria
prawa jazdy
Kod
pocztowy:

Numer rejestracyjny
II pojazdu
Imi´ i nazwisko
kierujàcego II pojazdem
Adres zamieszkania
kierujàcego II pojazdem
6. Stan trzeêwoÊci
w chwili
wypadku

Czy w chwili zdarzenia kierujàcy by∏ trzeêwy?

–

MiejscowoÊç

Marka II
pojazdu
Numer i kategoria
prawa jazdy
Kod
pocztowy:
Tak

–

MiejscowoÊç

Nie

OÊwiadczam, ˝e w chwili wypadku Ubezpieczony by∏ trzeêwy i nie by∏ pod wp∏ywem narkotyków lub innych tego typu Êrodków.

(imi´ i nazwisko sk∏adajàcego oÊwiadczenie)
(seria i numer dow. osob.)
			

(podpis Ubezpieczonego lub opiekuna prawnego		
– w przypadku, gdy Ubezpieczony jest nieletni)

1-001-05.2013

7. Âwiadkowie

Tak

Czy na miejscu zdarzenia byli obecni Êwiadkowie?

Nie

Je˝eli tak, prosimy o wype∏nienie:
1. Imi´ i nazwisko
Adres:
Ulica, numer

Kod
pocztowy:

–

MiejscowoÊç

Kod
pocztowy:

–

MiejscowoÊç

2. Imi´ i nazwisko
Adres:
Ulica, numer
8. Obra˝enia cia∏a

Obra˝enia cia∏a odniesione w wyniku wypadku:

9. Zak∏ady lecznicze,
w których
Ubezpieczony
leczy∏ si´ po
wypadku

Nazwa
zak∏adu
Adres
zak∏adu
Specjalista
prowadzàcy leczenie

Kod
pocztowy:

–

MiejscowoÊç

(Podpis i pieczàtka lekarza / udzielajàcego pierwszej pomocy)

10. Czy leczenie
zosta∏o
zakoƒczone

11. Upowa˝nienie
dla placówek
medycznych

Nazwa
zak∏adu
Adres
zak∏adu
Specjalista
prowadzàcy leczenie

Kod
pocztowy:

–

MiejscowoÊç

Nazwa
zak∏adu
Adres
zak∏adu
Specjalista
prowadzàcy leczenie

Kod
pocztowy:

–

MiejscowoÊç

Tak

Nie

Data zakoƒczenia
leczenia

–

Przewidywany termin
zakoƒczenia leczenia

–

13. Dyspozycja
sposobu
wyp∏aty
Êwiadczenia

–

Ja, ni˝ej podpisany/a............................................................................................................. zam. ...............................................................................................................
PESEL………………………................, upowa˝niam wszystkich lekarzy, szpitale, inne placówki opieki medycznej, a tak˝e zakłady ubezpieczeƒ lub osoby, które
posiadajà moje dane osobowe oraz dane dotyczàce mojego stanu zdrowia, do udzielania w ka˝dym czasie, na wniosek Generali T.U. S.A., pełnej dokumentacji
medycznej dotyczàcej historii mojej choroby, a tak˝e informacji zwiàzanej z przebytymi chorobami, fizycznym i psychicznym stanem zdrowia, pobytami
w szpitalu, udzielonymi poradami lub diagnostykà medycznà oraz leczeniem. W tym zakresie zwalniam lekarzy z obowiàzku zachowania tajemnicy lekarskiej.

(miejscowoÊç, data)
		

12. Czy w zwiàzku
z wypadkiem
prowadzone jest
post´powanie
policyjne lub
prokuratorskie?

–

Tak

(podpis Ubezpieczonego lub opiekuna prawnego		
– w przypadku, gdy Ubezpieczony jest nieletni)

Nie

Policja

Nazwa
i adres:

sygnatura
akt

Prokuratura

Nazwa
i adres:

sygnatura
akt

Przekaz pocztowy na adres:

Przelew na
rachunek bankowy

Adres zamieszkania (jak w pkt 2)

–

–

–

Inny

–

–

–

Na powy˝sze pytania odpowiedzieliÊmy zgodnie z prawdà i wed∏ug najlepszej wiedzy.
Ubezpieczony / Opiekun prawny –
w przypadku, gdy Ubezpieczony jest
nieletni / Uposa˝ony

Ubezpieczajàcy

Ubezpieczajàcy

Pracownik Generali

data i podpis

piecz´ç

data i podpis

data i podpis

