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ZGLOSZEN I E WYPADKU Z UBEZPI ECZE N IA
NASTE PSTW N r ES ZCZESLLWYCH WYPADKOW

Numer szkody (jesli rostol nodony)

Numer polisy

E

Prosimy o cz)rtelne wypelnienie niniejszego wniosku drukowonymi literomi

I. DANE UBEZPIECZONEGO

Imiq inozwisko

Adres Utico Nr domu Nr lokolu Kod
rrir rrr

MiejscowoEt

Adres do
korespondencji

Ulico Nr domu Nr lokolu Kod Miejscowo$C

PESET E-moil

Numer telefonu Numer poszportu (wypetniojq obcokrcjowcy)

Wnioskujq o przesytqnie przez Sopockie Toworzystwo Ubezpieczed ERGO Hestio SA w Sopocie korespondencji iiqzonej z wykonywoniem wszystkich czynnoici ubezpieczeniowych zo

no z{oione reklomocje no wskozony w donych odres e-moit. Zobowiqzujq sig do oktuolizocji donych. ! tof ! nie

Adres e-moil do korespondencji noleiqcy do

II. DANE ROSZCZ4CEGO/RODZICA LUB PRAWNEGO OPIEKUNA, JE2ELI WYPADKOWI ULEGt. NIELETNI

ImiQ i nozwisko

Adres do
korespondencji

Ulico Nr domu Nr lokolu Kod MiejscowoSa

PESEL

Numer telefonu

E-moil

ItI. SZCZEGOTY DOTYCZACE WYPADKU

Doto wypodku
(DD:MM:RRRR) , ,

Godzino wypodku
(GG:MM)

Miejsce
wypodku

Okoticznoici wypodku oroz rodzoj doznonych obroierl:

Czy w momencie zoj6cio zdorzenio Ubezpieczony byl po uiyciu otkoholu/irodk6w odurzojqcych? E Tok E Nie

Czy wypodek iligzony byl z:

Zowo{em serco

Udorem m6zqu

Uczestnictwem w ekspedycji

E Tok E Nie

E Tok E Nie

D Tok E Nie

Pieczec ubezpieczojqcego (w przypopdku ubezpieczeh grupowych)

Wyczynowym uprowioniem sportu/udzio{em w zojecioch sportowych E Tok E Nie

JeSli Tok - proszQ podot nozwq klubu sportowego oroz rodzoj dyscypliny sportu
lub zojet sportowych
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Nozwisko, odresy i telefony ewentuolnych Swiodk6w wypodku
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trrrrrrrr
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Czy byl sporzqdzony protokol/prowodzone dochodzenie w sprowie wypodku? Jesli tok, to gdzie, ptzezkogo orozjoki jest nr i wynik zokonczenio sprowy? E Tok E Nie

Przebieg leczenio (prosze zoznoczyt X odpowiedniq rubryke) D Tok E Nie

tr Szpitotny oddziot Rotunkowy/Ambulotorium (prosze podot done odresowe polc6wki, nozwisko lekorzo)

tr Leczenie powypodkowe (proszq wpisot done imienne oroz odresowe lekorzo pierwszego kontoktu Irodzinnego], porodni specjolistycznych i rehobilitocyjnych)

! rot E Nie Czy leczenie zostolo zoko6czone? Je(li nie proszg podod przewidywonq dste zokoriczenio leczenio
DD:MM:RRRR

tr Swiodczenie z tytulu trwolego uszczerbku no zdrowiu

tr Swiodczenie z tlrtulu Smierci wskutek nieszczqaliwego wypodku

tr Jednorozowe Swiodczenie z tytutu trwo{ej utroty zdolno6ci do wykon)Monio procy / do wykonywonio procy w jokimkolwiek zowodzie (niepotrzebne skreslia)

tr Dzienne swiodczenie szpitolne

tr Zwrot koszt6w leczenio w kwocie (zgodnie z zlqczonymi rochunkomi)

D Zwrot koszt6w rehobilitocji w kwocie (zgodnie z ztqczonymi rochunkomi)

! zosilek dzienny z tytulu petnej niezdolnoici do procy/nouki zo okres (zgodnie z zotqczonymi zwolnieniomi lekorskimi)

tr Zwrot koszt6w operocji ptostysnej

D Zwrot koszt6w poguebu

IV. ZGIASZANE ROSZCZENIA

zgodnie z zowortg umowq ubezpieczenio zgloszom nostQpujqce roszczenio

V. oSwtADczENIA UBEzPIEczoNEGo/oPIEKUNA PRAWNEGo/UPRAwNIONEGO - PROSZE O WYPIATE SWIADCZENIA

tr Przel€wem no konto numer w bonku

tr Przekozem pocztowym no m6j odres

informocje i dokumenty zwiqzone ze zgtoszeniem roszczenio sq prowdziwe i kompletne.

nieodwololne w okresie truonio umowy ubezpieczenio/ochrony ubezpieczeniowej oroz 3 lot od dotyjej zokoiczenio i obowiqzuje r6wniei po mojej Smierci.

nole2nych z umowy ub€ztieczenio, powy2sze upowoZnieniejest nieodwotone w okresie truonio umowy ubezpiuenio /ochrony ubezpieczeniowej oroz 3 lot od dotyjej zokoiczenio.

i somouqdowlrch, sqdoch i prokurotuue, poticji oroz w innym zoktodzie ubezpimelt.

odministrotoro donych osobowych dostQpno jest no ww.ergohestio.pl/rodo-oswiodczenie oroz Pod numerem telefonu 800 201 503.

Nomisko i imiq Ubezpi*zonego/opiekuno prownego/uPrownionego Miejscowos( i doto (DD:MM:RRRR) Podpis

oslzs009l2lo9 stt.2l2

www.ergohestio.Pl


