Wniosek o wypłatę świadczenia
z tytułu zgonu Ubezpieczonego
w następstwie Nieszczęśliwego
wypadku komunikacyjnego

Wniosek

INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE „MEDIZDROWIE”
DLA KLIENTÓW ONEY POLSKA S.A.
Wniosek o wypłatę odszkodowania, Ubezpieczony zobowiązany jest przekazać
bezpośrednio do UNIQA TU S.A., na następujący adres:

Dane Ubezpieczonego

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Centrum Pomocy
ul. Gdańska 132
90-520 Łódź

Nazwisko
Imię
d d mm r r r r
Data urodzenia (w przypadku obcokrajowca)

PESEL
Telefon kontaktowy

E-mail

Adres stałego
zamelodwania

Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica

Nr domu

Dokument idetyfikacyjny
Rodzaj

d d mm r r r r
Data wydania

Seria i numer

Nr lokalu

Organ wystawiający

Rodzaj szkody, czas i miejsce zdarzenia
Opis szkody:

Czas i miejsce zdarzenia:
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Świadkowie:

Dane poszkodowanego (imię, nazwisko, adres):

Zawiadomienie o szkodzie
Czy zgłaszano szkodę do UNIQA TU S.A. telefonicznie?*
O szkodzie powiadomiono:
Policję*

tak

nie

Data zgłoszenia
Inne Towarzystwo Ubezpieczeń
(jeżeli Ubezpieczony był w nim
ubezpieczony)*

tak

nie

Data zgłoszenia

tak

nie

jeśli “tak”, prosimy podać numer szkody

jeśli “tak”, podać nazwę i adres jednostki
d d mm r r r r

Godzina zgłoszenia

:

jeśli “tak”, podać nazwę i adres jednostki
d d mm r r r r

Godzina zgłoszenia

:

Dokumenty do wypłaty świadczenia
1.
2.
3.

*

zaznaczyć właściwą opcję
UNIQA wz. 9295

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132, tel. 42 66 66 500 lub 801 597 597, centrala@uniqa.pl, www.uniqa.pl,
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Wypłata świadczenia
Należne świadczenie proszę przelać na rachunek bankowy o numerze:

Oświadczenia
Naruszenie obowiązku zgłoszenia prawidłowych danych
Oświadczam, że jako Wnioskodawca udzieliłem /am odpowiedzi na pytania zawarte we wniosku zgodnie z prawdą i wyczerpująco. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości,
że świadomie podanie informacji niezgodnej z prawdą lub zatajenie informacji stanowi naruszenie Umowy Ubezpieczenia i może skutkować jej nieważnością.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. Zostałem poinformowany o tym, że Administratorem moich danych osobowych jest UNIQA
Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Łodzi (90-520) przy ulicy Gdańskiej 132, o prawie dostępu do tych danych i ich poprawiania oraz o tym, że moje dane osobowe
będą wykorzystywane w celu obsługi i wykonywania Umowy Ubezpieczenia, rozliczeń z pośrednikami ubezpieczeniowymi, a także w celach analitycznych i archiwalnych.
Wyrażam zgodę na składanie przez UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. na wskazany adres poczty elektronicznej, a także innym środkiem komunikacji elektronicznej
oświadczeń i informacji związanych z zawarciem i wykonywaniem umów ubezpieczenia, które łączą mnie z UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

czytelny podpis Wnioskodawcy
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miejscowość, data

*

zaznaczyć właściwą opcję
UNIQA wz. 9295
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