
AIG Europe Limited Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce 
ul. Marszałkowska 111 

00-102 Warszawa 

T 22 528 51 00 

                                                        F 22 528 52 52 
 

ZGŁOSZENIE ROSZCZENIA 

DANE DOTYCZĄCE OSOBY UBEZPIECZONEJ 

 
1. Nr polisy……………………………………………………………………………………..………………….……………....……… 

2. Imię i nazwisko…………………..……………………………………………………………....…………….……………....……… 

3. Imiona rodziców..……….…………………………………….……………….…….…………….………….. ……………....……… 

4. Data urodzenia…..………………………………………………..…………………….………….………….……………....……… 

5. Adres do korespondencji.………………………………………………………………………….………… ……………....……… 

6. Adres e-mail ………………………………………………………..……………………………….………...……………....……… 

7. Nr kontaktowy……………………………………………..………………………………………….……………………....……… 

8. Zatrudnienie (nazwa zakładu pracy oraz adres) 

……..…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..……………....……………………....……… 

9. Okres zatrudnienia od …………………..………………………..do…………………….…….……………………………...……… 

Stanowisko……………………………………….…………………… 

Poświadczenie zakładu pracy (podpis osoby upoważnionej oraz pieczątka zakładu pracy):              

             

 

      Data wypełnienia……………………… 

10. Data i miejsce wypadku………………………………………………………………….……………………..……………....……… 

11. Opis okoliczności wypadku, doznanych obrażeń oraz nazwiska ewentualnych świadków: 

……………………………………………………………….…………………………………………………….……………....……… 

…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………

…………………………………………….………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….……………………....……… 

12. Okres leczenia szpitalnego (prosimy dołączyć kopię karty informacyjnej leczenia szpitalnego) 

od ………………………………..……….………...……do …………………….…………………..…………………………....……… 

nazwa ośrodka i adres ……………………………………………………..……………………………………………………....……… 

WYPEŁNIA LEKARZ PROWADZĄCY  

(jeżeli Osoba Ubezpieczona posiada dokumenty medyczne zawierające diagnozę oraz opis przebiegu leczenia, wypełnienie 

pkt. 13 przez lekarza nie jest wymagane) 

13. Data wypadku, diagnoza, opis przebiegu leczenia, data zakończenia leczenia 

……………………………………………………………………..……………………………………………………………....……… 

……………………………………………………………………………………………..…..……..……………………………………

……………………………………………………..………………….………………………………………….…………………………

………..………..…..……………………………………………..……………....……………………………………………………….. 

 
 
………………………………                                                              ……………….…………….…..  

                 Miejscowość i data                                                                            Podpis i pieczątka lekarza  

14. Czy leczenie zostało zakończone?                                    (   )    TAK         (   )    NIE  

15. Zgodnie z artykułem 815 § 3 Kodeksu Cywilnego zatajenie prawdy lub złożenie oświadczeń niezgodnych z prawdą,  
a istotnych i wymaganych przez Towarzystwo, spowoduje unieważnienie roszczenia.  

 

 



AIG Europe Limited Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce 
ul. Marszałkowska 111 

00-102 Warszawa 

T 22 528 51 00 

                                                        F 22 528 52 52 
 
16. Prosimy o dołączenie do niniejszego formularza następujących dokumentów: 

 wszelkich zaświadczeń lekarskich opisujących rodzaj szkody (diagnoza i opis leczenia), 

 raportów z Policji/Prokuratury/Sądu zawierających opis okoliczności wypadku oraz wynik badania na zawartość 
alkoholu we krwi Osoby Ubezpieczonej (jeżeli zostały sporządzone), 

 zaświadczeń określających Osoby Uposażone (w przypadku śmierci Osoby Ubezpieczonej), 

 oryginału świadectwa zgonu (w przypadku śmierci Osoby Ubezpieczonej).  

17.  Przyznane świadczenie proszę przekazać : 

        na rachunek bankowy nr  _ _    _ _ _ _    _ _ _ _    _ _ _ _    _ _ _ _    _ _ _ _    _ _ _ _ 

nazwa banku ……………………………………………………………………………...……………………. 

właściciel rachunku ……………………………………………………………………..………….………….. 

albo przekazem pocztowym na adres……….……………………………………..………….…………….. 

 

UPOWAŻNIENIE 

Niniejszym upoważniam szpital, przychodnię, lekarzy prowadzących leczenie, pracodawcę oraz każdą inną osobę fizyczną lub osobę prawną do 

ujawnienia Ubezpieczycielowi AIG Europe Limited Sp. z o.o. Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 111, oraz 

Centrum Pomocy AIG Travel Guard: Europ Assistance Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 5 wszystkich niezbędnych 

informacji dotyczących okoliczności oraz następstw zdarzenia, będących przyczyną zgłoszenia roszczenia. 

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazywanie informacji dotyczących statusu postępowania w sprawie roszczenia 

Ubezpieczającemu/Brokerowi ubezpieczeniowemu pośredniczącemu w postępowaniu związanym z niniejszym roszczeniem, w tym 

przekazywanie treści pism/decyzji związanych z moim roszczeniem.* 

 

            ……………………………………..                     ……..…………………………… 

Miejscowość i data                              Imię i nazwisko 

 

Oświadczenie 

Poprzez przekazanie AIG swoich Danych Osobowych w związku ze zgłoszeniem swojego roszczenia oraz przez złożenie swojego podpisu, 

wyrażają Państwo zgodę na gromadzenie oraz przetwarzanie Państwa Danych Osobowych przez AIG Europe Limited Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością Oddział w Polsce, ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa, Polska w sposób opisany w Polityce Prywatności, która jest 

dostępna pod adresem www.aig.com.pl/po-privacy-policy-polish bądź na Państwa żądanie. W szczególności, Państwa zgoda, o której mowa 

powyżej dotyczy przekazania Państwa Danych Osobowych do jednostek powiązanych z AIG zlokalizowanych w granicach bądź poza granicami 

kraju Państwa miejsca zamieszkania, wymienionych na stronie internetowej: http://www.aigcorporate.com/AIG_All_Entities.pdf.. Państwa zgoda, 

o której mowa powyżej, dotyczy również wykorzystywania oraz ujawniania Państwa Danych Osobowych dla celów marketingowych w sposób 

wskazany w Polityce Prywatności aig.pl/polityka_prywatności, a w szczególności na otrzymywanie od AIG, spółek będących częścią grupy 

kapitałowej AIG oraz wybranych partnerów informacji marketingowych drogą elektroniczną i za pomocą innych środków komunikacji. Mają 

Państwo prawo dostępu oraz poprawienia swoich Danych Osobowych. Dane Osobowe zostały przekazane w sposób dobrowolny, ale są one 

konieczne dla wszczęcie procedury związanej ze zgłoszonym przez Państwa roszczeniem. Mogą Państwo cofnąć swoją zgodę dotyczącą 

wykorzystania lub ujawnienia Państwa Danych Osobowych dla celów marketingowych w każdym czasie pisząc do AIG Europe Limited Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce na powyższy adres.  

W zakresie w jakim dostarczyli Państwo (bądź dostarczą) do AIG Dane Osobowe dotyczące jakiejkolwiek innej osoby trzeciej, niniejszym 

zapewniają Państwo (przez złożenie poniżej podpisu), że przekazali Państwo takiej osobie informacje o treści niniejszej Polityki Prywatności, 

oraz że są Państwo upoważnieni aby ujawnić AIG jego lub jej Dane Osobowe zgodnie z zapisami Polityki Prywatności. 

 

…………………………………..                  ………………………………. 

Miejscowość i data                                                  Imię i nazwisko 

…………………………. 

Podpis 

 

*niepotrzebne skreślić         ** prosimy o zaznaczenie „X” w przypadku zgody

 


