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ZGŁOSZENIE ROSZCZENIA – OPÓŹNIENIE LOTU/BAGAŻU, UTRATA BAGAŻU 

 
WYPEŁNIA OSOBA UBEZPIECZONA 

1. Nazwa Biura Podróży/Operator:................................................................................................................................... 

2. Nr certyfikatu/polisy: ..…….……………………………………………………………….................................................... 

3. Imię i nazwisko Osoby Poszkodowanej: …………………………………………………………...............……………….. 

4. Data urodzenia Osoby Poszkodowanej:………………………………………………....................................................... 

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

6. Nr kontaktowy:………………………………………………………………………………………………………………….. 

7. Adres email: …………………………………………………………………………………………………………………….. 

8. Okres podróży:    od…………………………..     do.…………………………................................................................... 

9. Data i miejsce wypadku: ………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

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

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

11.  Lista wydatków poniesionych w związku z opóźnieniem bagażu lub lista mienia utraconego/uszkodzonego: 
 

Lista rzeczy Data zakupu Kwota i waluta 
wycena 

   

   

   

   

   

   

12.  Czy kontaktował/a się Pan/i z Centrum Assistance?                                                        TAK / NIE* 
13.  Czy w związku z wypadkiem zostały sporządzone raporty policyjne?                            TAK / NIE* 

14.  Dyspozycja wypłaty : 

Przyznane świadczenie proszę przekazać :  

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

nazwa banku :……………………………………………………………………………………………........................................ 
właściciel rachunku :………………………..…………………………………………………………………................................ 

• przekazem pocztowym na adres.....…………………………………….................................................................... 

15.  Dokumentacja roszczeniowa: 

Do niniejszego wniosku prosimy o załączenie nastepującej dokumentacji: 
• oryginałów rachunków za poniesione koszty/utracone przedmioty, 
• protokół zgłoszenia od przewoźnika, raport z Policji (jeśli dotyczy). 

http://www.aig.pl/
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Oświadczenie AIG Europe Limited Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce 
 

Niniejszym informujemy, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez AIG Europe Limited Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 111 

(administratora danych) oraz Centrum Assistance: Europ Assistance Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. 

Wołoskiej 5 dla celów postępowania dotyczącego zgłoszonej szkody i/lub roszczeń oraz w celach analitycznych. 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych oraz prawo ich poprawiania. Dane osobowe zostały podane w 

sposób dobrowolny, lecz są one niezbędne do przeprowadzenia postępowania dotyczącego zgłoszonej szkody.  

Informujemy, iż zasady przetwarzania danych osobowych przez AIG Europe Limited Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością oraz innych podmiotów z grupy AIG są zawarte w Globalnej Polityce Prywatności AIG (dostępnej w 

witrynie internetowej pod adresem https://www.aig.pl/polityka-prywatnosci lub na żądanie skierowane do: AIG Europe 

Limited Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce, ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa). 

 

Oświadczenie Zgłaszającego 
 

1. Niniejszym upoważniam szpital, przychodnię, lekarzy prowadzących leczenie oraz każdą inną osobę fizyczną lub 

osobę prawną do dostarczenia Colonnade Insurance S.A. Oddział w Polsce oraz Centrum Assistance: Europ 

Assistance Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 5 wszystkich dokumentów i informacji, 

dotyczących okoliczności oraz następstw choroby, wypadku lub zdarzenia będącego przyczyną zgłoszenia 

mojego roszczenia. 

2. Potwierdzam, że wszelkie podane przeze mnie dane są prawdziwe i zgodne z moją najlepszą wiedzą, a w 

przypadku podania danych osób trzecich zobowiązuję się do poinformowania ich o przetwarzaniu danych 

osobowych przez AIG Europe Limited Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce w powyższym 

zakresie. 

 

………………………………..     ………….………………………… 

miejscowość i data       czytelny podpis 

 
Dodatkowe Oświadczenia Zgłaszającego Roszczenie* 

 

� * Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Colonnade Insurance Société Anonyme Oddział w Polsce dokumentów 

związanych z postępowaniem dotyczącym zgłoszonej szkody za pomocą środków komunikacji elektronicznej na 

adres e-mail podany w punkcie 7. niniejszego formularza. 

� * Wyrażam zgodę na przekazywanie informacji dotyczących statusu postępowania w sprawie roszczenia 

ubezpieczającemu/brokerowi ubezpieczeniowemu** uczestniczącemu w postępowaniu związanym z niniejszym 

roszczeniem, w tym na przekazywanie treści pism/decyzji związanych z moim roszczeniem. 

*niniejsze zgody są dobrowolne. Ich udzielenie pozwoli na przyspieszenie procesu likwidacji zgłoszonej szkody.  

** niepotrzebne skreślić  

 

………………………………..     ………….………………………… 

miejscowość i data       czytelny podpis 
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