Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A.
Dział Likwidacji Szkód Majątkowych i Osobowych
ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa
Telecentrum: 801 888 444
faks: (+48) 22 557 40 03
e-mail: roszczenia_bankowe@aviva.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA
DOTYCZY UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY PRACY I UZYSKANIA STATUSU BEZROBOTNEGO
ORAZ LECZENIA SZPITALNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW KREDYTOBIORCÓW KREDYTÓW HIPOTECZNYCH
BANKU POCZTOWEGO S.A.

A. NUMER POLISY

/POLE WYMAGANE/

nnnnnnnnnnnnnnn
B. DANE UBEZPIECZONEGO
NAZWISKO

IMIĘ

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
PESEL

SERIA I NUMER DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
ADRES KORESPONDENCYJNY – ULICA, MIEJSCOWOŚĆ 2

NUMER DOMU

NUMER MIESZK.

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
KOD POCZTOWY

POCZTA, MIEJSCOWOŚĆ

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
NUMER TELEFONU

ADRES E-MAIL

/DRUKOWANE LITERY/

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
C. TYP ROSZCZENIA
UTRATA PRACY

/PROSIMY ZAZNACZYĆ „X” WŁAŚCIWY TYP ROSZCZENIA W ZALEŻNOŚCI OD POSIADANEGO UBEZPIECZENIA/

n

LECZENIE SZPITALNE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

n

D. DATA I GODZINA ZDARZENIA
W DNIU

nnnnnnnn
d d mm r r r r
E. POLECENIE WYPŁATY. JEŚLI ŚWIADCZENIE ZOSTANIE PRZYZNANE, PROSZĘ O PRZEKAZANIA NALEŻNEJ KWOTY:
PRZELEWEM NA KONTO

NUMER

nnnnnnnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn
DANE WŁAŚCICIELA KONTA, JEŻELI JEST INNY OD UPRAWNIONEGO

/IMIĘ, NAZWISKO, NAZWA ORAZZ ADRES/

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
DATA

nnnnnnnnn
d d mm r r r r
MIEJSCE PODPISANIA

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

CZYTELNY PODPIS UPRAWNIONEGO /IMIENIEM I NAZWISKIEM/

F. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZDARZENIA – DOTYCZY UTRATY PRACY
Oświadczenie Ubezpieczonego:
Oświadczam, że od dnia Utraty pracy nie wykazuję aktywności zarobkowej w rozumieniu Warunków ubezpieczenia na wypadek Utraty pracy i uzyskania Statusu bezrobotnego oraz
Leczenia szpitalnego następstw nieszczęśliwego wypadku kredytobiorców kredytów hipotecznych Banku Pocztowego S.A.
DATA

nnnnnnnnn
d d mm r r r r
MIEJSCE PODPISANIA

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
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CZYTELNY PODPIS UPRAWNIONEGO/UBEZPIECZONEGO

G. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZDARZENIA – DOTYCZY LECZENIE SZPITALNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU
1.

Opis okoliczności zdarzenia (przebieg oraz przyczyna zdarzenia)

................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
2.

Czy w związku z nieszczęśliwym wypadkiem było prowadzone dochodzenie przez policję lub prokuraturę?

TAK

n

NIE

n

Jeśli tak to prosimy o podanie adresów, ewentualnie dołączenie dokumentacji: protokołu policyjnego, BHP, postanowienia prokuratorskiego
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
3.

Prosimy o podanie nazw oraz adresów placówek medycznych udzielających pierwszej pomocy oraz podstawowej opieki zdrowotnej (lekarza rodzinnego, przychodni rejonowej)
oraz poradni specjalistycznych, placówek kierujących do szpitala oraz placówek docelowych, w których prowadzono leczenie w związku ze zdarzeniem

................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Oświadczenie Ubezpieczonego:
Oświadczam, że w dniu zdarzenia ubezpieczeniowego posiadałem/am uprawnienia do emerytury lub renty stałej w rozumieniu Warunków Ubezpieczenia na wypadek Utraty pracy
i uzyskania Statusu bezrobotnego oraz Leczenia szpitalnego następstw nieszczęśliwego wypadku kredytobiorców kredytów hipotecznych Banku Pocztowego S.A.
DATA

nnnnnnnnn
d d mm r r r r
MIEJSCE PODPISANIA

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

CZYTELNY PODPIS UPRAWNIONEGO/UBEZPIECZONEGO

H. WYMAGANE DOKUMENTY
1.

W przypadku roszczenia z tytułu Utraty pracy i uzyskania Statusu bezrobotnego
• zaświadczenie wydane przez powiatowy urząd pracy, stwierdzające, że Ubezpieczony jest zarejestrowany w tym urzędzie jako osoba bezrobotna i przysługuje mu zasiłek dla
bezrobotnych
• zaświadczenie wydane przez powiatowy urząd pracy, wydane po 30 dniach od nabycia statusu osoby bezrobotnej, potwierdzający, że Ubezpieczony nadal pozostaje osobą
bezrobotną,
• kopia świadectwa pracy wydanego przez pracodawcę zatrudniającego Ubezpieczonego w dniu rozwiązania umowy o pracę skutkującego Utratą pracy przez Ubezpieczonego
(w przypadku osób, które nabyły Status bezrobotnego wskutek Utraty pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę),
• decyzja Urzędu Gminy o wyrejestrowaniu działalności gospodarczej (w przypadku osób, które nabyły Status bezrobotnego wskutek wyrejestrowania działalności gospodarczej
z Ewidencji Działalności Gospodarczej),
• kopia postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości lub kopia postanowienia sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku wystarczającego majątku na
zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego (w przypadku osób, które nabyły status bezrobotnego wskutek wyrejestrowania działalności gospodarczej z Ewidencji
Działalności Gospodarczej),
• oświadczenie Ubezpieczonego, iż od Utraty pracy nie wykazuje on żadnej Aktywności zarobkowej.
• inne dokumenty wskazane przez Ubezpieczyciela, niezbędne do oceny zasadności roszczenia.

2.

W przypadku roszczenia z tytułu Leczenia szpitalnego następstw nieszczęśliwego wypadku
• Karta informacyjna leczenia szpitalnego / zaświadczenie o pobycie w szpitalu,
• Kopia raportu Policji lub innych dokumentów potwierdzających zajście i okoliczności nieszczęśliwego wypadku,
• Kopia dokumentu potwierdzającego uzyskiwanie przez Ubezpieczonego w dniu Zdarzenia przychodów z tytułu emerytury lub renty stałej.
• Inne dokumenty wskazane przez Ubezpieczyciela, niezbędne dla oceny zasadności roszczenia.
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