Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa
Telecentrum: 801 888 444
faks: (+48) 22 557 40 03
e-mail: bok@aviva.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA
DOTYCZY UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE, NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY
ORAZ LECZENIA SZPITALNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW KREDYTOBIORCÓW KREDYTÓW HIPOTECZNYCH
BANKU POCZTOWEGO S.A.

A. NUMER POLISY

/POLE WYMAGANE/

nnnnnnnnnnnnnnn
B. DANE UBEZPIECZAJĄCEGO/UBEZPIECZONEGO
NAZWISKO

IMIĘ

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
PESEL

SERIA I NUMER DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
C. DANE UPRAWNIONEGO
NAZWISKO

IMIĘ

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
PESEL

SERIA I NUMER DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
ADRES KORESPONDENCYJNY – ULICA, MIEJSCOWOŚĆ 2

NUMER DOMU

NUMER MIESZK.

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
KOD POCZTOWY

POCZTA, MIEJSCOWOŚĆ

OBYWATELSTWO

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
NUMER TELEFONU

ADRES E-MAIL

/DRUKOWANE LITERY/

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
D. TYP ROSZCZENIA
ŚMIERĆ

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

n

TRWAŁA I CAŁKOWITA NIEZDOLNOŚĆ DO PRACY

n

LECZENIE SZPITALNE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

n

E. DATA I GODZINA ZDARZENIA
W DNIU

O GODZINIE

: nn
nnnnnnnnnnn
d d mm r r r r
F. 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
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CZYTELNY PODPIS UPRAWNIONEGO /IMIENIEM I NAZWISKIEM/

G. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZDARZENIA – DOTYCZY ŚMIERCI
1.

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

TAK

n

NIE

n

NIE

n

NIE

n

Jeśli tak to prosimy o podanie adresów, ewentualnie dołączenie dokumentacji: protokołu policyjnego, BHP, postanowienia prokuratorskiego
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
2.

Jeśli zdarzenie nastąpiło przed upływem dwóch lat od daty zawarcia umowy ubezpieczenia prosimy o podanie nazwy i adresu przychodni rejonowej
lub lekarza rodzinnego, z porad którego korzystał Ubezpieczony

................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................

H. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZDARZENIA – DOTYCZY TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY
1.

Prosimy o krótki opis zdarzenia (opis postawionego rozpoznania, opis wypadku)

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

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

TAK

n

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

Prosimy o podanie nazwy i adresu przychodni rejonowej lub lekarza rodzinnego, z porad którego Pan/Pani korzysta oraz adresu placówki medycznej,
bądź lekarza stawiającego diagnozę, a także kopii wykonywanych badań, kart leczenia szpitalnego

................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
4.

Prosimy o podanie daty od kiedy nieprzerwanie przebywa Pan/Pani na zwolnieniu lekarskim
Od

d d mm r r r r
nnnnnnnn

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZDARZENIA – DOTYCZY LECZENIA SZPITALNEGO NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW
1.

Przebieg oraz przyczyna zdarzenia ubezpieczeniowego

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

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

TAK

n

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

Kto i gdzie udzielał poszkodowanemu pierwszej pomocy (jeżeli pierwszej pomocy udzielał lekarz prosimy o dołączenie kopii Karty informacyjnej
lub podanie nazwy i adresu placówki.

................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
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4.

Prosimy i podanie nazw oraz adresów placówek medycznych 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

................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
5.
Od
Od
Od

Daty pobytu oraz nazwy i adresy placówek medycznych:

d d m m r r r r nnnnnnnn
d d mm r r r r
nnnnnnnn
d d m m r r r r nnnnnnnn
d d mm r r r r
nnnnnnnn
d d m m r r r r nnnnnnnn
d d mm r r r r
nnnnnnnn
do

Placówka

...............................................................

do

Placówka

...............................................................

do

Placówka

...............................................................

DATA

nnnnnnnnn
d d mm r r r r
MIEJSCE PODPISANIA

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

CZYTELNY PODPIS UPRAWNIONEGO/UBEZPIECZONEGO

J. INFORMACJE DODATKOWE
1.
2.

W przypadku roszczenia z tytułu śmierci – zgłoszenia dokonuje Uprawniony – osoba Uposażona wskazana w polisie
W przypadku roszczenia z tytułu Trwałej i całkowitej niezdolności do pracy oraz Leczenia szpitalnego nieszczęśliwych wypadków – zgłoszenia dokonuje Ubezpieczony.

K. WYMAGANE DOKUMENTY
1.

W przypadku roszczenia z tytułu śmierci
• Kopia karty zgonu lub zaświadczenie o przyczynie zgonu Ubezpieczonego (jeżeli od rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej do dnia zdarzenia ubezpieczeniowego minęło
mniej niż 3 lata).
• Oryginał lub poświadczona kopia skróconego odpisu aktu zgonu Ubezpieczonego, a w razie śmierci Ubezpieczonego za granicą, akt zgonu uwierzytelniony przez polską placówkę dyplomatyczną.
• Dokumenty potwierdzające tożsamość osoby uposażonej: poświadczona kserokopia dowodu osobistego lub paszportu, bądź oryginał odpisu skróconego aktu urodzenia lub
jeśli Uposażony nie jest osobą fizyczną dokumenty prawne osoby prawnej, zawierające informację o osobach fizycznych uprawnionych do reprezentowania osoby prawnej.
• W stosunku do osób nieposiadających zdolności do czynności prawnych wymagany jest oryginał lub poświadczona kopia skróconego odpisu aktu urodzenia oraz potwierdzona kserokopia dowodu osobistego przedstawiciela ustawowego lub w odniesieniu do osób, dla których ustanowiono opiekę prawną – kopia prawomocnego postanowienia
sądu o ustanowieniu opieki prawnej.
• Jeżeli świadczenie ma być wypłacone na rachunek bankowy Uposażonego: zaświadczenie z Banku potwierdzające, że Uposażony jest właścicielem podanego rachunku bankowego lub kopia umowy rachunku bankowego. W razie zlecenia przelewu na rachunek bankowy osoby trzeciej konieczne jest przygotowanie zlecenia wypłaty świadczenia
jako odrębnego oświadczenia, na którym podpis Uposażonego będzie poświadczony notarialnie.

2.

W przypadku roszczenia z tytułu Trwałej i całkowitej niedzolności do pracy
• Kopia orzeczenia właściwego organu rentowego o trwałej i całkowitej niezdolności osoby ubezpieczonej do pracy.
• Kopia posiadanej dokumentacji medycznej potwierdzającej trwałą i całkowitą niezdolność do pracy Ubezpieczonego.
• Dokument potwierdzający tożsamość osoby ubezpieczonej: poświadczona kserokopia dowodu osobistego lub paszportu, bądź oryginał odpisu skróconego aktu urodzenia.
• W odniesieniu do osób, dla których ustanowiono opiekę prawną, wymagana jest kopia prawomocnego postanowienia sądu o ustanowieniu opieki prawnej oraz poświadczona kserokopia dowodu osobistego osoby sprawującej tę opiekę.

3.

W przypadku roszczenia z tytułu Leczenia szpitalnego nieszczęśliwych wypadków
• 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 lub wypłaty świadczenia.
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