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Numer szkody

/ /
Prosimy o czytelne wype!nienie niniejszego wniosku drukowanymi literami

I. DANE UBEZPIECZONEGO
Imi" i nazwisko

Adres Ulica Nr domu Nr lokalu Kod _ Miejscowo!"

Adres do 
korespondencji

Ulica Nr domu Nr lokalu Kod
_

Miejscowo!"

PESEL E-mail

Numer telefonu Numer paszportu (wype#niaj$ obcokrajowcy)

Status prawny      Wspó#ma#%onek      Dziecko      Konkubent

Klasa ryzyka      I Klasa      II Klasa      III Klasa

II. DANE ROSZCZ#CEGO/RODZICA LUB PRAWNEGO OPIEKUNA, JE$ELI WYPADKOWI ULEG% NIELETNI
Imi" i nazwisko

Adres do 
korespondencji

Ulica Nr domu Nr lokalu Kod
_

Miejscowo!"

PESEL E-mail

Numer telefonu Numer paszportu (wype#niaj$ obcokrajowcy)

III. DANE Z POLISY
Numer polisy Numer potwierdzenia (opcjonalnie)

Okres ubezpieczenia Od (DD:MM:RRRR) Do (DD:MM:RRRR) Suma ubezpieczenia

Przy umowie grupowego ubezpieczenia konieczne jest wype!nienie przez Ubezpieczaj&cego cz"'ci „O'wiadczanie Ubezpieczaj&cego”
IV. O(WIADCZENIE UBEZPIECZAJ#CEGO (ZAK&AD PRACY, PLACÓWKA SZKOLNA ITP.)

Data odp#acenia sk#adki/ostatniej raty sk#adki
DD:MM:RRRR Piecz") Ubezpieczaj&cego

Czy do dnia wyst$pienia zdarzenia op#acane by#y regularnie 
wszystkie sk#adki ubezpieczeniowe za Ubezpieczonego?*      Tak               Nie

Czy op#acano sk#adk' za miesi$c, w którym wyst$pi#o zdarzenie?*      Tak               Nie

Data zatrudnienia Ubezpieczonego w zak#adzie pracy* 
DD:MM:RRRR

V. SZCZEGÓ%Y DOTYCZ#CE WYPADKU
Data wypadku 
(DD:MM:RRRR)

Godzina wypadku 
(GG:MM)

Miejsce  
wypadku

Okoliczno'ci wypadku oraz rodzaj doznanych obra*e+

Czy w momencie zaj'cia zdarzenia Ubezpieczony by! po u*yciu alkoholu/'rodków odurzaj&cych?    Tak      Nie

Czy wypadek zwi&zany by! z

Wyczynowym uprawianiem sportu/udzia#em w zaj'ciach sportowych    Tak      Nie Je!li tak prosz' poda" nazw' klubu sportowego oraz rodzaj dyscypliny sportu  
lub zaj'" sportowych

Zawa#em serca    Tak      Nie

Udarem mózgu    Tak      Nie

Nazwiska, adresy i telefony ewentualnych 'wiadków wypadku

ZG!OSZENIE WYPADKU Z UBEZPIECZENIA 
NAST"PSTW NIESZCZ"#LIWYCH WYPADKÓW

Skontaktuj si' z nami:
www.ergohestia.pl 
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Czy by! sporz&dzony protokó!/prowadzone dochodzenie w sprawie wypadku? Je!li tak, to gdzie, przez kogo oraz jaki jest nr i wynik zako(czenia sprawy?    Tak      Nie

Przebieg leczenia (prosz' zaznaczy"  odpowiedni$ rubryk')    Tak      Nie

Szpitalny Oddzia! Ratunkowy/Ambulatorium (prosz' poda" dane adresowe palcówki, nazwisko lekarza)

Leczenie powypadkowe (prosz' wpisa" dane imienne oraz adresowe lekarza pierwszego kontaktu [rodzinnego], poradni specjalistycznych i rehabilitacyjnych) 

    Tak          Nie Czy leczenie zosta!o zako+czone? Je!li nie prosz' poda" przewidywan$ dat' zako(czenia leczenia DD:MM:RRRR

VI. ZG%ASZANE ROSZCZENIA
Zgodnie z zawart& umow& ubezpieczenia zg!aszam nast"puj&ce roszczenia

)wiadczenie z tytu#u trwa#ego uszczerbku na zdrowiu

)wiadczenie z tytu#u !mierci wskutek nieszcz'!liwego wypadku

Jednorazowe !wiadczenie z tytu#u trwa#ej utraty zdolno!ci do wykonywania pracy

Dzienne !wiadczenie szpitalne

Zwrot kosztów leczenia w kwocie  (zgodnie z z#$czonymi rachunkami)

Zwrot kosztów rehabilitacji w kwocie  (zgodnie z z#$czonymi rachunkami)

Zasi#ek dzienny z tytu#u pe#nej niezdolno!ci do pracy/nauki za okres  (zgodnie z za#$czonymi zwolnieniami lekarskimi)

VII. O(WIADCZENIA UBEZPIECZONEGO/OPIEKUNA PRAWNEGO/UPRAWNIONEGO - PROSZ, O WYP%AT, (WIADCZENIA

Przelewem na konto numer w banku

Przekazem pocztowym na mój adres

 

Nazwisko i imi" Ubezpieczonego/opiekuna prawnego/uprawnionego Miejscowo') i data (DD:MM:RRRR) Podpis

Nazwisko i imi" osoby przyjmuj&cej zg!oszenie Miejscowo') i data (DD:MM:RRRR) Podpis 

Skontaktuj si' z nami:
www.ergohestia.pl 

Ja, ni%ej podpisany, !wiadomy konsekwencji wprowadzenia w b#$d Ubezpieczyciela, wynikaj$cych z postanowie( art. 286 § 1 Kodeksu Karnego o!wiadczam, %e wszystkie przedstawione przeze mnie 
informacje i dokumenty zwi$zane ze zg#oszeniem roszczenia s$ prawdziwe i kompletne.
W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia upowa%niam Sopockie Towarzystwo Ubezpiecze(  ERGO Hestia S.A. do uzyskiwania, na podstawie art. 38 ust. 8 ustawy z dnia 11 wrze!nia 2015 r. 
o dzia#alno!ci ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, od Narodowego Funduszu Zdrowia danych o nazwach i adresach !wiadczeniodawców, którzy udzielili mi !wiadcze( opieki zdrowotnej w zwi$zku 
z wypadkiem lub zdarzeniem losowym, b'd$cym podstaw$ ustalenia odpowiedzialno!ci oraz wysoko!ci odszkodowania lub !wiadczenia. Z uwagi na niezb'dno!" niniejszego upowa%nienia dla 
celów nale%ytego wykonania umowy ubezpieczenia, tj. do ustalania odpowiedzialno!ci Ubezpieczyciela i wyp#aty !wiadcze( nale%nych z umowy ubezpieczenia powy%sze upowa%nienie jest 
nieodwo#alne w okresie trwania umowy ubezpieczenia/ochrony ubezpieczeniowej oraz 3 lat od daty jej zako(czenia i obowi$zuje równie% po mojej !mierci. Od wyra%enia zgody na powy%sze 
uzale%nia si' zawarcie umowy ubezpieczenia/obj'cia ochron$ ubezpieczeniow$.        tak          nie
Upowa%niam* Sopockie Towarzystwo Ubezpiecze( ERGO Hestia S.A. na podstawie art. 38 ust 6 ustawy z dnia 11 wrze!nia 2015 r. o dzia#alno!ci ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, do uzyskiwania,* równie% 
po mojej !mierci, od ka%dego z podmiotów wykonuj$cych dzia#alno!" lecznicz$, które udziela#y mi !wiadcze( zdrowotnych* informacje o okoliczno!ciach zwi$zanych z ocen$ ryzyka ubezpieczeniowego 
i weryfikacj$ podanych przeze mnie danych o moim stanie zdrowia, a w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia, równie% ustaleniem mojego prawa do !wiadczenia z zawartej umowy ubezpieczenia 
i wysoko!ci$ tego !wiadczenia. Zakres informacji obejmuje, z wy#$czeniem wyników bada( genetycznych, informacje o: przyczynach hospitalizacji, wykonywanych w jej trakcie badaniach diagnostycznych 
i ich wynikach, innych udzielonych !wiadczeniach zdrowotnych, wynikach leczenia i rokowaniach oraz o wynikach sekcji zw#ok, je%eli zostanie przeprowadzona; przyczynach leczenia ambulatoryjnego, 
wykonywanych w jego trakcie badaniach diagnostycznych i ich wynikach, innych udzielonych !wiadczeniach zdrowotnych, wynikach leczenia i rokowaniach; wynikach przeprowadzonych konsultacji; 
przyczynie !mierci. Z uwagi na niezb'dno!" niniejszego upowa%nienia dla celów nale%ytego wykonania umowy ubezpieczenia, tj. do ustalania odpowiedzialno!ci Ubezpieczyciela i wyp#aty !wiadcze( 
nale%nych z umowy ubezpieczenia, powy%sze upowa%nienie jest* nieodwo#alne w okresie trwania umowy ubezpieczenia/ochrony ubezpieczeniowej oraz 3 lat od daty jej zako(czenia. Od wyra%enia zgody 
na powy%sze uzale%nia si' zawarcie umowy ubezpieczenia/obj'cia ochron$ ubezpieczeniow$.        tak          nie
Wyra%am zgod' na zasi'ganie przez Ubezpieczyciela informacji dotycz$cych mojej osoby, niezb'dnych w prowadzonym przez Towarzystwo post'powaniu likwidacyjnym, w urz'dach pa(stwowych 
i samorz$dowych, s$dach i prokuraturze, policji oraz w innym zak#adzie ubezpiecze(.
Informujemy, %e Sopockie Towarzystwo Ubezpiecze( ERGO Hestia SA w Sopocie jest administratorem danych osobowych, które b'd$ przetwarzane w celu likwidacji szkody, wykonania umowy 
ubezpieczenia, rozpatrzenia zg#oszonych reklamacji i odwo#a( i przeciwdzia#ania przest'pstwom ubezpieczeniowym. Administrator danych osobowych wyznaczy# Inspektora Ochrony Danych, z którym 
mo%na si' kontaktowa" we wszystkich sprawach dotycz$cych przetwarzania danych osobowych. Osoba, której dane dotycz$ mo%e skontaktowa" si' z Inspektorem Ochrony Danych poprzez formularz na 
stronie www.ergohestia.pl, pisemnie, na adres: ul. Hestii 1, 81-731 Sopot lub za po!rednictwem adresu mailowego: iod@ergohestia.pl. Pe#na tre!" o!wiadczenia administratora danych osobowych 
dost'pna jest na www.ergohestia.pl/rodo-oswiadczenie oraz pod numerem telefonu 800 201 503.
Wnioskuj" o przesy!anie przez Sopockie Towarzystwo Ubezpiecze+ ERGO Hestia SA w Sopocie korespondencji zwi&zanej z wykonywaniem wszystkich czynno'ci ubezpieczeniowych za 
pomoc& 'rodków porozumiewania si" na odleg!o') (telefon, e-mail, indywidualne konto internetowe udost"pnione przez Ubezpieczyciela) na podane dane kontaktowe, a odpowiedzi na 
z!o*one reklamacje na wskazany w danych adres e-mail. Zobowi&zuj" si" do aktualizacji danych.         tak          nie

Adres e-mail do korespondencji ..............................................................................................................................................................................................., nale*&cy do ..................................................................................................................................................................................................................


