
Numer roszczenia

Kod Ubezpieczenia

Data zgłoszenia

Suma ubezpieczenia zł

Kwota świadczenia zł
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Grupowe
Ubezpieczenia na życie

Zgłoszenie Roszczenia o Świadczenie
z Umowy Ubezpieczenia na Życie

Dane Ubezpieczonego Kod Ubezpieczonego

Imię i nazwisko

Data urodzenia (d-m-r) Pesel

/

Dane Ubezpieczającego

Imię, nazwisko lub nazwa firmy

Dane osoby za którą przysługuje świadczenie

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania 

Miejscowość Kod pocztowy

Stopień pokrewieństwa z Ubezpieczonym

–

Rodzaj zdarzenia

zgon naturalny  

zgon wskutek nieszczęśliwego wypadku

częściowe inwalidztwo w następstwie wypadku: w życiu prywatnym        w pracy 

urodzenie dziecka   

poważne zachorowanie

całkowite inwalidztwo

leczenie szpitalne            od do

inny:

Wypełnia Towarzystwo

Kod zdarzenia

Kwota należnego świadczenia                                    zł Kwota do wypłaty zł

Uwagi

Likwidował:

Data, podpis i pieczątka

Przekazał do wypłaty:

Data, podpis i pieczątka

Wypełnia Towarzystwo

Wypełnia Ubezpieczony/Uprawniony

Zdarzenie dotyczy

ubezpieczonego współmałżonka rodziców dziecka

Data przystąpienia

Data początku polisy

Nr polisy

Data zdarzenia (d-m-r)

Przyczyna zgonu



Dokumenty stanowiące podstawę wypłaty świadczenia

Odpis aktu zgonu nr wydany przez USC w:

Odpis aktu urodzenia nr wydany przez USC w:

Orzeczenie KL: % inwalidztwa z dnia

Zaświadczenie lekarskie o przyczynie zgonu z dnia

Dane osoby uprawnionej do odbioru świadczenia

Imię i nazwisko

Adres do korespondencji 

Miejscowość Kod pocztowy

Seria i nr dowodu osobistego Data urodzenia

Numer telefonu e-mail

–

Wypełnia Ubezpieczony, jeżeli zdarzenie lub leczenie miało związek z wypadkiem Oświadczam, że okoliczności zaistnienia i przebieg wypadku były następujące:

W chwili wypadku: byłem trzeźwy byłem pod wpływem alkoholu  

Wstępne orzeczenie lekarskie

Zwolnienie lekarskie od (d-m-r) do

Przewidywany termin zakończenia leczenia określony przez prowadzącego leczenie (d-m-r)

Wypełnić, jeżeli zgon lub inwalidztwo nastąpiły wskutek nieszczęśliwego wypadku

Adres organu prowadzącego postępowanie (Policji lub prokuratury), o ile zostało wszczęte oraz sygnatura sprawy

Forma wypłaty świadczenia

Przelew Nazwa banku

Numer konta

Właściciel konta

Przekaz Kwotę świadczenia proszę przekazać na adres:

Formularz wypłaty 

Czek 

Postanowienia końcowe
TU Allianz Życie Polska S.A. informuje, że:
1. Dane osobowe podane w niniejszym wniosku: 

a) zbierane są na zasadzie dobrowolności,
b) służyć będą rozpatrywaniu roszczenia i podjęciu decyzji o wypłacie świadczenia, jak również planowaniu działalności w dziedzinie ubezpieczeń,
c) nie będą nikomu udostepniane, z wyjątkiem wypadków obowiązkowego udzielania informacji, określonych w ustawie o działalności  ubezpieczeniowej.

2. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Ubezpieczony/Uprawniony ma prawo wglądu do swoich danych oraz prawo ich poprawiania.

Oświadczenie Ubezpieczonego
Niniejszym potwierdzam, że wszelkie podane powyżej informacje są kompletne i zgodne z prawdą oraz wyrażam zgodę na ich przetwarzanie. W razie zatajenia lub podania
nieprawdziwych informacji TU Allianz Życie Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności na warunkach przewidzianych przez przepisy Kodeksu cywilnego.

Data i podpis osoby uprawnionej do świadczenia


