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UBEZPIECZENIA

Likwidacja szkod z ubezpieczenia
NNW Dzieci i Mtodziezy oraz NNW Bezpieczna Rodzina

W trosce o najwyzsza. jakosc obstugi likwidacj'i szkod prosimy o przygotowanie wymienionych
ponizej informacji i dokumentow:

• PESEL i dane teleadresowe osoby ubezpieczonej, zgtaszajqcej szkode, i uprawnionej
do otrzymywania informacji

• numer rachunku bankowego, na ktory nastqpi wyptata ewentualnego odszkodowania

• kopia petnej dokumentacji medycznej z powypadkowego leczenia ubezpieczonego
(od momentu udzielenia pierwszej pomocy medycznej do zakonczenia leczenia)

• oryginaty rachunkow/faktur wystawionych imiennie na ubezpieczonego.

Sposob zgtaszania szkod

@

00

on-line
na stronie www.szkody.nau.pl

e-mail
szkody.nnw@nau.pl

telefonicznie
(22) 584 10 00
fax: (22) 350 73 16

listownie
Nauczycielska Agencja Ubezpieczeniowa SA
ul. Smulikowskiego 6/8
00-389 Warszawa

osobiscie w biurze NAU SA
ul. Smulikowskiego 6/8; 00-389 Warszawa
wejscie od ul. Wybrzeze Kosciuszkowskie 31/33 (11 pi^tro)

Decyzja dotycz^ca szkody zostanie wydana w terminie:
• do 30 dni kalendarzowych, w przypadku kompletnej dokumentacji

• do 14 dni kalendarzowych, w przypadku niepetnej dokumentacji,
liczonych od dnia jej uzupetnienia.



Inter Risk
^^j^ VIENNA INSURANCE GROUP

UBEZPIECZENIA

ZGLOSZENIE ROSZCZENIA Z UBEZPIECZENIA EDU PLUS

Osoba zgtaszajqca roszczenie zobowi^zana jest wypetnic czytelnie wszystkie punkty
zamieszczone w czesci ,,l" niniejszego formularza

/. Wypelnia Ubezpieczony/Uprawniony

1. Ubezpieczajqcy
naziva plac6wki otwiatowej (pieczec), (w przypadku ubezpieczenia indywidualnego! rodzinnego - imie i nazwisko)

adres pocztowy, numer telefonu, adres e-mai,t

2. Ubezpieczony (osoba, ktdrejdotyczy zgfaszane roszczenie)

!mi§ i nazwisko

PESEL

Doktadny adres zamieszkania.
(ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy i miejscowosf)

3. U prawn iony (w przypadku niepefnoletniego ubezpieczonego nalezy podac dane rodzica/opiekuna prawnego)

lmi§ i nazwisko

Doktadny adres zamieszkania
(ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy i miejscowo£c)

Dane kontaktowe
(adres e-mail i numer telefonu)

4. Data i miejsce nieszczesliwego wypadku lub data ujawnienia choroby.

5. Data zgonu Czy zostata wykonana sekcja zwtok: d tak Q nie

6. 1) W przypadku nieszczesliwego wypadku: przyczyna, okolicznosci i przebieg wypadku, nazwiska

i adresy ewentualnych swiadkow wypadku (podac doktadnie i wyczerpuja.co):

2) Czy do zdarzenia doszto w zwia.zku z przynaleznoscia. Ubezpieczonego do pozaszkolnego klubu

sportowego? (jesli tak nalezy podac nazwe)

3) W przypadku choroby: rozpoznanie, przebieg leczenia, nazwisko lekarza prowadzqcego leczenie

7. Czy narzqd(-y) opisane w pkt. 6 byt(-y) uszkodzony(-e) przed zajsciem zdarzenia w wyniku wypadku

lub choroby (jesli tak, nalezy wpisac date diagnozy)

8. Czy Ubezpieczony byt w chwili wypadku pod wptywem alkoholu, narkotykow lub innych srodkow

o podobnym dziataniu



9. Czy do wypadku doszto w chwili prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu.

samochodu - motocyklu roweru mne

Prosz§ podac numer i kategori§ uprawnieri do ich prowadzenia.

10. Dane jednostki Policji/Prokuratury/Sa_du jezeli w sprawie prowadzone jest/byto postepowanie

11. Kto i gdzie udzielit Ubezpieczonemu pierwszej pomocy bezposrednio po wypadku.

Jezeli pierwszej pomocy udzielit lekarz, prosimy o dostarczenie kserokopii dokumentacji medycznej,

12. Czy leczenie (z uwzglednieniem zleconej rehabilitacji) zostato zakohczone

Jezeli nie, prosz§ podac przewidywany termin zakoriczenia leczenia

13. Do zgtoszenie roszczenia dola.czono (n - wtasciwe zaznaczyc ,,x"):

D karty informacyjne z leczenia szpitalnego oraz wszelkie zaswiadczenia lekarskie,

n dokumentacj§ medyczn^ z udzielenia pierwszej pomocy oraz przebiegu leczenia,

G w przypadku wypadku komunikacyjnego- kserokopia dokumentu uprawniaja.cego
do prowadzenia pojazdu,

C] notatke z Policji/dokument potwierdzaj^cy rozstrzygniecie podjete przez Prokurature/S^d
w postepowaniu tocz^cym si$ w przedmiotowej sprawie,

CD oryginafy rachunkow, faktur dotycz^ce poniesionych kosztow,

D akt zgonu, karte zgonu lub orzeczenie sa.du uznaj^ce Ubezpieczonego za osobe zmarta.,

n inne dokumenty:

14. Prosz§ wskazac numer rachunku bankowego, na ktory ma zostac wyptacone swiadczenie1:

OSvwadczenia:
1. Wyrazam zgod§ na wystepowanie InterRisk S.A. Vienna Insurance Group do zaktadbw opieki zdrowotnej, kt6re udzielaty

lub bedg udzielad mi swiadczeh zdrowotnych z wnioskami o przekazanie informacji o okolicznosciach zwiqzanych z ocena.
ryzyka ubezpieczeniowego i weryfikacji danych o stanie zdrowia.

2. Ja, nizej podpisany wyrazam zgod§ na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych dobrowolnie przeze mnie
lub osoby trzecie, przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczert Spofka Akcyjna Vienna Insurance Group do celbw zwia.zanych
z wykonywaniem umowy ubezpieczenia.

3. Niniejsze oswiadczenie sktadam dobrowolnie, zgodnie z prawda^ i wedtug najlepszej wiedzy.
4. Wyrazam zgode na prowadzenie korespondencji w sprawie likwidacji przedmiotowej szkody z uzyciem poczty

elektronicznej, na adres e-mail podany w formularzu lub w osobnej korespondencji w pbzniejszym czasie.

MiejscowoSC, data Podpis Ubezpieczonego/Uprawnionego

1 W razie woli otrzymania Swiadczenia przekazem pocztowytn prosimy o wpisanie w miejscu przeznaczonym na numer
rachunku bankowego stowa ,,PRZEKAZ"


