
Wniosek o wypłatę świadczenia z ubezpieczeń indywidualnych
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Numer roszczenia

Nazwa ubezpieczenia

Numer polisy

DANE UBEZPIECZONEGO

1. Nazwisko i imiona

Ulica Nr domu

Poczta

Miejscowość

Nr lokalu

Nr telefonuKod pocztowy

Województwo

2. Data urodzenia 3. Nr PESEL 4. Seria i nr dowodu

DANE WSPÓ¸UBEZPIECZONEGO/UPOSAŻONEGO W UBEZPIECZENIU ZAOPATRZENIA DZIECI

1. Nazwisko i imiona

2. Data urodzenia 3. Nr PESEL 4. Seria i nr dowodu

DANE UBEZPIECZAJĄCEGO (uzupe∏nić, jeżeli ubezpieczony nie jest ubezpieczającym)

1. Nazwisko
i imiona / nazwa

DANE UPRAWNIONEGO

1. Nazwisko i imiona 2. E-mail

3. Data urodzenia 4. Nr PESEL / REGON 5. Seria i nr dowodu

6. Adres zameldowania / siedziba

ubezpieczonym

Śmierci ubezpieczonego

Śmierci ubezpieczonego
w następstwie nieszczęśliwego wypadku

Śmierci wspó∏ubezpieczonego

Przyczyna
i miejsce zgonu

uposażonym inneUprawniony jest

Data wypadkuData zgonu

WNIOSKUJĘ O WYP¸ATĘ ŚWIADCZENIA Z TYTU¸U

WYPE¸NIĆ GRANATOWYM LUB CZARNYM D¸UGOPISEM, DRUKOWANYMI LITERAMI, POLA WYBORU OZNACZYĆ ZNAKIEM „ ”

Ulica Nr domu

Poczta

Miejscowość

Nr lokalu

Nr telefonuKod pocztowy

Województwo

7. Adres korespondencyjny
(uzupe∏nić, jeżeli inny niż zameldowania)

Śmierci uposażonego (dotyczy
ubezpieczenia zaopatrzenia dzieci) Dożycia ubezpieczonego Dożycia uposażonego (dotyczy

ubezpieczenia zaopatrzenia dzieci)

Pobytu w szpitalu z powodu:

Trwa∏ego kalectwa ubezpieczonego/inwalidztwa/trwa∏ej
utraty zdrowia/trwa∏ego uszczerbku na zdrowiu
uposażonego (dotyczy ubezpieczenia zaopatrzenia
dzieci) w następstwie nieszczęśliwego wypadku

Poważnego zachorowania uposażonego
(dotyczy ubezpieczenia zaopatrzenia dzieci)

Okres pobytu w szpitalu od do

Data wypadku
Trwa∏ej utraty zdrowia wspó∏ubezpieczonego

Data postawienia rozpoznaniaPoważnego zachorowania ubezpieczonego

Choroby śmiertelnej Ubezpieczonego

nieszczęśliwego
wypadku choroby

WYP¸ATA Z TYTU¸U (wype∏nia uprawniony) * wype∏nić w przypadku śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku

Trwa∏ej niezdolności do pracy

Trwa∏ej niezdolności do pracy ubezpieczonego

Ochrony dziecka w przypadku śmierci lub inwalidztwa ubezpieczającego

nieszczęśliwy wypadek

Inne

choroba/yPrzyczyną niezdolności do pracy jest

Jaka choroba/y jest przyczyną
niezdolności do pracy?

Data wystąpienia zdarzenia-przyczyny niezdolności do pracy (zdiagnozowania choroby lub wystąpienia nieszczęśliwego wypadku)

Data początku niezdolności do pracy

Śmierci ubezpieczonego Ciężkiej, trwa∏ej utraty zdrowia Utraty zdolności do samodzielnej egzystencji wskutek nieszczęśliwego wypadku w ubezpieczeniach zaopatrzenia dzieci

WNIOSKUJĘ O WYP¸ATĘ RENTY Z TYTU¸U:

PODAĆ DOK¸ADNE ADRESY PLACÓWEK, W KTÓRYCH LECZY¸ SIĘ LUB LECZY UBEZPIECZONY (adres lekarza rodzinnego lub przychodni specjalistycznej)

WNIOSKUJĘ O PRZEJĘCIE OP¸ATY SK¸ADEK Z POWODU:

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group
KRS 43309, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa
NIP 527 20 52 806, Kapitał zakładowy: 195.207.800,00 zł - opłacony w całości Compensa Kontakt: +48 22 501 61 00, 0 801 120 000



Imię i nazwisko w∏aściciela
rachunku bankowego

Nazwa banku

Przelew na
rachunek nr - -

PRZYZNANE ŚWIADCZENIE PROSZĘ PRZEKAZAĆ (Przelewem na konto)
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orygina∏ skróconego odpisu aktu zgonu

poświadczona przez wystawcę dokumentu
karta zgonu lub zaświadczenie o przyczynie zgonu
(z czytelną pieczątką placówki s∏użby zdrowia)

kopia notatki s∏użbowej z policji poświadczona
za zgodność z orygina∏em przez wystawcę dokumentu
orygina∏ protoko∏u BHP,
jeśli wypadek mia∏ miejsce w pracy

kopia urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby uprawnionej do świadczenia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza lub urząd wydający dokument
lub pracownika Compensy albo wypis z dowodu osobistego uprawnionego sporządzony na formularzu Compensy (druk GWDO)

dodatkowo:

W przypadku śmierci ubezpieczonego /
uposażonego / wspó∏ubezpieczonego
w następstwie nieszczęśliwego wypadku

kopia skierowania do szpitala

orygina∏ karty informacyjnej ze szpitala

W przypadku pobytu w szpitalu ubezpieczonego

orygina∏ zaświadczenia o udzieleniu
pierwszej pomocy medycznej

orygina∏ karty informacyjnej leczenia szpitalnego

orygina∏ zaświadczenia o zakończeniu leczenia

kopia notatki s∏użbowej z policji poświadczona
za zgodność z orygina∏em przez wystawcę dokumentu
orygina∏ protoko∏u BHP,
jeśli wypadek mia∏ miejsce w pracy

W przypadku trwa∏ego kalectwa/inwalidztwa/
utraty zdrowia/lub trwa∏ego uszczerbku na zdrowiu
w następstwie nieszczęśliwego wypadku

orygina∏ karty informacyjnej leczenia szpitalnego

orygina∏ wyniku badania histopatologicznego
(w przypadku nowotworu)
inne dokumenty medyczne potwierdzające
zaistnienie poważnego zachorowania

W przypadku poważnego zachorowania
uposażonego / ubezpieczonego

W przypadku śmierci ubezpieczonego /
uposażonego / wspó∏ubezpieczonego

Należy podać dok∏adne okoliczności tj. datę, miejsce wypadku i krótki opis zdarzenia, rodzaj uszkodzenia cia∏a oraz adres policji i prokuratury (jeśli by∏a na miejscu zdarzenia)

OŚWIADCZENIE UPRAWNIONEGO W PRZYPADKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU

ZA¸ĄCZONO DOKUMENTY

kopie zwolnień lekarskich poświadczone za zgodność
z orygina∏em przez wystawcę dokumentu
orygina∏ orzeczenia lekarskiego lekarza orzecznika
ZUS lub KRUS o ca∏kowitej niezdolności do pracy

orygina∏ karty leczenia szpitalnego

inne dokumenty medyczne potwierdzające istnienie
ca∏kowitej niezdolności do pracy

orygina∏ zaświadczenia o udzieleniu pierwszej pomocy
medycznej
kopia notatki s∏użbowej z policji poświadczona
za zgodność z orygina∏em przez wystawcę dokumentu
orygina∏ protoko∏u BHP, jeśli wypadek
mia∏ miejsce w pracy

inne (wymienić jakie)

dodatkowo:

W przypadku trwa∏ej niezdolności do pracy ubezpie-
czonego spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem

W przypadku trwa∏ej niezdolności do pracy ubezpie-
czonego oraz utraty zdolności uposażonego do samo-
dzielnej egzystencji wskutek nieszczęśliwego wypadku

Proszę o zwrot orygina∏ów za∏ączonych dokumentów

O decyzji dotyczącej realizacji zg∏oszenia Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group poinformuje pisemnie w terminie zgodnym z ogólnymi warunkami
ubezpieczenia, liczonym od momentu otrzymania pe∏nej dokumentacji niezbędnej do zrealizowania świadczenia.

Potwierdzam zgodność danych podanych przez uprawnionego w niniejszym wniosku z danymi zawartymi w jego dowodzie tożsamości
(wype∏nia wy∏ącznie etatowy pracownik Compensy).

Przedstawicielstwo / Filia / Multiagencja

Data wp∏ynięcia wniosku Sposób dostarczenia dokumentacji Pieczątka i podpis osoby przyjmującej wniosek

miejscowość podpis i pieczątka pracownika Compensy

data

miejscowość podpis uprawnionego, sk∏adającego wniosek

data

POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA WNIOSKU (wype∏nia Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group lub Agent/ Broker)

Tak Nie


