
WNIOSEK O WYP¸AT¢ ÂWIADCZENIA 

Z GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ˚YCIE

w w w . g r u p a c o n c o r d i a . p l

Piecz´ç  Ubezpieczajàcego

Je˝eli TAK, nale˝y podaç
poprzedni zak∏ad ubezpieczeƒ

oraz koƒcowà 
dat´ ochrony

Data rozpocz´cia 
ochrony

Data przystàpienia do
ubezpieczenia grupowego

Kontynuacja
ubezpieczenia 

PESEL Seria i numer 
dowodu to˝samoÊci

Imi´ i nazwisko

e-mail

OSOBA UBEZPIECZONA

TAK NIE

RODZAJ ÂWIADCZENIA w∏aÊciwe zaznacz „x”

Êmierç ubezpieczonego – wype∏niç cz´Êç: I,
Êmierç ubezpieczonego w wyniku NW – wype∏niç cz´Êç: I, II,
Êmierç ubezpieczonego w wyniku NW na terenie zak∏adu pracy
– wype∏niç cz´Êç: I, II,
Êmierç  ubezpieczonego w wyniku NW komunikacyjnego – wype∏niç
cz´Êç: I, II,
Êmierç  ubezpieczonego w wyniku zawa∏u serca albo udaru mózgu 
– wype∏niç cz´Êç: II,
uszczerbek na zdrowiu w wyniku NW, zawa∏u serca lub udaru mózgu
– wype∏niç cz´Êç: II,

inwalidztwo w wyniku NW – wype∏niç cz´Êç: II, 
pobyt w szpitalu, na OIOM, w sanatorium, na oddziale
rehabilitacyjnym – wype∏niç cz´Êç: III,
powa˝ne zachorowanie – wype∏niç cz´Êç: IV,
operacje chirurgiczne – wype∏niç cz´Êç: V,
przeszczepy, rekonstrukcje, nabycie protezy – wype∏niç cz´Êç: I, V,
osierocenie dziecka – wype∏niç cz´Êç: I, VI,
trwa∏a i ca∏kowita niezdolnoÊç do pracy – wype∏niç cz´Êç: VII,
inne – wype∏niç cz´Êç: VIII.

Data
urodzenia

Adres zamieszkania 
(ulica, nr domu i mieszkania)

Kod 
pocztowy MiejscowoÊç- Telefon

PESEL Seria i numer 
dowodu to˝samoÊci

Imi´ i nazwisko

e-mail

A. Osoba uprawniona do Êwiadczenia (je˝eli jest wi´cej uprawnionych, to ka˝dy wype∏nia osobny wniosek o wyp∏at´ Êwiadczenia)

Data
urodzenia

Adres zamieszkania 
(ulica, nr domu i mieszkania)

Kod 
pocztowy MiejscowoÊç- Telefon

Potwierdzenie przystàpienia 
(numer)

1. Data Êmierci

I. ÂMIERå UBEZPIECZONEGO (je˝eli Êmierç nastàpi∏a w wyniku NW, nale˝y równie˝ wype∏niç  cz´Êç II) 

2. Przyczyna Êmierci 

Pokrewieƒstwo/powinowactwo osoby
uprawnionej do Ubezpieczonego

PESEL Seria i numer 
dowodu to˝samoÊci

Imi´ i nazwisko

e-mail

B. Opiekun ustawowy w przypadku osoby niepe∏noletniej

Data
urodzenia

Adres zamieszkania 
(ulica, nr domu i mieszkania)

Kod 
pocztowy MiejscowoÊç- Telefon

Adres do korespondencji 
(ulica, nr domu i mieszkania)

Kod 
pocztowy MiejscowoÊç- Telefon

Adres do korespondencji 
(ulica, nr domu i mieszkania)

Kod 
pocztowy MiejscowoÊç- Telefon

W za∏àczeniu:
odpis skrócony aktu zgonu,        karta statystyczna do karty zgonu lub inne zaÊwiadczenie lekarskie stwierdzajàce przyczyn´ zgonu,

kserokopia dokumentu to˝samoÊci osoby uprawnionej do odbioru Êwiadczenia ubezpieczeniowego,
inne 



1. Data i godzina oraz miejsce wypadku

II. NIESZCZ¢ÂLIWY WYPADEK* ZAWA¸ SERCA LUB UDAR MÓZGU* UBEZPIECZONEGO* MA¸˚ONKA* DZIECKA* (* - niepotrzebne skreÊliç)

2. Wypadek/Êmierç w wyniku zawa∏u serca  TAK NIE lub udaru mózgu TAK NIE 

3. Czy Êmierç nastàpi∏a na terenie zak∏adu pracy?  TAK NIE 

4. Czy w momencie wypadku Ubezpieczony wykonywa∏ czynnoÊci s∏u˝bowe?  TAK NIE – JeÊli TAK, to gdzie i kiedy?

5. Czy by∏ to wypadek komunikacyjny?   TAK NIE 

6. Opis wypadku:

7. Czy  w konsekwencji wypadku Ubezpieczony jest obecnie leczony bàdê rehabilitowany?  TAK NIE – JeÊli TAK, to gdzie i do kiedy?

8. Czy byli Êwiadkowie zajÊcia wypadku? TAK NIE – JeÊli TAK, prosimy o podanie nazwisk i adresów oraz telefonów kontaktowych.

9. Czy wypadek zg∏oszono na Policji? TAK NIE – JeÊli TAK, prosimy o podanie jednostki Policji:

10. Czy w chwili zajÊcia wypadku Ubezpieczony by∏ po spo˝yciu napojów alkoholowych lub Êrodków odurzajàcych  TAK NIE Nie badano 

11. Czy przed doznaniem obra˝eƒ Ubezpieczony posiada∏ jakiekolwiek cechy trwa∏ego kalectwa np. wada wzroku, s∏uchu, parali˝ lub inne?  

TAK NIE – JeÊli tak, to jakie?

12. Je˝eli Ubezpieczony w chwili wypadku prowadzi∏ pojazd mechaniczny – prosimy o podanie numeru i kategorii prawa jazdy:

UWAGA: W przypadku Êmierci na terenie zak∏adu pracy nale˝y za∏àczyç protokó∏ z wypadku sporzàdzony przez Pracodawc´.

W za∏àczeniu:
odpis skrócony aktu zgonu, karta statystyczna do karty zgonu lub inne zaÊwiadczenie lekarskie stwierdzajàce 

kserokopia historii choroby, przyczyn´ zgonu,

karta informacyjna ze szpitala, zaÊwiadczenie z pogotowia ratunkowego,

zaÊwiadczenie z Policji, zaÊwiadczenie od lekarza leczàcego,

odpis skrócony aktu ma∏˝eƒstwa ubezpieczonego postanowienie o umorzeniu lub inne decyzje z Prokuratury,
(gdy wypadek dotyczy ma∏˝onka), odpis skrócony aktu urodzenia dziecka (gdy wypadek dotyczy dziecka),

kserokopia dokumentu to˝samoÊci osoby uprawnionej
do odbioru Êwiadczenia ubezpieczeniowego,

kserokopia prawa jazdy (w przypadku kierowania pojazdem w chwili wypadku),

inne 

1. Data przyj´cia do szpitala 2. Data wypisu ze szpitala

III. POBYT W SZPITALU UBEZPIECZONEGO *, MA¸˚ONKA*, DZIECKA* (* - niepotrzebne skreÊliç)

3. Rodzaj zdarzenia:

pobyt w szpitalu,  pobyt na OIOM,  pobyt na oddziale rehabilitacyjnym,  pobyt w sanatorium.

4. Przyczyna zdarzenia:

pobyt w nast´pstwie Nieszcz´Êliwego Wypadku (NW) – (je˝eli TAK, nale˝y równie˝  wype∏niç cz´Êç II),                                                                

pobyt w nast´pstwie choroby.

5. Czy pobyt w szpitalu zwiàzany by∏ z wczeÊniej rozpoznanà /leczonà  chorobà?   TAK NIE 

JeÊli TAK, prosimy o podanie choroby i dat´ jej rozpoznania: 

W za∏àczeniu:
kserokopia historii choroby, zaÊwiadczenie z pogotowia ratunkowego, zaÊwiadczenie od lekarza leczàcego,

karta informacyjna ze szpitala, odpis skrócony aktu ma∏˝eƒstwa ubezpieczonego (gdy wypadek dotyczy ma∏˝onka),

odpis skrócony aktu urodzenia dziecka (gdy wypadek dotyczy dziecka),                    

kserokopia dokumentu to˝samoÊci osoby uprawnionej do odbioru Êwiadczenia ubezpieczeniowego,   

wyniki badaƒ specjalistycznych,

inne 

:



IV. POWA˚NE ZACHOROWANIE UBEZPIECZONEGO*, MA¸˚ONKA*, DZIECKA* (* - niepotrzebne skreÊliç)

1. Powa˝ne zachorowanie w nast´pstwie Nieszcz´Êliwego Wypadku (NW)  TAK NIE (je˝eli TAK, nale˝y równie˝ wype∏niç cz´Êç II)

2. Rodzaj powa˝nego zachorowania: 

3. Data pojawienia si´ pierwszych objawów choroby? 

4. Data wydania WST¢PNEJ/OSTATECZNEJ diagnozy o rozpoznaniu choroby? 

5. WczeÊniej przebyte powa˝ne zachorowania? TAK NIE – JeÊli TAK, to jakie i  kiedy? 

W za∏àczeniu:
kserokopia historii choroby, zaÊwiadczenie z pogotowia ratunkowego, zaÊwiadczenie od lekarza leczàcego,

karta informacyjna ze szpitala, odpis aktu ma∏˝eƒstwa ubezpieczonego (gdy wypadek dotyczy ma∏˝onka),

odpis skrócony aktu urodzenia dziecka (gdy wypadek dotyczy dziecka),                    

kserokopia dokumentu to˝samoÊci osoby uprawnionej do odbioru Êwiadczenia ubezpieczeniowego,   

wyniki badaƒ specjalistycznych, inne 

1. Liczba dzieci osieroconych przez Ubezpieczonego w wieku od 0 do 25 roku ˝ycia lub 26 roku ˝ycia, je˝eli dziecko jest na ostatnim roku studiów,

albo bez wzgl´du na wiek, je˝eli jest ca∏kowicie i trwale niezdolne do pracy wed∏ug orzeczenia organu emerytalno-rentowego:                     osób 

W za∏àczeniu:
odpis skrócony aktu zgonu,

karta statystyczna do karty zgonu lub inne zaÊwiadczenie lekarskie stwierdzajàce przyczyn´ zgonu,

kserokopia dokumentu to˝samoÊci osoby uprawnionej do odbioru Êwiadczenia ubezpieczeniowego,

zaÊwiadczenie z uczelni o pobieraniu przez dziecko  nauki, 

odpis skrócony aktu urodzenia dziecka/dzieci,  

dokument potwierdzajàcy osob´ opiekuna prawnego dziecka (dot. dziecka niepe∏noletniego), 

orzeczenie organu emerytalno-rentowego o niepe∏nosprawnoÊci (dotyczy dziecka z orzeczeniem o trwa∏ej i ca∏kowitej niezdolnoÊci do pracy), 

inne 

V. OPERACJE CHIRURGICZNE UBEZPIECZONEGO*/PRZESZCZEPY, REKONSTRUKCJE LUB NABYCIE PROTEZY* (*- niepotrzebne skreÊliç)
1. Czy koniecznoÊç operacji chirurgicznej/przeszczepu, rekonstrukcji lub nabycia protezy by∏a nast´pstwem Nieszcz´Êliwego Wypadku (NW)? 

TAK NIE – (je˝eli TAK, nale˝y równie˝ wype∏niç cz´Êç II), 

2. Kiedy rozpoznano chorob´?

3. Czy koniecznoÊç operacji/przeszczepu, rekonstrukcji lub nabycia protezy by∏a nast´pstwem wykrytego nowotworu?  TAK NIE 

5. Kiedy Ubezpieczony zosta∏ zakwalifikowany do operacji/przeszczepu, rekonstrukcji?

4. Okres pobytu w szpitalu, podczas którego przeprowadzono operacj´ chirurgicznà/przeszczep, rekonstrukcj´:  

od                                                  do    

6. WczeÊniej przebyte przez Ubezpieczonego operacje chirurgiczne/przeszczepy, rekonstrukcje:

a) jakie?

b) kiedy?

7. Czy przebyte operacje/przeszczepy, rekonstrukcje mia∏y zwiàzek z wczeÊniejszymi zabiegami?  TAK NIE – JeÊli TAK, nale˝y podaç z jakimi

(prosz´ podaç krótki opis i dat´ zabiegu): 

W za∏àczeniu:
kserokopia historii choroby, wyniki badaƒ specjalistycznych,

zaÊwiadczenie od lekarza leczàcego, karta informacyjna ze szpitala,

dowód zakupu protezy, kserokopia dokumentu to˝samoÊci osoby uprawnionej do odbioru Êwiadczenia ubezpieczeniowego,

inne 

Imi´ i nazwisko Data
urodzenia

Imi´ i nazwisko Data
urodzenia

Imi´ i nazwisko Data
urodzenia

Imi´ i nazwisko Data
urodzenia

Imi´ i nazwisko Data
urodzenia

VI. OSIEROCENIE DZIECKA PRZEZ UBEZPIECZONEGO (W przypadku dziecka/dzieci pe∏noletnich ka˝de dziecko wype∏nia osobny wniosek 

o wyp∏at´ Êwiadczenia)



IX. DANE DO WYP¸ATY ÂWIADCZENIA

Nazwa banku

Numer rachunku bankowego 

OÊwiadczam, ˝e wszystkie dane, o które Wielkopolskie Towarzystwo Ubezpieczeƒ ˚yciowych i Rentowych Concordia Capital SA zapytywa∏o w niniejszym
wniosku o wyp∏at´ Êwiadczenia ubezpieczeniowego zosta∏y podane zgodnie z prawdà i mojà najlepszà wiedzà. 

Wyra˝am zgod´ na udost´pnienie przez placówki medyczne oraz inne zak∏ady ubezpieczeƒ uprawnionemu przez Towarzystwo lekarzowi informacji
niezb´dnych do  rozpatrywania wniosku o wyp∏at´ Êwiadczenia.

Na podstawie art. 24. ust. 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z póên. zm.)
Wielkopolskie Towarzystwo Ubezpieczeƒ ˚yciowych i Rentowych Concordia Capital S.A. z siedzibà w Poznaniu przy ul. Âw. Micha∏a 43 informuje, ˝e jest
administratorem Pana(-i) danych osobowych. Dane te przetwarzane b´dà przez Towarzystwo jako Ubezpieczyciela, w celu prawid∏owej realizacji umowy
ubezpieczenia oraz dla celów marketingu bezpoÊredniego produktów (us∏ug). Pana (-i) dane mogà zostaç udost´pnione innym zak∏adom ubezpieczeƒ,
prowadzàcym dzia∏alnoÊç w zakresie reasekuracji czynnej, w celach zwiàzanych z reasekuracjà ryzyka. Podanie przez Pana (-nià) danych jest niezb´dne
w celu prawid∏owej realizacji umowy ubezpieczenia. 

Wyra˝am zgod´ na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez Wielkopolskie Towarzystwo Ubezpieczeƒ ˚yciowych 
i Rentowych Concordia Capital SA oraz Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ Wzajemnych z siedzibà w Poznaniu przy ul. Âw. Micha∏a 43. 

Dane przetwarzane b´dà dla celów marketingowych. Wyra˝enie zgody nie jest obowiàzkowe. Nie wyra˝am zgody.

JednoczeÊnie informujemy, ˝e posiada Pan(-i) prawo wglàdu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

Podpis osoby uprawnionej do ubiegania si´ o Êwiadczenie ubezpieczeniowe

MiejscowoÊç Data

MIEJSCE I DATA WYPE¸NIENIA WNIOSKU O WYP¸AT¢ ÂWIADCZENIA UBEZPIECZENIOWEGO

Sposób wyp∏aty Êwiadczenia ubezpieczeniowego (w∏aÊciwe zaznaczyç krzy˝ykiem „x”)
przelew bankowy przekaz pocztowy na adres zamieszkania

VII. TRWA¸A I CA¸KOWITA NIEZDOLNOÂå DO PRACY

1. Czy trwa∏a i ca∏kowita niezdolnoÊç do pracy by∏a nast´pstwem Nieszcz´Êliwego Wypadku (NW)?  TAK NIE (je˝eli TAK, nale˝y równie˝

wype∏niç cz´Êç II),

2. Data pojawienia si´ pierwszych objawów choroby:

3. Data wydania orzeczenia przez lekarza orzecznika o niezdolnoÊci do pracy:

4. Rodzaj choroby: 

5. Rodzaj wykonywanej pracy przed zajÊciem zdarzenia (nale˝y podaç zakres obowiàzków): 

6. Posiadane wykszta∏cenie i zdobyte kwalifikacje: 

W za∏àczeniu:
kserokopia historii choroby, zaÊwiadczenie z pogotowia ratunkowego,

zaÊwiadczenie od lekarza leczàcego, karta informacyjna ze szpitala,

orzeczenie (lekarza orzecznika) o niezdolnoÊci do pracy, zaÊwiadczenie o miejscu ostatniego zatrudnienia,

kserokopia dokumentu to˝samoÊci osoby uprawnionej do odbioru Êwiadczenia ubezpieczeniowego,   

inne 

VIII. INNE

1. Rodzaj Êwiadczenia: 

2. Opis zdarzenia: 
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