Wniosek o wyp∏at´ Êwiadczenia*
Êmierç Ubezpieczonego spowodowana nieszcz´Êliwym wypadkiem
Êmierç Ubezpieczonego spowodowana wypadkiem komunikacyjnym
Êmierç Ubezpieczonego spowodowana zawa∏em serca/udarem mózgu
niezdolnoÊç Ubezpieczonego do pracy zarobkowej w wyniku NW
niezdolnoÊç Ubezpieczonego do pracy zarobkowej spowodowana wypadkiem komunikacyjnym
Êmierç Wspó∏ma∏˝onka spowodowana nieszcz´Êliwym wypadkiem
Êmierç Wspó∏ma∏˝onka spowodowana zawa∏em serca/udarem mózgu
niezdolnoÊç Wspó∏ma∏˝onka Ubezpieczonego do pracy zarobkowej w wyniku NW
niezdolnoÊç Wspó∏ma∏˝onka Ubezpieczonego do pracy zarobkowej spowodowana
wypadkiem komunikacyjnym
pokrycie kosztów pogrzebu Ubezpieczonego
pokrycie kosztów pogrzebu Wspó∏ma∏˝onka Ubezpieczonego
1. Dane Ubezpieczajàcego
Polisa nr

Nazwa Ubezpieczajàcego (lub pieczàtka firmowa)

2. Dane Ubezpieczonego
Nazwisko, imi´

PESEL

Ulica i numer domu

Kod pocztowy

Telefon stacjonarny

Telefon komórkowy

MiejscowoÊç

E-mail

Adres korespondencyjny (je˝eli jest inny ni˝ adres zamieszkania)
Ulica i numer domu

Kod pocztowy

MiejscowoÊç

3. Dane Wspó∏ma∏˝onka (wype∏niamy gdy roszczenie dotyczy Wspó∏ma∏˝onka)
Nazwisko, imi´

PESEL

Ulica i numer domu

Kod pocztowy

MiejscowoÊç

* Prosimy zaznaczyç odpowiednie pole.

AXA Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A., ul. Ch∏odna 51, 00-867 Warszawa, tel. 022 555 00 00, fax 022 555 05 00, www.axa.pl
Organ rejestrowy: Sàd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydzia∏ Gospodarczy KRS, Nr KRS 38616, NIP 521-10-36-865, Kapita∏ zak∏adowy: 40 000 000 z∏ – wp∏acony w ca∏oÊci

4. Dane Uprawnionego do odbioru Êwiadczenia (wype∏niamy gdy dotyczy zgonu Ubezpieczonego)
Nazwisko, imi´

Data urodzenia

Stopieƒ pokrewieƒstwa z osobà zmar∏à

D D M M R R R R
MiejscowoÊç

Kod pocztowy

Ulica i numer domu

Telefon

5. Dane dotyczàce wypadku**
Data wypadku

Ubezpieczony/Wspó∏ma∏˝onek w chwili wypadku

D D M M R R R R

pieszy

rowerzysta

pasa˝er pojazdu silnikowego

w domu

inne

kierujàcy pojazdem silnikowym

Rodzaj wypadku
wypadek w pracy

wypadek komunikacyjny

OkolicznoÊci i przyczyny wypadku

Miejsce wypadku

Czy Ubezpieczony/Wspó∏ma∏˝onek by∏ sprawcà wypadku?

Tak

Nie

Czy Ubezpieczony/Wspó∏ma∏˝onek w chwili wypadku znajdowa∏ si´ pod wp∏ywem alkoholu?

Tak

Nie

Tak

Nie

Kto i gdzie udzieli∏ Ubezpieczonemu pierwszej pomocy bezpoÊrednio po wypadku?

Czy by∏ spisany protokó∏ policyjny lub protokó∏ przedstawiciela BHP w zak∏adzie pracy?
Je˝eli tak, nale˝y do∏àczyç protokó∏.
Adres policji, prokuratury, sàdu

6. Dane dotyczàce leczenia**
Czy orzeczono ca∏kowità niezdolnoÊç do pracy?
Tak

Nie

Okres zwolnienia lekarskiego

Je˝eli tak, nale˝y do∏àczyç orzeczenie lekarskie.

od

D D M M R R R R

do

D D M M R R R R

Przebieg leczenia (adresy placówek) po wypadku:

Data leczenia

1)

od

D D M M R R R R

do

D D M M R R R R

2)

od

D D M M R R R R

do

D D M M R R R R

3)

od

D D M M R R R R

do

D D M M R R R R

Czy leczenie zosta∏o zakoƒczone?

Tak

Nie

Je˝eli nie, przewidywana data zakoƒczenia

D D M M R R R R
Czy rehabilitacja zosta∏a zakoƒczona?

Tak

Nie

Je˝eli nie, przewidywana data zakoƒczenia

D D M M R R R R
Nazwisko i adres lekarza leczàcego Ubezpieczonego/Wspó∏ma∏˝onka
lekarza pierwszego kontaktu oraz adres przychodni, w której
zarejestrowany(a) jest Pan(i) obecnie, a tak˝e by∏(a) poprzednio,
je˝eli zmiana mia∏a miejsce w ciàgu ostatniego roku

7. OÊwiadczenie Ubezpieczonego/Wspó∏ma∏˝onka
Upowa˝niam Towarzystwo do zasi´gania wszelkich informacji medycznych dotyczàcych stanu mojego zdrowia (z wy∏àczeniem wyników badaƒ genetycznych) od ka˝dego lekarza, u którego
leczy∏em(am) si´ lub zasi´ga∏em(am) porady medycznej, a tak˝e we wszystkich placówkach medycznych i zak∏adach opieki zdrowotnej, które udziela∏y mi Êwiadczeμ zdrowotnych.
RównoczeÊnie wyra˝am zgod´ na udost´pnienie Towarzystwu przez lekarzy, placówki medyczne i zak∏ady opieki zdrowotnej wszelkich informacji o stanie mojego zdrowia, o które b´dzie
zapytywa∏o w zwiàzku z zawieraniem lub wykonywaniem ubezpieczenia na ˝ycie.

Data

D D M M R R R R

** Wype∏niç w przypadku niezdolnoÊci Ubezpieczonego/Wspó∏ma∏˝onka do pracy.

Podpis Ubezpieczonego/Wspó∏ma∏˝onka

8. Dane dotyczàce zgonu Ubezpieczonego/Wspó∏ma∏˝onka
Data zgonu

Przyczyna zgonu

D D M M R R R R

zawa∏

udar

inna choroba

wypadek

wypadek komunikacyjny

OkolicznoÊci i miejsce zgonu (wyczerpujàco)

Czy by∏a przeprowadzona sekcja zw∏ok?
Nie

Tak

Je˝eli tak, nale˝y do∏àczyç jej wynik.

Czy w zwiàzku ze Êmiercià policja, prokuratura, sàd prowadzi post´powanie wyjaÊniajàce?
Nie

Tak

Je˝eli tak, nale˝y do∏àczyç protokó∏.

Adres policji, prokuratury, sàdu prowadzàcego(ych) post´powanie wyjaÊniajàce

9. Forma wyp∏aty Êwiadczenia
W∏aÊciciel konta
Przelew bankowy
Numer konta

Adres
Przekaz pocztowy

OÊwiadczam, ˝e powy˝sze informacje sà zgodne z prawdà.
MiejscowoÊç

Data

Podpis Ubezpieczonego/Uprawnionego

D D M M R R R R
10. OÊwiadczenie Ubezpieczajàcego
Nazwa i adres zak∏adu pracy

Potwierdza si´, ˝e Ubezpieczony
Nazwisko, imi´

PESEL

jest cz∏onkiem Okr´gowej Izby In˝ynierów Budownictwa i w dniu zajÊcia zdarzenia ubezpieczeniowego by∏ obj´ty grupowym ubezpieczeniem w AXA TU S.A.
MiejscowoÊç

Data

Pieczàtka zak∏adu pracy

Podpis osoby sk∏adajàcej oÊwiadczenie

D D M M R R R R
W przypadku zg∏oszenia roszczenia z tytu∏u zwrotu kosztów pogrzebu Ubezpieczonego/Wspó∏ma∏˝onka nale˝y wype∏niç punkty 1–3 oraz 8–10 niniejszego formularza.

Dokumenty niezb´dne do rozpatrzenia zasadnoÊci roszczenia
Âmierç Ubezpieczonego spowodowana nieszcz´Êliwym wypadkiem/wypadkiem
komunikacyjnym
• wype∏niony wniosek o wyp∏at´ Êwiadczenia
• orygina∏ aktu zgonu lub potwierdzona za zgodnoÊç z orygina∏em kserokopia
• kopia statystycznej karty zgonu potwierdzona za zgodnoÊç z orygina∏em lub
zaÊwiadczenie lekarskie potwierdzajàce przyczyn´ zgonu
• kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu to˝samoÊci ka˝dego z Uprawnionych
• protokó∏ powypadkowy (sporzàdzony np. przez komisj´ BHP w zak∏adzie pracy lub
protokó∏ policyjny z informacjà o zawartoÊci alkoholu we krwi)
• zaÊwiadczenie o przynale˝noÊci Ubezpieczonego do Okr´gowej Izby In˝ynierów
Budownictwa, b´dàcej Ubezpieczajàcym
• inne dokumenty niezb´dne do stwierdzenia zasadnoÊci roszczenia wskazane przez
Towarzystwo

NiezdolnoÊç Ubezpieczonego do wykonywania pracy zarobkowej (w nast´pstwie
NW/wypadku komunikacyjnego)
• wype∏niony wniosek o wyp∏at´ Êwiadczenia
• protokó∏ powypadkowy (sporzàdzony np. przez komisj´ BHP w zak∏adzie pracy lub
protokó∏ policyjny z informacjà o zawartoÊci alkoholu we krwi)
• ksero druków zwolnieƒ lekarskich
• decyzja i orzeczenie ZUS o ca∏kowitej niezdolnoÊci do pracy (lub orzeczenie innego
organu orzeczniczo-rentowego: KRUS, Powiatowy Zespó∏ ds. Orzekania o Stopniu
Niepe∏nosprawnoÊci itp.)
• dokumentacja medyczna z przychodni, szpitala lub adresy placówek, w których
Ubezpieczony by∏ zarejestrowany i leczony w zwiàzku z zaistnia∏ym zdarzeniem,
b´dàcym przedmiotem zg∏oszonego roszczenia
• kserokopia dokumentu to˝samoÊci Ubezpieczonego, potwierdzonego za zgodnoÊç
z orygina∏em
• zaÊwiadczenie o przynale˝noÊci Ubezpieczonego do Okr´gowej Izby In˝ynierów
Budownictwa, b´dàcej Ubezpieczajàcym
• inne dokumenty niezb´dne do stwierdzenia zasadnoÊci roszczenia wskazane przez
Towarzystwo

NiezdolnoÊç Wspó∏ma∏˝onka do wykonywania pracy zarobkowej w nast´pstwie
wypadku komunikacyjnego
• wype∏niony wniosek o wyp∏at´ Êwiadczenia
• protokó∏ powypadkowy (sporzàdzony np. przez komisj´ BHP w zak∏adzie pracy lub
protokó∏ policyjny z informacjà o zawartoÊci alkoholu we krwi)
• ksero druków zwolnieƒ lekarskich
• decyzja i orzeczenie ZUS o ca∏kowitej niezdolnoÊci do pracy (lub orzeczenie innego
organu orzeczniczo-rentowego: KRUS, Powiatowy Zespó∏ ds. Orzekania o Stopniu
Niepe∏nosprawnoÊci itp.)
• dokumentacja medyczna z przychodni, szpitala lub adresy placówek, w których
Wspó∏ma∏˝onek by∏ zarejestrowany i leczony w zwiàzku z zaistnia∏ym zdarzeniem,
b´dàcym przedmiotem zg∏oszonego roszczenia
• kserokopia dokumentu to˝samoÊci Ubezpieczonego, potwierdzonego za zgodnoÊç
z orygina∏em
• potwierdzony za zgodnoÊç z orygina∏em aktualny odpis skróconego aktu ma∏˝eƒstwa
• zaÊwiadczenie o przynale˝noÊci Ubezpieczonego do Okr´gowej Izby In˝ynierów
Budownictwa, b´dàcej Ubezpieczajàcym
• inne dokumenty niezb´dne do stwierdzenia zasadnoÊci roszczenia wskazane przez
Towarzystwo

Zwrot kosztów pogrzebu Ubezpieczonego/Wspó∏ma∏˝onka
• wype∏niony wniosek o wyp∏at´ Êwiadczenia
• orygina∏ aktu zgonu lub potwierdzona za zgodnoÊç z orygina∏em kserokopia
• kopia statystycznej karty zgonu potwierdzona za zgodnoÊç z orygina∏em lub
zaÊwiadczenie lekarskie potwierdzajàce przyczyn´ zgonu
• kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu to˝samoÊci osoby uprawnionej
do otrzymania Êwiadczenia
• potwierdzony za zgodnoÊç z orygina∏em aktualny odpis skróconego aktu ma∏˝eƒstwa
– w przypadku gdy roszczenie dotyczy zwrotu kosztów pogrzebu Wspó∏ma∏˝onka
• zaÊwiadczenie o przynale˝noÊci Ubezpieczonego do Okr´gowej Izby In˝ynierów
Budownictwa, b´dàcej Ubezpieczajàcym
• w uzasadnionych przypadkach – dokumentacja medyczna z przychodni, szpitala lub
adresy placówek, w których Ubezpieczony by∏ zarejestrowany i leczony w zwiàzku ze
schorzeniem b´dàcym przyczynà zgonu
• inne dokumenty niezb´dne do stwierdzenia zasadnoÊci roszczenia wskazane przez
Towarzystwo
Zgon Ubezpieczonego/Wspó∏ma∏˝onka w nast´pstwie zawa∏u serca/udaru mózgu
• wype∏niony wniosek o wyp∏at´ Êwiadczenia
• orygina∏ aktu zgonu lub potwierdzona za zgodnoÊç z orygina∏em kserokopia
• kopia statystycznej karty zgonu potwierdzona za zgodnoÊç z orygina∏em
lub zaÊwiadczenie lekarskie potwierdzajàce przyczyn´ zgonu
• protokó∏ z sekcji zw∏ok, jeÊli by∏a przeprowadzona
• kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu to˝samoÊci ka˝dego z Uprawnionych
• inne dokumenty niezb´dne do stwierdzenia zasadnoÊci roszczenia wskazane przez
Towarzystwo
• potwierdzony za zgodnoÊç z orygina∏em aktualny odpis skróconego aktu ma∏˝eƒstwa
(w przypadku Êmierci Wspó∏ma∏˝onka)
• zaÊwiadczenie o przynale˝noÊci Ubezpieczonego do Okr´gowej Izby In˝ynierów
Budownictwa, b´dàcej Ubezpieczajàcym

1840708

Âmierç Wspó∏ma∏˝onka spowodowana nieszcz´Êliwym wypadkiem
• wype∏niony wniosek o wyp∏at´ Êwiadczenia
• orygina∏ aktu zgonu lub potwierdzona za zgodnoÊç z orygina∏em kserokopia
• kopia statystycznej karty zgonu potwierdzona za zgodnoÊç z orygina∏em lub
zaÊwiadczenie lekarskie potwierdzajàce przyczyn´ zgonu
• kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu to˝samoÊci Ubezpieczonego
• protokó∏ powypadkowy (sporzàdzony np. przez komisj´ BHP w zak∏adzie pracy lub
protokó∏ policyjny z informacjà o zawartoÊci alkoholu we krwi)
• potwierdzony za zgodnoÊç z orygina∏em aktualny odpis skróconego aktu ma∏˝eƒstwa
• zaÊwiadczenie o przynale˝noÊci Ubezpieczonego do Okr´gowej Izby In˝ynierów
Budownictwa, b´dàcej Ubezpieczajàcym
• inne dokumenty niezb´dne do stwierdzenia zasadnoÊci roszczenia wskazane przez
Towarzystwo

