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ZGŁO§ZENIE WYPADKU Z UBEZPIECZENIA
Nuńer szkody

NA§TĘp§Tw N I Eszczęś ltwycH wypnpxów
Pro§itry o czytetłe Wyp§łnieDie niniejsźó9o wnioEku drukowoDyĘi literomi

I. D^NE utEzPIEczoNE6o

lmię indlwisko

,,, -_rl ,,-..!l,

Num§I po§zporlu (wypełniljq obcokrojowcy)

nó złoźode fekllmocje no Wskozony w donych odre§ e-m0il. zobowiqruję się do okt{oliżocji donych, ! tck I nie

Adres e-moil d0 korespondencji *'*---*., noleżqcy do.*.,.,.-,,,,._

Numer telefonu

lmię ino.wi§ko

u. oANE noszcącEcorRoDzrcA tUB InaWNEGo oplEl(Utł4 leżrll wvrłoxowr urEGŁ NIELETNr

Num€r te{efonU

lu, szczreótv ooryczĄcE WypADKu

0otc wypłdku
(DDIMM:FPRR)_- L"- Ę,-J

Okoliczności wypodku oroz rodzcj doznonych obrożeń:

czy W momęncie zojścio zdorzenio Ubezpieczony był po użyciu olkoholu/irodkóW §durzojq(ych?

Czy wypodek lwiqźony byl z;

Pisczqć ubezpieczojgcego (w przypopdl,.u ubeżpieczeń grupowy.jh)

oKRĘG PoLsKlEGo _ _
zwlĄzKtj WĘDKĄRsKlEGo-W KAToWlCAcH
ul, Wróblewskiego 35, 4a-214 Katowice

(32) 203-81 -1 2; 2O3-84-92
Rggan272789680 0 

^lip954-10,01,441

o§/ZsOó9/2109 5t| 1iż

5lr0ntoktuj się ? nofii
rł\^rw,ergoh€§tid.pl

NazwiskE, qdlesy i t€lefony €Wentuolnych świodków wypcdku

Adres d9
kore§pondsncji

--===-l:
Adrs:

Zow{łem f.erc0

Udorem móZ9u

tJrl€sŁnictw€m W ekspedycii

r-] Tolł [ Nie

n Tok n Nie

n Tfił |f Nie

wycz)Jn0wyn uprawiqniem sportu/Udziołem Vr l0jĘciodh sportoviych n Tok l] Nie

Jelil1 T§k - prcszĘ padfl. nalżnĘ k!ubLl rPorlo$/ego orOż rcd.oj dyscypliny !pcrtu
iub;ojśa !po|tor'rych

---|



.rr::,::o*:j::kółlprcwddffi dorhodzenie w rrj:3j1-".1ato gdż]e, Frrez kogo orozJokijest nl iu]},nik zokoń3:::,::,L*__ l 5 ,"15_n*

prżebie§ {eczenin {proszę żOZl]flarya x 0dpcWF,dIiq lUbrykęJ l]] Tok f] Ni€

D i §zpitolły 0dclzioł Rotunkowy/Ambulotorium (pio;ze pód(la dol1e cdre9oLłe Folcóu,ki, nolwisko le|orzo)
l

l

n Tok f] Nle I 
Czy lecz€nie zostqło zokończone? Jeśli nie pro5źę pdiCuc przewicllwrrnq rlql,ę;qkońrzeni{ lealćłio f)0j!,1ł,l:RRRP

l l IL_,J_]| , l l l

tv. u6tA5zAilE Ro§zczENI^
zgodnie ż zowortq umowq ub6zpi€cu enio żgłosram no§tępujqce roszcrenio

śwjoJr:elrie z iyiuJu tl eolęqo !:źc:€rl]kU n0 ]drowiu

§wiOdcżenie l tYiułtl śmier.i \łsLUtek nieszcięśliV/eqo W!pcdku

Dzicnnc śvliodc:eric s:p]tollc

Jedrrorczcwę srriodizenie z ivtułu 'irvlłłej uiroty zdolnośri do rvykonJrrcnio procy 1 do wt,i.:onvwonio plnc]/ wjckinkolwisk zqwod:ił (niepo|r;ebne skreśiic)

3Wlot koszti}W leczefli0 W kW9cie (ZgOdnie Z zlq.Zonylni rocl]|nl.§mi)

Zwrci kO5ztótl rehobilit3aji vi łWc{]e (z9orlnie l zIrtrlronynii rolhlnkoml]

Z(5iiek dri.rlrjj Z iytuIu pełne_1 nierdoLrosci do prOcylnauki 2o okle! {7godO]e : zoł{qżOnymi z4olIie.ioni iekq,skimi)

lyr'lot Ios:tóu, opPlO.ji pk]5t),(ZnEj

n ;,ilroŁ i,osil,óvi pogrlebll

v. oŚWtADczENrA u8EzPrEczoNEGoroPrEKUN^ PRAWNEGo/UPRAWNIoNEGo _ pRoszĘ o WYPIATĘ śwrADczENIA

l*] Prlelewem n6 konto num€r W bonku

n Prz€kd.em pócztowym no mój odr6s

infolfi]Oaie l dokuq]enl,y .vJ|qlrne /e ć9loszerliem tllrczeliił sq prqfr'dćiW€ i kompleln€,

nimdwglqł]e !,i okre§ie llsQnio urnovry tlbezpie(z€ni0/oahrony ubezpiea.enjoWej oroZ 3 lni od dotyje] Zokończenio i ohoWiqżuje ró\l,nieź po mcjej óm]ercl

i iitrior7qd§u5,cl], sqdoch i prołuruturze, policji oroz \{ innym Zoklodlie ubezpieeeri

0dmin]5tr6lcrc dcnych osobowya|] doltqpi0 j€st na Vr'wv/,ergOhesiio pl/rodO-ósvr']odc;enie Olo: pod nulTefein tełefflnU B00 ż0 1 503,

Miej§cowość i dat6 {DDlt4M:RRRR)
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SkonlqŁtuj 5ię r nomi]

wlłW,€fgoh€§tio.pl

Nczwisko i imię Ubezpietrorego/opiekuno prownego/uprownionego
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