Zgłoszenie szkody

Numer umowy:

Należy wypełnić wszystkie pola!

1. Dane osobowe
Nazwisko, imię / Nazwa firmy
Adres (ulica, nr domu)
Kod pocztowy, miasto
Telefon

Fax

E-mail

2. Szczegółowe dane przedmiotowego składnika mienia (którego szkoda dotyczy)
Uszkodzony składnik mienia (szczegółowe dane, w tym numer seryjny, szkic, należy załączyć zdjęcia):

□
□
□

□
□
□

Czy uszkodzony składnik mienia był już uprzednio uszkodzony lub podlegał naprawie?
Tak
Nie
Czy wygasł już okres gwarancji na uszkodzony składnik mienia?
Tak
Nie
Czy zastosowano środki mające na celu zminimalizowanie szkody?
Tak
Nie
Miejsce inspekcji uszkodzonego składnika mienia: _______________ Inspekcja możliwa do przeprowadzenia w dn.: ________________

3. Oświadczenie dotyczące zdarzeń prowadzących do zaistnienia szkody
Szkodę wykryto w dn.: ____________________ Miejsce i data powstania szkody __________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Szczegółowy opis okoliczności / przyczyny powstania szkody (świadkowie, jeśli istnieją; szkic, zdjęcia, należy załączyć plan konstrukcyjny
i zachować uszkodzone części):

Wypełnić jedynie w przypadku szkody powstałej w wyniku kradzieży lub włamania:
Czy kradzież lub włamanie zostały zgłoszone w komisariacie policji?

□
□

Nie:

Zdarzenie należy niezwłocznie zgłosić w komisariacie policji!

Tak Data: ______________ Komisariat policji: _______________________________________ Numer sprawy: ________________
Należy przedstawić wyniki oficjalnego dochodzenia w sprawie.

4. Likwidacja szkody (patrz: umowa)

□

□

□

Naprawa
Zakończenie umowy
Częściowe rozliczenie umowy
Czy przedmiotowe usługi / składniki mienia są objęte inną ochroną ubezpieczeniową?
Nie

□

□ Tak, rodzaj ubezpieczenia: ________

Nazwa i adres firmy:
____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
Prawo do odliczenia podatku naliczonego

□ Tak □ Nie

Należy zachować uszkodzone części lub pozostawić miejsce zaistnienia szkody w stanie niezmienionym do czasu dokonania oględzin szkody,
wyraźnej rezygnacji z oględzin lub likwidacji szkody przez ubezpieczyciela.

Należy wypełnić wszystkie pola!

Wszelkie wykryte szkody należy niezwłocznie zgłosić, wypełniając niniejszy formularz. Podpisując niniejszy dokument, Klient potwierdza dokładność i prawdziwość danych zawartych w zgłoszeniu, jak również ponosi odpowiedzialność za prawdziwość złożonych oświadczeń.

_________________________________________________

_______________________________________________

miejscowość, data

podpis Klienta

Nie posiadam / posiadamy wiedzy na temat okoliczności mogących podać w wątpliwość prawdziwość powyższych oświadczeń złożonych przez Klienta.

_________________________________________________

_______________________________________________

miejscowość, data

podpis i pieczęć zbywcy / przedstawiciela
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