
Prosimy zaznaczyć z jakiego tytułu składane jest roszczenie. Wniosek należy wypełnić szczegółowo i czytelnie.

Dane Ubezpieczonego 

Imię i nazwisko / Nazwa firmy

Numer rejestracyjny pojazdu

Marka pojazdu

Wartość fakturowa pojazdu Nazwa ubezpieczyciela, który wystawił polisę OC/ACNumer umowy leasingu Numer polisy OC/AC

Model pojazdu

Numer polisy

PESEL

Numer VIN pojazdu

Adres zamieszkania / Adres siedziby firmy

Seria i numer dokumentu tożsamości

Adres korespondencyjny

Dane dotyczące pojazdu oraz polisy OC/AC 

Dane dotyczące zdarzenia ubezpieczonego 

D D M M R R R R
Data zdarzenia ubezpieczeniowego 

  Krótki opis okoliczności zdarzenia: 

D D M M R R R R
Data rejestracji

R R R R
Rok produkcji

Czy został zakończony proces rozpatrywania roszczenia z tytułu ubezpieczenia AC/OC?  Tak   Nie

Czy w związku ze zdarzeniem (które spowodowało szkodę całkowitą) był spisany protokół policyjny?  Tak   Nie

Czy w związku ze szkodą całkowitą toczy się bądź zakończyło się postępowanie sądowe?   Tak   Nie

Jeśli tak, należy podać adres sądu i sygnaturę akt sprawy: 

Adres policji, prokuratury lub sądu w przypadku, jeśli w sprawie zdarzenia ubezpieczeniowego było wszczęte postępowanie:

Czy postępowanie zostało zakończone?  Tak   Nie

 jak wyżej   inny adres korespondencyjny (w przypadku wyboru tego pola prosimy uzupełnić dane poniżej)

MiejscowośćKod pocztowy
-

Ulica Numer domu/lokalu

MiejscowośćKod pocztowy
-

Ulica Numer domu/lokalu

         
NIP

        
REGON

 dowód osobisty
 paszport
 karta pobytu Obywatelstwo

15170421U_fzs UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, tel. 22 599 95 22, www.uniqa.pl 
Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, Nr KRS 271543, NIP 107-00-06-155 
Kapitał zakładowy: 141 730 747 zł – wpłacony w całości

Wniosek o wypłatę odszkodowania 
z tytułu umowy ubezpieczenia GAP zawartej na podstawie 

Ogólnych warunków ubezpieczenia straty finansowej – GAP 
dla klientów Grupy Aureus

Wniosek



Dokumenty wymagane do zgłoszenia roszczenia

Forma wypłaty świadczenia

Prosimy przesłać zgłoszenie roszczenia wraz z dokumentami na adres:

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
ul. Chłodna 51 
00-867 Warszawa

Prosimy umieścić na kopercie dopisek: Obszar Bancassurance i Programy Partnerskie

Oświadczenie (składają tylko osoby fizyczne prowadzące działalność w ramach spółki cywilnej)

D D M M R R R R
Data Miejscowość Podpis zgłaszającego roszczenie

D D M M R R R R
Data Miejscowość Podpis zgłaszającego roszczenie

Prosimy o przekazanie Towarzystwu oryginałów lub kopii następujących dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Ubezpieczającego.

Prosimy zaznaczyć krzyżykiem załączane do wniosku kopie dokumentów.

Niniejszym oświadczam, że na dzień wystąpienia zdarzenia jestem umocowany do składania oświadczeń woli w imieniu spółki cywilnej.

   kopię dowodu rejestracyjnego Pojazdu
  dokumenty potwierdzające Szkodę całkowitą, sporządzone przez Ubezpieczyciela AC lub Ubezpieczyciela OC, potwierdzające:

a) wartość rynkową Pojazdu na dzień powstania szkody
b) wyliczenie Szkody całkowitej
c) wartość Pozostałości powypadkowej (jeśli dotyczy)
d) wypłatę Odszkodowania AC lub OC

  dokument potwierdzający ważność umowy Ubezpieczenia AC na dzień wystąpienia Szkody całkowitej

Oświadczenia

Ja, niżej podpisany/-a, zgłaszam roszczenie o  wypłatę odszkodowania 
z Umowy ubezpieczenia zawartej na podstawie Ogólnych warunków ubez-
pieczenia straty finansowej – GAP i upoważniam każde towarzystwo ubez-
pieczeń, każdą jednostkę organizacyjną prokuratury, policji lub osobę, któ-
ra posiada dane o zdarzeniu ubezpieczeniowym, będącym przedmiotem 

niniejszego wniosku o  wypłatę odszkodowania, do udzielenia informacji 
związanych ze zdarzeniem ubezpieczeniowym.
Niniejszym oświadczam, że jestem świadomy/-a, iż podanie moich danych 
osobowych jest dobrowolne oraz że mam prawo dostępu do moich danych 
osobowych oraz prawo ich poprawiania.

Zgłaszający roszczenie 

E-mail

NazwiskoImię

+48
Numer telefonu

Adres zamieszkania

Adres korespondencyjny

 Ubezpieczony   inna osoba (w przypadku wyboru tego pola prosimy uzupełnić dane poniżej)

 jak wyżej   inny adres korespondencyjny (w przypadku wyboru tego pola prosimy uzupełnić dane poniżej)

MiejscowośćKod pocztowy
-

Ulica Numer domu/lokalu

MiejscowośćKod pocztowy
-

Ulica Numer domu/lokalu

Właściciel rachunku bankowego

Numer rachunku bankowego

 Przelew bankowy

Adres właściciela rachunku bankowego: 

MiejscowośćKod pocztowy
-

Ulica Numer domu/lokalu

D D M M R R R R
Data urodzenia Obywatelstwo



Przetwarzanie danych osobowych

Kto jest administratorem Twoich danych
Administratorem Twoich danych jesteśmy my, UNIQA Towarzystwo Ubezpie-
czeń S.A., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa.

Warto wiedzieć
My – administrator danych, czyli UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Ty – osoba, której dane przetwarzamy

Jak skontaktować się z inspektorem ochrony danych
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym możesz się skontaktować 
poprzez e-mail: dane.osobowe@uniqa.pl lub listownie na adres administratora. 
Adres znajdziesz w części „Kto jest administratorem Twoich danych”. Z inspek-
torem ochrony danych możesz się kontaktować we wszystkich sprawach doty-
czących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych 
z przetwarzaniem danych. 

W jakich celach i na jakiej podstawie prawnej możemy przetwarzać Twoje 
dane
Twoje dane przetwarzamy zawsze zgodnie z prawem w celach:
–  wykonania umowy ubezpieczenia – przetwarzanie danych jest niezbędne do 

wykonania umowy;
–  usprawnienia komunikacji – przetwarzanie danych kontaktowych (np. nr te-

lefonu, e-mail), których podanie nie jest obowiązkowe, ale zalecane, wynika 
z prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest usprawnienie 
komunikacji z Tobą w kwestiach związanych z obsługą Twojego roszczenia 
lub w sprawie dotyczącej likwidacji szkody;

–  obsługi roszczeń i  likwidacji zgłoszonych szkód – przetwarzanie danych jest 
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

–  wypełnienia obowiązków prawnych – przetwarzanie danych jest niezbędne 
do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze wynika-
jących w szczególności z przepisów podatkowych i rachunkowych oraz sank-
cji wynikających z zobowiązań międzynarodowych;

–  dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – przetwarzanie da-
nych jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administra-
tora, którym jest możliwość dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi;

–  sprawdzenia Twojego zadowolenia z jakości naszej usługi lub ze sposobu jej 
realizacji – przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji prawnie uzasad-
nionego interesu administratora jakim jest podnoszenie jakości świadczonych 
usług i realizacji wytycznych Komisji Nadzoru Finansowego

–  przeciwdziałania przestępstwom – przetwarzanie danych jest niezbędne do 
realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, czyli przeciwdzia-
łania i ścigania przestępstw;

–  statystycznych i  analitycznych, w  tym w  celu profilowania – przetwarzanie 
danych jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu admini-
stratora, którym jest wykonywanie statystyk i analiz.

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane
W zależności od podstawy prawnej przetwarzania Twoich danych osobowych, 
będziemy je przechowywali do czasu, gdy przedawnią się roszczenia z tytułu 
umowy ubezpieczenia lub wygaśnie obowiązek przechowywania danych wyni-
kający z przepisów prawa, lub zrealizujemy nasz prawnie uzasadniony interes, 
lub zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania opartego na prawnie uzasadnionym 
interesie.

Komu możemy udostępniać lub przekazać Twoje dane
Twoje dane osobowe możemy udostępniać podmiotom upoważnionym do 
udostępnienia im danych osobowych na podstawie przepisów prawa, np. 
Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu lub zakładom reasekuracji. 
Twoje dane osobowe możemy również przekazać podmiotom przetwarzającym 
dane na zlecenie UNIQA, np.: dostawcom usług IT, podmiotom windykującym 
należności, podmiotom świadczącym usługi assistance, podmiotom zajmują-
cym się wsparciem procesów likwidacji szkód, agentom ubezpieczeniowym. 
Podmioty, którym przekazujemy Twoje dane, przetwarzają je na podstawie za-
wartej z nami umowy – wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami.

Czy Twoje dane będziemy przekazywać poza Europejski Obszar 
Gospodarczy
Twoje dane osobowe możemy przekazać poza Europejski Obszar Gospodarczy 
zgodnie z  obowiązującymi przepisami prawa w  tym zakresie. Dane możemy 
przekazać w szczególności na podstawie wydanych przez Komisję decyzji lub 
standardowych klauzul ochrony danych osobowych przyjętych przez Komi-
sję. Możesz otrzymać kopię dokumentu regulującego przetwarzanie Twoich 
danych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym lub informację o miejscu 
jego udostępnienia.

Jakie prawa Ci przysługują
Przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych; ich sprostowa-
nia; usunięcia; ograniczenia ich przetwarzania; wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, które dokonywane jest na podstawie prawnie uzasadnionego 
interesu administratora; przeniesienia danych osobowych. Masz również prawo 
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Na czym polega zautomatyzowane podejmowanie decyzji,  
w tym profilowanie
W  przypadku wybranych rodzajów roszczeń, niektóre Twoje dane będziemy 
mogli przetwarzać w  sposób zautomatyzowany, czyli bez udziału człowieka, 
w tym również będziemy je profilować. Polega to na weryfikacji przekazanych 
informacji o zdarzeniu ubezpieczeniowym z zakresem ochrony ubezpieczenio-
wej. Robimy to po to, aby móc podjąć decyzję w szkodzie lub w sprawie rosz-
czenia. Przykład: jeśli ubiegasz się o odszkodowanie z tytułu zalania mieszkania 
lub uszkodzenia samochodu, dane mogą zostać pobrane automatycznie z for-
mularza i przetworzone, w wyniku czego, jeśli roszczenie jest zasadne, zosta-
nie podjęta automatyczna decyzja o przyznaniu odszkodowania. Masz prawo 
zakwestionować automatycznie podjętą decyzję, wyrazić własne stanowisko 
lub uzyskać interwencję człowieka co oznacza, że człowiek przeanalizuje dane 
i podejmie decyzję.

Co jeszcze warto wiedzieć
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest warunkiem prze-
prowadzenia procesu likwidacji zgłoszonej szkody lub obsługi roszczenia. 
Konsekwencją niepodania danych jest niemożność przeprowadzenia procesu 
likwidacji. W przypadku danych osobowych nieuzyskanych od Ciebie, źródłem 
pozyskania Twoich danych może być np. inny uczestnik zdarzenia. W przypad-
ku szkód z udziałem pojazdów źródłem pozyskania danych może być również 
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, z którego możemy pozyskać historię 
szkodowości. Wśród pozyskanych danych mogą być w  szczególności: imię 
i nazwisko, adres, data urodzenia, PESEL, e-mail, telefon oraz ewentualnie inne 
dane niezbędne do przeprowadzenia procesu likwidacyjnego.


