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Adres do korespondencji

Oświadczenie osoby poszkodowanej

Oświadczenie

(wypełnia osoba poszkodowana)

UNIQA TU S.A. Dział Telefonicznej Obsługi Klienta, Jednostka Skanująco-Indeksująca, 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132

Informacje ogólne
:
Miejsce wypadku

Data i godzina wypadku
osoba poszkodowana była

pieszym

czy na miejscu wypadku było pogotowie ratunkowe

tak

czy na miejscu wypadku była policja (straż miejska)

policja

rowerzystą

inne

straż miejska

nie

nie

dane jednostki policji (straży miejskiej)
czy osobie poszkodowanej w czasie zdarzenia towarzyszyły inne osoby

tak

nie

dane osób towarzyszących poszkodowanemu w wypadku (imię i nazwisko, adres zamieszkania, stopień pokrewieństwa, telefon kontaktowy)
1.
2.
3.
czy byli świadkowie wypadku inni niż osoby towarzyszące osobie poszkodowanej

tak

nie

dane świadków zdarzenia (imię i nazwisko, adres zamieszkania, stopień pokrewieństwa, telefon kontaktowy)
1.
2.
3.

Informacje dotyczące osoby poszkodowanej
Imię i nazwisko
Adres zamieszkania
Dane kontaktowe (telefon, email)

PESEL
Nr konta bankowego

doznane obrażenia ciała

czy posiada Pan/Pani polisę NNW

tak

nie

czy otrzymał/a Pan/Pani odszkodowanie z polisy NNW

tak

nie

tak

nie

tak

nie

czy leczenie zostało zakończone

tak

nie

czy posiada Pan/Pani dowody potwierdzające poniesione koszty leczenia

tak

nie

kto i kiedy udzielił pierwszej pomocy medycznej

czy bezpośrednio po wypadku był/a Pan/Pani hospitalizowana
dokumenty potwierdzające czas i sposób hospitalizacji

czy po wypadku korzystał/a Pan/Pani z rehabilitacji
dokumenty potwierdzające czas i rodzaj rehabilitacji

dokumenty potwierdzające poniesione koszty leczenia (leki, rehabilitacja, przejazdy, opieka)

wysokość roszczeń zgłaszana przez osobę poszkodowaną

Informacje dotyczące miejsca wypadku
godzina i cel wyjścia z domu/mieszkania/posesji
:
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warunki miejsca wypadku (nawierzchnia chodnika, stan techniczno-eksploatacyjny ciągu komunikacyjnego itp.)

warunki atmosferyczne w czasie wypadku (temperatura, opady itp.)

czy panujące warunki atmosferyczne ograniczały widoczność
*

właściwe zakreślić

tak

nie

w jakim zakresie
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czy w miejscu zdarzenia ciąg komunikacyjny był:

odśnieżony

tak

nie

posypany

tak

nie

tak

nie

tak

nie

czy przed wypadkiem osoba poszkodowana spożywała alkohol

tak

nie

czy kiedykolwiek osoba poszkodowana uległa podobnemu wypadkowi

tak

nie

tak
czy osoba poszkodowana miała schorzenia przed wypadkiem
czy osoba poszkodowana podlega opiece lekarskiej w związku ze schorzeniami
tak
sprzed wypadku
opis dolegliwości odczuwanych przed wypadkiem w związku z posiadanymi schorzeniami

nie

pokryty gołoledzią
czy warunki atmosferyczne w dniu/czasie wypadku wymagały zachowania
szczególnej ostrożności przy poruszaniu
dokładny opis okoliczności i przyczyn wypadku

szczegółowy szkic sytuacyjny z zaznaczeniem miejsca powstania szkody

inne szkody poza uszczerbkiem na zdrowiu

Informacje ogólne o stanie zdrowia osoby poszkodowanej
nie

Oświadczenia osoby poszkodowanej
1. Oświadczam, że na powyższe pytania odpowiedziałem/łam zgodnie z prawdą i według najlepszej wiedzy.
2. Oświadczam, że otrzymałam/em i zapoznałam/em się z zasadami przetwarzania danych osobowych, wskazanymi w załączonym dokumencie „Informacje dotyczące
przetwarzania danych osobowych w UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna". Przedmiotowe informacje opisują w całości zasady przetwarzania
przedmiotowych danych, a w konsekwencji nie wszystkie treści w nich zawarte mogą mieć zastosowanie w indywidualnej sprawie. Informacje są również publicznie
dostępne na stronie internetowej Towarzystwa pod adresem: www.uniqa.pl/o-nas/dane-osobowe.
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym piśmie/formularzu, w szczególności danych o stanie zdrowia, w celu wykonania
przez UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. obowiązków wynikających z zawartej umowy ubezpieczenia. Dane mogą zostać przekazane podmiotom wskazanym w
ustawie z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1844). Zgoda ta jest niezbędna do realizacji procesu likwidacji
szkód oraz wypłaty odszkodowań i świadczeń.
4. Wyrażam zgodę, aby UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. uzyskała od podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej,
które udzielały mi świadczeń zdrowotnych, informacji o okolicznościach związanych z oceną ryzyka ubezpieczeniowego i weryfikacją podanych przeze mnie danych
o stanie zdrowia, ustaleniem prawa do świadczenia z zawartej umowy ubezpieczenia i wysokości tego świadczenia oraz pozostałych informacji zgodnie z art. 38 ustawy
o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Zgoda ta jest niezbędna do realizacji procesu likwidacji szkód oraz wypłaty odszkodowań i świadczeń.
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5.

Wyrażam zgodę na składanie przez UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A oświadczeń i przekazywanie informacji związanych ze złożonym za pośrednictwem
niniejszego pisma/formularza, w szczególności z procesem likwidacji szkody, przy użyciu telefonu, na numer telefonu wskazany w piśmie/formularzu lub w postaci
elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej na wskazany w piśmie/formularzu adres poczty elektronicznej oraz do udzielenia odpowiedzi
na wskazany adres e-mail zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.

miejscowość, data
*

właściwe zakreślić

czytelny podpis świadka wypadku
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Do ankiety załączam następujące dokumenty:
karta informacyjna ze szpitala

historia choroby

zaświadczenie lekarskie, skierowanie na rehabilitację

zwolnienie lekarskie

karty zabiegów rehabilitacyjnych

kserokopia dowodu osobistego

rachunki za wizyty lekarskie

rachunki za zakup lekarstw, przyrządów rehabilitacyjnych

wyrok Sądu w sprawie wypadku

decyzja komisji lekarskich (ZUS lub inny zakład ubezpieczeń)

rachunki za inne szkody materialne (ubrania i przedmioty zniszczone w czasie wypadku)
umowa o pracę, umowa zlecenia, zaświadczenie o zarobkach i utraconych zarobkach
rachunki za przejazdy
zestawienie kosztów przejazdów w związku z leczeniem (dołączyć ksero nr rejestracyjnego pojazdu oraz oświadczenie osoby przewożącej)
korespondencja z zakładem ubezpieczeń

notatka urzędowa policji

informacja z prokuratury w sprawie postępowania dotyczącego wypadku

dokumentacja zdjęciowa miejsca zdarzenia

inne

Data i podpis osoby poszkodowanej

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Administrator danych
Dane kontaktowe

Cele przetwarzania
oraz podstawa prawna
przetwarzania

Okres przechowywania
danych

Odbiorcy danych

Przekazywanie danych
poza EOG

Prawa osoby,
której dane dotyczą
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Informacja
o zautomatyzowanym
podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu

Informacja o wymogu
podania danych

*

właściwe zakreślić

Administratorem danych jest UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, z siedzibą w Łodzi, ul. Gdańska 132, 90-520 Łódź, zwana dalej
UNIQA.
Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail dane.osobowe@uniqa.pl, formularz kontaktowy pod adresem www.uniqa.pl,
lub pisemnie na adres siedziby administratora.
U administratora danych osobowych wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail
dane.osobowe@uniqa.pl, formularz kontaktowy pod adresem www.uniqa.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania
z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu:
• zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia, w tym dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego – podstawą prawną przetwarzania jest
niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy,
• oceny ryzyka ubezpieczeniowego w sposób zautomatyzowany w ramach profilowania klientów przed zawarciem umowy - podstawą prawną
przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na administratorze,
• marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania – podstawą prawną
przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem
administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich usług,
• dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Panią/Panem umową ubezpieczenia– podstawą prawną przetwarzania danych jest
niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest
możliwość dochodzenia przez niego roszczeń,
• podejmowania czynności w związku z przeciwdziałaniem przestępstwom ubezpieczeniowym – podstawą prawną przetwarzania danych jest
niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest
możliwość przeciwdziałania i ściganie przestępstw popełnianych na szkodę zakładu ubezpieczeń,
• reasekuracji ryzyk – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu
administratora; uzasadnionym interesem administratora jest zmniejszenie ryzyka ubezpieczeniowego związanego z umową zawartą
z Panią/Panem.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia lub do momentu
wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów
księgowych dotyczących umowy ubezpieczenia. Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane wykorzystywane do celów marketingu
bezpośredniego, w tym profilowania i celów analitycznych jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tych celach.
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione zakładom reasekuracji oraz podmiotom świadczącym usługi assistance zgodnie
z przedmiotem umowy ubezpieczenia.
Ponadto Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom
usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, agencjom marketingowym, czy też agentom ubezpieczeniowym –
przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do podmiotów przetwarzających Pani/Pana dane osobowe poza Europejskim Obszarem
Gospodarczym. Proces przetwarzania danych osobowych, w szczególności podstawy przetwarzania są zgodne z obowiązującymi przepisami
prawa w tym zakresie.
Może Pani/Pan otrzymać kopię dokumentu regulującego kwestie przetwarzania danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym
– proszę skontaktować się w tej sprawie z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich
przetwarzania.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora,
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W szczególności przysługuje Pani/Panu
prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody
nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia lub przetwarzane na podstawie zgody
– przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu
administratorowi danych.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe
wskazane są wyżej.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, decyzje dotyczące Pani/Pana będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (bez
wpływu człowieka). Decyzje te będą dotyczyły wysokości składki ubezpieczeniowej. Decyzje będą podejmowane na podstawie Pani/Pana danych
dotyczących daty urodzenia, wykonywanego zawodu, miejsca zamieszkania, historii szkodowości właściciela i współwłaścicieli pojazdu, majątku,
posiadania poszczególnych ubezpieczeń, statusu rodzinnego i majątkowego, sytuacji kredytowej. Decyzje będą oparte o profilowanie,
tj. automatyczną ocenę ryzyka ubezpieczeniowego zawarcia z Panią/Panem umowy ubezpieczenia. Dla przykładu, im więcej szkód miało miejsce
w ciągu ostatnich siedmiu lat, tym większe może być ryzyko ubezpieczeniowe i w związku z tym składka ubezpieczeniowa może być wyższa.
Na podstawie automatycznej oceny ryzyka ubezpieczeniowego będzie wyliczona wysokość składki ubezpieczeniowej.
W związku ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji dotyczących wysokości składki ubezpieczeniowej, ma Pani/Pan prawo
do zakwestionowania tej decyzji, do wyrażenia własnego stanowiska lub do uzyskania interwencji człowieka (tj. przeanalizowania danych
i podjęcia decyzji przez człowieka).
Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia oraz do dokonania
oceny ryzyka ubezpieczeniowego – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy ubezpieczenia.
Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.
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