ZGŁOSZENIE SZKODY
W UPRAWACH

Nr szkody (wypełnia CP TUW)

Imię i nazwisko Ubezpieczonego lub nazwa instytucji

Ulica, nr domu, nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

NIP

Poczta

REGON

–
PESEL

Seria i nr dowodu osobistego

Telefon komórkowy

Właściciel zniszczonego mienia

Data powstania szkody

R

R

R

R

M

M

D

D

Niniejszym zgłaszam szkodę spowodowaną
(podać rodzaj ryzyka) w ubezpieczanych przeze mnie uprawach i składam wniosek o przeprowadzenie oględzin uszkodzonych upraw.
TAK

Czy jest to pierwsza szkoda w danym roku?
Jeśli NIE to podać datę poprzedniej szkody:
Cesja z polisy

TAK

NIE

R

NIE
R

R

R

Czy wykonywano już oględziny pierwszej szkody
M

M

D

TAK

NIE

D

Jeśli TAK to podać, na czyją rzecz jest cesja:

Opis zdarzenia:

W wyniku wyż. wym. zdarzenia uszkodzeniu uległy następujące uprawy ubezpieczone wg następujacych polis: (wszystkie kolumny tabeli muszą zostać wypełnione)
Nr polisy

Miejsce szkody

Przewidywana wartość szkody

zł

Rodzaj uprawy

Ilość
uszkodzonych
pól

Łączny areał
uszkodzonych pól (w ha)

Kto i kiedy jako pierwszy zauważył szkodę?

Świadkowie zdarzenia (podać adresy):

Dane Sprawcy zdarzenia:
Nr polisy Odpowiedzialności Cywilnej Sprawcy
Policję
Straż Pożarną
Inne instytucje
Czy powiadomiono:
(wypełnić jeżeli szkoda w uprawie dotyczy ryzyka ognia lub powodzi)
Oświadczam, że jestem ubezpieczony tylko w CONCORDIA POLSKA TUW –

Oświadczam, że nie zgłaszałem szkody w innym zakładzie ubezpieczeń:

TAK

TAK

NIE * (jeżeli NIE, podać nazwę drugiego zakładu ubezpieczeń)

NIE

Oświadczam, że wszystkie dane podane do zgłoszenia szkody są zgodne z prawdą i składam je ze świadomością wynikającą ze skutków podawania fałszywych informacji. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz.883 ze zmianami) informujemy, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez CONCORDIA POLSKA Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
z siedzibą 61-129 Poznań, ul. S. Małachowskiego 10 w celu i zakresie realizacji umowy ubezpieczenia. Ma Pani/Pan prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania.
Upoważniam Concordia Polska TUW stosownie do przepisów ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych do pozyskania z Biura Informacji
Gospodarczej InfoMonitor S.A. (BIG InfoMonitor) dotyczących mnie informacji gospodarczych oraz do pozyskania za pośrednictwem BIG InfoMonitor danych gospodarczych z Biura Informacji Kredytowej S.A.
i Związku Banków Polskich, w tym między innymi oceny punktowej (scoring), w zakresie niezbędnym do dokonania oceny wiarygodności płatniczej. Jednocześnie upoważniam w/w przedsiębiorcę do pozyskania
z BIG InfoMonitor informacji dotyczących składanych zapytań na mój temat do Rejestru BIG InfoMonitor w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
Nie wyrażam zgody
Nie wyrażam zgody na prowadzenie korespondencji drogą elektroniczną.
Podpis Zgłaszającego

Data

R

R

R

R

M

M

D

Miejscowość

* zakreślić właściwy wiersz znakiem „X”

D

Data, podpis i pieczęć imienna Przedstawiciela CP TUW lub Rzeczoznawcy

