
ZGŁOSZENIE SZKODY MAJĄTKOWEJ

I. DANE UBEZPIECZAJĄCEGO / UBEZPIECZONEGO

Imię i nazwisko  

Nazwa Firmy 

Telefon kontaktowy 

Adres e-mail 

Adres zamieszkania/siedziby

Kod pocztowy, miejscowość  

ulica, nr domu, nr mieszkania  

II. DANE POSZKODOWANEGO 

Imię i nazwisko  

Nazwa Firmy  

Telefon kontaktowy  

Adres e-mail  

Adres zamieszkania/siedziby

Kod pocztowy, miejscowość  

ulica, nr domu, nr mieszkania  

III. DANE DOTYCZĄCE ZDARZENIA SZKODOWEGO

Data powstania szkody:       Data ujawnienia szkody:

Data zgłoszenia szkody:

 

Miejsce powstania szkody (dokładny adres):

Przedmiot ubezpieczenia (budynki, ruchomości, środki obrotowe, środki trwałe itp):

Przyczyna szkody:

Opis zdarzenia:

Nr szkody Okres ochrony ubezpieczeniowej

Nr polisy Od DoD D M M- - R R R R D D M M- - R R R R
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Aegon Magyarország Általános Biztosító S.A.
Oddział w Polsce
ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów

Aegon Ubezpieczenia Majątkowe
www.aegon.pl, info@aegon.pl,  
Infolinia 801 300 900

Nr KRS 387500, Sąd Rejonowy Katowice-Wschód
w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS,
NIP 2050002752, REGON 241960331

Szacunkowa wartość szkody                 ,  PLN 

Kogo Ubezpieczony/Poszkodowany powiadomił o zaistniałym zdarzeniu? Prosimy o podanie nazwy oraz dokładnego adresu.

Administracja budynku  

Komisariat Policji

Straż Pożarna

Jednostka Medyczna

Działania podjęte przez Ubezpieczającego/Poszkodowanego w celu zmniejszenia rozmiaru szkody:

Załączniki do Zgłoszenia Szkody (złożone przez Ubezpieczającego/Poszkodowanego przy zgłaszaniu szkody):

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
 OŚWIADCZENIE UBEZPIECZONEGO / POSZKODOWANEGO

  �Wyrażenie zgody na poniższe jest dobrowolne, ale niezbędne dla Aegon Magyarország Általános Biztosító S.A. Oddział w Polsce do rozpatrzenia 
wniesionego na niniejszym druku roszczenia. Oświadczam, że zapoznałem/-am się z informacją oraz treścią poniższych zgód, rozumiem ich 
treść oraz konsekwencje niewyrażenia zgody.

1.  Oświadczam, że podane przeze mnie dane w niniejszym druku są prawdziwe. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej grożącej  
za udzielenie nieprawdziwych informacji lub zatajenie okoliczności mających istotny wpływ na proces likwidacji szkody. Jestem świadomy, 
że w razie ustalenia zatajenia okoliczności istotnych dla sprawy, Aegon może zmniejszyć odszkodowanie lub odmówić jego wypłaty.

2.   Jednocześnie upoważniam Aegon oraz wszystkie podmioty działające na rzecz spółki w celu wykonywania zobowiązań wynikających z umów 
zawartych ze spółką do wglądu we wszelką dokumentację związaną z niniejszym zdarzeniem, będącą w szczególności w posiadaniu organów 
Administracji Państwowej i wymiaru sprawiedliwości oraz dokonywania niezbędnych odpisów.

OŚWIADCZENIE UBEZPIECZONEGO  / POSZKODOWANEGO
Administratorem danych osobowych jest Aegon Magyarország Általános Biztosító S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Chorzowie, przy ul. Katowickiej 
47, 41-500 Chorzów (dalej jako: Aegon Magyarország). Kontakt z administratorem możliwy jest pod nr telefonu: 801 300 900 oraz +48 22 592 10 00 
lub e-mail: kontakt@aegon.pl. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest za pomocą e-mail: (IOD-HH@aegon.pl). Zebrane dane 
będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia, oceny ryzyka ubezpieczeniowego, w tym profilowania  
i zautomatyzowanego podejmowania decyzji, marketingu bezpośredniego produktów i usług oferowanych przez Aegon Magyarország, wypełniania 
obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz obowiązków związanych z raportowaniem FATCA/
CRS, a także w celu dochodzenia roszczeń, udostępniania danych innym podmiotom z grupy kapitałowej Aegon, przeciwdziałaniu przestępstwom 
ubezpieczeniowym oraz reasekuracji ryzyk. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych może być zawarta umowa, prawnie 
uzasadniony interes administratora, obowiązek prawny ciążący na administratorze czy udzielona przez Panią/Pana zgoda. Pani/Pana dane mogą być 
udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w tym reasekuratorom, przy czym za Pani/Pana dodatkową zgodą 
zebrane dane osobowe (za wyjątkiem informacji o stanie zdrowia i nałogach) będą mogły zostać udostępnione także podmiotom należącym do 
grupy kapitałowej Aegon, działającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, oraz ich przenoszenia a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Podanie 
danych jest dobrowolne, ale konieczne do rozpatrzenia Wniosku i zawarcia Umowy. Pełny obowiązek informacyjny znajduje się na stronie internetowej 
www.aegon.pl.

Miejsce: 

Data:

 Czytelny podpis Ubezpieczonego/Poszkodowanego

Miejsce: 

Data:

 Czytelny podpis Przedstawiciela Aegon

D D M M- - R R R R

2/2

D D M M- - R R R R


