ZGŁOSZENIE SZKODY Z UBEZPIECZENIA OPOŹNIENIA LOTU/OPOŹNIENIA
DOSTARCZENIA BAGAŻU/UTRATY LUB USZKODZENIA BAGAŻU
POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA SZKODY
Działając w imieniu i na rzecz Banku BGŻ BNP Paribas S.A. uprzejmie informujemy, że przyjęliśmy zgłoszenie
szkody z ubezpieczenia turystycznego. Przedmiotowa sprawa prowadzona jest pod nr

DANE POSZKODOWANEGO
Nazwisko:
Data urodzenia:

Imię:
____/____/______

Adres e-mail:

Adres: ul:

Kod:

Miejscowość:

Telefon kontaktowy:

Okres ubezpieczenia:

Numer karty:

Typ karty:

DANE INNEGO UBEZPIECZENIA
Czy posiada Pan/ Pani inne ubezpieczenie opoźnienia lotu/ dostarczenia bagażu? TAK  NIE , jeśli TAK, proszę
podać:
Nazwa Ubezpieczającego:

Maskowany Numer karty (6 pierwszych i 4
ostatnie cyfry nadrukowane na ubezpieczonej
karcie płatniczej:

SZCZEGÓŁY PODRÓŻY
Miejsce docelowe (kraj, miasto):

Planowana data powrotu:

OKOLICZNOŚCI POWSTANIA SZKODY
Rodzaj szkody:
BAGAŻU 
Data szkody:

Data wyjazdu:

OPÓŹNIENIE LOTU



UTRATA/ USZKODZENIE BAGAŻU



Miejsce szkody (kraj, miasto):

Rzeczywista data powrotu:

OPÓŹNIENIE DOSTARCZENIA

Szczegółowy opis okoliczności powstania szkody:

LISTA ZAKUPIONYCH PRZEDMIOTÓW PIERWSZEJ POTRZEBY
Szczegółowy opis przedmiotu:

Cena zakupu

Data zakupu

Miejsce zakupu

(dd-mm-rrrr)

Wnioskowana
suma

Łącznie do zwrotu

OŚWIADCZENIE POSZKODOWANEGO
Świadomy/a odpowiedzialności karnej, ja, niżej podpisany/a zaświadczam, że informacje przeze mnie podane są
prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym. Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie powyższych informacji
innym firmom ubezpieczeniowym celem likwidacji szkody.
Podpis:

..................................................................

Data:

.........................................................................

WYPŁATA ODSZKODOWANIA (DANE KONTA)
Numer konta złotówkowego: _ _

____

____

Dane właściciela konta (imię, nazwisko, adres):
Przekaz pocztowy na adres:

____

____

____ ____

Proszę załączyć:
- raport od odpowiednich służb, który dokumentuje opóźnienie lotu (nr lotu, planowany wylot,
faktyczny czas wylotu)
- dla ubezpieczenia z Kart Indywidualnych prosimy o dosłanie potwierdzenia aktywacji ubezpieczenia
poprzez opłacenie kartą kosztu podróży zagranicznej: (koszt wycieczki zagranicznej/koszt biletu na
podróż zagraniczną/koszt zakupu paliwa w przypadku podróży samochodem, przy czym zakup paliwa
powinien nastąpić nie wcześniej niż w dniu poprzedzającym dzień przekroczenia przez Ubezpieczonego
granicy Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju rezydencji/koszt wynajęcia hotelu/ hostelu itp./ koszt
wynajęcia samochodu z licencjonowanej wypożyczalni)

WRAZ Z WNIOSKIEM PROSZĘ O DOSŁANIE ORYGINAŁÓW RACHUNKÓW ZA WYDATKI
ZWIĄZANE Z OPÓŹNIENIEM LOTU ORAZ WSZYSTKICH DOWODÓW POTWIERDZAJĄCYCH
FAKT OPÓZNIENIA LOTU.
Posiadaczy Kart Indywidualnych prosimy o dosłanie potwierdzenia aktywacji ubezpieczenia poprzez opłacenie
kartą kosztu podróży zagranicznej: (koszt wycieczki zagranicznej/koszt biletu na podróż zagraniczną/koszt zakupu

paliwa w przypadku podróży samochodem, przy czym zakup paliwa powinien nastąpić nie wcześniej niż w dniu
poprzedzającym dzień przekroczenia przez Ubezpieczonego granicy Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju
rezydencji/koszt wynajęcia hotelu/ hostelu itp./ koszt wynajęcia samochodu z licencjonowanej wypożyczalni)
PROSZĘ ODESŁAĆ DO:
EUROP ASSISTANCE POLSKA SP. Z O. O. – DZIAŁ LIKWIDACJI SZKÓD – UL. WOŁOSKA 5 – 02-675 WARSZAWA

