AIG Europe Limited Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce
ul. Marszałkowska 111
00-102 Warszawa

FORMULARZ ZGŁOSZENIA SZKODY – ROSZCZENIA OSÓB TRZECICH
INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA
1. P
 rzed wypełnieniem formularza, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta AIG pod numerem telefonu: 22 545 85 50,
dostępnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 18.00.
2. Prosimy o załączenie do niniejszego formularza następujących dokumentów:
1. oświadczenia sprawcy potwierdzającego zdarzenie
2. kopii całej dokumentacji medycznej – w przypadku szkody osobowej
3. dokumentów uzasadniających wysokość wysuwanych roszczeń (np. rachunki, kosztorysy) – w przypadku szkody rzeczowej
Aby dokonać zgłoszenia roszczenia prosimy o przesłanie wypełnionego formularza wraz z wymaganymi dokumentami faxem na numer
22 528 52 54, e-mailem na adres szkodyaig@aig.com lub pocztą na adres AIG Europe Limited.
Imię i nazwisko poszkodowanego / nazwa firmy:
Adres i telefon poszkodowanego:
Numer polisy AIG sprawcy zdarzenia szkodowego:
Data zaistnienia zdarzenia szkodowego (godzina, dzień, miesiąc, rok):
Adres miejsca szkody:
Dokładny opis okoliczności i przyczyny szkody:

Przewidywana wysokość roszczenia:
Świadkowie zdarzenia (prosimy podać nazwisko i adres):

SZKODY OSOBOWE
Opis doznanych przez poszkodowanego obrażeń:
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SZKODY RZECZOWE
Prosimy podać, jakie mienie uległo uszkodzeniu wskutek zdarzenia szkodowego:

Opis uszkodzeń:

DYSPOZYCJA WYPŁATY
Przyznane świadczenie proszę przekazać :
na rachunek bankowy nr
nazwa banku:
właściciel rachunku:
albo przekazem pocztowym na adres:
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że wszystkie powyższe informacje podałem zgodnie z prawdą i według najlepszej posiadanej wiedzy. W przypadku ujawnienia
faktu podania nieprawdziwych informacji dotyczących okoliczności szkody, AIG może odmówić świadczenia w części lub w całości.
UWAGA!
W razie zajścia wypadku, Ubezpieczony zobowiązany jest użyć wszelkich dostępnych mu środków w celu zmniejszenia szkody oraz w celu
zabezpieczenia zagrożonego mienia przed szkodą.
Ubezpieczony nie może porzucić uszkodzonego mienia – pozostaje ono nadal własnością Ubezpieczonego, AIG nie odpowiada za zwiększenie
się szkody będące skutkiem braku należytej opieki.
Uwagi Ubezpieczonego

Miejscowość, data

Podpis osoby wnoszącej roszczenia
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