
W∏aÊciciel uszkodzonego pojazdu (Imi´ i nazwisko/Pe∏na nazwa firmy)

Adres Ulica Nr domu

Poczta

Nr lokalu

Kod pocztowyMiejscowoÊç

Telefon Fax

1 Poszkodowany / W∏aÊciciel

Zg∏oszenie szkody komunikacyjnej

Imi´ i nazwisko

Adres Ulica Nr domu

Poczta

Nr lokalu

Kod pocztowyMiejscowoÊç

Telefon Fax

2 Kierujàcy pojazdem w chwili zdarzenia (jeÊli kierujàcy by∏ innà osobà ni˝ posiadacz pojazdu)

Marka

Imi´ i nazwisko/Pe∏na nazwa, adres (banku, firmy leasingowej, wspó∏w∏aÊciciela)

JeÊli tak, to jakie?
Czy przed szkodà pojazd mia∏ nienaprawione uszkodzenia?

TAK   NIE

Nr rejestracyjnyModel

Czy pojazd jest przedmiotem

3 Dane uszkodzonego pojazdu

kredytu                                 leasingu                                wspó∏w∏asnoÊci                                 innych

PESEL
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MiejscowoÊç, ulica, skrzy˝owanie ulic lub odcinek drogi pomi´dzy miejscowoÊciami
4 Data i miejsce wystàpienia zdarzenia
Data: Godz.:

Nr szkody

Nr Polisy

5 Wykaz uszkodzonych lub skradzionych elementów pojazdu
Prosimy o zaznaczenie miejsca uszkodzeƒ

OC AC

ZW-05/2009



Marka Model Nr rejestracyjny

Pojazd ubezpieczony w zakresie OC (nazwa zak∏adu ubezpieczeƒ oraz dane przedstawicielstwa bàdê oddzia∏u)Polisa OC - seria i numer

8 Dane drugiego pojazdu uczestniczàcego w zdarzeniu

Imi´ i nazwisko/Pe∏na nazwa firmy

Adres Ulica Nr domu

Poczta

PESEL/REGON

Nr lokalu

Kod pocztowyMiejscowoÊç

7 Drugi uczestnik zdarzenia / W∏aÊciciel
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Imi´ i nazwisko

Adres Ulica Nr domu

Poczta

PESEL

Nr lokalu

Kod pocztowyMiejscowoÊç

Telefon Fax

9 Kierujàcy drugim pojazdem w chwili zdarzenia (jeÊli kierujàcy jest innà osobà ni˝ w∏aÊciciel)

10 Wykaz uszkodzonych elementów w pojeêdzie drugiego uczestnika
Prosimy o zaznaczenie miejsca uszkodzeƒ

11 Szczegó∏owy opis przebiegu zdarzenia

6 Powiadomienie policji
Czy o zdarzeniu powiadomiono policj´?

TAK   NIE   NIE WIEM

Ukarany mandatem

Nr sprawy

Czy policja pojawi∏a si´ na miejscu zdarzenia?
TAK   NIE   NIE WIEM

Jednostka policji – nazwa i adres / Sàd, prokuratura – nazwa i adres

TAK   NIE   NIE WIEM
je˝eli tak, prosimy podaç nr rej. pojazdu, którego kierowca zosta∏ ukarany mandatem
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2. OÊwiadczam, ˝e kierujàc pojazdem w momencie zdarzenia u˝ytkowa∏em go za wiedzà i zgodà w∏aÊciciela.

1. OÊwiadczam, ˝e z tytu∏u zg∏oszonej szkody nie otrzyma∏em(-am) odszkodowania z innego zak∏adu
ubezpieczeƒ, jak równie˝ nie czyni´ staraƒ, aby takie odszkodowanie uzyskaç.

3. OÊwiadczam, ˝e gdyby dochodzenie prowadzone przez AXA DIRECT wykaza∏o, ˝e zachodzà okolicznoÊci wy∏àcza-
jàce odpowiedzialnoÊç Ubezpieczyciela za przedmiotowà szkod´ lub nie potwierdzi∏o podanych okolicznoÊci
lub rozmiaru szkody, zobowiàzuj´ si´ zwróciç wyp∏acone odszkodowanie w terminie 14 dni od daty wezwania.

4. OÊwiadczam, ˝e uszkodzony pojazd by∏ ubezpieczony w zakresie AC tylko w jednym zak∏adzie
ubezpieczeƒ (dotyczy wy∏àcznie szkód z AC).

5. OÊwiadczam, ˝e jestem podatnikiem VAT, w ramach prowadzonej dzia∏alnoÊci gospodarczej.

6. OÊwiadczam, ˝e pojazd stanowi Êrodek trwa∏y firmy.

7. OÊwiadczam, ˝e podczas zakupu pojazdu zosta∏ odliczony podatek VAT.

13 OÊwiadczenia w∏aÊciciela

1. OÊwiadczam, ˝e prowadzàc pojazd w chwili zdarzenia
� nie znajdowa∏em(-am) si´ pod wp∏ywem alkoholu lub podobnie dzia∏ajàcych Êrodków
� znajdowa∏em(-am) si´ pod wp∏ywem alkoholu lub podobnie dzia∏ajàcych Êrodków

12 OÊwiadczenia kierujàcego

TAK   NIE   

TAK   NIE   

2. OÊwiadczam, ˝e z tytu∏u zg∏oszonej szkody nie otrzyma∏em(-am) odszkodowania od drugiego uczestnika zdarzenia. TAK   NIE   

TAK   NIE   

TAK   NIE   

TAK   NIE   

TAK   NIE   

TAK   NIE   

MiejscowoÊç

Data

Podpis zg∏aszajàcego

Dowód toêsamoÊci (rodzaj, seria i numer)

Podpis kierujàcego

Potwierdzenie autentycznoÊci podpisu 
(podpis i pieczàtka przyjmujàcego zg∏oszenie)

Dowód toêsamoÊci (rodzaj, seria i numer)

14 Zg∏aszajàcy (kierujàcy) udzieli∏ powy˝szych informacji zgodnie z prawdà i wed∏ug najlepszej wiedzy

Informujemy, ˝e administratorem danych osobowych jest AVANSSUR S.A. Oddzia∏ w Polsce, z siedzibà w Warszawie, przy ul. Ch∏odnej 51. Podane przez Pana/ià dane b´dà przetwarzane w celu likwidacji szkody komunika-
cyjnej. Podanie danych jest dobrowolne, niezb´dne do realizacji procesu likwidacji szkody. Przys∏uguje Panu/i prawo dost´pu do treÊci danych oraz ich poprawiania.

Podpis w∏aÊciciela

Dowód toêsamoÊci (rodzaj, seria i numer)

Czy wyra˝asz zgod´ na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i statystycznych przez AXA DIRECT?

Czy wyra˝asz zgod´ na otrzymywanie od AXA DIRECT informacji handlowych za poÊrednictwem Êrodków komunikacji elektronicznej?
TAK   NIE   

TAK   NIE   

SZKIC SYTUACYJNY
A. Przed kolizjà 
(usytuowanie pojazdów, schemat drogi, znaki drogowe; w przypadku
kradzie˝y - miejsce postoju, nazwa budynku, okoliczne obiekty)

B. W czasie kolizji 
(usytuowanie pojazdów, schemat drogi, znaki drogowe) 

C. Po kolizji
(usytuowanie pojazdów, schemat drogi, znaki drogowe) 

LEGENDA:            ................................................................                 ................................................................                 ................................................................
pojazd nr rejestracyjny                                              pojazd nr rejestracyjny                                              pojazd nr rejestracyjny                                      kierunek jazdy

A B C



Oświadczenie kierującego o uprawnieniach i trzeźwości

Dotyczy zgłoszenia/szkody nr ……………………………………………….

1. Oświadczam, że w chwili kolizji/wypadku z dnia …………………………………….
w  miejscowości  …………………………………….  byłem/-am  kierowcą  pojazdu  marki
………………………………………………………………………  nr rej …………………………….

2. Posiadam uprawnienia do kierowania pojazdem będącym przedmiotem szkody.

Posiadane kategorie uprawnień:

                                             
A1      A     B1    B     C1    C     D1     D      B+E  C+E    D+E    T

Data wydania prawa jazdy ……………………………………………..

Data ważności prawa jazdy …………………………………………….

Numer prawa jazdy ………………………………………………………..

Kraj wydania prawa jazdy ……………………………………………….

3. Oświadczam, że w chwili kolizji  / wypadku NIE BYŁEM/-AM    BYŁEM/-AM  , w stanie po
spożyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środków odurzających lub substancji
psychotropowych  lub  substancji  zastępczych  w  rozumieniu  przepisów  o  przeciwdziałaniu
narkomanii.  

Oświadczam, że niniejsze oświadczenie złożyłem zgodnie z prawdą.

Oświadczam również, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Nive e
Fleet Management sp.  z o.o.  "NFM", ul.  Lotnicza 3/5,  04-192 Warszawa w celu   prawidłowego
przeprowadzenia procedury likwidacji szkody.
Zostałem poinformowany o tym, że moja zgoda jest konieczna do prawidłowego przeprowadzenia
procedury  likwidacji  szkody  oraz  o  tym,  że  szczegółowe  informacje  w  zakresie  przetwarzania
danych przez NFM są dostępne po adresem www.nfm.com.pl/rodo.

…………………………
(miejsce i data)

…………………………………………………………………..……………….……...
(imię i nazwisko oraz podpis osoby składającej oświadczenie)

 


