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Zgłoszenie szkody komunikacyjnej Numer szkody

Numer polisy

Liczba pojazdów biorących udział w zdarzeniu

Miejsce zdarzenia

OC ACSzkoda z polisy:

Data i godzina zdarzenia

Pojazd poszkodowany (w szkodzie AC - pojazd ubezpieczony)

Marka/model 

Nr VIN

Nr rejestracyjny

Rok produkcji

Imię i nazwisko/Nazwa PESEL/REGON

Adres zamieszkania/Siedziba

Kod pocztowy Miejscowość

Telefon kontaktowy E-mail

Właściciel pojazdu poszkodowanego (w szkodzie AC właściciel ubezpieczonego pojazdu)

Imię i nazwisko/Nazwa PESEL

Adres zamieszkania/Siedziba

Kod pocztowy Miejscowość

Telefon kontaktowy E-mail

Kierujący pojazdem poszkodowanym (proszę wypełnić, jeśli Kierujący w chwili zdarzenia nie był Właścicielem)

Drugi pojazd biorący udział w zdarzeniu

Marka/model 

Nr VIN

Nr rejestracyjny

Rok produkcji

Czy pojazd posiadał wcześniejsze nienaprawione przed szkodą uszkodzenia?   r TAK      r NIE  Proszę podać jakie uszkodzenia:

Miejsce postoju uszkodzonego pojazdu: Przeznaczenie pojazdu:

Imię i nazwisko/Nazwa PESEL/REGON

Adres zamieszkania/Siedziba

Kod pocztowy Miejscowość

Telefon kontaktowy E-mail

Dane zgłaszającego szkodę 

Imię i nazwisko/Nazwa PESEL/REGON

Adres zamieszkania/Siedziba

Kod pocztowy Miejscowość

Telefon kontaktowy E-mail

Dane użytkownika pojazdu 

Imię i nazwisko/Nazwa PESEL/REGON

Adres zamieszkania/Siedziba

Kod pocztowy Miejscowość

Telefon kontaktowy E-mail

Właściciel drugiego pojazdu 
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Imię i nazwisko/Nazwa PESEL

Adres zamieszkania/Siedziba

Kod pocztowy Miejscowość

Telefon kontaktowy E-mail

Kierujący drugim pojazdem (proszę wypełnić, jeśli Kierujący w chwili zdarzenia nie był Właścicielem)

Czy pojazd poszkodowany wykorzystywany jest do prowadzenia działalności gospodarczej?

Czy właściciel pojazdu poszkodowanego ma możliwość odliczenia podatku VAT?

Jeśli tak, to w jakiej wysokości?

Czy właściciel pojazdu odliczył podatek VAT przy jego zakupie?

VAT

Jeśli tak, to w jakiej wysokości?

r

r
r

r

r

r

r
r

r

r

TAK

TAK

TAK

100%

100%

NIE

NIE

NIE

50%

50%

r NIE WIEM

r NIE WIEM

Innej (jakiej?)

Innej (jakiej?)

Opis okoliczności zdarzenia

Szkic sytuacyjny

Przed zdarzeniem Po zdarzeniu

Uszkodzenia pojazdów

Nr rejestracyjny: Nr rejestracyjny:

Opis uszkodzeń

Nr rejestracyjny: Nr rejestracyjny:

Informacja o innych uczestnikach:

Ile osób oprócz kierującego znajdowało się w pojazdach w chwili zdarzenia? W pojeździe poszkodowanym: W pojeździe sprawcy:

Czy osoby jadące pojazdami miały zapięte pasy bezpieczeństwa?

Kobieta r Mężczyzna r Dziecko r Kobieta r Mężczyzna r Dziecko r 

TAK r  NIE r   NIE WIEM r 
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Informacje dodatkowe

Policja Data poinformowania: Adres:

Pogotowie ratunkowe Data poinformowania: Adres:

Straż pożarna Data poinformowania: Adres:

Holowanie Data poinformowania:

Oświadczenia

Oświadczam, że z tytułu przedmiotowej szkody nie otrzymałam/em odszkodowania od innego ubezpieczyciela. Data i podpis Właściciela i Współwłaściciela 
(jeżeli występuje)

Oświadczam, jako kierująca/y pojazdem poszkodowanym, że w chwili zdarzenia byłam/em trzeźwa/y, nie znaj-
dowałam/em się w stanie po użyciu alkoholu lub innych podobnie działających substancji chemicznych.

r TAK      r NIE        

         Data i podpis kierującego pojazdem

Nr konta:

Właściciel konta:

Oświadczenie o sposobie odbioru odszkodowania:

- - - - - -

Informacje dla Poszkodowanego

Opiekun szkody poinformuje Panią/Pana o sposobie dalszego prowadzenia sprawy i ewentualnych dodatkowych czynnościach lub niezbędnych 
dokumentach. Dokumenty (zdjęcia, skany) można przekazać do nas drogą e-mailową, chyba że otrzymacie Państwo wyraźną informację, że niezbędny 
jest oryginał. Jeżeli miały miejsce oględziny pojazdu i rzeczoznawca sfotografował okazane dokumenty - znajdą się one w dokumentacji, nie trzeba ich 
ponownie dostarczać.

Z całą pewnością, niezależnie od rodzaju szkody niezbędne będą: 

• kopia dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu (w przypadku zatrzymania dowodu rejestracyjnego przez policję prosimy   
o przedstawienie kopii wszystkich stron z karty pojazdu (również pustych) lub decyzji o zarejestrowaniu pojazdu),

• kopia prawa jazdy Kierującego pojazdem poszkodowanym  (chyba, że pojazd w chwili zdarzenia był zaparkowany),
• kopia oświadczenia sprawcy, zwłaszcza w sytuacji, kiedy nie było policji na miejscu zdarzenia,
• oświadczenie o sposobie wypłaty odszkodowania (od wszystkich współwłaścicieli pojazdu).

W kontaktach z nami prosimy o powoływanie się na numer szkody.
Infolinia nr tel. 22 123 55 55
E-mail: szkody@unext.pl

Informujemy także, że w poszczególnych sprawach może zaistnieć potrzeba uzupełnienia dokumentacji o inne, nieuwzględnione powyżej  
dokumenty, np. gdy właścicielem pojazdu jest firma leasingowa lub bank, niezbędna będzie pisemna dyspozycja dotycząca beneficjenta  
oraz sposobu przekazania odszkodowania. 

Pragniemy przypomnieć, że w przypadku Państwa zainteresowania organizacją naprawy uszkodzonego pojazdu, jesteśmy w stanie 
zorganizować taką usługę z wykorzystaniem współpracującej z nami sieci renomowanych warsztatów naprawczych. Szczegółowych informacji  
w tej sprawie udzieli Pani/Panu Opiekun szkody.

O ile w ramach zgłaszanej szkody z ubezpieczenia OC przysługuje Państwu prawo do pojazdu zastępczego, mogą  Państwo w tym zakresie  
skorzystać z pojazdu zaproponowanego przez nas lub z zaproponowanego ryczałtu. O szczegółach poinformuje Państwa Opiekun szkody.  
Jeżeli natomiast nie skorzystacie Państwo z przedstawionych propozycji i wybierzecie najem pojazdu organizowany na własną rękę,  
Unext Sp. z o.o. zweryfikuje koszt takiego najmu do wysokości, jaką poniósłby wynajmując pojazd  takiej samej kategorii co pojazd uszkodzony  
w sieci współpracujących wypożyczalni.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest wefox Insurance AG z siedzibą w Vaduz, Liechtenstein, natomiast Unext Sp. z o.o.  
jest podmiotem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe na zlecenie Administratora, w celu wykonywania umowy ubezpieczenia,  
w tym likwidacji zgłaszanej szkody.  Szczegółowe informacje o danych kontaktowych Administratora oraz Inspektora Ochrony Danych  
Osobowych, a także o celach przetwarzania i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, okresie przechowywania danych  
osobowych, odbiorcach danych oraz przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, zawarte są  
w informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych dostępnej na stronie www.unext.pl

Jesteśmy do Państwa dyspozycji, 7 dni w tygodniu, całą dobę.

Wasz Unext

Data i podpis Właściciela i Współwłaściciela 
(jeżeli występuje)

Właściciela i współwłaściciela /jeżeli występuje/ pojazdu poszkodowanego

Kierującego pojazdem poszkodowanego

r Jestem poszkodowanym, ale nie kierowałem pojazdem w chwili zdarzenia. Data i podpis Właściciela i Współwłaściciela 
(jeżeli występuje)


