FORMULARZ ZGŁOSZENIA SZKODY
Z TYTUŁU STRATY FINANSOWEJ (GAP)
Dla Klientów PKO Leasing
Zgłoszenie roszczenia na podstawie Warunków Ubezpieczenia na wypadek straty finansowej GAP (dalej WU).
Wszelkie terminy pisane z wielkiej litery przyjmują znaczenie nadane im w WU.

Wariant Ubezpieczenia :

☐ GAP Fakturowy

☐ GAP Indeksowy

☐ GAP Casco

1. ROSZCZENIE/SZKODĘ NALEŻY ZGŁOSIĆ, PO OTRZYMANIU OD UBEZPIECZYCIELA WYPŁATY ODSZKODOWANIA Z TYTUŁU AUTOCASCO

Nr Umowy Leasingu

2.

DANE OSOBOWE UBEZPIECZONEGO

Imię i nazwisko
Nazwa firmy
PESEL/REGON
Adres korespondencyjny
Kod pocztowowy

Miejscowość

Ulica

Nr domu

Telefon

E-mail

W procesie likwidacji szkody, jako preferowany kanał kontaktu wskazuję powyższy adres e-mail
3.

Nr lokalu

☐

TAK

☐

NIE

DANE DOTYCZĄCE POJAZDU

Nr rejestracyjny pojazdu

Numer VIN
pojazdu

Marka

Nazwa Ubezpieczyciela
króry wystawił polisę AC
4.

DANE DOTYCZĄCE ZDARZENIA UBEZPIECZENIOWEGO

Data zdarzenia ubezpieczeniowego:

Kradzież

☐

☐

Uszkodzenie

Krótki opis zdarzenia:

Czy szkoda w pojeżdzie została zakwalifikowana przez ubezpieczyciela AC lub OC jako całkowita i
Ubezpieczyciel dokonał z tego tytułu wypłaty odszkodowania?

Tak

☐

Nie

☐

Czy odwoływano się od decyzji ubezpieczyciela AC/OC w zakresie wysokości wypłaconego odszkodowania?

Tak

☐

Nie

☐

5. REFUNDACJA KOSZTÓW wymienionych w § 3 ust. 3-5 w WU poniesionych przez Ubezpieczonego udokumentowanych kosztów z tytułu:
☐ ubezpieczenia OC, AC, NNW nowego pojazdu
☐ wpłaty własnej na zakup nowego pojazdu
☐

3 pierwszych rat z umowy leasingu lub pożyczki nowego pojazdu

☐

pojazdu zastępczego

6.

☐

wstępnej opłaty leasingowej nowego pojazdu

DO NINIEJSZEGO FORMULARZA ZAŁĄCZONO NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY I INFORMACJE WYMAGANE DO USTALENIA ZASADNOŚCI
ROSZCZENIA I WYSOKOŚCI SZKODY: (ZAZNACZ ,,X”, JEŚLI ZAŁĄCZONO DOKUMENT)
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☐

dokumenty potwierdzające szkodę całkowitą sporządzone przez ubezpieczyciela umowy AC/OC, zawierające co najmniej następujące dane:
wartość pojazdu na dzień powstania szkody całkowitej, wyliczenie szkody całkowitej, wartość pozostałości (nie dotyczy szkód kradzieżowych),
w tym kalkulacje w systemach eksperckich, decyzje o przynaniu odszkodowania

☐

kopię faktury zakupu pojazdu

☐

kopię polisy potwierdzającej ważność umowy ubezpieczenia AC

☐

kopię ostatecznej decyzji o wypłacie odszkodowania z tytułu szkody całkowitej sporządzonej przez ubezpieczyciela umowy AC/OC

☐

kopie dokumentów potwierdzające poniesienie kosztów podlegających refundacji z pkt 4

Uwaga!
Ubezpieczyciel uprawniony jest do wystąpienia o przedłożenie innych, niż wymienione powyżej dokumentów wyłącznie, o ile z dostarczonych
dokumentów nie będzie możliwe ustalenie odpowiedzialności ubezpieczeniowej lub wysokości odszkodowania. Dokumentację dotyczącą ubezpieczenia
AC oraz odszkodowania z ubezpieczenia AC/OC dostarcza PKO Leasing S.A., o ile Ubezpieczający nie jest w jej posiadaniu.
OŚWIADCZENIA:
Oświadczam, z tytułu w/w szkody w samochodzie nie otrzymałem (-am) odszkodowania z innego
Towarzystwa Ubezpieczeń, w zakresie ubezpieczenia od starty finansowej na pojeździe (GAP), jak
również nie czynię starań, aby takie odszkodowanie uzyskać.

☐

TAK

☐

NIE

r.
Data (dd-mm-rrrr)

Miejscowość

Czytelny podpis Ubezpieczającego/Ubezpieczonego

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administrator danych
PKO Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chłodnej 52, 00-872 Warszawa (dane rejestrowe podane w stopce
dokumentu) jest administratorem Państwa danych osobowych („Administrator”) podanych w zgłoszeniu szkody.
We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych i przysługujących praw z tym związanych, można się kontaktować z
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych poprzez:
 email: ochrona.danych@pkoubezpieczenia.pl,
 formularz kontaktowy: http://pkoubezpieczenia.pl/ochrona-danych-osobowych,
 telefonicznie: +48 225410221,
 pisemnie: na adres siedziby Administratora.
2. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Pan/Pani dane mogą być przetwarzane w celu:
 obsługi zgłoszonego roszczenia – podstawą prawną jest konieczność przetwarzania danych w ramach obsługi zgłoszonego roszczenia oraz
zgoda na przetwarzanie danych o stanie zdrowia, jeśli dotyczy danego roszczenia,
 dochodzenia roszczeń związanych z umową ubezpieczenia, przeciwdziałania ewentualnym przestępstwom ubezpieczeniowym oraz
reasekuracji ryzyk – podstawą prawną jest uzasadniony interes Administratora.
3. Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu:

przedawnienia roszczeń z umowy ubezpieczenia oraz

wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania
dokumentów księgowych dotyczących umowy ubezpieczenia.
4. Odbiorcy danych
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane zakładom reasekuracji, agentom ubezpieczeniowym oraz innym podmiotom, które przetwarzają
dane osobowe na zlecenie Administratora m.in. podmiotom: obsługującym zgłaszane roszczenia, przetwarzającym dane w celu dochodzenia roszczeń
czy dostawcom usług IT.
5. Przekazywanie danych poza EOG
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
6. Prawa osoby, której dane są przetwarzane
Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do:

dostępu do danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie
używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego,

wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem.
7. Informacja o wymogu podania danych
Podanie danych osobowych w związku ze zgłoszonym roszczeniem jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi zgłoszonego roszczenia w ramach
umowy ubezpieczenia. Bez podania danych osobowych nie jest możliwe przeprowadzenie postępowania likwidacyjnego w związku ze zgłoszonym
roszczeniem.
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