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ZGŁosZENlE ROSZCZEN|A
z umowy ubezpieczenia placówek oświatowych

WYPEŁN|A osoBA UBEZPIECZoNA/
OP|EKUN PRAWNY OSOBY UBEZP|ECZONEJ

lNSTRUKCJA POSTĘPOWANlA

1. Formularz zgłoszenia roszczenia powinien zostać uzupełniorry przez osobę ubezpieczoną. Jeżeli osoba ubezpieczona nie ukończyła 18 lat, formularz
powinien zostać uzupełniorly przez prawnego opiekuna. W przypadku rozbieżności pomiędzy nazwiskiem osoby ubezpieczone|, a osoby zgłaszającej
roszczenie - prosimy o załączenie stosownej dokumentacji potwierdzającel iżzgłaszĄący roszczenie jest prawnym opiekunem osoby ubezpieczonej.

2. Prosimy o zalączenie do ninie,jsząo formularza następujących dokumentów;
'1) kopii pełnĄ dokumentacji medycznej związanej z wypadkiem (w przypadku gdy roszczenie dotyczy pobytu w §żpitalu prosimy o załączenie również

kopii kańy informacyjne.j leczenia szpitalnego)

2) raportów policyjnych oraz wyniku badania na zawańość alkoholu we krwi Osoby Ubezpieczonej (|eżeli zostały spoządzone)
3) w przypadku ubezpiocz€nia obeimu|ącego zwrot kosztów leczenia powypadkowego prosimy o zdączenie oryginałów rachunków za poniesione

ko§ay; w przypadku dostarczenia kopii rachunków prosimy dodatkowo o załączenie oświadczenia osoby ubezpieczonej, że nie występowała i nie
będzie występowała do innych zakladów ubezpieczeń o zwrot ww. kosżów

4) w przypadku rozbieżności nazwisk ZglaszĄącego i Osoby Ubezpieczone.j prosimy o przeslanie dokumentacji potwierdĄącej, iż Zgłaszający wnio-
sek jest prawnym opiekunem Osoby Ubezpieczonej.

Aby dokonać zgło§zenia roszczenia prosimy o pzesłanie wypełnionego formulaęawraz z wymaganymi dokumentami e-mailem na adres:
szkody@colonnade.pl lub pocźą na adres Colonnade lnsurance S.A. Oddział w Polsce.

3. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z Działem Likwidacji Szkód pod numerem telefonu 22 528 51 00, dostępnym od poniedziałku do czwartku
w godzinach 9.00-17.00, a w piątki W godzinach od 9.00-16.00 lub na adres e-mail: szkody@colonnade.pl,

1. Numer polisy/ numerc€rtyfikatu

Prosimy o podanie numeru polisy (w przlpadku gdy Osoba Ubezpieczona nie otrA/mała cer$ikatu imiennego) lub numeru cerffiikatu (w przypadku gĘ
Wstawiono ceffil<at imienny dla Osoby Ubezpieczonej),

2, lmię i nazwisko Osoby Ubezpieczonej

3. Data urodzenia Osoby Ubezpieczonei [DD-MM-RRRR] ,

4. Numer PESEL Osoby Ubezpieczonej

5. lmiona rodziców

6. Adres korespondencyiny

7. Adres e-mail do rodziców-

8. Numer telefonu do rodziców

' Podanie numeru t€lefonu oraz adresu e-mail jost dobłowolne, jednak moż€ przyspeszyć proces rozpatryw8nia Wniosku o wypłatę śWiadcz€nia.

9. Potwiordzcnio ubozpioczcnie - podpia osoby potwierdzalicci ubozpicczcnig oraz piccz$ke rzkoły
Prosimy o wypełnienie Ęlko w przypadku, gdy osoba Ubezpieczona nie otłzymala Certyfikatu imiennego potwierdzająCego przystąpienie do ubezpieczenia.

1) Nezwa 3zkoty ,

2) Adres szkoły ,

3) Numertelefonu,,,.,,,,,,

4) Data wypełnienia [DD-MM-RRRR]

pi""rątx".rxołvpodpis osoby potwi€rdzaiącej



ZASADY PRZETWARZAN|A DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Colonnade lnsurance S.A. działĄąca w Polsce paez oddział (dalej: Colonnade lub Administrato|. Celem przetvvaza-
nia danych osobowych jest wykonanie umowy ubezpieczenia, Kóre §tanowi podstawę prawną ich pzetwazania. W przypadku innych osób niż Ubezpiecza-
jący podstawę prawną przetważania stanowi uzasadniony interes Administratora, którym jest wykonanie Umowy. Podstawą prawną pżetwarzania danych
dotycących stanu zdrowła i€st zgoda,

Dane osobowe mogą byc róWnież pżetważane W celu Wypełnienia obowiąkóW prawnych ciĘących na Administratorze, a konieczność ich paetwaaania
wynika zawsze z przepisów prawa (dotycących: działalności ubezpieczeniowej, rozpatrywania reldamacji, kwestii podatkowych i księgowych, obowiąków
statystycznych i aktuarialnych oraz ochrony konsumentów). Mogą być pżetważane także w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Admi-
nistratora (ti, zapobiąanie §zkodom Administratora paezpzeciwdziałanie pzestępczości ubezpieczeniowej, żapewnienie zgodności w zakresie międzynaro-
dowych sankcji pzez prowadzenie analiz, a także dochodzenie lub obrona pzed roszczeniami wynikĄącymi z działalności Administratora, w tym podejmowa-
nie niezbędnych działań dla ich zabezpieczenia).

Dane osobowe mogą być ujawnione innym podmiotom jedynie w zwiąku zrealizacjąwyżej wymienionych celów i na podstawie pisemnej umowy (m.in. do-
stawcom usług lT, pośrednikom ubezpieczeniowym, likwidatorom szkód, windykatorom) lub innym podmiotom w zwiąku z usprawiedliwionym celem Admi-
nistratora (m.in. zakładom ubezpieczeń, reasekuratorom, ins§Ąucjom płatniczym, podmiotom świadcącym bezpośrednio usługi na zecz povkodowanąo).
Dane osobowe, w zależności od celu, Ę przetwarzane zawsze nie dfużej niż to wynika z okesu prz€dawnienia roszczgń lub pzepisow prawa. Dane osobowe
mogą byĆ paekazane do państw tżecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy) jedynie w sytuacjach okreśonych pżez prawo, w szczególności gdy zosta-
ną spelnione warunki -apewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych. W celu pżestźąania ustanowionych sankcji międzynarodo-
Wych dane osobowe zwiąane z umową ubezpieczenia mogą zostać pzekazane spotce DXC Technology z siedżbą w Stanach Ziednoczonych, na podstawie
standardowych klauzul ochrony danych pżyjętych pzez Komisję, co oznacza, że zapewniono stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa
danych osobowych wymaganych przez pzepisy europejskie.

Osobie, której dane doĘczą, paysługuje prawo do Ądania dostępu do darrych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia paetwarzania lub
prawo do uniesienia spzeciwu Wobec pz€twaaania, prawo do paenoszenia danych oraz do wniesienia skargi do organu nadzorcząo zajmującąo się
ochroną danych osobowych (zarówno w Polsce, jak i w Luksemburgu), a także prawo do cofnięcia wyażonych zgód. Podanie danych osobowych jest ko-
nieczne do wykonania umowy ubezpieczenia oaz wypelnienia obowiąków prawnych Colonnade. Bez podania danych osobowych nie jest możliwe rozpa-
tzenie rąszczenia (chyba że Ę one opcjonalne).

Z Administrator€m można sĘ kontaktować, pisząc na adres odduiahJ Colonnade, dzwoniąp pod numer 22 528 51 00 oraz wyąy'Ąąc e-mail:info@colonnade.pl.
We Wszystkich Ęrawaó dotycących przetwarzania danych osobowych, w szcząólności w sprawie skor4§taniazwaw ArńĄ"anych z pżetwarzaniem danych,
spzeciwu, paekaąpania danych poza obszar EoG, można kontaktować sĘ z inspektorem ochrony danych osobowyó w colonnade (dpo@colonnade.pl) lub
wysłać pismo na adres oddzialu Colonnade,

F25/0322


