
SIGNAL IDUNA
WYKAZ DOKUMENTÓW POTRZEBNYCH

 DO ZGŁASZANIA ROSZCZEŃ

1. Lista dokumentów do zgłoszenia roszczenia z tytułu osierocenia dziecka przez Ubezpieczonego

◦ Oryginał formularza zgłoszenia roszczenia o wypłatę świadczenia z tytułu zgonu,

◦ Dokument stwierdzający tożsamość Uprawnionego lub opiekuna Uprawnionego (w przypadku, gdy

Uprawniony jest niepełnoletni),

◦ Skrócony odpis aktu zgonu Ubezpieczonego,

◦ karta statystyczna do karty zgonu z wpisem przyczyny zgonu i/lub inna dokumentacja medyczna

potwierdzająca przyczynę zgonu,

◦ dokumenty potwierdzające okoliczności zgonu ubezpieczonego (patrz punkt 3.1 i 3.2),

◦ Skrócony odpis aktu urodzenia każdego dziecka,

◦ i inne dokumenty, o które poprosi SI.

2. Lista dokumentów do zgłoszenia roszczenia z tytułu niezdolności do pracy Ubezpieczonego

◦ Oryginał  formularza  zgłoszenia  roszczenia  o  wypłatę  świadczenia  z  tytułu  powstania  trwałego

uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego,

◦ Dokument stwierdzający tożsamość Ubezpieczonego - dowód osobisty / paszport,

◦ Dokument z ZUS potwierdzający niezdolność do pracy,

◦ Dokumentacja medyczna opisująca przebieg leczenia,

◦ Zwolnienie lekarskie zawierające daty niezdolności do pracy

◦ i inne dokumenty, o które poprosi SI.

3. Lista dokumentów do zgłoszenia roszczenia z tytułu leczenia szpitalnego / sanatorium

◦ Oryginał  formularza  zgłoszenia  roszczenia  o  wypłatę  świadczenia  z  tytułu  wystąpienia  leczenia

szpitalnego .

◦ Dokument stwierdzający tożsamość Ubezpieczonego - dowód osobisty / paszport.

◦ Karta informacyjna leczenia szpitalnego (hospitalizacja, operacja, rekonwalescencja).

◦ Skierowanie z NFZ (sanatorium).

◦ Karta  informacyjna  leczenia  szpitalnego  i  protokół  powypadkowy,  jeżeli  hospitalizacja  z  powodu

wypadku przy pracy wymagamy daty, opisu oraz przebiegu zdarzenia,

◦ Karta informacyjna leczenia szpitalnego uwzględniająca okres pobytu na OIOM-ie (z datą przyjęcia i

wypisu),

◦ Kserokopia dokumentacji medycznej opisującej przebieg leczenia,

◦ Aktualny skrócony odpis aktu małżeństwa – w przypadku hospitalizacji współmałżonka,
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◦ W  przypadku  jeśli  hospitalizacja  spowodowana  jest  wypadkiem  komunikacyjnym  wówczas

wymagana jest notatka policyjna zawierająca informację na temat trzeźwości osoby Ubezpieczonej, 

kserokopia prawa jazdy oraz dowodu rejestracyjnego. Jeśli Policja nie była wzywana to bezwzględnie

wymagane jest oświadczenie osoby Ubezpieczonej o stanie trzeźwości oraz kserokopia prawa jazdy i

dowodu rejestracyjnego,

◦ W przypadkach wypadków w pracy wymagany jest protokół BHP lub oświadczenie pracodawcy, że

taki dokument nie został sporządzony,

◦ i inne dokumenty, o które poprosi SI.

4. Lista dokumentów do zgłoszenia roszczenia z tytułu poważnego zachorowania

◦ Oryginał formularza zgłoszenia roszczenia o wypłatę świadczenia z tytułu wystąpienia poważnego

zachorowania,

◦ Dokument stwierdzający tożsamość Ubezpieczonego - dowód osobisty / paszport,

◦ Kserokopia dokumentacji medycznej opisującej przebieg leczenia,

◦ Inne dokumenty niezbędne do określenia zasadności roszczenia i/lub spełnienia wymagań umowy

ubezpieczenia (np.: świadectwo szczepień, jeśli było wymagane, etc),

◦ Akt małżeństwa (poważne zachorowanie małżonka Ubezpieczonego)

◦ Akt urodzenia dziecka (poważne zachorowanie dziecka)

◦ i inne dokumenty, o które poprosi SI.

5. Lista  dokumentów  do  zgłoszenia  roszczenia  z  tytułu  trwałego  uszczerbku  na  zdrowiu

Ubezpieczonego w NW

◦ Oryginał  formularza  zgłoszenia  roszczenia  o  wypłatę  świadczenia  z  tytułu  powstania  trwałego

uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego,

◦ Dokument stwierdzający tożsamość Ubezpieczonego - dowód osobisty / paszport,

◦ Dokumentacja medyczna opisująca przebieg leczenia,

◦ Zaświadczenie od lekarza prowadzącego o zakończeniu leczenia,

◦ W przypadku wypadku komunikacyjnego wymagana jest notatka policyjna zawierająca informację na

temat trzeźwości osoby Ubezpieczonej, kserokopia prawa jazdy oraz dowodu rejestracyjnego. Jeśli

Policja  nie  była  wzywana  to  bezwzględnie  wymagane jest  oświadczenie  osoby Ubezpieczonej  o

stanie trzeźwości oraz kserokopia prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego,

◦ W przypadkach wypadków w pracy wymagany jest protokół BHP lub oświadczenie pracodawcy, że

taki dokument nie został sporządzony,

◦ i inne dokumenty, o które poprosi SI.

6. Lista dokumentów do zgłoszenia roszczenia z tytułu urodzenia się dziecka Ubezpieczonemu

◦ Oryginał formularza zgłoszenia roszczenia o wypłatę świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka,

◦ Dokument stwierdzający tożsamość Ubezpieczonego - dowód osobisty,

◦ Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka,

◦ i inne dokumenty, o które poprosi SI.

Wypłata świadczenia z tego tytułu obejmuje zarówno urodzenie żywe jak i urodzenie martwe. Podstawą

do wypłaty świadczenia jest uzyskanie skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka. Wypłata jest za fakt

biologicznych narodzin. W przypadku urodzenia martwego dziecka na skróconym odpisie aktu urodzenia

dziecka  widnieje  adnotacja,  sporządzona  przez  USC,  następującej  treści:  „Urodzenie  martwe”  lub

„Dziecko urodziło się martwe.”
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7. Lista dokumentów do zgłoszenia roszczenia z tytułu śmierci dziecka Ubezpieczonego oraz śmierci

dziecka w NW

◦ Oryginał formularza zgłoszenia roszczenia o wypłatę świadczenia z tytułu zgonu,

◦ Dokument stwierdzający tożsamość Uprawnionego - dowód osobisty,

◦ Skrócony odpis aktu zgonu,

◦ karta statystyczna do karty zgonu z wpisem przyczyny zgonu i/lub inna dokumentacja medyczna

potwierdzająca przyczynę zgonu,

◦ notatka policji (w przypadku wypadku komunikacyjnego),

◦ W  miarę  potrzeby  inne  dokumenty  niezbędne  do  określenia  pokrewieństwa/powinowactwa  np.:

dokument sądowy przysposobienia, jeśli miało miejsce,

◦ i inne dokumenty, o które poprosi SI.

8. Lista dokumentów do zgłoszenia roszczenia z tytułu śmierci teścia Ubezpieczonego

◦ Oryginał formularza zgłoszenia roszczenia o wypłatę świadczenia z tytułu zgonu,

◦ Dokument stwierdzający tożsamość Uprawnionego - dowód osobisty,

◦ Skrócony odpis aktu zgonu,

◦ Skrócony odpis aktu małżeństwa,

◦ oświadczenie o pozostawaniu w związku małżeńskim,

◦ oświadczenie o nie zawarciu kolejnego związku małżeńskiego (w przypadku umów zawartych na

nowych OWU 2008r., gdy małżonek Ubezpieczonego nie żyje),

◦ karta statystyczna do karty zgonu z wpisem przyczyny zgonu i/lub inna dokumentacja medyczna

potwierdzająca przyczynę zgonu,

◦ Inne dokumenty niezbędne do określenia pokrewieństwa,

◦ i inne dokumenty, o które poprosi SI.

9. Lista dokumentów do zgłoszenia roszczenia z tytułu śmierci rodzica Ubezpieczonego

◦ Oryginał formularza zgłoszenia roszczenia o wypłatę świadczenia z tytułu zgonu,

◦ Dokument stwierdzający tożsamość Uprawnionego - dowód osobisty,

◦ Skrócony odpis aktu zgonu,

◦ karta statystyczna do karty zgonu z wpisem przyczyny zgonu i/lub inna dokumentacja medyczna

potwierdzająca przyczynę zgonu,

◦ Inne dokumenty niezbędne do określenia pokrewieństwa, jeśli potrzebne – np odpis zupełny aktu

urodzenia Ubezpieczonego,

◦ i inne dokumenty, o które poprosi SI.

10. Lista  dokumentów  do  zgłoszenia  roszczenia  z  tytułu  śmierci  małżonka  Ubezpieczonego  oraz

śmierci Małżonka w NW

◦ Oryginał formularza zgłoszenia roszczenia o wypłatę świadczenia z tytułu zgonu,

◦ Dokument stwierdzający tożsamość Uprawnionego - dowód osobisty / paszport,

◦ Skrócony odpis aktu zgonu,

◦ karta statystyczna do karty zgonu z wpisem przyczyny zgonu i/lub inna dokumentacja medyczna

potwierdzająca przyczynę zgonu,

◦ notatka policji ( w przypadku wypadku komunikacyjnego)

◦ Inne  dokumenty  niezbędne  do  określenia  pokrewieństwa/powinowactwa  np.  akt  małżeństwa

Ubezpieczonego, jeżeli małżonkowie nosili inne nazwiska i nie wynika to z aktu zgonu,

◦ i inne dokumenty, o które poprosi SI.
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11. Lista dokumentów do zgłoszenia roszczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego w wyniku wypadku

◦ Oryginał formularza zgłoszenia roszczenia o wypłatę świadczenia z tytułu zgonu,

◦ Dokument stwierdzający tożsamość Uprawnionego - dowód osobisty / paszport,

◦ Skrócony odpis aktu zgonu,

◦ karta statystyczna do karty zgonu z wpisem przyczyny zgonu i/lub inna dokumentacja medyczna

potwierdzająca przyczynę zgonu,

◦ Odpis  protokołu  wypadkowego  z  Policji  oraz  w  uzasadnionych  wypadkach  wynik  końcowy

postępowania  w  sprawie,  kserokopia  prawa  jazdy,  kserokopia  dowodu  rejestracyjnego  pojazdu

(śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW oraz w wyniku wypadku w ruchu lądowym),

◦ Wyciąg lub kopia protokołu z sekcji zwłok (wynik badania na zawartość alkoholu we krwi),

◦ Protokół powypadkowy, kiedy mamy do czynienia z wypadkiem przy pracy,

◦ Dokument wskazujący osoby Uposażone,

◦ i inne dokumenty, o które poprosi SI.

12. Lista dokumentów do zgłoszenia roszczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego

◦ Oryginał formularza zgłoszenia roszczenia o wypłatę świadczenia z tytułu zgonu,

◦ Dokument stwierdzający tożsamość Uprawnionego - dowód osobisty / paszport,

◦ Skrócony odpis aktu zgonu,

◦ Karta statystyczna do karty zgonu z wpisem przyczyny zgonu i/lub inna dokumentacja medyczna (np.

karta leczenia szpitalnego) potwierdzająca przyczynę zgonu,

◦ Dokumentacja medyczna potwierdzająca iż zgon nastąpił w wyniku zawału mięśnia sercowego lub

udaru mózgu (śmierć Ubezpieczonego w wyniku w wyniku zawału mięśnia sercowego lub udaru

mózgu)

◦ Dokument wskazujący osoby Uposażone,

◦ i inne dokumenty, o które poprosi SI
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