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Proszę wypełnić DRUKOWANYMI literami    /   Please fill in this form with PRINTED letters 
 

 
ZGŁOSZENIE SZKODY (Claim notification form) AC (Casco)  

 

 SZKODA NR ORAZ WŁAŚCICIEL POJAZDU (Claim number and vehicle’s owner) 

…………………….………………………………………………...……………… 
ALD AUTOMOTIVE POLSKA SP. Z O.O. ul. Zajęcza 2B, 00-351 Warszawa

Nr szkody (Claim number) Dane właściciela ubezpieczonego pojazdu, dane z dowodu rejestracyjnego (Insured’s vehicle’s registered owner) 
 

 ZGŁOSZENIE (Notification) 

…………………….…………………………………….…………………………………….…………………………………….……………………………………………………………. _____ /_____ / ___________ 
Imię i Nazwisko zgłaszającego (Reporting Person’s First and Last Name) Data zgłoszenia (Accident notification date) 

_____ /_____ / ___________ ______ :______  …………………….…………………………………………………………………………………………………..……………………… 
Data szkody (Accident date) Godzina szkody (Time am/pm) Miejsce zdarzenia (Accident place) 

 

 DANE DOTYCZĄCE POJAZDU ZGŁASZAJĄCEGO (The vehicle’s details) 

…………………….………………….…………………….…………………………… …………………….………………….……………………….…………………………… …………………….…………………………………….…………………………… 
Nr rejestracyjny (Plate Registration Number   )   Marka i model (Make & model) Przebieg (Milage) 

   __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __    
         VIN -numer nadwozia, 17 znaków (VIN number -  17 characters)                                                                                          

 

 WCZEŚNIEJSZE USZKODZENIA (Any unrepaired damage prior to the current claim) 
 

Czy przed zdarzeniem pojazd miał nienaprawione 
uszkodzenia?  (zaznaczyć właściwe) 
 

 
 

Jeżeli tak proszę opisać zakres uszkodzeń: 
 
 
 
 

☐ 
 

Tak (Yes) ☐ 
 

Nie (No) 

 

OKOLICZNOŚCI SZKODY  (Circumstances of the loss) 

 DANE KIERUJĄCEGO / UŻYTKOWNIKA POJAZDU (Driver’s details at the time of the loss) 

……………….…………………………………….…………………………………….…………………………………… …………………….………………..…………………… .………………………………………………..………………………..…………………. 
Imię i Nazwisko (First and Last Name) PESEL (Personal identity Number) Telefon (Phone number) 

…………………….……………………….…………………………………….………………………………….……………………….…………………………………….……………….. .………………………………………………..………………………..…………………. 
Adres: kod, miejscowość (Address: postal code, city) E-mail (E-mail) 

…………………….…………………………………….……………… …………………….…………………………………….……………… _____ /_____ / ___________ ☐ Bezterminowo 
(Unlimited) 

Prawo jazdy nr. (Driver’s licence number) Kategoria (Category) Ważne do dnia (Accident place) 
 

 OPIS ZDARZENIA (accident description) 
 

Szczegółowy opis zdarzenia, okoliczności, przyczyna  
(Detailed describtion of the occurrence that lead to the damage: time, place, 
circumstances of the loss, proximate cause) 

 
Szkic kolizji (Accident diagram) 
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Proszę wypełnić DRUKOWANYMI literami    /   Please fill in this form with PRINTED letters 
 

 

 USZKODZENIA MOJEGO POJAZDU ZWIĄZANE ZE SZKODĄ LUB SKRADZIONE ELEMENTY  
(Extent of my vehicle damage connected to the claim or vehicle’s stolen parts) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Czy pojazd jest jezdny? (Is the vehicle moving?) ☐ Tak (Yes) ☐ Nie (No) 
 

 WYPADEK/KRADZIEŻ, WEZWANA POLICJA (Has Police been called to the scene of the Accident / Has vehicle theft been reported?) 

…………………….…………………………………….…………………………… …………………….………………….……………………….………………………………………………….…………………………………….…………………………… 
Nazwa jednostki (Police division)   Pełen adres: kod, miejscowość, ulica nr, (Full Address: postal code, town, street, home number) 

 

 OŚWIADCZENIE SPRAWCY  (The statement from preparator)                                             

Czy spisano oświadczenie sprawcy? (Was the statement taken from preparator?) ☐ Tak (Yes) ☐ Nie (No) 

 
DANE DRUGIEGO UCZESTNIKA ZDARZENIA  (Circumstances of the loss) 

 DANE DOTYCZĄCE DRUGIEGO POJAZDU (Third Party information, Registered Vehicle Owner) 

…………………….…………………………………….………………… …………………….………………….……………………….……… …………………………………………………………….…………………………………….…………………………… 
Nr rejestracyjny (Plate Registration Number)   Numer polisy (Policy number) Nazwa Zakładu Ubezpieczeń (Name of third party Insurer) 

 

 DANE KIERUJĄCEGO DRUGIM POJAZDEM W MOMENCIE ZAISTNIENIA SZKODY (Info on the third party driver at the time of the loss) 

……………….…………………………………….…………………………………….…………………………………… …………………….………………..…………………… .………………………………………………..………………………..…………………. 
Imię i Nazwisko (First and Last Name) Telefon (Phone number) E-mail (E-mail) 

  
 

WSZYSTKICH POWYŻSZYCH INFORMACJI UDZIELONO ZGODNIE Z PRAWDĄ I WEDŁUG NAJLEPSZEJ WIEDZY.  
(The above information is true and to the best of my knowledge.) 

 

…………………………………………………. 

 
 
 

………………………………………………….………………………………………………….……………………… ………………………………………………….………………………………… 

Miejscowość i data  
(Date and Town) 

Imię i Nazwisko użytkownika pojazdu (drukowane) 
(First and Last Name of the driver printed) 

Podpis użytkownika pojazdu 
(Signature of the driver) 

 
 
Informujemy, że:  
a)      administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sogessur S.A. Oddział w Polsce, ul. Plac Solny 16, 50-062 Wrocław;
b)      w sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email iod@societegenerale-insurance.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora; 
c)       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu i w zakresie niezbędnym do likwidacji szkody oraz realizacji umowy ubezpieczenia na podstawie art. 6 ust 1 pkt b RODO; ewentualnie gdy jest to niezbędne do realizacji prawnie 
         uzasadnionego interesu administratora np. w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową ubezpieczenia; ewentualnie gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
d)      podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia procesu likwidacji szkody - bez podania danych osobowych nie jest możliwe ubieganie się o odszkodowanie z umowy ubezpieczenia;
e)      Pani/Pana dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1844) o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;
f)       odbiorcami danych osobowych mogą być zakłady reasekuracji oraz organy ustawowo upoważnione do dostępu do danych w zakresie i celu określonym w przepisach szczególnych (KNF, UFG, GIF itd.). Ponadto dane mogą być przekazywane 
         Sogessur S.A. z siedzibą w Paryżu, Francja oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT, likwidatorom szkód, agentom ubezpieczeniowym – przy czym takie podmioty przetwarzają                    
         
         dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora;
g)      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych, wynikającego z przepisów prawa, w szczególności 
      
         obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy ubezpieczenia, obowiązku przechowywania wynikającego z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
h)      posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 
         bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody;
i)        ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO.


