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SOGESSUR S.A. Oddział w Polsce  

WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU UBEZPIECZENIA „CODZIENNA OCHRONA”  

Imię i nazwisko Ubezpieczonego 
(Zgłaszającego):  

 

PESEL:   

Adres korespondencyjny:  

Ulica, nr domu i mieszkania:  

 
 

Kod pocztowy:  Miejscowość:  

Nr telefonu:  Email:  

Nr i data zawarcia polisy:   

Typ Zdarzenia 
Ubezpieczeniowego:  

 Nieautoryzowane użycie Karty Debetowej (art. 3.1 pkt a OWU)  

 Utrata gotówki pobranej z bankomatu przy użyciu Karty Debetowej (art. 3.1 pkt b 
OWU)  

 Utrata Rzeczy Osobistej (art. 3.1 pkt e OWU)  

Data i miejsce Zdarzenia 
Ubezpieczeniowego:  

 

Okoliczności zdarzenia:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proszę o przekazanie świadczenia na rachunek nr:  

                          

 

 Oświadczam, że podane przeze mnie dane są prawdziwe i że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za udzielenie 
nieprawdziwych informacji lub zatajenie okoliczności mających wpływ na decyzję Sogessur S.A. Oddział w Polsce w sprawie 
roszczenia.  

 Wyrażam zgodę na przechowywanie oraz przetwarzanie moich danych osobowych przez SOGESSUR S.A. Oddział w Polsce, 
z siedzibą we Wrocławiu (50-062), Plac Solny 16, tel. (71)  774 29 99, w zakresie niezbędnym do ustalenia przez Towarzystwo 
Ubezpieczeniowe okoliczności Zdarzenia Ubezpieczeniowego i realizacji świadczenia z Umowy Ubezpieczenia.  

  Wyrażam zgodę na przekazywanie mi informacji związanych z niniejszym roszczeniem na podany przeze mnie wyżej adres 
email.  

 
 
 
 
 

 data:                                                           podpis Zgłaszającego:                                                                                                   
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Do wniosku o wypłatę świadczenia należy dołączyć następujące dokumenty:  

 w przypadku Nieautoryzowanego użycia Karty Debetowej lub Utraty gotówki pobranej z bankomatu przy użyciu Karty 
Debetowej:  

o polisę ubezpieczeniową (jeśli to możliwe),  

o dokument wydany przez policję lub inny organ ścigania, potwierdzający złożenie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia 

przestępstwa w przypadku Kradzieży, Kradzieży z włamaniem lub Rozboju,  

o wyciąg z rachunku bankowego uwzględniający nieautoryzowane transakcje dokonane Kartą Debetową,  

o dokument wystawiony przez bank, potwierdzający datę i godzinę zablokowania Karty Debetowej (jeśli to możliwe),  

o każdy inny dokument potwierdzający okoliczności zdarzenia (jeśli to możliwe),  

 w przypadku Utraty Rzeczy Osobistej:  

o polisę ubezpieczeniową (jeśli to możliwe),  

o dokument wydany przez policję lub inny organ ścigania, potwierdzający złożenie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia 

przestępstwa w przypadku Kradzieży, Kradzieży z włamaniem lub Rozboju,  

o oryginał faktury lub paragon potwierdzający zakup – w przypadku utraty portfela,  

o oryginał faktury lub inny dokument potwierdzający koszt wymiany Rzeczy Osobistej – w przypadku utraty Rzeczy Osobistej innej niż 

portfel.  

Wniosek o wypłatę świadczenia wraz z kompletem wymaganych dokumentów należy przekazać:  

 listownie na adres: Sogessur S.A. Oddział w Polsce, pl. Solny 16 50-062 Wrocław  
lub  

 w postaci elektronicznej na adres email: roszczenia@societegenerale-insurance.pl 
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