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ZGŁOSZENIE SZKODY Z UBEZPIECZENIA KOSZTÓW REZYGNACJI I PRZERWANIA PODRÓŻY 
UBEZPIECZYCIEL: SOGESSUR S.A. ODDZIAŁ W POLSCE 

 

 
Prosimy o dokładne wypełnienie formularza drukowanymi literami i wysłanie pocztą na adres: 
 
APRIL Polska Sp. z o.o. 
ul. Sienna 73, 00-833 Warszawa 
email: likwidacja-turystyka@pl.april.com  
tel.: +48 22 101 38 88 
 
Do formularza prosimy dołączyć: 
 
1. Kopię polisy (nie dotyczy umów generalnych biur podróży), 
2. Umowę podróży, w tym, jeżeli dotyczy, bilet, 
3. Potwierdzenie dokonania zapłaty za usługę wskazaną w Umowie podróży lub, jeżeli dotyczy, na bilecie, 
4. Oświadczenie Organizatora podróży o dokonaniu przez Ubezpieczonego rezygnacji lub zmiany Podróży lub jej przerwania i 
o wysokości opłat pobranych od Ubezpieczonego z tego tytułu. 
 
Dodatkowo, w zależności od rodzaju szkody, prosimy dołączyć dokumentację odpowiednią do zdarzenia ubezpieczeniowego, 
które było przyczyną rezygnacji, zmiany lub przerwania Podróży: 
 

Zdarzenie Ubezpieczeniowe Wymagana dokumentacja potwierdzająca zajście zdarzenia 
ubezpieczeniowego 

Nieszczęśliwy wypadek lub Nagłe zachorowanie Ubezpieczonego 
lub Współuczestnika podróży 

dokumentacja medyczna wraz z diagnozą lekarską, z zaznaczeniem 
daty wystąpienia Nagłego zachorowania lub Nieszczęśliwego 
wypadku 

Śmierć Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży, w tym w 
wyniku Zaostrzenia choroby przewlekłej 

- akt zgonu Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży 
- karta zgonu 

Śmierć Osoby bliskiej Ubezpieczonego lub Współuczestnika 
podróży, w tym w wyniku Zaostrzenia choroby przewlekłej 

- akt zgonu Osoby bliskiej 
- dokument potwierdzający stopień pokrewieństwa, gdy dotyczy 

Kradzież z włamaniem, Pożar lub Katastrofa naturalna 
powstała w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego lub 
Współuczestnika podróży 

- zaświadczenie o złożeniu wniosku do Ubezpieczyciela o 
odszkodowanie bądź inny dokument potwierdzający szkodę 
- protokół policji określający okoliczności oraz charakter zdarzenia, 
gdy dotyczy 

Uszkodzenie pojazdu należącego do Ubezpieczonego lub 
Współuczestnika podróży w wyniku kolizji lub kradzież tego 
pojazdu 

- protokół policji określający okoliczności oraz charakter zdarzenia 
- zaświadczenie o złożeniu wniosku o odszkodowanie do 
Ubezpieczyciela 
bądź inny dokument potwierdzający szkodę 

Kradzież dokumentu Ubezpieczonego lub Współuczestnika 
podróży 

- protokół policyjny wskazujący na rodzaj skradzionego dokumentu 
- potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie nowego dokumentu 

Wezwanie Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży do 
obowiązkowego stawiennictwa w sądzie 

wezwanie z sądu 

Wyznaczenie Ubezpieczonemu lub Współuczestnikowi 
podróży daty egzaminu poprawkowego 

dokument potwierdzający organizację egzaminu w danym dniu 

Kradzież z włamaniem, Rabunek lub Pożar w miejscu 
zatrudnienia Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży 

zaświadczenie o złożeniu wniosku do Ubezpieczyciela o 
odszkodowanie bądź inny dokument potwierdzający szkodę oraz 
obecność na miejscu 

Wyznaczenie Ubezpieczonemu lub Współuczestnikowi 
podróży daty rozpoczęcia pracy u nowego pracodawcy 

- zaświadczenie o statusie bezrobotnego 
- list intencyjny zawarcia umowy o pracę lub umowa o pracę 
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Utrata pracy przez Ubezpieczonego lub Współuczestnika 
podróży 

świadectwo pracy 

Wyznaczenie Ubezpieczonemu lub Współuczestnikowi 
podróży terminu pobytu w sanatorium w ramach NFZ 

- dokumenty medyczne potwierdzające konieczność pobytu w 
sanatorium, 
- zaświadczenie o przydzielonym terminie pobytu w sanatorium 

Wyznaczenie Ubezpieczonemu lub Współuczestnikowi 
podróży przewidywanej daty porodu 

zaświadczenie lekarskie określające przewidywaną datę porodu 

Komplikacje związane z ciążą Ubezpieczonego lub 
Współuczestnika podróży 

zaświadczenie lekarskie wydane w związku z ciążą 

Atak terrorystyczny dokument potwierdzający rejestrację wydarzenia przez 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych kraju Podróży lub kraju 
zamieszkania Ubezpieczonego 

Alert dot. pandemii oficjalna informacja Światowej Organizacji Zdrowia potwierdzająca 
stopień alertu 

Katastrofa naturalna dokument Ministerstwa Spraw Zagranicznych kraju Podróży lub 
kraju zamieszkania Ubezpieczonego potwierdzający negatywną 
opinię co do wyjazdu do kraju Podróży 

 

DANE OSOBOWE UBEZPIECZONEGO 

 

DANE KONTAKTOWE 

Ulica: 
 

Nr domu: 
 

Nr lokalu: 
 

Kod pocztowy: 
 

Miejscowość: 
 

Telefon: 
 

Adres e-mail: 

 

DANE POLISY 

Nr polisy: 
 

Data zawarcia: 
 

Ważna od: Ważna do: 

Ubezpieczający / Biuro Podróży: 

 

INFORMACJE O PODRÓŻY 

Nazwa biura podróży lub firmy, w których wykupiono imprezę turystyczną / usługę transportu / noclegi / rejs / imprezę 
masową / wynajem jachtu / konferencję / szkolenie / wynajem pojazdu: 
 
 
 

Kraj docelowy: 
 

Wykupiono w dniu: 
 

Początek podróży / data wyjazdu: Koniec podróży/ data powrotu: 

Ubezpieczający / Biuro Podróży: 

Imię: 
 

Nazwisko: 
 

Data urodzenia: 
 

PESEL: 
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INFORMACJE O SZKODZIE 

Rodzaj szkody: 
  □ Rezygnacja lub zmiana Podróży   □ Przerwanie Podróży 
 

Przyczyna Rezygnacji, zmiany Podróży lub Przerwania Podróży (proszę zaznaczyć właściwe zdarzenie): 
 
□ Nieszczęśliwy wypadek lub Nagłe zachorowanie Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży, 
□ Śmierć Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży, w tym w wyniku Zaostrzenia choroby przewlekłej. 
□ Śmierć Osoby bliskiej Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży, w tym w wyniku Zaostrzenia choroby przewlekłej, 
□ Kradzież z włamaniem, Pożar lub Katastrofa naturalna powstała w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego lub 
Współuczestnika podróży, 
□ Uszkodzenie pojazdu należącego do Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży w wyniku kolizji lub kradzież tego 
pojazdu, 
□ Kradzież dokumentu Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży, 
□ Wezwanie Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży do obowiązkowego stawiennictwa w sądzie, 
□ Wyznaczenie Ubezpieczonemu lub Współuczestnikowi podróży daty egzaminu poprawkowego, 
□ Kradzież z włamaniem, Rabunek lub Pożar w miejscu zatrudnienia Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży, 
□ Wyznaczenie Ubezpieczonemu lub Współuczestnikowi podróży daty rozpoczęcia pracy u nowego pracodawcy, 
□ Utrata pracy przez Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży, 
□ Wyznaczenie Ubezpieczonemu lub Współuczestnikowi podróży terminu pobytu w sanatorium w ramach NFZ, 
□ Wyznaczenie Ubezpieczonemu lub Współuczestnikowi podróży przewidywanej daty porodu, 
□ Komplikacje związane z ciążą Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży, 
□ Atak terrorystyczny, 
□ Alert dot. pandemii, 
□ Katastrofa naturalna. 
 

Czy sprawa została zgłoszona w Centrali Alarmowej 
□ TAK                    □ NIE 

Nr zgłoszenia: 
 

W przypadku Nieszczęśliwego Wypadku proszę podać kto spowodował nieszczęśliwy wypadek: 

Data zdarzenia, która doprowadziła do Rezygnacji, zmiany Podróży lub Przerwania Podróży: 

Data zgłoszenia Rezygnacji, zmiany Podróży lub Przerwania Podróży w biurze podróży lub u dostawcy usługi: 

Jeżeli zgłoszenie rezygnacji / przerwania podróży nie nastąpiło w ciągu 3 dni od daty zdarzenia, prosimy o podanie powodu: 
 
 
 

Kogo dotyczy zdarzenie: 
□ Ubezpieczonego 

Imię i nazwisko:         
 
□ Współuczestnika podróży 

Imię i  nazwisko:                                                                           Data urodzenia: 
Adres zamieszkania 

 
□ Osoby bliskiej nie biorącej udziału w podróży 

Stopień pokrewieństwa: 
Imię i  nazwisko:                                                                           Data urodzenia: 
Adres zamieszkania 

 

Czy posiada Pan / Pani inną polisę obejmującą ochroną ubezpieczeniową to zdarzenie? 
                              □ TAK                    □ NIE 
Jeśli tak, prosimy podać nazwę zakładu ubezpieczeń: 
i serię oraz numer polisy: 
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FORMA WYPŁATY ODSZKODOWANIA 

Należne odszkodowanie należy przekazać przelewem na złotówkowy rachunek bankowy numer: 

                          

  

Imię i nazwisko właściciela rachunku bankowego: .………………………………………………………........................ 

 

OŚWIADCZENIA 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie  informacji związanych z roszczeniem: 

 elektronicznie na podany w zgłoszeniu adres e-mail   drogą SMS na podany w zgłoszeniu numer telefonu  

Potwierdzam, że wszystkie podane powyżej informacje są kompletne, prawdziwe i zgodne z moją najlepszą wiedzą. Przyjmuję 
do wiadomości, że w przypadku zatajenia lub podania nieprawdziwych lub nieaktualnych informacji odpowiedzialność Sogessur 
S.A. Oddział w Polsce jest ograniczona zgodnie z art. 815 § 3 kodeksu cywilnego. 

 

--------------------------------------------    ----------------------------------------- 

miejscowość, data      podpis ubezpieczonego/uprawnionego  
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Klauzula informacyjna RODO 

Informacje dla klientów dotyczące przetwarzania danych osobowych 

 

 
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? 
 
Administratorem danych osobowych jest Sogessur S.A. Oddział w Polsce, 
z siedzibą we Wrocławiu, ul. Plac Solny 16, 50-062 Wrocław. 
  
U administratora danych osobowych wyznaczony jest inspektor ochrony 
danych, z którym można się skontaktować, poprzez email 
iod@societegenerale-insurance.pl lub pisemnie na adres siedziby 
administratora. 

 
W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje 
dane osobowe? 
 
Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w celu: 
✓ wypłaty świadczenia należnego na podstawie umowy ubezpieczenia 

– podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania 
danych do wykonania umowy zgodnie z art. 6 ust 1 pkt b RODO; 

✓ wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 
związanego z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu 
terroryzmu - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność 
przetwarzania danych do wypełnienia obowiązku prawnego 
ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów o 
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 
zgodnie z art. 6 ust 1 pkt c RODO; 

✓ wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 
związanego z przechowywaniem dowodów księgowych dotyczących 
umów ubezpieczenia – podstawą prawną przetwarzania jest 
niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze wynikającego z przepisów prawa, w szczególności 
przepisów o rachunkowości zgodnie z art. 6 ust 1 pkt c RODO;  

✓ ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami 
związanymi z umową ubezpieczenia – podstawą prawną 
przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do realizacji 
prawnie uzasadnionego interesu administratora. Prawnie 
uzasadnionym interesem administratora jest możliwość 
dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami wynikającymi 
z zawartej umowy ubezpieczenia zgodnie z art. 6 ust 1 pkt f RODO; 
 

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe? 
 
Twoje 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. 
 

Kto może być odbiorcą Twoich danych osobowych? 
  
Twoje 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, dostawcom usług archiwizacji 
dokumentacji – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie 
umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami  administratora. 
Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane poza Europejski Obszar 
Gospodarczy w zakresie niezbędnym do wykonania umowy ubezpieczenia, w 
tym również do krajów, które nie zostały uznane przez Komisję Europejską 
za zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych.  Na 
żądanie administrator udostępni kopię danych, które zostały przekazane 
poza obszar EOG. 
 

 

Jakie przysługują Ci prawa w zakresie przetwarzania 

Twoich danych osobowych? 
 
✓ Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania 

ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.  

✓ Posiadasz  prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych 
narusza przepisy RODO. 

 

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe? 
 
Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do 
wypłaty świadczenia należnego na podstawie umowy ubezpieczenia – bez 
podania danych osobowych nie jest możliwe ubieganie się o świadczenie  
z umowy ubezpieczenia. 
 

Chcesz dowiedzieć się więcej? 
 
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony www.societegenerale-
insurance.pl  

mailto:iod@societegenerale-insurance.pl
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