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ZGŁOSZENIE SZKODY Z UBEZPIECZENIA BAGAŻU PODRÓŻNEGO / OPÓŹNIENIA DOSTARCZENIA 
BAGAŻU PODRÓŻNEGO  

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. Zaświadczenie od przewoźnika (np. raport P.I.R.) – jeśli zostało sporządzone, 
2. Zaświadczenie z miejsca zakwaterowania – jeśli zostało sporządzone, 
3. Protokół policji – jeśli został sporządzony, 
4. Kopię polisy. 
 
Dodatkowo, w zależności od rodzaju szkody, prosimy dołączyć: 
1. Zeznania świadków, 
2. Dowody potwierdzające zakup bagażu podróżnego i zniszczonych / utraconych przedmiotów, 
3. Kopię biletu, karty pokładowej i kwitu bagażowego, 
4. Oryginały rachunków za naprawę uszkodzonego bagażu, 
5. Dokument potwierdzający czas trwania opóźnienia dostarczenia bagażu podróżnego / sprzętu sportowego, 
6. Inne dokumenty potwierdzające zgłaszane roszczenia. 
 

 

DANE OSOBOWE UBEZPIECZONEGO 

 

DANE KONTAKTOWE 

Ulica: 
 

Nr domu: 
 

Nr lokalu: 
 

Kod pocztowy: 
 

Miejscowość: 
 

Telefon: 
 

Adres e-mail: 

  

Imię: 
 

Nazwisko: 
 

Data urodzenia: 
 

PESEL: 
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DANE POLISY 

Nr polisy: 
 

Data zawarcia: 
 

Ważna od: Ważna do: 

Ubezpieczający / Biuro Podróży: 

 

INFORMACJE O SZKODZIE 

Data wyjazdu z Polski: 
 
 

Data powrotu do Polski: 
 

Data zdarzenia: 
 

Kraj, w którym doszło do zdarzenia: 
 
 

Miejscowość, w której doszło do zdarzenia: 

Czy sprawa została zgłoszona w Centrali Alarmowej 
□ TAK                    □ NIE 

Nr zgłoszenia: 
 

Zdarzenie zgłoszono: □ policji □ organizatorowi imprezy turystycznej □ w polskim przedstawicielstwie za granicą □ 
przewoźnikowi ………………………………………………………………………………… 
□ administracji w miejscu zakwaterowania □ inne: ………………………………………………………. 

Szkoda powstała wskutek: 
□ zaginięcia / zagubienia przez …………………………………………………………………………….. 
□ rabunku 
□ kradzieży bez włamania / kradzieży z włamaniem* z:  

□ przechowalni bagażu □ zamkniętego indywidualnego pomieszczenia bagażowego na dworcu / lotnisku* 
□ zamkniętego miejsca zakwaterowania □ zamkniętej kabiny jednostki pływającej / przyczepy kempingowej □ 
samochodu □ terenu strzeżonego 

□ podczas przewozu wykonywanego przez zawodowego przewoźnika 
□ konfiskaty 
□ opóźnienia w dostarczeniu 
□ zdarzenia losowego (trzęsienie ziemi / powódź / huragan / pożar */ inne: …………………………... 
…………………………………………………………………..) 
□ akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniami losowymi 
□ nieszczęśliwego wypadku / nagłego zachorowania* powodujących pozbawienie możliwości zaopiekowania się bagażem 
lub jego zabezpieczenia 
□ wypadku lub katastrofy środka komunikacji lądowej / powietrznej / wodnej* 
□ inne: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………… 
* niepotrzebne skreślić 

Szczegóły lotu, podczas którego doszło do opóźnienia dostarczenia bagażu podróżnego(daty, godziny, trasa podróży): 
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Szczegółowy opis okoliczności i przebieg zdarzenia: 

Jeśli są świadkowie zdarzenia to podać nazwiska i imiona oraz dane teleadresowe: 

 

WYKAZ RZECZY ZNISZCZONYCH / UTRACONYCH LUB ZAKUPIONYCH PRZEDMIOTÓW OSOBISTEGO UŻYTKU 

Nazwa przedmiotu Rodzaj materiału, 
marka, typ 

Stopień zużycia Data i cena zakupu Stopień uszkodzenia 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  



 
 

Strona 4 z 5 
 
 

Ogółem całkowita wysokość zgłoszonych roszczeń (w PLN): 

Czy wystąpił Pan / Pani o odszkodowanie / zaliczkę za zniszczony / utracony / opóźniony bagaż do przewoźnika, 
administracji w miejscu zakwaterowania itp.?              □ TAK                    □ NIE 
 
Jeśli tak to proszę podać kwotę uzyskanego odszkodowania / zaliczki i przez kogo zostało wypłacone: 

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: 

 

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. 
 
Z administratorem można się skontaktować: 
 elektronicznie pod adresem email: 
         serwisklienta@societegenerale-insurance.pl 
 telefonicznie pod numerem (71) 774 29 99  
 pisemnie na adres siedziby administratora.  
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, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania 
danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem 
danych. 

 
W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje 
dane osobowe? 
 
Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w celu: 
 zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia – podstawą prawną 

przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia  
i wykonywania umowy, 

 oceny ryzyka ubezpieczeniowego w sposób zautomatyzowany w 
ramach profilowania klientów przed zawarciem umowy 
ubezpieczenia – podstawą prawną przetwarzania danych jest 
konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze, 

 wypełnienia przez administratora danych obowiązków związanych  
z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 
oraz w celach archiwalnych – podstawą prawną przetwarzania 
danych jest konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 
na administratorze,  

 ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą 
umową ubezpieczenia, podejmowania czynności w związku z 
przeciwdziałaniem przestępstwom ubezpieczeniowym, marketingu 
bezpośredniego produktów i usług własnych administratora, w tym w 
celach analitycznych - podstawą prawną przetwarzania danych jest 
niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego 
interesu administratora,  

 reasekuracji ryzyk – podstawą prawną przetwarzania danych jest 
niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego 
interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest 
zmniejszenie ryzyka ubezpieczeniowego związanego z zawartą z Tobą 
umową. 

 

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. 

 
Jak będą przetwarzane Twoje dane osobowe? 

 
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób automatyczny, w tym 
również w formie profilowania w celu oszacowania ryzyka 
ubezpieczeniowego i wyliczenia adekwatnej dla niego składki.  

 

 
Kto może być odbiorcą Twoich danych osobowych? 
  
Twoje dane osobowe mogą być udostępnione zakładom reasekuracji, 
organom ustawowo upoważnionym do dostępu do danych w zakresie i w 
celu określonym w przepisach szczególnych (KNF, UFG, GIF itd.) oraz 
spółce macierzystej administratora danych, tj. Sogessur S.A. z siedzibą w 
Paryżu, Francja. 
Ponadto Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom 
przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. 
dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji 
należności, agencjom marketingowym, czy też agentom 
ubezpieczeniowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na 
podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami 
administratora. 
Z uwagi na to, że świadczymy ochronę na całym świecie, Twoje dane 
osobowe mogą zostać przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy w 
zakresie niezbędnym do wykonania zawartej przez Ciebie umowy 
ubezpieczenia, w tym również do krajów, które nie zostały uznane przez 
Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych 
osobowych. 
 
 

Jakie przysługują Ci prawa w zakresie przetwarzania 

Twoich danych osobowych? 
 
 Przysługuje CI prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania 

ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. 
 W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych 

osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu 
administratora, m.in. marketing bezpośredni produktów i usług 
własnych administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.  

 W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych 
osobowych jest zgoda, masz prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody 
nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

 W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia  
i wykonywania umowy ubezpieczenia lub przetwarzane na podstawie 
zgody – przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych 
osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych 
osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie 
nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane 
innemu administratorowi danych. 

 W związku z automatycznym podejmowaniem decyzji dotyczących 
wysokości składki ubezpieczeniowej, masz prawo do 
zakwestionowania tej decyzji, do wyrażenia własnego stanowiska lub 
do uzyskania interwencji człowieka. 

 Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
zajmującego się ochroną danych osobowych. 

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z 
administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. 
 

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe? 
 
Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest konieczne 
do zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia oraz do dokonania oceny 
ryzyka ubezpieczeniowego – bez podania danych osobowych nie jest 
możliwe zawarcie umowy ubezpieczenia. 
Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne. 
 

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

mailto:serwisklienta@societegenerale-insurance.pl
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