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ZGŁOSZENIE SZKODY 

KRADZIEŻOWEJ AC 
 (GR. 3)

 

Nr szkody: ........................................... Nr polisy AC aktualnej na dzień szkody........................................... 

Data i czas pozostawienia pojazdu (zaparkowania w miejscu kradzieży):   -  -  godzina  .................... 

Data i czas ostatniego stwierdzenia, iż pojazd znajduje się nadal w miejscu jego zaparkowania: 

         -  -  godzina  .................... 

Data i czas zauważenia braku pojazdu:                                                           -  -  godzina  .................... 
 

Miejsce kradzieży: …………………………………………………………………………………………….......……… 

(miejsce, ulica, nr posesji) 

 -  ………………………………………………………       ……………………………………………………. 

(miejscowość)                                                                        (państwo) 

Dane o właścicielu/ użytkowniku pojazdu  
 

Właściciel / użytkownik pojazdu (imię i nazwisko, nazwa) .................................................................................................. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres ..............................................................................................  -  ................................................................... 

(ulica, nr domu, nr mieszkania)  (miejscowość) 

Tel. ……………………............ PESEL………………………………..   REGON/NIP…………...................................... 

 

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji drogą elektroniczną na adres e-mail: ………………………………………… 

Dane o pojeździe 

Rodzaj pojazdu Marka  Typ i model 

 

Numer rejestracyjny 

 

Rok produkcji   
 

 

Pojemność silnika  

 

Barwa nadwozia 
 

…………………………. 

 metalic         perła 

Data ważności badania 

technicznego 

 -  -  Rok złożenia 

(dot. składaków) 

Przebieg (km) 

Numer nadwozia/podwozia 
 

Polisa OC seria i numer………………….............................. 
 
 

Nazwa zakładu ubezpieczeń................................................... 
 

Okres odpowiedzialności od ........................ do……………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cechy charakterystyczne pojazdu: wyposażenie dodatkowe (radioodtwarzacz – marka, nr fabryczny, antena-rodzaj, 

miejsce i sposób zamontowania, nietypowe felgi, dodatkowe ukryte przełączniki) ............................................................. 

................................................................................................................................................................ ................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

Kto dokonał montażu dodatkowego/specjalnego wyposażenia (np. ASO, zakład naprawczy, we własnym zakresie)? 

Prosimy podać szczegółowe dane .…………………………...…………………………………………………….......... 

................................................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

Kolor, wzór i rodzaj (np. skóra, półskóra, materiał) tapicerki ..................................................................... .......................... 

................................................................................................................................................................................................ 

Ogumienie (marka, rozmiar, zużycie).................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................ 

Liczba drzwi ……… Stan licznika………….......... Ilość paliwa w zbiorniku w chwili kradzieży …………………….…  

Znaki szczególne zewnętrzne (braki, uszkodzenia i zarysowania nadwozia, odpryski i zaprawki lakiernicze, nalepki inne 

– podać umiejscowienia) ........................................................................... ............................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 
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Przeznaczenie pojazdu 
 

Pojazd służy do prowadzenia działalności gospodarczej, 

działalności rolniczej lub innej zawodowej działalności 

zarobkowej.                                             TAK     NIE  
 

Rodzaj działalności: …………………………………….... 
 

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

 

Czy pojazd jest przedmiotem: 
 

a) zastawu */ cesji */ przeniesienia własności na bank*? 

TAK     NIE  
 

b) leasingu?             TAK     NIE  
 

Nazwa banku / leasingodawcy ………………………….. 
 

……………………………………………...……………. 
 

Oddział ………………………………………………….. 
 

 

Adres……………………………………...……………… 

 (ulica, nr domu, nr lokalu) 
 

……………………………………………...……………. 

 (miejscowość) 

 

 

Czy Poszkodowany jest pierwszym właścicielem pojazdu 

w kraju?                                                   TAK     NIE  
 

 

Czy pojazd został sprowadzony z zagranicy? 

                                                                TAK     NIE  

 

Sposób nabycia pojazdu 
 

Data nabycia ............................. Miejsce (giełda, komis, dealer, Internet itp.)..................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 

Imię i nazwisko, adres poprzedniego właściciela lub nazwa i adres komisu (dealera) ............................................. .......... 

............................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 
 

Informacje dodatkowe dotyczące uszkodzeń pojazdu 

Czy pojazd kiedykolwiek uczestniczył w kolizji drogowej?              TAK       NIE  
 

Jeżeli TAK , to prosimy podać datę i miejsce kolizji ........................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... .................................... 

Jeżeli TAK, to czy zdarzenia te były obsługiwane przez policję (prosimy podać adres właściwej jednostki),  

............................................................................................................................................................................................... 

Jeżeli TAK, to czy występowały z powodu kolizji wnioski o odszkodowanie (prosimy podać nazwę zakładu 

ubezpieczeń) ................................................................................................... ...................................................................... 
 

............................................................................................................................................................................................... 

 

 

Znaki szczególne wewnętrzne (braki, uszkodzenia i zaplamienia tapicerki, uszkodzenia lub zarysowania wewnątrz 

nadwozia, wymienione części zamienne nietypowe dla tej marki, inne ukryte znaki szczególne) ..................................... 

............................................................................................................................................. .................................................. 

...............................................................................................................................................................................................  

Czy pojazd w ostatnim okresie przed szkodą był w warsztacie? Jeżeli TAK, to w jakim warsztacie i w jakim zakresie 

wykonywano usługę? ................................................................................................. .......................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................ ................................... 

Czy pojazd w ostatnim okresie przed szkodą był użyczany osobom trzecim? Jeśli TAK, to prosimy podać dane 

teleadresowe tej osoby, datę i powód użyczenia pojazdu oraz datę jego zwrotu ................................................................. 

..................................................................................................................................... .......................................................... 

Czy pojazd w ostatnim okresie przed szkoda opuszczał granice Polski? Jeśli TAK, to kiedy i na jakim przejściu 

granicznym? Kto przekraczał granicę tym pojazdem? Kiedy pojazd wrócił do kraju?  

............................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 
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Sposób zabezpieczenia pojazdu przed kradzieżą 
 
 

Wszystkie drzwi zamknięte na zamki (w tym pokrywa 

bagażnika)?                                          TAK       NIE  

Czy szyby były domknięte?        TAK       NIE  

Urządzenia alarmowe włączone?         TAK       NIE  

Jeżeli  TAK, to jakie (wymienić rodzaj i typ) 

................................................................................................. 
 

................................................................................................. 

Dodatkowe zabezpieczenia?       TAK       NIE  

Jeżeli TAK, to jakie (np. blokada kierownicy, skrzyni 

biegów)? ………………………………....................... 
… 

........................................................................................ 
 

……………………………………………………….. 
 

Czy był zamontowany immobiliser      TAK       NIE  
fabryczny                    inny  

Czy w momencie kradzieży dokumenty pojazdu  

znajdowały się w pojeździe?       TAK       NIE  
 

Jeżeli TAK, to prosimy podać jakie?  
 

......................................................................................... 

................................................................................ 
 

Gdzie w momencie kradzieży, jeżeli NIE w pojeździe, 

znajdowały się  ww. dokumenty (podać miejsce)? 
 

......................................................................................... 

................................................................................ 

 

Ile sztuk kluczyków otrzymał (-a) Pan (-i) przy zakupie 

pojazdu:        jeden         dwa           trzy  
 
 

Czy kiedykolwiek zginęły kluczyki? 

         TAK       NIE  
 

Czy zostały odnalezione? 

         TAK       NIE  

Czy były dorabiane dodatkowe kluczyki? 

                                                    TAK       NIE  
 

Jeżeli TAK, to prosimy podać ile sztuk ………………..… 
 

Kiedy kluczyki były dorabiane (data)? ……..……………… 
 

W jakiej firmie? ..................................................................... 
 

................................................................................................. 

Gdzie w momencie kradzieży znajdowały się kluczyki                     

pojazdu (podać miejsce):  

......................................................................................... 

......................................................................................... 

Kto, oprócz  właściciela pojazdu, miał dostęp do 

kluczyków i dokumentów pojazdu (dane personalne) : 

......................................................................................... 

......................................................................................... 
 

Opis zdarzenia 
Dokładny opis okoliczności kradzieży (należy podać czas i miejsce zaparkowania pojazdu, czas zauważenia 

kradzieży, trasę, którą Pan (-i) pokonał (-a) od miejsca ostatniego parkowania pojazdu do miejsca dokonania 

kradzieży, w tym datę wyjazdu  oraz inne istotne dane). 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

 

W jaki sposób zabezpieczono pojazd? Prosimy opisać czynności związane z zabezpieczeniem pojazdu. 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................. 

........................................................................................................................................................................... 
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W jaki sposób dotarł (-a) Pan (-i) do miejsca zamieszkania po stwierdzeniu kradzieży pojazdu?  

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 
 

 

Szkic  
Szkic zaparkowania pojazdu z uwzględnieniem położenia innych pojazdów i charakterystycznych punktów otoczenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powiadomienie policji 

Czy powiadomiono policję?    TAK   NIE ,  Data powiadomienia:  -  -  Godzina .............................,  

Nazwa i adres jednostki policji ............................................................................................. ............................................... 
 

Świadek/świadkowie kradzieży (zaparkowania pojazdu w miejscu kradzieży) 
Kto może potwierdzić fakt zaparkowania pojazdu w miejscu dokonania kradzieży? 

1. Imię i nazwisko ............................................................................................................. .... tel. ..................................... 

Adres ...............................................................................................................  -  ......................................... 

2. Imię i nazwisko ................................................................................................................. tel. ..................................... 

Adres ...............................................................................................................  -  ......................................... 
 

Zgłaszający (jeżeli nie jest to właściciel pojazdu) 

Imię i nazwisko ............................................................................................................. ................................................................. 

Adres ...........................................................................................................  -  .............................................................. 

(ulica, nr domu, nr mieszkania)  (miejscowość) 

Tel............................................ e-mail…....................................................................................... PESEL …………………….... 
 

 

Oświadczenie właściciela (leasingobiorcy) pojazdu 

1. Z tytułu zaistniałej szkody nie otrzymałem (-am) odszkodowania z innego zakładu ubezpieczeń i nie ubiegam się                             

o odszkodowanie w innym zakładzie ubezpieczeń.  

2. Jestem płatnikiem podatku VAT z możliwością jego odliczenia:         TAK         NIE   

3. Po zakupie pojazdu dokonałem (-am) odliczenia podatku VAT naliczonego przy jego zakupie:  TAK    NIE                    

w kwocie…………………………………………………….……………………………………………………............. 

4. Wyrażam zgodę na wykonanie przez Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. kserokopii moich dokumentów (w tym 

dowodu osobistego, prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz innych dokumentów niezbędnych do 

przeprowadzenia procesu likwidacji). 

Data:  -  -   Podpis:.................................................................. 

 

Forma wypłaty odszkodowania 
 

Właściciel rachunku bankowego ..................................................................................................................... ............................... 
 

Nazwa Banku .................................................................................... Oddział ............................................................................... 

Nr rachunku ................................................................................................................. ................................................................... 
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Oświadczenie właściciela pojazdu lub uprawnionego do odbioru odszkodowania 
Oświadczam, że w przypadku, gdyby dochodzenie prowadzone przez organy ścigania lub postępowanie sądowe oraz 

likwidacyjne wykazało, że zachodzą okoliczności wyłączające odpowiedzialność Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.                  

za szkodę powstałą w dniu ……………… dotyczącą pojazdu marki………………..………. nr rej. …………………, 

likwidowaną w ramach niniejszego zgłoszenia lub nie potwierdziło podanego rozmiaru szkody, zobowiązuję się zwrócić  

do Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. wypłacone odszkodowanie  w terminie 14 dni od otrzymania wezwania. 

Data:  -  -   Podpis:.................................................................. 
 

Załączniki do niniejszego zgłoszenia 

Oryginał dowodu  rejestracyjnego    TAK     NIE  

 

Metryka pojazdu (np. Fahrzeugbrief) – oryginał 

                                                             TAK   NIE  

Oryginał karty pojazdu                     TAK     NIE  

Klucze oryginalne:     TAK   NIE   ........................ 
      (ilość) 

Klucze nieoryginalne TAK   NIE    ......................... 
      (ilość) 

Oryginał polisy AC                          TAK     NIE  
Klucze do alarmów    TAK   NIE    ......................... 
                                                                                          (ilość) 

Oryginał faktury zakupu                   TAK     NIE  

Dokument montażu/sprawności urządzeń 

zabezpieczających                               TAK   NIE  

Oryginał umowy kupna-sprzedaży   TAK     NIE  

 

Inne dokumenty (wymienić jakie)? ................................. 

.......................................................................................... 

.......................................................................................... Dokumenty odprawy celnej              TAK     NIE  

 

 

Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. uprzejmie informuje, że ustalenie wysokości oraz wypłata należnego 

odszkodowania nastąpi po ustaleniu odpowiedzialności Towarzystwa za powstałą szkodę w terminie i na zasadach określonym 

w ogólnych warunkach ubezpieczenia. 
 

 

Wyrażam TAK □ NIE □**  zgodę na otrzymywanie wszelkiej korespondencji ze strony Towarzystwa drogą elektroniczną na  

 

adres mailowy ................................................................................................................  

 

 

Oświadczam, że zgłoszenie szkody zostało wypełnione w sposób zgodny z rzeczywistością i posiadaną wiedzą. 

 

 
 

................................................................................................ 

  

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

(data i podpis składającego zgłoszenie szkody)    (data, podpis i pieczęć pracownika przyjmującego zgłoszenie szkody) 

   

 

 
 

 

 
 

 

OŚWIADCZENIE – CESJA PRAW 
 

Ja niżej podpisany (-a) ………………………………………………………………………………………………,……, 
 

legitymujący (-a) się dowodem osobistym nr ……………….………. wydanym przez ……………………………….… 
 

…………………… zamieszkały (-a) …………………………………………………………………………………..…. 
 

…………………………………………………… / będący (-a) osobą upoważnioną do występowania w imieniu firmy  
 

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



 

6/6 

 
 zaznaczyć znakiem x właściwy kwadrat  */ niepotrzebne skreślić 

zgodnie z pełnomocnictwem wystawionym przez wyż. wym. firmę z dnia ………………….. *,  zobowiązuję się  

do niezwłocznego powiadomienia Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. o odnalezieniu skradzionego pojazdu marki  

………………………. nr rej. …………………… W przypadku podjęcia decyzji o dalszym użytkowaniu 

odnalezionego pojazdu zobowiązuję się do zwrotu otrzymanego odszkodowania. W przypadku rezygnacji z dalszego 

użytkowania odnalezionego pojazdu przelewam na rzecz Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. wszelkie prawa 

wynikające z tytułu odnalezienia po kradzieży samochodu marki ………………….….. nr rej. ……………………….… 
 

 

Powyższe przelanie praw skutkuje z chwilą wypłaty odszkodowania. 

 

 

Data:  -  -   Podpis właściciela (leasingobiorcy) pojazdu:............................................................................. 


