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Dotyczy: umowy ubezpieczenia potwierdzonej polisą nr A-A095914 
       
 
InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group uprzejmie informuje, że w przypadku zaistnienia zdarzenia 

mogącego skutkować wypłatą świadczenia osoby ubezpieczone powinny przekazywać – wraz z wypełnionym drukiem zgłoszenia 

szkody – następującą dokumentację (oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem): 

 

 

 

Rodzaj roszczenia 

 

Wymagane dokumenty 

 

Uszczerbek na zdrowiu 
 Dokumentacja medyczna z procesu leczenia i rehabilitacji 

Pobyt w szpitalu  Karta leczenia szpitalnego 

Koszty nabycia wyrobów medycznych i środków pomocniczych (np.: 

stabilizator, tutor, szyna ortopedyczna, temblak kończyny górnej) 
 Zalecenia lekarza dotyczące użycia/zakupu danego wyrobu 

medycznego lub środka pomocniczego 

 Oryginały rachunków lub faktur potwierdzających zakup wyrobów 

medycznych i/lub środków pomocniczych 

Koszty leczenia i rehabilitacji  Dokumentacja medyczna z procesu leczenia i rehabilitacji 

 Oryginały rachunków lub faktur potwierdzających poniesienie 

kosztów leczenia i/lub rehabilitacji 

Koszty leczenia stomatologicznego w wyniku nieszczęśliwego 

wypadku poniesione na terenie RP 
 Dokumentacja medyczna z procesu leczenia i rehabilitacji 

 Oryginały rachunków lub faktur potwierdzających poniesienie 

kosztów leczenia i/lub rehabilitacji 

Zasiłek dzienny za każdy dzień pełnej niezdolności do nauki i pracy 

powstałej w  wyniku nieszczęśliwego wypadku 

 Zaświadczenie lekarskie potwierdzające czas niezdolności do pracy 

lub nauki 

 Pracownicy SGGW - potwierdzenie przez SGGW nieobecności 

ubezpieczonego w pracy 

Pogryzienie przez zwierzęta, ukąszenia przez owady, gdy 

Ubezpieczony przebywał w szpitalu powyżej 1 dnia 
 Karta leczenia szpitalnego potwierdzająca zaistnienie zdarzenia 

objętego ochroną ubezpieczeniową 

Borelioza, Kleszczowe zapalenie mózgu  Dokumentacja medyczna potwierdzające zachorowanie na boreliozę 

lub odkleszczowe zapalenie mózgu 

Trwałe inwalidztwo częściowe  Dokumentacja medyczna z procesu leczenia i rehabilitacji 

Całkowite inwalidztwo  Orzeczenie lekarza orzecznika ZUS 

Koszty przeszkolenia zawodowego inwalidów  Decyzja ZUS, w której orzeczono celowość przeszkolenia 

zawodowego 

 Oryginały rachunków lub faktur potwierdzające poniesienie kosztów 

Śmierć jednego lub obojga rodziców Ubezpieczonego w następstwie 

nieszczęśliwego wypadku 
 Karta zgonu (z informacją o przyczynie zgonu) 

 Akt zgonu 

Śmierć Ubezpieczonego 

 Akt zgonu / karta zgonu / orzeczenie Sądu uznające Ubezpieczonego 

za osobę zmarłą 

  Dowód osobisty osoby uprawnionej do odbioru świadczenia 

 

 

W przypadku gdy:  

 do wypadku doszło podczas prowadzenia pojazdu mechanicznego, prosimy o dołączenie do zgłoszenia szkody 

kopii dokumentu potwierdzającego uprawnienia do prowadzenia pojazdu. 

 w związku z wypadkiem został sporządzony raport policyjny  i ubezpieczony jest w jego posiadaniu, prosimy 

o jego dostarczenie.  

 

W celu usprawnienia procesu likwidacji szkód, prosimy o zwrócenie uwagi na dokładne wypełnienie w druku zgłoszeniu 

roszczenia wszystkich pól, w tym danych kontaktowych (adres, adres e-mail, numer telefonu). 

  

 

 


