FORMULARZ ZGŁOSZENIA SZKODY
UBEZPIECZENIE SANTANDER LEASING S.A. OCHRONA PRAWNA
Prosimy o kompletne i zgodne z prawdą wypełnienie poniższego formularza.
Prosimy o przesłanie formularza na adres: Concordia Polska TUW, ul. S. Małachowskiego 10, 61-129 Poznań
Formularz można przesłać drogą elektroniczną na adres: ochrona.prawna@concordiaubezpieczenia.pl
Szkody można również zgłaszać telefonicznie pod numerem: 61 858 48 08 wew. 6
1. Numer umowy leasingu:
2. Numer rejestracyjny pojazdu
objętego ochroną ubezpieczeniową:
3. Imię i nazwisko lub nazwa firmy,
numer PESEL / REGON:
4. Adres korespondencyjny:
5. Adres e-mail i numer telefonu:
6. Numer rachunku bankowego na który
ma zostać wypłacone odszkodowanie:
7. Imię i nazwisko osoby kontaktowej:
8. Data i miejsce zdarzenia objętego
ubezpieczeniem:
9. Czy w sprawie zostało udzielone
pełnomocnictwo kancelarii prawnej?
Jeżeli tak, jakiej?
10.Jak doszło do zdarzenia/ wypadku / sporu, w związku z którym zamierzają Państwo skorzystać z ubezpieczenia
ochrony prawnej? Prosimy o krótki opis problemu:

Ja, niżej podpisana/y oświadczam, że powyższe informacje są zgodne z prawdą i posiadanym stanem wiedzy uzyskanym
zgodnie z zasadami należytej staranności. Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń z
art. 233 Kodeksu karnego. W razie zmiany jakichkolwiek wymienionych w formularzu okoliczności lub danych zobowiązuję się
bezzwłocznie powiadomić o tym Towarzystwo Ubezpieczeń.
Na mocy przepisów ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. o ochronie
danych osobowych (RODO), Concordia Polska TUW z siedzibą w Poznaniu ul. S. Małachowskiego 10, 61-129 Poznań jest
administratorem Pana(-i) danych osobowych.
Jako administrator danych osobowych Concordia Polska TUW informuje Pana(-ią), iż:
− podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu obsługi roszczenia ( wykonania umowy ubezpieczenia);
- posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo
do przenoszenia danych;
− dane mogą być ujawnione przez Towarzystwo innym zakładom ubezpieczeń, prowadzącym działalność w zakresie
reasekuracji czynnej, w celach związanych z reasekuracją ryzyka oraz innym podmiotom wykonującym usługi i spełniającym
świadczenia objęte umową ubezpieczenia, jak również podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie
przepisów ustawy z dnia 11 września 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1844) o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;
− podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia PE i Rady (UE)
o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (tzw. RODO) i będą przechowywane przez okres konieczny do wykonania
umowy ubezpieczenia, przewidziany przepisami prawa;
− Towarzystwo wyznaczyło inspektora ochrony danych, kontakt z nim możliwy jest poprzez e-mail
iod@concordiaubezpieczenia.pl oraz pod nr telefonu 61 858 48 00
− dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy ubezpieczenia;
− ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

___________________________
miejscowość i data

____________________________________
podpis Ubezpieczonego

