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Wspól ne oświad cze nie o zda rze niu dro go wym jest znor ma li zo wa nym dru kiem mię dzy na ro do wym, opra co wa nym przez Eu ro pej ski Ko mi tet Ubez pie czeń (C. E. A.). Wy peł nie nie dru ku
przez uczest ni ków wy pad ku uła twia ze bra nie nie zbęd nych da nych, któ re są po moc ne
przy do cho dze niu rosz czeń od szko do waw czych.
Wypełniony przez uczestników wypadku druk nie przesądza o odpowiedzialności cywilnej,
jednakże stanowi podstawę ustalenia okoliczności wypadku.
Sposób wypełnienia druku:
1. Należy starannie wypełnić wszystkie rubryki.
2. Należy podać dokładne dane świadków, w szczególności jeśli występują rozbieżności dotyczące
okoliczności wypadku.
3. Druk powinien być podpisany przez obie strony zdarzenia. Należy wykorzystać jeden formularz
druku wraz z kopią. Każdy z uczestników powinien otrzymać jeden egzemplarz druku.
4. Po podpisaniu druku przez obydwu uczestników nie należy niczego zmieniać ani dopisywać.
Jeżeli drugi uczestnik wypadku dysponuje także wspólnym oświadczeniem o zdarzeniu drogowym,
opatrzonym klauzulą zgodności ze wzorem uznanym przez Europejski Komitet Ubezpieczeń
(C. E. A.), a druk jest sporządzony w innym języku, można uznać, że formularz ten jest identyczny
z drukiem posiadanym przez Państwa (układ i numeracja poszczególnych rubryk jest taka sama).
Jeżeli okoliczności zdarzenia drogowego wskazują, że jesteście Państwo jego sprawcą – prosimy
przesłać do TUiR Allianz Polska S.A. wypełniony egzemplarz wspólnego oświadczenia o zdarzeniu drogowym. Drugiego uczestnika należy poinformować o możliwości dochodzenia swoich
roszczeń odszkodowawczych od TUiR Allianz Polska S.A.
Jeżeli sprawcą wypadku jest drugi uczestnik, to prosimy zwrócić uwagę na dokładne wypełnienie danych sprawcy i danych jego ubezpieczyciela (nazwa towarzystwa, numer polisy ubezpieczeniowej).
Uwaga:
W razie doznania obrażeń przez osoby uczestniczące w zdarzeniu drogowym należy niezwłocznie wezwać pogotowie oraz policję.
Nie należy podpisywać jakichkolwiek innych dokumentów sporządzonych w niezrozumiałym
dla siebie języku, przekazanych przez drugiego uczestnika wypadku.

Zgłoszenie szkody: www.allianz.pl/zgloszenie-szkody

KOOG-AA06 06/17

Infolinia Allianz: 224 224 224

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa,
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON 012267870, wysokość kapitału zakładowego: 377 241 000 złotych (wpłacony w całości).

