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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.

Wy peł nio ny przez uczest ni ków wy pad ku druk nie prze są dza o od po wie dzial no ści cy wil nej, 
jed nak że sta no wi pod sta wę usta le nia oko licz no ści wy pad ku. 

Spo sób wy peł nie nia dru ku:
1. Na le ży sta ran nie wy peł nić wszyst kie ru bry ki.
2. Na le ży po dać do kład ne da ne świad ków, w szcze gól no ści je śli wy stę pu ją roz bież no ści do ty czą ce

oko licz no ści wy pad ku.
3. Druk po wi nien być pod pi sa ny przez obie stro ny zda rze nia. Na le ży wy ko rzy stać je den for mu larz

dru ku wraz z ko pią. Każ dy z uczest ni ków po wi nien otrzy mać je den eg zem plarz dru ku.
4. Po pod pi sa niu dru ku przez oby dwu uczest ni ków nie na le ży ni cze go zmie niać ani do pi sy wać. 

Je że li dru gi uczest nik wy pad ku dys po nu je tak że wspól nym oświad cze niem o zda rze niu dro go wym,
opa trzo nym klau zu lą zgod no ści ze wzo rem uzna nym przez Eu ro pej ski Ko mi tet Ubez pie czeń 
(C. E. A.), a druk jest spo rzą dzo ny w in nym ję zy ku, moż na uznać, że for mu larz ten jest iden tycz ny
z dru kiem po sia da nym przez Pań stwa (układ i nu me ra cja po szcze gól nych ru bryk jest ta ka sa ma).

Je że li oko licz no ści zda rze nia dro go we go wska zu ją, że je ste ście Pań stwo je go spraw cą – pro si my 
prze słać do TUiR Allianz Pol ska S.A. wy peł nio ny eg zem plarz wspól ne go oświad cze nia o zda rze -
niu dro go wym. Dru gie go uczest ni ka na le ży po in for mo wać o moż li wo ści do cho dze nia swo ich
rosz czeń od szko do waw czych od TUiR Allianz Pol ska S.A. 

Je że li spraw cą wy pad ku jest dru gi uczest nik, to pro si my zwró cić uwa gę na do kład ne wy peł nie nie da -
nych spraw cy i da nych je go ubez pie czy cie la (na zwa to wa rzy stwa, nu mer po li sy ubez pie cze nio wej).

Uwa ga:
W ra zie do zna nia ob ra żeń przez oso by uczest ni czą ce w zda rze niu dro go wym na le ży nie zwłocz -
nie we zwać po go to wie oraz po li cję. 

Nie na le ży pod pi sy wać ja kich kol wiek in nych do ku men tów spo rzą dzo nych w nie zro zu mia łym 
dla sie bie ję zy ku, prze ka za nych przez dru gie go uczest ni ka wy pad ku. 

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

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).
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