
LISTA DOKUMENTÓW NIEZBĘDNA DO ROZPATRZENIA ROSZCZENIA 
(wszystkie dokumenty można przekazać w formie: skanu, zdjęcia lub kserokopii za wyjątkiem faktur VAT i imiennych 

rachunków) 
 
 

1. ŚMIERĆ  

• odpis skrócony aktu zgonu Ubezpieczonego, 

• statystyczna karta zgonu lub inny dokument określający przyczynę zgonu (dokumentacja medyczna, 
wynik sekcji zwłok, dokumenty z prokuratury), 

• kompletna dokumentacja medyczna związana z dotychczas rozpoznanymi schorzeniami u 
Ubezpieczonego oraz dotycząca udzielonych dotychczas świadczeniach zdrowotnych. 
 

2. ŚMIERĆ W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU 

• odpis skrócony aktu zgonu Ubezpieczonego, 

• statystyczna karta zgonu lub inny dokument określający przyczynę zgonu (dokumentacja medyczna, 
wynik sekcji zwłok, dokumenty z prokuratury), 

• dokument potwierdzający fakt zaistnienia wypadku oraz stan trzeźwości osoby, której dotyczy 
roszczenie np. protokół policji, prokuratury, protokół wypadku przy pracy. W przypadku braku ww. 
dokumentu, niezbędne jest podanie informacji przez kogo i gdzie prowadzone jest/było 
dochodzenie/śledztwo, 

• gdy do wypadku doszło w trakcie prowadzenia pojazdu, wymagane jest dołączenie prawa jazdy oraz 
dowód rejestracyjny pojazdu 

 

3. ŚMIERĆ WSKUTEK ZAWAŁU SERCA LUB UDARU MÓZGU 

• odpis skrócony aktu zgonu Ubezpieczonego, 

• statystyczna karta zgonu lub inny dokument określający przyczynę zgonu (dokumentacja medyczna, 
wynik sekcji zwłok, dokumenty z prokuratury), 

• dokumentacja medyczna z przebiegu choroby. 
 

4. USZCZERBEK NA ZDROWIU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU 

• wypełniony druk zgłoszenia roszczenia, 

• dokumentacja medyczna z udzielenia pierwszej pomocy, 

• dokumentacja medyczna z przebiegu leczenia tj. pełna historia choroby, 

• zaświadczenie o zakończonym leczeniu i rehabilitacji, 

• dokumentacja potwierdzająca okoliczności wypadku np.: z prokuratury, policji, sądu 

• w przypadku wypadku komunikacyjnego – notatka policyjna, prawo jazdy i dowód rejestracyjny 
pojazdu (w sytuacji gdy Ubezpieczony był kierowcą pojazdu), 

• w przypadku wypadku przy pracy – protokół BHP 
 

5. REFUNDACJA KOSZTÓW NABYCIA WYROBÓW MEDYCZNYCH WYDANYCH NA ZLECENIE/KOSZTÓW 
LECZENIA 

• dokumentacja medyczna zawierająca zlecenie lekarskie na zaopatrzenie w wyroby medyczne 
wydawane na zlecenie, 

• oryginały imiennych rachunków lub faktur VAT oraz dowody ich zapłaty, 

• dokumentacja medyczna potwierdzająca zasadność poniesionych kosztów (np.: skierowania  
na badania, dokumentacja medyczna z odbytych wizyt lekarskich, za które przedstawiono 
rachunki/faktury) 
 

6. POGRYZIENIE PRZE PSA, POKĄSANIE, UKĄSZENIE/UŻĄDLENIE 

• karta informacyjna leczenia szpitalnego  
 

7. LECZENIE W SZPITALU W NASTĘPSTWIE CHOROBY LUB WYPADKU 

• karta informacyjna leczenia szpitalnego, 

• dokumenty potwierdzające okoliczności nieszczęśliwego wypadku np.: z policji, prokuratury, sądu, 
protokół powypadkowy z miejsca wypadku przy pracy (dotyczy pobytów spowodowanych 
nieszczęśliwym wypadkiem), 

• dokumentacja medyczna z diagnostyki i leczenia poprzedzająca pobyt w szpitalu (dotyczy pobytów 
spowodowanych chorobą) 
 

 


