WNIOSEK
O POTWIERDZENIE
OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ
Wypis
z dowodu
osobistego
(za∏ącznik do wniosku o wyp∏atę świadczenia)
NR ROSZCZENIA W CENTRALI
/

(wyp∏ata czekiem lub gotówką)

Niniejszy druk wype∏nia dokonujący wstępnych czynności likwidacyjnych na podstawie okazanych orygina∏ów dowodów osobistych.
Wype∏niony druk potwierdzony za zgodność z orygina∏em przez prowadzącego wstępne czynności likwidacyjne, należy do∏ączyć do wniosku o wyp∏atę świadczenia (druk SGR-1).
Wypis z dowodu osobistego stanowi część dokumentacji świadczeniowej.

WYPE¸NIĆ GRANATOWYM LUB CZARNYM D¸UGOPISEM, DRUKOWANYMI LITERAMI, POLA WYBORU OZNACZYĆ ZNAKIEM „ ”

WYPIS Z DOWODU OSOBISTEGO UBEZPIECZONEGO-UPRAWNIONEGO (wype∏nić jeśli osobą uprawnioną jest osoba ubezpieczona)
Imiona
Nazwisko
Nr i seria dowodu
Aktualny adres zameldowania

PESEL

Nr domu

Ulica
Miejscowość

Nr lokalu
Kod pocztowy

Ostatni wpis o dacie początku
zatrudnienia w zak∏adzie pracy

Ostatni wpis o dacie zwolnienia
z zak∏adu pracy

Dodatkowo w przypadku zg∏oszenia roszczenia z tytu∏u:

Urodzenia dziecka

Martwo urodzonego noworodka

Nazwisko rodowe
osoby ubezpieczonej
Śmierci ojca lub matki
Nazwisko rodowe
ubezpieczonego
Imię ojca
ubezpieczonego

Imię matki
ubezpieczonego

data
miejscowość

podpis ubezpieczonego-uprawnionego

Śmierci teścia lub teściowej

WYPIS Z DOWODU OSOBISTEGO WSPÓ¸UBEZPIECZONEGO MA¸ŻONKA / PARTNERA
Nazwisko rodowe ma∏żonka
/ partnera ubezpieczonego
Imię ojca ma∏żonka
/ partnera ubezpieczonego

Imię matki ma∏żonka
/ partnera ubezpieczonego

Jednocześnie oświadczam, iż do dnia dzisiejszego pozostaję w związku ma∏żeńskim
w rozumieniu kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w stosunku do którego
nie została orzeczona separacja, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa z
data
miejscowość

podpis wspó∏ubezpieczonego ma∏żonka / partnera

WYPIS Z DOWODU OSOBISTEGO UPRAWNIONEGO (wype∏nić jeśli osobą uprawnioną jest inna osoba niż ubezpieczona)
Imiona
Nazwisko
Nr i seria dowodu

PESEL

Aktualny adres zameldowania
Ulica

Nr domu

Miejscowość

Nr lokalu
Kod pocztowy

data
miejscowość

podpis uprawnionego

OŚWIADCZENIE PROWADZĄCEGO WSTĘPNE CZYNNOŚCI LIKWIDACYJNE
Oświadczam, że podane powyżej informacje zgodne są z danymi zawartymi w okazanym mi oryginale dowodu osobistego.
data

miejscowość

czytelny podpis prowadzącego wstępne czynności likwidacyjne
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