FORMULARZ ZG OSZENIA SZKODY GAP
Ubezpieczenie
GAP Nr:
Okres
ubezpieczenia

...............................................................

Ubezpieczenie AC Nr:

...............................................................

..............................................................

Okres ubezpieczenia

................................................................

Dane pojazdu
Marka:

Model:

Nr rejestracyjny:

Rok produkcji:

Nr nadwozia VIN:

Dane ubezpieczonego
Imi i nazwisko/

Nazwa firmy:

Adres:
ciciel
Telefon:

Fax:
Email:

Dane Podstawowego Zak adu Ubezpiecze (Auto Casco) lub OC Sprawcy
Nazwa:

Adres:
Imi i Nazwisko
Likwidatora
Telefon:

Dane dotycz ce szkody
Data szkody ca kowitej

Kwota odszkodowania
wyp acona przez
podstawowy zak ad
ubezpiecze

Fax:
Email:

Data wyp aty odszkodowania przez

zak ad podstawowy

Warto

fakturowa zakupu:

Opis okoliczno ci powstania szkody ca kowitej:

__________________________________________

____________________________________________

Miejscowo , data

Podpis Ubezpieczonego

Formularzem wraz z list niezb dnych dokumentów nale y wys a listem poleconym do:
Centrum Autoryzacji Szkód WAGAS S.A. ul. wi tojerska 5/7, 00-236 Warszawa

Za dat wyst pienia szkody GAP w rozumieniu OWU GAP rozumiemy dzie dokonania wyp aty
przez podstawowy zak ad ubezpiecze (§ 3 OWU GAP).
Procedura Likwidacji szkody z Ubezpieczenia GAP
W przypadku uzyskania decyzji o wyp acie odszkodowania za szkod ca kowit od Podstawowego Ubezpieczyciela pojazdu
Ubezpieczaj cy/Ubezpieczony zobowi zany jest niezw ocznie, nie pó niej ni w terminie 3 dni roboczych skontaktowa si z
Centrum Autoryzacji Szkód
WAGAS S.A.
ul. wi tojerska 5/7
00-236 Warszawa
fax. (22) 63 52 518, tel. (22) 83 10 903
e-mail: gapszkody@wagas.pl
w celu w celu potwierdzenia wa no ci umowy ubezpieczenia i przekazania informacji o szkodzie.
Nie pó niej ni w terminie 7 dni roboczych od dnia dor czenia przez Centrum Autoryzacji Szkód formularza zg oszenia
szkody Ubezpieczaj cy/Ubezpieczony ma obowi zek przes do Centrum Autoryzacji Szkód, listem poleconym, wype niony
formularz zg oszenia szkody GAP, podpisany i zawieraj cy wszystkie wymagane informacje wraz z niezb dnymi
dokumentami potrzebnymi do likwidacji szkody.

Poni ej spis potrzebnych dokumentów niezb dnych do rozpocz cia likwidacji szkody z ubezpieczenia GAP:
1) Formularz zg oszenia szkody GAP, szczegó owo wype niony (ORYGINA ),
2) Upowa nienie do wyp aty odszkodowania (ORYGINA ),
3) Kopia decyzji o wysoko ci i wyp acie odszkodowania przez podstawowy zak ad ubezpiecze ,
4) Kopia dokumentu potwierdzaj cego likwidacj szkody ca kowitej, sporz dzonego przez podstawowy zak ad
ubezpiecze pojazdu z podaniem mi dzy innymi informacji dotycz cej rynkowej warto ci pojazdu przyj tej do
wyliczenia szkody ca kowitej oraz szczegó owego wyliczenia szkody ca kowitej,
5) Kopia decyzji o umorzeniu post powania w sprawie kradzie y pojazdu, je li szkoda nast pi a wskutek kradzie y
pojazdu,
6) Kopia faktury zakupu pojazdu,
7) Kopia dowodu rejestracyjnego pojazdu,
8) Kopia dokumentu potwierdzaj cego zawarcie polisy GAP,
9) Kopia umowy/umów podstawowego ubezpieczenia pojazdu ze wskazaniem wysoko ci sumy ubezpieczenia osób
ubezpieczonych i okresu ubezpieczenia (Kopia Polis ubezpieczenia AC),
10) Kopia dokumentu potwierdzaj cego rozwi zanie umowy leasingu/kredytu.

