Jak zgłaszać roszczenia z Grupowego Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych
Wypadków Twoje Dziecko?

1. Przez wejście do serwisu MOJA AVIVA dla osób, które podały w deklaracji swojego maila
2. Telefonicznie korzystając z infolinii nr 22 557 44 44
3. Pisemnie wysyłając skany dokumentacji i zgłoszenie na maila szkody_osobowe@aviva.pl lub
bok@aviva.pl
4. Pocztą tradycyjną wysyłając ksero dokumentacji medycznej i zgłoszenie na adres:
Aviva
Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych
Ul. Inflancka 4 b
00-189 Warszawa
Z dopiskiem- szkody osobowe

Zgłoszenie może być napisane na kartce A 4 i powinno zawierać dane jakie były podawane w
deklaracji
Nr polisy: 170011162242489 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu

Imię i nazwisko rodzica,
Pesel rodzica
Nr telefonu i mail rodzica
Imię i nazwisko dziecka
Data urodzenia dziecka
Kiedy doszło do zdarzenia, krótki opis zdarzenia, opis obrażeń, które powstały w wyniku i jakie
dolegliwości pozostały po wypadku.
Nr konta osoby, która występuje o odszkodowanie dla dziecka (jeśli jest to konto innej osoby to
należy podać jej imię i nazwisko)
Podpis osoby zgłaszającej
Dołączyć należy ksero dokumentacji medycznej, a w przypadku rehabilitacji oryginalne faktury i
rachunki
W przypadku pobytu w szpitalu należy tylko podać od kiedy do kiedy z jakiego powodu i dołączyć
ksero wypisu ze szpitala.

Twoje Dziecko

Grupowe ubezpieczenie NNW
Drogi Rodzicu,
bezpieczeństwo Twojego dziecka jest dla nas największym priorytetem. W przypadku
nieszczęśliwego wypadku zależy nam, aby Twoje dziecko jak najszybciej uzyskało wsparcie
finansowe. Od teraz możesz złożyć wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu pobytu dziecka
w szpitalu oraz doznania przez niego trwałego uszczerbku na zdrowiu całkowicie online.

Jak złożyć wniosek w serwisie internetowym MojaAviva?
1. Zaloguj się w serwisie internetowym MojaAviva: www.aviva.pl.
2. Przygotuj dokumenty:

• skany dokumentacji medycznej dziecka od momentu zdarzenia do chwili obecnej
(np. kartę informacyjną ze szpitala, historię choroby, wyniki przeprowadzonych
badań itp.),
• skany rachunków, faktur, recept (jeżeli zostały poniesione koszty leczenia i rehabilitacji,
zakupu sprzętu ortopedycznego),
• wskaż numer rachunku bankowego do wypłaty.

3.
4.

Wypełnij wniosek zgodnie z instrukcją zamieszczoną w serwisie.
Złóż wniosek online i poznaj proponowaną wysokość wypłaty nawet w 30 min.

Pamiętaj. Zgłoś wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu
po zakończeniu leczenia.

MojaAviva

MojaAviva umożliwia:
•
•
•

jest też Twoja

proste i intuicyjne zgłoszenie,
obsługę zgłoszenia bez udziału likwidatora,
szybką wypłatę.

Pozdrawiamy
Zespół Avivy

22 557 44 44		

aviva.pl

Prezentowane grupowe ubezpieczenie NNW jest oferowane przez Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. (Aviva TUO). Serwis internetowy MojaAviva jest administrowany
przez Aviva Sp. z o.o. Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres ubezpieczenia regulują
właściwe ogólne warunki ubezpieczenia i załączniki do tego dokumentu. Zasady działania serwisu internetowego MojaAviva określa jego regulamin świadczenia usług drogą
elektroniczną. Obydwa te dokumenty znajdziesz na stronie www.aviva.pl

