
Zgłoszenie SZKODY W POJEŹDZIE z polisy Miasta Łodzi na rok 2023

ZDIT ZGŁOSZENIE SZKODY Z OC

Właściciel pojazdu
Informacje o właścicielu uszkodzonego pojazdu

Kraj Kod pocztowy Miejscowość

Ulica Nr domu Nr mieszkania

Telefon Adres e-mail

Imię i nazwisko lub nazwa

PESEL / REGON / NIP

Kierujący pojazdem (wypełnić jeżeli kierujący inny niż właściciel)
Informacje o osobie kierującej pojazdem

Zaznacz jeśli kierującym był właściciel pojazdu lub podaj dane kierującego

Nr prawa jazdy

Kategoria prawa jazdy

Kraj Kod pocztowy Miejscowość

Ulica Nr domu Nr mieszkania

Telefon Adres e-mail

Imię i nazwisko

PESEL

Prawo jazdy ważne do
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Pojazd
Informacje na temat uszkodzonego pojazdu:

Marka Model Nr rejestracyjny



Wstępna wartość szkody

Miejsce oględzin (gdzie znajduje się uszkodzony pojazd)

Opis uszkodzeń

Osoba do kontaktu w sprawie oględzin

Telefon osoby kontaktowej Adres e-mail osoby kontaktowej
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Dokumentacja fotograficzna miejsca zdarzenia
i uszkodzonego pojazdu

Kopia dowodu rejestracyjnego

Oświadczenie świadka

Notatka policji, Straży Miejskiej lub innych służb

Dokumentacja
Wymagana do zgłoszenia szkody

Wymagana obligatoryjnie Uzupełniająca

Należy wykonać następujące zdjęcia:
- zdjęcie obrazujące przyczynę szkody (np. ubytek w nawierzchni)
- zdjęcie pozwalające na zlokalizowanie tej przyczyny na tle otoczenia (np. ubytek w nawierzchni wraz z najbliższymi budynkami)
- zdjęcia pojazdu z widoczną tablicą rejestracyjną i jego widocznych uszkodzeń

Opis przyczyn i przebiegu zdarzenia

Zdarzenie
Informacje o czasie, miejscu i przebiegu zdarzenia:

Miejsce zdarzenia (miejscowość, ulica i nr najbliższej posesji lub skrzyżowanie ulic)

Data zdarzenia Godzina zdarzenia Prędkość pojazdu



Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz.UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg i Transportu z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 173, tel.: 48 42/638-49-59, 638-49-11,
fax: 48 42/638-49-58, e-mail: zdit@zdit.uml.lodz.pl;
2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@zdit.uml.lodz.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia spraw związanych z likwidacją zgłoszonej szkody na podstawie:
Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2017.2222)
Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2014r., poz. 121 z późn. zm.)
4) Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na podstawie zawartych umów oraz ubezpieczycielowi,
5) dane osobowe będą przetwarzane w ZDiT do czasu niezbędnego do realizacji obowiązków, o których mowa w pkt 3), a następnie przekazywane do archiwum
zakładowego Centrum Usług Wspólnych, prowadzącego obsługę jednostki na podstawie uchwały Nr XXVII/688/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie
utworzenia i nadania statutu dla jednostki budżetowej o nazwie Centrum Usług Wspólnych (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1815) i tam przechowywane przez okres 10 lat.
6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz prawo żądania ograniczenia przetwarzania. Prawo do przenoszenia danych, ich
usunięcia oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z uwagi na konieczność wywiązywania się z obowiązków przewidzianych w ww. ustawach
oraz celów archiwalnych nie przysługuje”,
7) posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
ww. rozporządzenia,
8) podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak
możliwości prowadzenia sprawy związanej z likwidacją zgłoszonej szkody,
9) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Klauzula informacyjna:
Złożone w toku postępowania likwidacyjnego, niezgodne z prawdą oświadczenie co do powstania szkody może stanowić podstawę
do odpowiedzialności za przestępstwo oszustwa z art. 286 § 1 Kodeksu karnego, za które grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.
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Odręczny, czytelny podpis zgłaszającegoMiejscowość Data

Odręczny, czytelny podpis właściciela / użytkownikaMiejscowość Data

Oświadczam, że zapoznałem (-am) się z treścią klauzul informacyjnych, w tym informacją o celach i sposobach przetwarzania danych
osobowych oraz o prawach, które mi przysługują jako osobie, której dane dotyczą.

Oświadczam, że z tytułu zaistniałej szkody nie otrzymałem(-am) odszkodowania z innego zakładu ubezpieczeń jak również nie czynię starań,
aby takie odszkodowanie uzyskać.

Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Zarząd Dróg i Transportu oraz przez ubezpieczyciela wszelkich informacji i pism w przedmiotowej
sprawie na wskazany przeze mnie adres mailowy.

Oświadczam, że przekazuję wyłącznie własne dane osobowe lub dane osobowe osoby, która udzieliła mi zgody na przekazanie danych
osobowych w celu zgłoszenia szkody.

Oświadczenia dla ubezpieczyciela

Oświadczam, że w chwili wypadku nie znajdowałem się pod wpływem alkoholu lub podobnie działających innych
środków odurzających. (dotyczy kierującego pojazdem)

Odręczny, czytelny podpis kierującegoMiejscowość Data

Po zakupie pojazdu dokonano / nie dokonano * odliczenia naliczonego podatku VAT
* niewłaściwe skreślić

Jestem / nie jestem* podatnikiem VAT i jestem / nie jestem uprawniony(-a)* do odliczenia naliczonego podatku VAT od podatku należnego
(* niewłaściwe skreślić).

tel. 42 638-58-68 w godz. 7.30 - 15.13, we wtorki w godz.9.00 - 17.00


