
*

*

inne: ...............................................................................................................

Data rozpoczęcia ochrony Numer umowy zadłużeniowej 

kserokopia dokumentu Urzędu Pracy potwierdzającego zarejestrowanie jako bezrobotnego i uzyskanie prawa do zasiłku

Data uzyskania prawa do zasiłku w PUP

harmonogram spłat rat kredytu

Stan zadłużenia na dzień zdarzenia 
[prosimy o wypełnienie pól z tego wiersza wyłącznie w 

przypadku, gdy Uprawnionym jest Kredytodawca]

Ostatni termin płatności raty przed 

zdarzeniem
Liczba Ubezpieczonych

świadectwo pracy lub wypowiedzenia warunków pracy i płacy

kserokopia umowy o pracę

Data zarejestrowania się w PUP jako osoba bezrobotna

Data wypowiedzenia umowy o pracę

Data zatrudnienia

Data urodzenia

Adres e-mail*Numer telefonuSeria i numer dowodu tożsamości

Numer polisy 

I DANE UBEZPIECZENIA

II UBEZPIECZONY - OSOBA UPRAWNIONA

Częstotliwość spłaty rat                    
[prosimy o wypełnienie w przypadku 

umów zadłużeniowych ]

jednorazowa miesięczna

Procentowa wartość zobowiązania 

przypadająca na Ubezpieczonego

oświadczenie potwierdzające dane z dokumentu tożsamości Uprawnionego (Ubezpieczonego/Uposażonego)

kserokopia umowy zadłużeniowej

Kod pocztowy

REGON

Imię i nazwisko

PESEL

Kod pocztowy

roczna inna [limit zadłużeniowy]

KRS

WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU UTRATY PRACY PRZEZ UBEZPIECZONEGO

MiejscowośćAdres zamieszkania

NIP

III KREDYTODAWCA [ prosimy o wypełnienie tylko w przypadku umów zadłużeniowych ]

Adres firmy Miejscowość

wyrażam zgodę na komunikację elektroniczną z wykorzystaniem adresu mailowego dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu likwidacji świadczenia

wyrażam zgodę na komunikację elektroniczną z wykorzystaniem adresu mailowego dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu likwidacji świadczenia

Numer telefonu Adres e-mail*

V ZAŁĄCZNIKI

IV UTRATA PRACY

Nazwa instytucji
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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w załączeniu.

Upoważniam Concordia Polska T.U. S.A. stosownie do przepisów ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie 

danych gospodarczych do pozyskania z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. (BIG InfoMonitor) dotyczących mnie informacji gospodarczych oraz 

do pozyskania za pośrednictwem BIG InfoMonitor danych gospodarczych z Biura Informacji Kredytowej S.A. i Związku Banków Polskich, w tym między 

innymi oceny punktowej (scoring), w zakresie niezbędnym do dokonania oceny wiarygodności płatniczej. Jednocześnie upoważniam w/w przedsiębiorcę do 

pozyskania z BIG InfoMonitor informacji dotyczących składanych zapytań na mój temat do Rejestru BIG InfoMonitor w ciągu ostatnich 12 miesięcy. 

 Wyrażam zgodę  Nie wyrażam zgody

Oświadczam, że zgłoszenie szkody zostało wypełnione w sposób zgodny z rzeczywistością i posiadaną wiedzą.

VII UWAGI

Przekaz pocztowy Przelew bankowySposób wypłaty świadczenia

Miejscowość

Data

VIII OŚWIADCZENIA

Podpis osoby uprawnionej                               

do ubiegania się o świadczenie 

Nazwa Banku

VI DANE DO WYPŁATY ŚWIADCZENIA 

Numer rachunku bankowego

Pieczęć Kredytodawcy oraz podpis    

przedstawiciela Kredytodawcy*
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