
 
 

JAK ZGŁOSIĆ SZKODĘ 
z ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków? 

 
 
 INTERNETOWO przez formularz na: www.warta.pl 
 

 
 
 
 TELEFONICZNIE 

 
Zamów rozmowę telefoniczną.  
Wyślij SMS o treści SZKODA na numer 661 001 581 
Koszt SMS: wg. taryfy operatora. 
 
Zgłoszenia telefonicznego na numer +48 502 308 308 lub 801 308 308 
(również do kontaktu z zagranicy). 
Opłata za połączenie telefoniczne zgodnie z taryfą operatora. 

 
 
 POCZTĄ TRADYCYJNĄ  
 
TUiR WARTA S.A. S 
Skrytka Pocztowa nr 1020 
00-950 Warszawa 

http://www.warta.pl/


 
 
JAKIE SZKODY MOŻNA ZGŁOSIĆ W RAMACH UBEZPIECZENIA NNW? 
 
 trwały uszczerbek na zdrowiu 
 zgon na skutek nieszczęśliwego wypadku 
 zwrot kosztów odbudowy stomatologicznej zębów 
 zwrot kosztów nabycia środków pomocniczych, protez i innych 

przedmiotów ortopedycznych 
 następstwa zawałów serca i udarów mózgu 
 jednorazowe świadczenie z tytułu trwałej utraty zdolności do wykonywania 

pracy pod ziemią 
 zasiłek dzienny z tytułu niezdolności do pracy 
 zwrot kosztów przeszkolenia inwalidów 
 
KTO MOŻE ZGŁOSIĆ SZKODĘ? 
 
 Ubezpieczony 
 Uprawniony do otrzymania odszkodowania 
 Osoba dedykowana przez Ubezpieczającego do obsługi programu 

ubezpieczeniowego 
 
 
JAKIE DOKUMENTY PRZYGOTOWAĆ ZGŁASZAJĄC SZKODĘ?  
 
NNW / następstwa zawałów serca i udarów mózgu 

 kopia dokumentacji medycznej z udzielenia pierwszej pomocy 
medycznej, przebiegu/kontynuacji leczenia (historia choroby), 
zaświadczenie potwierdzające zakończenie leczenia (łącznie 
z ewentualną rehabilitacją), 

 kopia dowodu osobistego zgłaszającego roszczenie 
 kopie dokumentów potwierdzających okoliczności wypadku, np. dane 

świadków, protokół BHP w przypadku gdy do zdarzenia doszło 
podczas wykonywanej pracy 

 kopia L4 w przypadku zgłoszeń szkód z tytułu niezdolności do pracy 
w wyniku nieszczęśliwego wypadku 

 
Zgon 

 kopia aktu zgonu 
 kopia karty statystycznej zgonu 
 kopie dokumentów potwierdzających okoliczności wypadku, np. dane 

świadków, protokół BHP w przypadku gdy do zdarzenia doszło 
podczas wykonywanej pracy 

 
Szkodę można zgłosić po zakończonym leczeniu, jednak nie później niż 3 lata 
od daty nieszczęśliwego wypadku. 
 
Odszkodowanie z tytułu nieszczęśliwego wypadku zostanie ustalone oraz 
wypłacone w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia. 


