
Formularz należy wypełnić drukowanymi literami.

Uwaga! Wszystkie pola są obowiązkowe. Niekompletne lub niepoprawne ich wypełnienie może skutkować wydłużeniem czasu likwidacji szkody.

Ubezpieczony – Posiadacz Telefonu

Dane ubezpieczonego telefonu

Numer certyfikatu ubezpieczenia w ramach programu BT

Opis szkody

Wymagane dokumenty

Oświadczenie Ubezpieczonego

Imię i nazwisko

Marka i model

Data kradzieży telefonu

Poniżej lista wymaganych dokumentów do rozpatrzenia szkody. Należy zaznaczyć które dokumenty są składane wraz z niniejszym formularzem zgłoszenia szkody:

Oświadczam, że podane powyżej informacje podałem zgodnie z prawdą i według najlepszej wiedzy.

Wypełnione i podpisane przez Ubezpieczonego zgłoszenie szkody lub wypadku wraz z dokumentami należy przesłać drogą korespondencyjną na adres Usługodawcy:
Telbridge Sp. z o.o., Skrytka pocztowa nr 71,
02-919 Warszawa 76

Miejsce uszkodzenia 
telefonu

Przyczyna utraty telefonu (kradzież / kradzież kieszonkowa / rabunek / inne) oraz szczegółowy opis okoliczności utraty telefonu

Przyczyna utraty 
telefonu

Opis okoliczności utraty 
telefonu

Czy Ubezpieczony zgłaszał wcześniej szkody?

Numer telefonu 
w sieci PLAY

Nr IMEI

Adres zameldowania

Adres 
do korespondencji

Ulica

Ulica

Nr mieszkania

Nr mieszkania

Nr domu

Nr domu

Miejscowość

Miejscowość

Miasto, miejsce, adres

Kod pocztowy

Kod pocztowy

Kraj

Kraj

Numer PESEL

Telefon kontaktowy

D M RD M R

Formularz zgłoszenia szkody
– utrata urządzenia lub poniesienie kosztów nieuprawnionego użycia urządzenia

Adres e-mail

/BT

Szczegółowy opis 
nieuprawnionego 
użycia urządzenia

(wypełnić tylko, jeżeli w związku z utratą telefonu ubezpieczony poniósł koszty jego nieuprawnionego użycia)

Tak Nie

Miejscowość

Dnia RRMMD D

Podpis Ubezpieczonego – Posiadacza Telefonu

Informacje dotyczące likwidacji szkód można uzyskać pod numerem telefonu: +48 791 100 310.

raport (zaświadczenie) wydany przez jednostkę policji potwierdzający utratę telefonu przez Posiadacza zawierający datę, miejsce i okoliczności zdarzenia, datę i miejsce 
wystawienia raportu, imię i nazwisko Posiadacza telefonu, numer referencyjny raportu

dokument potwierdzający zakup telefonu którego dotyczy szkoda (jeśli wymagany przez Administratora przy zgłaszaniu szkody)

dokument potwierdzający zablokowanie numeru IMEI i kart SIM u Operatora sieci PLAY

rachunek szczegółowy wystawiony przez Operatora sieci PLAY, zawierający listę nieuprawnionych połączeń i  innych usług telekomunikacyjnych wraz z ich kosztem oraz 
czasem wykonania (należy zaznaczyć nieuprawnione rozmowy/usługi) oraz numer referencyjny rachunku

Zaznaczyć tylko jeżeli dotyczy utraty telefonu powiązanej z jego nieuprawnionym użyciem:

dokument potwierdzający opłatę rachunku zawierającego koszty nieuprawnionych połączeń i innych usług telekomunikacyjnych (jeśli wymagany przez Administratora 
przy zgłaszaniu szkody)
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