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Email:  polishpolicyenquiries@prudential.co.uk 

 

W odniesieniu  do wniosku Sz. P. odnośnie polis ubezpieczeniowych wystawionych w Polsce 
przez  Prudential Assurance Company Limited lub Przezorność S.A., uprzejmie prosimy o 
wypełnienie następującego kwestionariusza i odesłanie pocztą elektroniczną na adres podany 
powyżej. 

Jeśli Sz. P. nie są pewni co do odpowiedzi na takie pytanie, proszę o podanie możliwie jak 
najpełniejszej informacji według najlepszej wiary i pamięci. 

 

Dane o Sz. P.: 
[Proszę przesłać kopię paszportu/ dowodu 
osobistego/ prawa jazdy/ lub innego rodzaju 
oficjalnego dokumentu] 

 

Pan/ Pani/ Panna/ inny (proszę podać)  

Pełne imiona i nazwisko  

Nazwisko panieńskie (jeżeli ma zastosowanie)  

Zmiany w nazwisku i imionach (łącznie ze 
zmianami pisowni, jeżeli miały miejsce) 

 

Data urodzenia  

Miejsce urodzenia  

Obywatelstwo:  

Obecny adres: 
(łącznie z kodem pocztowym i nazwą kraju) 

 

 

 

Numer telefonu  
(łącznie z kodem kraju i miejscowości  według 
potrzeby) 

 

Nr Faxu  
(łącznie z kodem kraju i miejscowości  według 
potrzeby) 

 

Adres poczty elektronicznej  
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Szczegóły dotycz ące polisy (tam gdzie s ą 
znane):  

 

Typ polisy (ubezpieczenie na wypadek śmierci, 
ubezpieczenie na wypadek dożycia, ubezpieczenie 
posagu, itp.) 

 

Nr polisy.   

Czy polisa była wydana przez  Prudential czy przez 
Przezorność? 

 

Gdzie została polisa nabyta?  
(np. Region/ miasteczko/ miasto/ kraj) 

 

Suma ubezpieczona (proszę podać walutę):  

Data wystawienia polisy:  

Data zapadalności polisy lub termin polisy:  

Pełne imię i nazwisko osoby ubezpieczonej:  

Data i miejsce urodzenia osoby ubezpieczonej/ 
właściciela polisy: 

 

Miejsca zamieszkania osoby ubezpieczonej/ 
właściciela polisy: 

(Proszę wypisać wszystkie znane adresy) 
 

 

 

Zawód:  

Data i miejsce śmierci osoby ubezpieczonej na 
życie (jeśli ma to zastosowanie): 

 

Pełne imię i nazwisko spadkobiercy  jak na 
oryginalnej polisie ubezpieczeniowej: 

 

Pokrewieństwo ubezpieczonego ze spadkobierca 
(np. maż/żona syn, córka,): 

 

Czy posiadasz jakiekolwiek dokumenty związane z 
polisą? (jeśli tak to proszę udostępnić nam kopie) 

 

Inne informacje, które mogą dopomóc przy 
poszukiwaniach (np. nazwisko i imię agenta, który 
sprzedał  polisę). 

 

Stosunek pokrewieństwa z  właścicielem polisy?  
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Czy zna Pan/Pani żyjące osoby które mogą być 
legalnie uprawnione do udziału w odszkodowaniu z 
tytułu tej polisy?  Jeśli tak, to prosimy o dane 
osobowe, włącznie z imieniem, adresem i 
pokrewieństwem z ubezpieczonym. 

 

 

Czy wiesz o jakichkolwiek poprzednich 
roszczeniach związanych z tą polisą?  Jeżeli tak 
proszę podać szczegóły łącznie z wynikiem 
jakiegokolwiek roszczenia. 

 

Dalsze informacje: Proszę poniżej podać jakąkolwiek inną 
informację, która może być pomocna  

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki (proszę oznaczyć jak odpowiednio – Prosz ę wysła ć kopie a nie oryginały ): 

O  Dowód tożsamości 

O Dowody na istnienie relacji/pokrewieństwa z posiadaczem polisy ubezpieczeniowej 
(np. kopie metryk urodzenia/aktów małżeństwa/świadectw zgonu).  

O  Inne dokumenty/ oświadczenia/ informacje jako poparcie roszczenia 

Potwierdzam, iż podana powyżej informacja o ile jest mi wiadomo jest poprawna  i upoważniam Prudential 
plc do zebrania i opracowania jakiejkolwiek informacji dostarczonej przeze mnie w jakikolwiek sposób 
niezbędny w celu zbadania mojego roszczenia. 

……………………………………………………………… Podpis osoby roszczącej 

……………………………………………………………… Data 


