Szanowni Państwo,
W celu ułatwienia naszym Klientom zgłaszania szkód na ich mieniu powstałych na skutek
prowadzonej przez Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. działalności gospodarczej, opracowany
został formularz zgłoszenia szkody (wzór poniżej).
Aby zgłosić szkodę, należy wypełnić poniższy formularz i przesłać go na adres Toruńskich
Wodociągów Sp. z o.o. (87-100 Toruń, ul. Rybaki 31-35), bądź na adres brokera
obsługującego naszą firmę – Howden Polska S.A. (87-100 Toruń, ul. Wielkie Garbary 7A).
Prosimy o podawanie Państwa kontaktowych numerów telefonu - co znacznie ułatwi
i przyśpieszy kontakt z ubezpieczycielem, a przez to sam proces likwidacji szkód.
Dział Administracji
Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.

Howden Polska S.A.
87-100 Toruń, ul. Wielkie Garbary 7A
Tel (056) 471-10-10
E-mail: howden@howdendonoria.pl

WSTĘPNE ZGŁOSZENIE SZKODY
Formularz jest wstępnym zgłoszeniem szkody. Należy go wypełnić w przypadku każdej szkody lub powzięcia wiadomości o możliwości jej
wystąpienia.
Pozycje oznaczone * wypełnia pracownik TW Sp. z o.o., pozostałe pracownik TW Sp. z o.o lub Poszkodowany
Data zgłoszenia szkody/ powzięcia
Informację uzyskano od *
Forma zgłoszenia *
informacji o szkodzie *
Telefonicznie
Mail/ Fax (proszę dołączyć)
Pismo (proszę dołączyć)
Osobiście
Data wystąpienia szkody lub jej
stwierdzenia

Miejsce/ adres wystąpienia szkody

Imię i nazwisko/ Nazwa Poszkodowanego
Adres
Nr telefonu w celu kontaktu (ważne!)

Krótki opis
zdarzenia
(co uległo
uszkodzeniu lub
utracie)

Prawdopodobna
wysokość
strat/roszczenia
(czego mogą
dotyczyć)
Kontakt do osoby
upoważnionej do
udostępnienia
miejsca oględzin
szkody/pojazdu
Właściwa
jednostka (Policja,
Straż)
powiadomiona o
zdarzeniu, data
powiadomienia

Administratorem Państwa danych osobowych są Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o., ul. Rybaki 31-35, 87-100 Toruń, tel. 56 658 64 00,
fax. 56 654 01 51, e-mail: sekretariat@wodociagi.torun.com.pl, Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych – e-mail:
iod@wodociagi.torun.com.pl. (1) Dane są przetwarzane w celu przyjmowania oraz procesowania zgłoszeń dotyczących szkód.
(2) Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich. (3) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 lat od dnia archiwizacji.
(4) Państwa dane osobowe są przetwarzane w związku z zawartą umową ubezpieczeniową i brokerską oraz na następującej podstawie
prawnej: Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. (5) Jednocześnie posiadają Państwo możliwość dostępu i aktualizacji
podanych danych.

(6) Przysługuje Państwu prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. (7) Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych
Osobowych. (8) Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania celu. W ramach realizowanego przetwarzania nie
występuje profilowanie. (9) Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż wynikającym z przepisów prawa.

Data i podpis osoby wypełniającej formularz

……………………………………………………

