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INFORMACJE W SPRAWIE SKŁADANIA ROSZCZEŃ DO PZU ŻYCIE S.A. 

 

JAK ZGŁOSIĆ ROSZCZENIE?: 

 

I. Skompletowanie wymaganych dokumentów przez osobę ubezpieczoną 

/uprawnioną (lista dokumentów na końcu dokumentu) 

- urodzenie się dziecka/martwego noworodka, 

- zdarzenie medyczne (pobyt w szpitalu, operacja chirurgiczna, poważne zachorowanie, trwała 

niezdolność do pracy), 

- trwały uszczerbek na zdrowiu, 

- śmierć rodzica/teścia, małżonka, dziecka, 

- śmierć ubezpieczonego, 

Uwaga! W przypadku zgłoszenia poprzez e-mail lub pocztą – wymagane jest wypełnienie i 

przesłanie jednego z druków PZU Życie (zgłoszenie urodzenia się dziecka, trwałego 

uszczerbku na zdrowiu, zgonu, zdarzenia medycznego), do pobrania ze strony www.pakietec.pl 

lub z placówki PZU Życie. 

 

II. Zgłoszenie roszczenia – do wyboru jeden z trzech sposobów: 

 

1. Zgłoszenie przez stronę www: 

http://www.pzu.pl/szkody-i-roszczenia 

następnie pod napisem „Świadczenia PZU Życie” –> „Wypełnij formularz” 

w ostatnim etapie formularza wymagane jest załączenie skanów/zdjęć odpowiednich 

dokumentów 

 

2. Zgłoszenie poprzez e-mail: 

E-mail na adres swiadczenia@mbroker.net.pl ze skanami kompletu wymaganych dokumentów. 

 

3. Zgłoszenie pocztą: 

Wysłanie kompletu dokumentów do brokera:  

mBroker NET Sp. z o.o. 

ul. Gromadzka 13,  

61-655 Poznań  

 

lub do właściwego działu kadr. 
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Dokumenty wymagane do zgłoszenia roszczenia: 

- w przypadku zgłoszenia poprzez e-mail lub pocztą – wymagane jest wypełnienie jednego z druków 

PZU Życie (zgłoszenie urodzenia się dziecka, trwałego uszczerbku na zdrowiu, zgonu, zdarzenia 

medycznego), do pobrania ze strony www.pakietec.pl lub z placówki PZU Życie, 

- dodatkowo, w zależności od zdarzenia kserokopie/skany następujących dokumentów: 

 

URODZENIE DZIECKA/URODZENIE MARTWEGO DZIECKA 

Dokumenty podstawowe: 

• odpis skrócony aktu urodzenia dziecka/odpis skrócony aktu urodzenia dziecka z adnotacją 

"dziecko martwo urodzone", 

• dowód tożsamości uprawnionego - np. dowód osobisty (emisji od 01.01.2001)/paszport/karta 

pobytu/prawo jazdy (emisji od 01.07.1999). 

Dokumenty opcjonalne: 

• w przypadku gdy zgłaszający roszczenie nie jest uprawnionym wymagane jest pełnomocnictwo do reprezentowania 

uprawnionego, 

• PZU Życie SA w zależności od okoliczności zdarzenia może zwrócić się o dodatkowe informacje, np. dokumenty 

potwierdzające okoliczności zdarzenia (z prokuratury, Policji, sądu). 

 

ZDARZENIA MEDYCZNE (LECZENIE SZPITALNE, OPERACJE CHIRURGICZNE, CIĘŻKIE 

CHOROBY, TRWAŁY USZCZERBEK NA ZDROWIU ITP 

Dokumenty podstawowe: 

• dowód tożsamości uprawnionego - np. dowód osobisty (emisji od 01.01.2001)/paszport/karta 

pobytu/prawo jazdy (emisji od 01.07.1999), 

• dokumentacja medyczna potwierdzająca datę i okoliczności nieszczęśliwego wypadku oraz 

charakter doznanych obrażeń (trwały uszczerbek na zdrowiu, złamanie kości, poważnie 

uszkodzenie ciała, trwałe inwalidztwo, 

• karta informacyjna z pobytu w szpitalu (leczenie szpitalne, leczenie szpitalne Plus), 

• dokumentacja medyczna potwierdzająca wystąpienie ciężkiej choroby np. karta informacyjna 

z pobytu w szpitalu, wyniki badań (ciężkie choroby), 

• karta informacyjna z leczenia szpitalnego, podczas którego wykonano zabieg operacyjny lub 

inna dokumentacja potwierdzająca przebieg zabiegu operacyjnego (operacje chirurgiczne), 

• dokumentacja medyczna potwierdzająca rodzaj zastosowanego leczenia (leczenie 

specjalistyczne), 

• dokumentacja potwierdzająca całkowitą i trwałą niezdolność do wykonywania jakiejkolwiek 

pracy zarobkowej w dowolnym zawodzie oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji 

(trwała niezdolność). 

Dokumenty opcjonalne: 

• kopia zwolnienia lekarskiego wydanego przez szpital, w którym odbył się pobyt w szpitalu albo zaświadczenie wydane 

przez Ubezpieczającego o pobieraniu zasiłku chorobowego w związku z pobytem Ubezpieczonego na zwolnieniu 

lekarskim wydanym przez szpital, w którym miała miejsce hospitalizacja (rekonwalescencja), 

• inna dokumentacja potwierdzająca datę/okoliczności wypadku (nieszczęśliwy wypadek), 
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• dokument upoważniający do prowadzenia pojazdu oraz aktualne badanie techniczne lub inny dokument warunkujący 

dopuszczenie do ruchu pojazdu uczestniczącego w wypadku (wypadek komunikacyjny), 

• w przypadku gdy zgłaszający roszczenie nie jest uprawnionym wymagane jest pełnomocnictwo do reprezentowania 

uprawnionego, 

• PZU Życie SA w zależności od okoliczności zdarzenia może zwrócić się o dodatkowe informacje, np. dokumenty 

potwierdzające okoliczności zdarzenia (z prokuratury, Policji, sądu). 

 

ŚMIERĆ WSPÓŁUBEZPIECZONEGO (małżonka, dziecka, rodzica/teścia 

Dokumenty podstawowe: 

• odpis skrócony aktu zgonu Współubezpieczonego, 

• dowód tożsamości uprawnionego - np. dowód osobisty (emisji od 01.01.2001)/paszport/karta 

pobytu/prawo jazdy (emisji od 01.07.1999)/legitymacja szkolna (dla osób niepełnoletnich). 

Dokumenty opcjonalne: 

• karta zgonu lub inna dokumentacja stwierdzająca przyczynę śmierci (nieszczęśliwy wypadek), 

• odpis skrócony aktu małżeństwa Ubezpieczonego ze współmałżonkiem i oświadczenie o pozostawaniu w związku 

małżeńskim (śmierć rodzica współmałżonka), 

• odpis skrócony aktu zgonu biologicznej matki/ojca, odpis skrócony aktu małżeństwa ojczyma/macochy z biologiczną 

matką/ojcem (śmierć macochy/ojczyma), 

• odpis skrócony aktu zgonu naturalnego rodzica i odpis skrócony aktu małżeństwa rodzica dziecka z Ubezpieczonym 

(śmierć pasierba), 

• w przypadku gdy zgłaszający roszczenie nie jest uprawnionym wymagane jest pełnomocnictwo do reprezentowania 

uprawnionego, 

• PZU Życie SA w zależności od okoliczności zdarzenia może zwrócić się o dodatkowe informacje, np. dokumenty 

potwierdzające okoliczności zdarzenia (z prokuratury, Policji, sądu). 

 

ŚMIERĆ UBEZPIECZONEGO 

Dokumenty podstawowe: 

• odpis skrócony aktu zgonu ubezpieczonego, lub inny dokument potwierdzający śmierć, 

• karta zgonu lub inna dokumentacja medyczna stwierdzająca przyczynę śmierci, 

• dowód tożsamości uprawnionego - np. dowód osobisty (emisji od 01.01.2001)/paszport/karta 

pobytu/prawo jazdy (emisji od 01.07.1999)/legitymacja szkolna (dla osób niepełnoletnich) 

Dokumenty opcjonalne: 

• dokumentacja potwierdzająca okoliczności wypadku (nieszczęśliwy wypadek), 

• dokument upoważniający do prowadzenia pojazdu, dokument potwierdzający stan trzeźwości (w przypadku, gdy 

Ubezpieczony kierował jakimkolwiek pojazdem), aktualne badanie techniczne lub inny dokument warunkujący 

dopuszczenie do ruchu pojazdu uczestniczącego w wypadku komunikacyjnym (wypadek komunikacyjny), 

• dokumentacja potwierdzająca zaistnienie wypadku w pracy np. protokół powypadkowy, dokumentacja z ZUS 

(wypadek przy pracy), 

• odpis skrócony aktu urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość dziecka, zaświadczenie ze szkoły/uczelni dla 

dzieci w wieku 18-25 lat albo zaświadczenie o niezdolności do pracy. Postanowienie sądu o przysposobieniu dziecka, 

akt zgonu rodzica i akt małżeństwa pozostałego przy życiu rodzica (osierocenie dziecka Ubezpieczonego własnego, a 

także przysposobionego pasierba), 

• w przypadku gdy zgłaszający roszczenie nie jest uprawnionym wymagane jest pełnomocnictwo do reprezentowania 

uprawnionego, 

• PZU Życie SA w zależności od okoliczności zdarzenia może zwrócić się o dodatkowe informacje, 


