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Pranešimas apie 
nelaimingą atsitikimą 
 
Poliso Nr.:  
Traumos numeris:  
 
Apie įvykusį nelaimingą atsitikimą būtina nedelsiant pranešti draudimo bendrovei Grazer Wechselseitige 
Versicherung AG, užpildant ir išsiunčiant jai šią pranešimo formą. Siekiant greitai ir efektyviai įvertinti įvykusio 
nelaimingo atsitikimo pasekmes ir žalą, būtina atsakyti į  v i s u s  pateiktus klausimus išsamiai ir teisingai. 
 

1. Draudėjo vardas, pavardė:  

2. Nukentėjusiojo vardas, pavardė:  

3. Nukentėjusiojo gimimo data:  

4. Nukentėjusiojo gyvenamoji vieta: 
(Miesto (vietovės), gatvės pav., namo, buto nr., 
telefono, fakso nr.) 

 

5. Nukentėjusiojo profesija ir kiti papildomi 
užsiėmimai:  

6. Kokie (giminystės) ryšiai sieja nukentėjusįjį 
su draudėju?  

7. Nelaimingo atsitikimo data ir laikas:  

8. Tiksli nelaimingo atsitikimo vieta:  

9. Koks policijos skyrius užregistravo 
nelaimingo atsitikimo įvykį?  

10. Tiksliai nurodykite liudininkų vardus, 
pavardes ir jų gyvenamąsias vietas:  

 
11. Nelaimingo atsitikimo eiga 

(Išsamiai aprašykite, kaip įvyko nelaimingas 
atsitikimas, kad būtų galima susidaryti aiškų įvykio 
vaizdą) 

 

 
 

 
Informacija draudėjui/nukentėjusiajam: 

 
Nurodytoms sumoms apskaičiuoti būtina pateikti: 
 
Ilgalaikiam invalidumui: 
 
 
 
 
 

- atitinkamą medicininę pažymą apie nelaimingo atsitikimo sukeltas ilgalaikes 
pasekmes, ne anksčiau kaip praėjus vieneriems metams nuo nelaimingo atsitikimo 
dienos. 

Generaldirektion: A-8011 Graz, Herrengasse 18-20 
Telefon: + 43 316 8037-0 
Telefax: + 43 316 8037-1689 
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12. Kokio pobūdžio yra Jūsų patirtos traumos?  

13. Nurodykite Jus gydančio gydytojo vardą, 
pavardę, adresą arba ligoninės pavadinimą, 
adresą: 
(Prašom pateikti kaip priedą hospitalizavimo 
patvirtinimą arba ambulatorinio, stacionarinio gydymo 
išrašą!) 

 

14. Kas atliko pirminę medicininę apžiūrą?  

15. Nurodykite Jūsų pastovaus namų gydytojo 
vardą, pavardę, adresą:  

16. Ar prieš įvykstant nelaimingam atsitikimui 
nukentėjusysis turėjo fizinių negalių, kūno 
sužalojimų ar kitų negalavimų? 
Atsižvelgiant į aplinkybes, kokių: 

 

17. Kokiu socialiniu draudimu yra apsidraudęs 
draudėjas/nukentėjusysis?   

18. Ar draudėjas/nukentėjusysis yra 
apsidraudęs sveikatos, gyvybės ar kitais 
draudimais nuo nelaimingų atsitikimų? 
(Jei taip, nurodykite draudimo bendrovės pavadinimą ir 
poliso numerį.) 

 

 
Pildyti tik tuo atveju, jei nelaimingas atsitikimas įvyko vairuojant  transporto priemonę: 

19. Kas yra transporto priemonės savininkas?       

20. Kas vairavo transporto priemonę?       

21. Vairavusiojo transporto priemonę vairuotojo 
pažymėjimo duomenys:       

22. Nurodykite transporto priemonės 
privalomojo transporto draudimo bendrovę. 
(Bendrovės pav., poliso nr., transporto priemonės 
valstybinis numeris) 

      

23. Jūsų banko ryšiai: Banko kodas 
 

Sąskaitos numeris 
 

Sąskaita kieno 
vardu 

 
      
 
      
 
      

 
Aš patvirtinu, kad į pateiktus klausimus atsakiau teisingai. 

 
Data:    
 

  
Parašas 

Mes prašome Jus žemiau pateiktus įgaliojimus patvirtinti parašu. Tokiu būdu Jūsų pareiškimas apie nelaimingą 
atsitikimą bus greičiau patikrintas ir išnagrinėtas. Pateikta informacija bet kokiu atveju laikoma konfidencialia ir yra 
griežtai saugoma. 

Įgaliojimas 
 
Aš įgalioju draudimo bendrovę Grazer Wechselseitige 
Versicherung AG susipažinti su teismo ir 
administraciniais dokumentais, susijusiais su man 
įvykusiu nelaimingu atsitikimu, ir gauti šių dokumentų 
kopijas bei nuorašus. 

Įgaliojimas 
 
Aš įgalioju draudimo bendrovę Grazer Wechselseitige 
Versicherung AG gauti kopijas visų medicininių 
dokumentų ar pažymų, susijusių su man įvykusiu 
nelaimingu atsitikimu 

  Data:        
Gydymo trukmė:        

 Gydymo įstaiga:        
Data:        Vieta:           

Parašas: 

 Data:        Vieta:        

Parašas: 
 

 (Paciento arba jo įgalioto atstovo) 
 


