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I. Logowanie

II. Menu aplikacji

Do zalogowania się w Strefie Klienta, należy użyć numeru rejestracyjnego pojazdu oraz numeru karty pojazdu 
(ostatnie 7 cyfr numeru) lub numeru VIN (ostatnie 10 cyfr numeru). Instrukcja gdzie znaleźć podane numery znaj-
duje się na stronie do logowania.

(Mobile) W prawym górnym 
rogu ekranu znajduje się 
okienko         po kliknięciu, któ-
rego rozwinie się menu aplikcji.

„Pojazd” – dane samochodu 
„Lista zgłoszeń” – lista wszystkich założonych zgłoszeń oraz możliwość utworzenia nowego zgłoszenia. Podgląd 
danego zgłoszenia odbywa się przez „Edytuj”, wysyłany jest wówczas sms z hasłem autoryzacji na nr telefonu 
osoby Zgłaszającej zdarzenie

„Do pobrania” – pliki do pobrania.  
„Kontakt” – dane pod którymi można skontaktować się z Hertz.

(Komp) W prawym górnym rogu ekranu znajduje się 
menu aplikcji 
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III. Strefa kierowcy

1. ZGŁOŚ SZKODĘ

W  poniższym rozdziale opisane zostały podstawowe funkcjonalności dla Użytkownika samochodu z Floty Hertz 
dostępne po zalogowaniu do aplikacji w telefonie oraz komputerze.

W panelu „zgłoś szkodę” jest możliwość dodania i podglądu „swoich” zgłoszeń. Aby utworzyć zgłoszenie należy 
wybrać „zgłoś szkodę” 
 
Proces zgłoszenia szkody rozpoczyna się od wypełnienia „Danych zgłaszającego”. Puste pola należy wypełnić 
zgodnie z ich opisem uzupełniając prawidłowymi wartościami. Odpowiedzi z tych pól w dalszym procesie są wy-
korzystywane do wysyłki maila, sms-a, stąd ważne by dane były prawidłowe. 

Zgłoszenie składa się z sekcji pytań na bazie, których zostanie wygenerowany „DZS” (Druk Zgłoszenia Szkody).

Pytanie „czy Zgłaszający jest Użytkownikiem pojazdu” pozwoli na bieżącą aktualiza-
cję danych Użytkowników w bazie Hertz.

Potwierdzanie zapisów dotyczących RODO utworzy zgłoszenie poprzez  klikniecie 
przycisku „Utwórz zgłoszenie”.
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1.1. Określenie rodzaju zdarzenia
Proces zgłoszenia szkody rozpoczyna się od określenia typu szkody. Typ szkody należy wybrać jeden z dostępnej 
listy. Po wybraniu wyświetli się zdjęcie z krótkim opisem sytuacji, by móc upewnić się, że został wybrany właściwy 
typ szkody. 
 
W przypadku Kradzieży pojazdu wyświetlony zostanie komunikat o potrzebie kontaktu z Biurem Obsługi Klienta 
(BOK)Hertz.

Zaznaczmy czy pojazd był holowany TAK/NIE, naciskamy przycisk „Dalej”.

(dot. komp) Po lewej stronie ekranu 
wyświetlają się poszczególne sekcje pytań.

(dot. mobaile) Po prawej stronie  
w pomarańczowym kafelku         
wyświetlają się poszczególne sekcje pytań

Ostatnia wyświetlana sekcja zawsze będzie ta, na której skończyliśmy wypełnianie.
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1.2. Dodawanie uszkodzonych elementów

1.3. Zgłoś sprawę na policję 

Uszkodzenie powstałe podczas zdarzenia należy zaznaczyć na „rycinie” samochodu poprzez „dodaj uszkodzenie”. 
Otworzy się okno z „rycinami” samochodu, należy wybrać: daną „rycinę”, z listy „element uszkodzenia”, „typ uszko-
dzenia” i opcjonalnie „opis uszkodzenia ”oraz kliknąć przycisk „Zapisz”. 
 
Dodane uszkodzenie pojazdu pozwoli na wykonanie i dodanie zdjęć uszkodzonego elementu zgodnie z wyświe-
tloną instrukcją. Po dodaniu zdjęć klikamy przycisk „Dalej”.

Kolejne pytanie z sekcji dotyczy policji. Udzielenie odpowiedzi na pytanie czy zgłoszono zdarzenie na policję oraz 
wypełnienie „pola” o jednostce policji, pozwoli sprawnie przeprowadzić proces likwidacji szkody. 
Klikamy przycisk „Dalej”.
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1.4. Określenie rodzaju zdarzenia

1.5. Data i miejsce zdarzenia

Zaznaczamy odpowiedź dostępną z listy i klikamy przycisk „Dalej”.

*W przypadku udzielenia odpowiedzi „Kierowca drugiego pojazdu jest sprawcą”, system przekieruje do następ-
nego pytania o datę i miejsce zdarzenia, po czym otworzy się ostatnie okno z drukami do pobrania z OC Spraw-
cy, które należy wydrukować, wypełnić i załączyć w tym oknie w miejscu „Podpisany formularz zgłoszenia szkody”.

Wypełniamy wszystkie „pola” zgodnie z ich opisem. „Data zdarzenia” i „godzina zdarzenia” wpisujemy z klawiatury 
lub klikamy przycisk        i wybieramy z kalendarza i zegara. „Adres zdarzenia” wpisujemy lub używamy „pinezki”, 
którą ustawiamy na mapie we właściwym miejscu. Poniżej szczegółowo opisujemy zaistniałe zdarzenie. W „prefe-
rowane miejsce naprawy” wpisujemy Miasto, w którym użytkujemy samochód.  Klikamy przycisk „Dalej”.



7

1.6. Osoby trzecie

1.7. Dane Kierującego

Sekcja pytań „Osoby trzecie” polega na udzieleniu odpowiedzi TAK / NIE. W celu przejścia do kolejnych pytań 
klikamy przycisk „Dalej”.

Pytania i odpowiedzi w sekcji Dane Kierującego, uzależnione są od tego jaki został wcześniej wybrany rodzaj 
szkody (rodzaj szkody – „szkoda parkingowa” – pojawi się dodatkowo odpowiedź „Brak Kierującego”). Dane wy-
pełniamy zgodnie z opisem danego pola. W przypadku kiedy Kierujący jest również zgłaszającym należy kliknąć 
szary przycisk „Wklej dane zgłaszającego”.  W przypadku wybrania tego przycisku należy jeszcze wypełnić pole 
„numer prawa jazdy” i  klikamy przycisk „Dalej”.
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1.8. Oświadczenia

1.9. Podsumowanie

Odpowiedzi udzielamy zgodnie z prawdą i naciskamy przycisk „Dalej”.

Podsumowanie zgłoszenia podzielone jest na trzy „sekcje”.  
W pierwszej widoczne są dane uzupełniane w poszczególnych sekcjach pytań. 
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W drugiej znajdują się pomarańczowe przyciski:  
 
Pobierz PDF (tzn. wydrukuj, podpisz, zeskanuj i załącz poniżej w celu przekazania zgłoszenia do BOK Hertz. Załą-
czenie podpisanego i zeskanowanego dokumentu odbywa się w trzeciej sekcji oznaczonej żółtym kolorem „Pod-
pisany formularz zgłoszenia szkody”. 
 
Podpisz (dokument zostanie automatycznie wygenerowany i przekazany do BOK Hertz.Po wybraniu tego przyci-
sku, należy zaznaczyć zgodę i oświadczenie, oraz złożyć podpis. Można pobrać pdf, ale przede wszystkim należy 
go wysłać poprzez przycisk „Wyślij druk zgłoszenia szkody”. Podpis możemy poprawić używając przycisku „Wy-
czyść podpis” (jest on aktywny do momentu wysłania druku).

W trzeciej części podsumowania (żółtej) znajdują się: dokumenty, które zostały załączone podczas wypełniania 
zgłoszenia (zdjęcia), formularz zgłoszenia szkody i „inne dokumenty”(można tu załączyć dokumenty, które mogą 
być pomocne w likwidacji szkody np. notatka z policji, itd.).

1.10. Zgłoszenie przekazane do BOK
Zgłoszenie przekazane zostaje do BOK Hertz po wysłaniu druku zgłoszenia szkody z aplikacji.  W tym momencie 
po stronie aplikacji, Klient nie może już edytować wypełnionych danych w zgłoszeniu, może ewentualnie załączyć 
dodatkowe dokumenty.

W założonym zgłoszeniu można obserwować status zgłoszenia na liście zgłoszeń.
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3. DO POBRANIA
W panelu „Do pobrania” znajdują się druki-zgłoszenia szkód różnych Towarzystw Ubezpieczeniowych.

4. DODATKOWE INFORMACJE
Do Strefy Klienta może zalogować się osoba posiadająca nr rej i nr VIN lub nr karty pojazdu. Po zalogowaniu się 
Użytkownik może: wybrać serwis na sezonową wymianę opon, pobrać dostępne druki zgłoszenia szkody oraz 
zgłosić szkodę. Każdy Użytkownik aplikacji może również podejrzeć zarejestrowane przez siebie szkody (wysyłany 
jest wówczas sms z hasłem autoryzacji na nr telefonu osoby Zgłaszającej zdarzenie).


