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Poji‰tûní odpovûdnosti za ‰kodu
– pro poji‰tûného

Registrováno u rejstﬁíkového soudu v Praze,
oddíl B, ã. vloÏky 2012.

Bûlohorská 19, 160 12 Praha 6
Iâ: 49240480

Oznámení
‰kodní
události

âíslo pojistné smlouvy

Poji‰tûn˘

Pﬁíjmení (resp. obchodní jméno firmy)

Jméno

Kontaktní telefon (8 - 17 hodin)

Rodné ãíslo / Iâ

Titul
Ulice

Jste plátcem DPH
â.p.

Bankovní spojení

PSâ

kód banky

ano

ne

ano

ne

Obec
variabilní symbol

ã. úãtu

Jméno osoby povûﬁené vyﬁízením

Telefon

Pﬁíjmení (resp. obchodní jméno firmy)

Jméno

Po‰kozen˘

Kontaktní telefon (8 - 17 hodin)

Rodné ãíslo / Iâ

Titul
Ulice

Jste plátcem DPH
â.p.

Bankovní spojení

PSâ

kód banky

Obec
variabilní symbol

ã. úãtu

Jméno osoby povûﬁené vyﬁízením

Telefon

Je po‰kozen˘ Va‰ím
manÏelem?

ano

ne

Je po‰kozen˘ Va‰ím spoleãníkem, resp. jeho manÏelem ãi pﬁíbuzn˘m
v ﬁadû pﬁímé nebo osobou Ïijící s ním ve spoleãné domácnosti?

ano

ne

Je Va‰ím pﬁíbuzn˘m v ﬁadû
pﬁímé?

ano

ne

Jste vlastníkem podílÛ po‰kozené spoleãnosti ãi jsou vlastníky podílÛ po‰kozené spoleãnosti
Vá‰ manÏel, pﬁíbuzní v ﬁadû pﬁímé ãi osoby Ïijící s Vámi ve spoleãné domácnosti?

ano

ne

Îije s Vámi ve spoleãné
domácnosti?

ano

ne

ano

ne

Je po‰kozen˘ rovnûÏ poji‰tûn˘m v rámci této pojistné smlouvy?

·koda
Kdy ke ‰kodû do‰lo - datum:

2 0

Kde ke ‰kodû do‰lo - místo:
Kdo byl svûdkem vzniklé
‰kody:

6007/02

Jak ke ‰kodû do‰lo:
(pﬁesn˘ popis a pﬁíãina
‰kodní události)

PoÏadovanou variantu zakﬁíÏkujte!

Kdy jste se o vzniku ‰kody
dozvûdûl?

Kdy po‰kozen˘ uplatnil
nárok na náhradu vzniklé
‰kody?
Doklad o uplatnûném nároku na náhradu ‰kody od po‰kozeného pﬁiloÏte k oznámení.

Popis rozsahu ‰kody,
odhad její v˘‰e:

Byla ‰kodní událost nûk˘m
‰etﬁena?

ano

ne

Pokud ano, pﬁipojte doklad o v˘sledku tohoto ‰etﬁení (napﬁ. protokol policie, máte-li jej k dispozici, nebo alespoÀ sdûlení o tom,
které oddûlení policie událost ‰etﬁilo a pod jak˘m ãíslem jednacím, rozsudek soudu, záznam o úrazu, protokol o ‰etﬁení komise
organizace).

Domníváte se, Ïe za vzniklou
‰kodu odpovídáte?

ano

ne

ano

ne

Z jakého dÛvodu?

Domníváte se, Ïe si ‰kodu
spoluzpÛsobil po‰kozen˘?
Pokud ano, v ãem tuto
skuteãnost spatﬁujete?

Pﬁipojte doklady ke ‰kodní události, které máte k dispozici (napﬁ. zápis o ‰kodû, poÏadavek po‰kozeného na náhradu ‰kody, doklad o v˘‰i vzniklé ‰kody
- paragon o koupi vûci, fakturu za opravu, znaleck˘ posudek, zprávu lékaﬁe o v˘‰i bolestného, potvrzení mzdové úãtárny o ztrátû na v˘dûlku).

Poji‰tûn˘ prohla‰uje, Ïe na dotazy odpovûdûl pravdivû a úplnû.
Souãasnû zmocÀuje pojistitele, aby za nûho tuto ‰kodní událost a v‰echny z ní vzniklé pojistné události s po‰kozen˘m projednal a bude-li to v souladu s právními
pﬁedpisy ‰kodu, za nûj po‰kozenému uhradil.

V

dne

roku

Razítko a podpis poji‰tûného

