âíslo pojistné smlouvy:
(je shodné s ã. dokladu o poji‰tûní)

OZNÁMENÍ ·KODNÍ UDÁLOSTI POJI·TùN¯M
Poji‰tûní odpovûdnosti za ‰kodu zpÛsobenou provozem vozidla
Poji‰tûn˘ je povinen podle ustanovení § 8 odst. 1 zákona ã. 168/1999 Sb., o poji‰tûní odpovûdnosti za ‰kodu zpÛsobenou provozem vozidla bez zbyteãného
odkladu písemnû oznámit pojistiteli (shora uvedenému), Ïe do‰lo ke ‰kodné události, v oznámení uvést skutkov˘ stav t˘kající se této pojistné události a pﬁedloÏit
k tomu pﬁíslu‰né doklady. Souãasnû s vyplnûn˘m oznámením je potﬁebné pﬁedloÏit (pﬁi písmeném styku doruãit kopii) doklad o poji‰tûní odpovûdnosti,
technick˘ prÛkaz vozidla a ﬁidiãsk˘ prÛkaz ﬁidiãe vozidla v dobû nehody (jehoÏ provozem byla ‰koda zpÛsobena).

A. DATUM A MÍSTO NEHODY
Místo nehody (obec, okres, stát):

Datum nehody:

v

hod

B. POJI·TùN¯
Rodné ãíslo:

Pﬁíjmení:

Iâ:

Název firmy:

Titul:

Jméno:

Plátce DPH 1):

Adresa - ulice (místo), ã. p.:

Obec - dodací po‰ta:

Telefon domÛ vãetnû pﬁedvolby:

Telefon do firmy vãetnû pﬁedvolby:

Ano

Ne

PSâ:

Fax vãetnû pﬁedvolby:

C. ¤IDIâ VOZIDLA V DOBù NEHODY
Pﬁíjmení:

Rodné ãíslo:
Adresa - ulice (místo), ã. p.:

Telefon domÛ vãetnû pﬁedvolby:

Jméno:

Titul:

Obec - dodací po‰ta:

PSâ:

Telefon do firmy vãetnû pﬁedvolby:

âíslo ﬁidiãského prÛkazu

Fax vãetnû pﬁedvolby:

Vydán pro skupinu:

B

A

C

D

E

T

D. VLASTNÍK VOZIDLA
Rodné ãíslo:

Pﬁíjmení:

Iâ:

Název firmy:

Titul:

Jméno:

Plátce DPH:

Adresa - ulice (místo), ã. p.:

Obec - dodací po‰ta:

Telefon domÛ vãetnû pﬁedvolby:

Telefon do firmy vãetnû pﬁedvolby:

Ano

Ne

PSâ:

Fax vãetnû pﬁedvolby:

E. VOZIDLO
SPZ:

VIN (v˘robní ãíslo, event. ãíslo karoserie / rámu):

Tovární znaãka, typ:

Podrobn˘ popis ‰kodné události (pﬁi nedostatku místa uveìte v oznaãené pﬁíloze):
............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

1
2

) Platnou variantu oznaãte kﬁíÏkem.
) Dal‰í eventuální svûdky uveìte v pﬁíloze.

K-Vm-???-A
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F. ·ET¤ENÍ NEHODY
·etﬁeno Policií âR:

DÛvod nehlá‰ení Policii âR:

Ne

Ano

Adresa Policie âR, pﬁíp. ãj.:

Byl u ﬁidiãe vozidla, jehoÏ provozem
byla ‰koda zpÛsobena, zji‰tûn:

alkohol

vliv jin˘ch návykov˘ch látek

Ano

Probíhá soudní ﬁízení nebo ﬁízení pﬁed jin˘m orgánem?

Ne

Pokud ano, kde a pod jak˘m ãj.:

G. SVùDCI NEHODY 2 )
Pﬁíjmení, jméno:

Adresa:

Telefon vãetnû pﬁedvolby:

Pﬁíjmení, jméno:

Adresa:

Telefon vãetnû pﬁedvolby:

H. PO·KOZEN¯
Rodné ãíslo:

Pﬁíjmení:

Iâ:

Název firmy:
Ano

Plátce DPH:
Obec - dodací po‰ta:

Adresa - ulice (místo), ã. p.:

Telefon do firmy vãetnû pﬁedvolby:

Telefon domÛ vãetnû pﬁedvolby:

Po‰kozen˘

Titul:

Jméno:

je

není

pﬁepravovanou osobou

Vztah k poji‰tûnému:

manÏel(ka)

Ne

PSâ:

Fax vãetnû pﬁedvolby:

Ne

Ano

osoba Ïijící v dobû ‰kod. události
s poji‰tûn˘m ve spol. domácnosti

Ano

Ne

I. PO·KOZENÉ VOZIDLO
SPZ:

VIN (v˘robní ãíslo, event. ãíslo karoserie / rámu):

Tovární znaãka, typ:

Rozsah po‰kození:

Ne

Ano

Je vozidlo havarijnû poji‰tûno?

U jakého pojistitele:

J. PO·KOZEN¯ CIZÍ MAJETEK
Jaká vûc byla po‰kozena?
Pﬁíjmení, jméno vlastníka vûci:

Telefon vãetnû pﬁedvolby:

Adresa vlastníka vûci:

K. ·KODA NA ZDRAVÍ
Do‰lo ke ‰kodû na zdraví?

Ano

Ne

Popi‰tû rozsah ‰kody na zdraví:

L. NÁROKY PO·KOZENÉHO
Îádá po‰kozen˘ náhradu?

Ano

Ne

Îádal náhradu od Vás?

Ano

Ne

V jaké v˘‰i?

PovaÏujete nárok
na náhradu ‰kody za oprávnûn˘?

Ano

Ne

Byla z Va‰í strany poskytnuta
jiÏ nûjaká náhrada ‰kody?

Ano

Ne

Pokud ano, komu:

Podepsan˘ prohla‰uje, Ïe na v‰echny dotazy odpovûdûl pravdivû a úplnû. Bere na vûdomí svou povinnost v prÛbûhu ‰etﬁení ‰kodné událsot postupovat v
souladu s pokyny pojistitele a podle v‰eobecn˘ch pojistn˘ch podmínek 636 a smluvních ujednáních SUO 2000.

Datum:

V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Místo

Datum oznámení ‰kodné události:

..............................
Podpis poji‰tûného (razítko)

Pﬁedané pﬁílohy:

..............................
os. ãíslo a podpis pﬁebírajícího

