UNIQA poji‰Èovna, a. s.

Hlá‰ení ‰kody na majetku
a z odpovûdnosti za ‰kodu

Zapsána u Mûstského soudu v Praze,
oddíl B, ã. vloÏky 2012.

Evropská 136, 160 12 Praha 6
Iâ: 49240480

Z pojistné smlouvy ãíslo:

Datum ohlá‰ení ‰kody pojistiteli:

Hlá‰ení
‰kody

Reg. ã. ‰kody:

/

·kodu oznamuje - jméno, vztah k poji‰tûnému:

2 0
Poji‰tûn˘: jméno / firma:

Adresa poji‰tûného:

Je poji‰tûn˘ plátcem DPH:
ano

PSâ:

Kontaktní telefon:

Râ / Iâ:

ne

Na jaké adrese do‰lo ke ‰kodû?

Datum a hodinu kdy do‰lo ke ‰kodû:

PSâ:

Datum kdy byla ‰koda zji‰tûna?

2 0
Pﬁíãina ‰kody (pojistné nebezpeãí):

K˘m byla zji‰tûna?

2 0
Domníváte se, Ïe za ‰kodu nûkdo odpovídá; kdo a proã?

Byla ‰koda ‰etﬁena policií nebo jinou institucí; uveìte kterou a její adresu:

Pod ãíslem jednacím:

Co bylo po‰kozeno, zniãeno, odcizeno? (budova; zaﬁízení; zásoby; jednotlivé uvedené vûci; ‰koda na zdraví)

Odhad v˘‰e ‰kody v Kã:

Kdo je vlastníkem (spoluvlastníky) po‰kozeného majetku?

Je tento majetek poji‰tûn i u jiného pojistitele; kterého?

Popi‰te situaci jak ke ‰kodû do‰lo:

Pro ‰etﬁení ‰kody je kontaktní osobou (napﬁ. makléﬁ nebo jiná povûﬁená osoba):

Kontaktní telefon:

DoplÀte v pﬁípadû oznamování ‰kody z odpovûdnosti
Po‰kozen˘: jméno / firma:
Adresa po‰kozeného:
Je po‰kozen˘ plátcem DPH:
ano

PSâ:
Kontaktní telefon:

Râ / Iâ:

ne

Pro ‰etﬁení ‰kody je kontaktní osobou za po‰kozeného:

Kontaktní telefon:

Kdo byl svûdkem vzniklé ‰kody?

Domníváte se, Ïe ‰kodu spoluzavinil i po‰kozen˘? Pokud ano, tak proã?

Îijete s po‰kozen˘m ve spoleãné domácnosti?
ano

ne

Jste s po‰kozen˘m v pﬁíbuzenském pomûru? Jakém?

Je po‰kozen˘ ãi osoby k nûmu v ﬁadû pﬁímé Va‰ím obchodním spoleãníkem?

Datum, kdy po‰kozen˘ proti Vám uplatnil nárok na náhradu ‰kody:

Domníváte se, Ïe za vzniklou ‰kodu odpovídáte?

ano

2 0

ano

ne

ne

Pokud ano, v ãem spatﬁujete své zavinûní?

EU 6055/2

Bankovní spojení, na které má b˘t zasláno pojistné plnûní:
âíslo úãtu:
variabilní symbol:
spec. symbol:
kód banky:
Poji‰tûn˘ prohla‰uje Ïe na v˘‰e uvedené dotazy odpovûdûl pravdivû a úplnû. Dále tímto zmocÀuje pojistitele k zastoupení v jednání s orgány ãinn˘mi v trestním ﬁízení spojen˘m s v˘‰e uvedenou ‰kodou. U ‰kody z odpovûdnosti tímto zmocÀuje pojistitele, aby tuto ‰kodnou událost a v‰echny z ní vzniklé pojistné události s po‰kozen˘m projednal a v souladu s právními pﬁedpisy za nûj po‰kozenému uhradil.
Razítko a podpis poji‰tûného:.......................................................
PoÏadovanou variantu zakﬁíÏkujte!

V ...............................................................

dne: .............................................

