UPLATNùNÍ NÁROKU PO·KOZEN¯M
na plnûní z poji‰tûní odpovûdnosti za ‰kodu zpÛsobenou provozem vozidla
Poji‰tûn˘ títmo ve smyslu ustanovení § 9 odst. 1 zákona ã. 168/1999 Sb., o poji‰tûní odpovûdnosti za ‰kodu zpÛsobenou provozem vozidla uplatÀuje nárok na
plnûní podle § 6 zákona ã. 168/1999 Sb. u shora uvedeného pojistitele. Nárok na plnûní je uplatÀován za ‰kodné události, jejíÏ úãastníky prÛbûh a okolnosti uvádí
po‰kozen˘ následovnû.
âíslo pojistné smlouvy:
(je shodné s ã. dokladu o poji‰tûní)

A. 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:

B. ¤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:

A

B

C

D

E

T

C. 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:

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

SPZ:

Tovární znaãka, typ:

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

Datum nehody:

v

hod

H. PO·KOZEN¯
Rodné ãíslo:

Pﬁíjmení:

Iâ:

Název firmy:
Plátce DPH:
Obec - dodací po‰ta:

Adresa - ulice (místo), ã. p.:

Telefon do firmy vãetnû pﬁedvolby:

Telefon domÛ vãetnû pﬁedvolby:

Po‰kozen˘

je

není

pﬁepravovanou osobou

PenûÏní ústav pojistníka:

) Platnou variantu oznaãte kﬁíÏkem.
) Dal‰í eventuální svûdky uveìte v pﬁíloze.
3
) Pﬁi úmrtí uvést pozÛstalé osoby a jejich nároky.

Vztah k poji‰tûnému:

âíslo úãtu:

manÏel(ka)

4

2

5

Ano

Ne

PSâ:

Fax vãetnû pﬁedvolby:

Ano

Ne

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

1

K-Vm-???-A

Titul:

Jméno:

Ano

Ne

Specifick˘ symbol:

) Uveìte i identifikaãní údaje právního zástupce po‰kozeného.
) Není-li údaj znám, nevyplÀujte.
6/2000

I. ¤IDIâ PO·KOZENÉHO 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:

A

B

C

D

E

T

J. VLASTNÍK PO·KOZENÉHO 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:

Ne

Ano
PSâ:

Fax vãetnû pﬁedvolby:

K. PO·KOZENÉ VOZIDLO
VIN (v˘robní ãíslo, event. ãíslo karoserie / rámu):

SPZ:
Ujeto km:

Ano

Zástavní právo:
Uplatnil jste, nebo uplatníte nárok
na plnûní z havar. poji‰tûní:
âíslo odpovûdnostní pojistné smlouvy:

Vozidlo vykazováno
v úãetnictví vlastníka:

Ano

Ne

Ano

Ne

Vinkulace:

Rok v˘roby:

Tovární znaãka, typ:

Ano

Ne

U jakého pojistitele je vozidlo havarijnû poji‰tûno:

Finanãní
leasing:

Ano

Ne

U jaké leasingové spoleãnosti:

âíslo havarijní pojistné smlouvy:

U jakého pojistitele je sjednáno poj. odp. z provozu vozidla:

Ne

Kde a kdy je moÏno po‰kozené vozidlo prohlédnout:

Rozsah po‰kození vozidla:

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

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

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

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

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

M. ·ET¤ENÍ NEHODY
·etﬁeno Policií âR:

Ano

Ne

DÛvod nehlá‰ení Policii âR:

Adresa Policie âR, pﬁíp. ãj.:

Byl u ﬁidiãe vozidla, jehoÏ provozem
byla ‰koda zpÛsobena, zji‰tûn 5):

alkohol

vliv jin˘ch návykov˘ch látek

Probíhá soudní ﬁízení nebo ﬁízení pﬁed jin˘m orgánem 5)?

Ano

Ne

po‰kozen˘ prohla‰uje, Ïe si je vûdom své povinnosti prokázat pojistiteli rozsah a v˘‰i ‰kody, jenÏ mu vznikla ‰kodnou událostí a na jejíÏ náhradu uplatÀuje nárok
na plnûní. Stejnû je si vûdom toho, Ïe rozhodne-li se uplatnit i pﬁípadn˘ dal‰í oprávnûn˘ nárok na plnûní vÛãi pojistiteli (zde neuveden˘), musí b˘t rovnûÏ
hodnovûrnû uplatnûn a prokázán co do rozsahu i v˘‰e.

Datum sjednání poji‰tûní:

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

Datum oznámení ‰kodné události:

...............................
Podpis po‰kozeného (razítko)

Pﬁedané pﬁílohy:

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

