
Záznam o dopravnej nehode
SlúÏi k dokumentácii priebehu nehody za úãelom r˘chlej‰ieho vybavenia nahrády ‰kody.

1. Dátum nehody Hodina
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2. Miesto (ulica, ã. domu resp. kilometrovník) 3. Zranení?

Vyplnia vodiãi obidvoch vozidiel.

4. Iná ‰koda ako na vozidlách A a B 5. Svedkovia (meno, priezvisko, adresa, telefón - spolujazdca podãiarknuÈ) 5a. Vy‰etrené políciou?
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6. Poisten˘ (priezvisko, meno a adresa)

Telefón (od 9.00 do 16.00 hod.)

Platca DPH

7. Vozidlo

8. PoisÈovateº

Je vozidlo havarijne poistené?

9. Vodiã

PoisÈovateº

Tov. znaãka, typ

Adresa poboãky

âíslo poist. zodpovednosti

âíslo zelenej karty

Hraniãné poistenie platné do

Rok v˘roby

EâV

áno nie

áno nie

Priezvisko

Meno

Adresa

âíslo vodiãského preukazu

Skupina Vydal

6. Poisten˘ (priezvisko, meno a adresa)

Telefón (od 9.00 do 16.00 hod.)

Platca DPH

7. Vozidlo

8. PoisÈovateº

Je vozidlo havarijne poistené?

9. Vodiã

PoisÈovateº

Tov. znaãka, typ

Adresa poboãky

âíslo poist. zodpovednosti

âíslo zelenej karty

Hraniãné poistenie platné do

Rok v˘roby

EâV

áno nie

áno nie

Priezvisko

Meno

Adresa

âíslo vodiãského preukazu

13. Nákres
Oznaãte: 1. cesta, 2. smer jazdy vozidiel A a B, 3. postavenie vozidiel v okamihu stretu,

4. dopravné znaãky, 5. názvy ulíc

15. Podpisy vodiãov

Po podpísaní a oddelení listov uÏ nie je moÏné meniÈ údaje.

12. Za‰krtnite zodpovedajúce body:
vozidlo

bolo zaparkované

rozbiehalo sa

zastavovalo

vychádzalo z parkoviska,
súkromn. pozemku, poºnej cesty

odboãovalo na parkovisko,
súkromn. pozemok, poºnú cestu

vchádzalo do kruhového objazdu

i‰lo v kruhovom objazde

narazilo zozadu pri jazde rovnak˘m
smerom v rovnakom pruhu

i‰lo rovnobeÏne v inom jazdnom pruhu

menilo jazdn˘ pruh

predchádzalo

odboãovalo vpravo

odboãovalo vºavo

cúvalo

i‰lo v protismere

predchádzalo zprava

nedalo prednosÈ v jazde
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Poãet oznaãen˘ch políãok
Skupina Vydal

10. ·ípkou oznaãte body
vzájomného stretu

11. Viditeºné po‰kodenia 11. Viditeºné po‰kodenia

14. Poznámky
14. Poznámky

10. ·ípkou oznaãte body
vzájomného stretu

➡ ➡

Faith O
Ceruzka

Faith O
Obdĺžnik

Faith O
Obdĺžnik



EURÓPSKY
ZÁZNAM
NEHODY

Ako pouÏívaÈ záznam o nehode.

Tento záznam o nehode zodpovedá modelu vytvorenému Comité Européen des Assurances (CEA)

Uplatnenie pri v‰etk˘ch dopravn˘ch nehodách.

Ako postupovaÈ po dobravnej nehode?

Ak je niekto zranen˘, zavolajte lekára a políciu. Zmeny polôh na mieste nehody sú povolené len pokiaº sú potrebné na záchranu zranen˘ch alebo na zabezpeãenie premávky. Bez súhlasu
polície môÏu úãastníci opustiÈ miesto nehody len pokiaº potrebujú prvú pomoc alebo aby privolali políciu.
ëalej vyplÀte a podpí‰te záznam o nehode, slúÏi na záznam skutkového stavu a na jeho vyplnenie nie je potrebná dohoda o otázke zavinenia. MôÏu byÈ uvedené aj protireãivé v˘povede, 
v prípade potreby aj na zvlá‰tnej strane. Miesto nehody pokiaº moÏno vyfotografujte z rôznych uhlov a eventuálne aj premerajte. OkamÏite odovzdajte príslu‰nej poisÈovni.

Ako vyplniÈ záznam o nehode?

1. PouÏite jednu sadu tlaãív pre 2 zúãastnené vozidlá (dve sady pre 3 zúãastnené vozidla, atì.). Nie je dôleÏité, kto tlaãivo dodá a vyplní. PouÏite prepisovacie pero 
a pí‰te tak, aby boli ãitateºné aj kópie.

2. Pri vyplÀovaní záznamu o nehode dávajte pozor na nasledujúce upozornenia:
- otázky v bode 8 sa vzÈahujú na Va‰e doklady o poistení (poistka, zelená karta),
- otázky v bode 9 sa vzÈahujú na Vá‰ vodiãsk˘ preukaz,
- oznaãte presné miesto stretu (bod 10),
- oznaãte krúÏkom ten variant (1 - 17), ktor˘ sa t˘ka Va‰ej nehody (bod 12) a na konci uveìte poãet Vami oznaãen˘ch políãok,
- vyhotovte nákres nehody (bod 13).

3. Uveìte eventuálne svedkov nehody, ich mená a adresy, najmä ak je Vá‰ názor odli‰n˘ od ostatn˘ch úãastníkov nehody.

4. Podpí‰te záznam o nehode a nechajte ho podpísaÈ aj druh˘m vodiãom. Jeden v˘tlaãok odovzdajte druhému úãastníkovi a jeden si nechajte za úãelom odovzdania
Vá‰mu poisÈovateºovi. Pokiaº nie je vodiã identick˘ s poistníkom, je potrebné záznam o nehode nechaÈ podpísaÈ aj poistníkovi.

Po návrate do Slovenskej republiky tlaãivo bezodkladne odovzdajte Va‰ej poisÈovni (v Ïiadnom prípade nemeÀte údaje na prednej strane záznamu).

Zvlá‰tne prípady.

- Ak má druh˘ úãastník nehody to isté tlaãivo, schválené Comité Européen Assurances, ale v inej reãi, tieto tlaãivá sú rovnaké. Preto si môÏete jeho obsah bod po bode na základe 
vlastného tlaãiva preloÏiÈ. Z tohoto dôvodu sú jednotlivé body oãíslované.

- Toto tlaãivo slúÏi tieÏ na nehody bez úãasti tretích strán, pri havarijnom poistení napr. pri ‰kodách na vlastnom vozidle.

Majte vÏdy na dosah ruky. UloÏte vo vozidle.




