
 

 
Hlásenie poistnej udalosti - povinné zmluvné poistenie  – POISTENÝM – VINNÍKOM NEHODY 
 
a) Všeobecné informácie 
- podľa § 10 Zákona č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení je poistený povinný nahlásiť 
poistnú udalosť z povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou 
motorového vozidla do 15 dní od jej vzniku ( do 30 dní, ak k nehode došlo mimo územia SR) 
- tlačivo musí byť vyplnené vo všetkých bodoch, ak na niektoré otázky neviete odpovedať, 
v príslušnej kolónke musí vyť vyjadrenie „doplním“ alebo „ nesúvisiace“ 
- kompletne vyplnené tlačivo môžete odovzdať osobne resp. zaslať poštou na ktorúkoľvek pobočku 
Allianz - Slovenskej poisťovne, a.s. 
 
1. Informácie o poistenom – vinníkovi nehody 
Na tlačive je potrebné vypísať najmä tieto údaje: 
- číslo poistnej zmluvy 
- meno, priezvisko/Obchodné meno 
- adresa- ulica, číslo, obec, PSČ 
- telefónny kontakt   
 
2. Informácie o škode 
- presne vypíšte dátum, čas  a miesto nehody 
- škoda bola hlásená polícii, ak  áno útvar a adresu polície 
 
3. Informácie o vozidle, prevádzkou ktorého bola škoda spôsobená 
- uveďte evidenčné číslo vozidla (EČV), značku a typ vozidla, VIN (č. karosérie) 
- kde je možné vozidlo obhliadnuť, v prípade nutnej obhliadky  
 
4. Informácie o vodičovi poisteného vozidla 
Ak vodičom poisteného vozidla v čase nehody bol niekto iný, ako držiteľ vozidla  
- uviesť či bola jazda uskutočnená so súhlasom držiteľa vozidla  
- meno, priezvisko vodiča 
- adresa- ulica, číslo, obec, PSČ 
- telefónny kontakt 
- číslo vodičského preukazu, pre skupiny 
 
5. Informácie o zavinení nehody 
- vyjadrite sa, kto zavinil nehodu: vodič, poškodený alebo išlo o spoluvinu 
 
6. Špecifické údaje týkajúce sa škody 
- uveďte podrobný popis ako ku nehode prišlo 
- situačný plánik- zakreslite postavenie vozidiel, smer jazdy dopravné značky, cesty 
- popíšte poškodené časti na poistenom vozidle 
- popíšte poškodené časti na poškodenom vozidle 
 
7. Informácie o poškodenom 
- meno, priezvisko/Obchodné meno 
- adresa - ulica, číslo, obec, PSČ 
- telefónny kontakt   

 
8. Právny základ k poškodenému 
 
9. Informácie o poškodenom vozidle 
uveďte evidenčné číslo vozidla ( EČV), značku a typ vozidla 
 
10. Nároky poškodených 
- uveďte, či je od Vás žiadaná náhrada škody a či ste škodu uhradili z vlastných prostriedkov 


