
Oznámenie poistnej udalosti z poistenia zodpovednosti za škodu a právnej ochrany

Škoda na veciach áno □ nie □

Škoda na zdraví áno □ nie □

Údaje o vzniku škodovej udalosti

Miesto vzniku škodovej udalosti (mesto, adresa) a čas vzniku:

Výška škody:

Pred akým orgánom?

Bolo vedené priestupkové alebo trestné konanie? áno □ nie □

Ak áno, proti komu?

Číslo konania:

Adresa (sídlo) poškodeného: 

Rodné číslo (IČO):

Žije poistený s poškodeným v spoločnej domácnosti? áno □
Je poistený spoločníkom poškodeného? áno □

V akom príbuzenskom vzťahu je poškodený k poistenému?  

nie □
nie □

Tel. č.: Email:

□ áno ( uveďte v ktorej) 

Priezvisko a meno poškodeného/názov firmy:

Tel. č.: 

Číslo poistnej zmluvy 

Údaje o poistenom

Priezvisko a meno poisteného:

Adresa poisteného: 

Podrobný popis vzniku škodovej udalosti:

Druh škody

Priezvisko a meno vlastníka poškodenej veci:

Rozsah škody na veciach:

Rozsah škody na zdraví:

Rodné číslo:

Uplatnili ste si nárok na náhradu škody aj v inej poisťovni ? 

□ nie 

Údaje o poškodenom

Email:



nie □

nie □

nie □

Č. bank. účtu: vedený v                               kód banky:

Prehlasujem, že som na všetky otázky odpovedal pravdivo a som si vedomý následkov vyplývajúcich

z nepravdivých odpovedí.

V ........................... dňa..................                                                   .........................................

     podpis poisteného

Zapísaná v Obch.registri Okr.súdu Bratislava 1; Odd.:Sa; Vl.číslo: 3156/B

Aké veci boli poškodené, zničené alebo odcudzené (pri väčšom počte použite formulár "Zoznam poškodených vecí")

Príčina vzniku škody:

Bola škoda šetrená políciou? áno □ nie □

Kedy?

Výška škody:

Bola vykonaná o vzniku, príčinách a rozsahu škodovej udalosti zápisnica? áno □

Adresa polície (mesto, ulica):

Nároky poškodeného

Uplatnil si poškodený u Vás náhradu škody? áno □ nie □

Priložené doklady potrebné k oznámeniu  poistnej udalosti:

Groupama poisťovňa, a.s., P.O.Box 6, 820 05 Bratislava 25, Slovenská republika,     IČO:35 862 131

áno □

Kedy?

Výška škody:

Poistné plnenie poukázať na:

Prehlásenie poisteného:

Spoluvina poškodeného: áno □

Bola poskytnutá náhrada škody alebo jej časť poškodenému priamo z Vašej strany?


