
 

 
Hlásenie škodovej udalosti – živelnou udalosťou, vodou z vodovodného zariadenia, odcudzenie 
alebo poškodenie  
 
Všeobecné informácie  
- v zmysle § 799 OZ a príslušných článkov VPP je poistený / poistník povinný písomne bez zbytočného 
odkladu oznámiť poisťovateľovi, že nastala PU, podať pravdivé a úplné vysvetlenie o čase a príčine jej 
vzniku a o rozsahu jej následkov.  
- tlačivo má 2 strany, prosím vytlačte si obe strany.  
- tlačivo hlásenia musí byť vyplnené vo všetkých bodoch. V prípade, ak neviete vyplniť všetky údaje, v 
príslušnej kolónke musí byť slovné vyjadrenie: „neviem“, alebo „nesúvisiace“.  
- tlačivo hlásenia smie vypísať výlučne na to oprávnená osoba  
- kompletne vyplnené tlačivo hlásenia môže klient odovzdať osobne resp. poštou na ktorejkoľvek pobočke 
Allianz - Slovenskej poisťovne, a. s.  
- v prípade, že máte doklad o zakúpení alebo oprave poškodenej/zničenej/odcudzenej veci, jeho 
 originál priložte  k hláseniu škodovej udalosti 
 
 
1. Informácie o poistenom  
Na tlačive hlásenia škodovej udalosti je potrebné vypísať v závislosti od formulára hlásenia najmä tieto 
údaje:  
- číslo poistnej zmluvy 
- meno, priezvisko / obchodný názov  
- dátum narodenia / IČO  
- platca DPH 
- kontaktnú osobu/ zákonný zástupca  
- adresa: ulica , číslo, poschodie, obec, PSČ 
- telefón, fax, mobil, e-mail 
- informácia o existencii poistnej zmluvy na predmet poistenia v inej poisťovni  
- účet resp. adresa, na ktorú poisťovňa poukáže plnenie  
 
2. Informácie o škode  
Na tlačive hlásenia škodovej udalosti je potrebné vypísať v závislosti od formulára hlásenia najmä tieto 
údaje:  
- dátum a čas vzniku škodovej udalosti  
- miesto vzniku škodovej udalosti  
- bola škoda hlásená polícii, ak áno uviesť adresu polície  
- bola škoda hlásená hasičom, ak áno uviesť adresu  
- opíšte ako prišlo k škodovej udalosti –podrobný popis  
 
3. Špecifické údaje o škodovej udalosti 
- ak nie ste vlastníkom - meno, adresu vlastníka  poškodených/zničených/odcudzených vecí 
 
4. Rozsah škody 
- uveďte zoznam s názvom/značkou všetkých poškodených/zničených/odcudzených vecí do tabuľky 
uvedenej v bode č.4 
- tabuľku č.4 vyplňte vo všetkých stĺpcoch 
 
 


