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OZNÁMENIE O POISTNEJ UDALOSTI
SPÔSOBENEJ NA SKLE
ČÍSLO POISTNEJ ZMLUVY
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ČÍSLO POISTNEJ UDALOSTI

Poistený
Právnická osoba/Fyzická osoba podnikateľ

Fyzická osoba
Meno, priezvisko, titul
(Obchodné meno)

Rodné číslo/IČO

Miesto trvalého pobytu/sídlo (dodacia pošta)

PSČ

Ulica a číslo

Telefónne číslo

OSOBA OPRÁVNENÁ V MENE PRÁVNICKEJ OSOBY OZNÁMIŤ POISTNÚ UDALOSŤ
Meno, priezvisko, titul

Pozícia (napr. konateľ, poverený zamestnanec)

Rodné číslo

Meno, priezvisko, titul

Pozícia (napr. konateľ, poverený zamestnanec)

Rodné číslo

Bankové spojenie

Názov banky:

Ste platiteľom DPH?
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Fax

/

číslo účtu/kód banky:

ÁNO - uveďte IČ pre DPH:

NIE

Údaje o poistnej udalosti (ďalej len “PU”)
Dátum vzniku PU (deň, mesiac, rok, hodina, minúta)

Dátum hlásenia vzniku PU(deň, mesiac, rok, hodina, minúta)

Nahlasovateľ PU (meno, adresa, číslo telefónu a fax)

Miesto vzniku PU (adresa)
Názov objektu

Časť objektu

Rozšírenie

Podrobný popis príčiny vzniku PU (ak nestačí miesto, ďalšie údaje uveďte v prílohe)

Poškodená vec
(Popis veci/Druh skla)

Rozmery skla
(dĺžka/šírka/hrúbka)

Počet
kusov
skla

Vykonali ste opatrenia na odvrátenie bezprostrednej hroziacej alebo opatrenia na zmiernenie následkov vzniknutej škody?
Ak áno, uveďte druh a výšku nákladov nákladov na vykonané opatrenia:

Kto vyšetroval príčiny škody (presná adresa):
Máte uzatvorenú poistnú zmluvu na toto riziko aj v inej poisťovni?
Ak áno, uveďte názov a sídlo poisťovne a číslo poistnej zmluvy:

ÁNO

NIE

Ako je vec poškodená?

ÁNO

NIE
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Nasledujúce údaje vyplní ten, kto spôsobil PU alebo za PU zodpovedá:
Je známa osoba, ktorá zavinila poistnú udalosť (ďalej len “PU”), alebo za PU zodpovedá?

ÁNO

NIE

ÁNO

NIE

Videli ste zničené a poškodené veci?

ÁNO

NIE

Súhlasíte s uvedeným rozsahom a výškou škody?

ÁNO

NIE

ÁNO

NIE

Adresné údaje toho, kto PU spôsobil:
Ste si vedomý zavinenia a zodpovedáte za PU?
Ak nie, zdôvodnite prečo:

Kedy ste zistili, že vznikla PU:
Uveďte, čo bolo príčinou PU:

Máte uzatvorené poistenie zodpovednosť za škodu?

Ak áno, v ktorej poisťovni?
Vyhlasujem, že všetky údaje som uviedol úplne a pravdivo.
V

dňa

Prílohy

Podpis (a pečiatka) poisteného

Poistený svojím podpisom prehlasuje, že všetky údaje uviedol úplne a pravdivo.
V

Podpis (a pečiatka)

dňa

