
OZNÁMENIE ŠKODOVEJ UDALOSTI
CESTOVNÉ POISTENIE -
ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU 
NA CESTÁCH V ZAHRANIČÍ

CP
/0

10
/0

7

Èíslo poistnej zmluvy:

*Oznamovate¾ škodovej udalosti  (osoba, ktorá vypisuje oznámenie škodovej udalosti)
*V prípade, ak osoba oznamujúca škodovú udalosť je splnomocnenec poisteného, musí byť súèasťou oznámenia škodovej udalosti plná moc potvrdzujúca oprávnenie splnomocnenca konať v mene poisteného.

meno, priezvisko tel. e-mail

mesto/ ulica, èíslo  / PSÈ 

Podrobný popis vzniku a priebehu škodovej udalosti

**Poistený
** Údaj o poistenom vypåòajte len v prípade, ak oznamovate¾ nie je totožný s poisteným.

meno, priezvisko tel. e-mail

mesto/ ulica, èíslo  / PSÈ rodné èíslo /
   

Vzťah poškodenej osoby k poistenému  príbuzenský aký

  pracovnoprávny aký

  iný aký

  žiadny 

Identifikácia poškodenej osoby  

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

Vznikla škoda na zdraví poškodenej osoby? áno nie

Bola zranená osoba práceneschopná? áno nie neviem

Bola práceneschopnosť ukonèená? áno nie neviem

Bola zranená osoba hospitalizovaná? áno nie neviem

Bola hospitalizácia ukonèená? áno nie neviem

Ktoré èasti tela boli zranené?

Došlo k stratovému poraneniu? áno nie neviem

Strata ktorej èasti tela/ktorého orgánu?

Došlo k úmrtiu poškodenej osoby? áno nie neviem 

               
Škodová udalosť          
Dátum vzniku  hodina štát miesto vzniku škody 

meno, priezvisko tel. e-mail

mesto/ ulica, èíslo  / PSÈ rodné èíslo /
   

Vznikla škoda na majetku? áno nie Výška škody v cudzej mene

Zoznam poškodených/znièených vecí

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

Doba trvania ukonèenej/predpokl. PN

Doba trvania ukonèenej/predpokl. PN

Pozostalé osoby

 manžel/ka

 deti poèet vek detí

Èo môžete pre doplnenie alebo objasnenie popisu zranenia alebo úmrtia uviesť?

......................................................................................................................................................................................
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Prehlásenie poisteného/oznamovate¾a škodovej udalosti
Podpísaný svojim podpisom potvrdzuje pravdivosť a úplnosť uvedených údajov a zaväzuje sa postupovať v zmysle všeobecne záväzných predpisov. Poistený prehlasuje, že súhlasí s tým, 
aby vyššie uvedené údaje boli poisťovate¾om spracovávané a využívané na úèely likvidácie škodovej udalosti.

V .................................................... dòa: ..................................     ..........................................................................   
    podpis poisteného/oznamovate¾a 

Je tento druh poistenia dojednaný aj v inej poisťovni?  áno nie Ak áno, uveïte: 

názov a adresu poisťovne

Poistné plnenie

Poistné plnenie žiadam poukázať bankovým prevodom na èíslo úètu/kód banky: ........................................................ vedený v slovenskej mene

poštovou poukážkou na adresu: ....................................................................................................    meno a priezvisko príjemcu: ..........................................................................................

Prílohy (originály):
stanovisko poškodeného k:     vyjadrenie svedkov 
vzniku škody      fotodokumentáciu 
druhu a stavu poškodenej veci      lekárska správa poškodeného 
výške požadovanej náhrady škody    zdravotná dokumentácia poškodeného 
faktúry za opravu a pod.      policajná správa
doklad o úhrade škody
 
   

meno, priezvisko tel. e-mail

mesto/ ulica, èíslo  / PSÈ rodné èíslo /
   

Identifikácia  inej osoby, ktorá škodu zavinila / spoluzavinila

Miera úèasti na škode
Kto zavinil škodu? poistený iná osoba

Ten, kto škodu spôsobil má k poistenému vzťah  príbuzenský aký

  pracovnoprávny aký

  iný aký

  žiadny 

Bola poisteným žiadaná náhrada škody od osoby, ktorá zavinila/spoluzavinila škodu?  áno nie

Kedy? (doložte písomný doklad)  v akej výške?

Uhradila osoba, ktorá škodu zavinila/spoluzavinila poistenému z vlastných prostriedkov?  áno nie

Ak áno, v akom rozsahu?

Je osoba, ktorá spôsobila škodu poistená?    áno nie neviem

Ak áno, uveïte v ktorej poisťovni

Má poistený spoluvinu na vzniknutej škode?    áno nie

Dôvod spoluviny

Bola škoda hlásená: asistenènej službe áno nie

 polícii áno nie 

 hasièom áno nie

                 adresa

                 adresa

Ak nie, 
uveïte dôvod:


