Oznámenie ‰kody z poistenia
motorov˘ch vozidiel
Generali Slovensko poisÈovÀa, a.s. Plynárenská 7/C, 824 79 Bratislava, Slovenská republika, IâO: 35 709 332, Iâ DPH: SK2021000487, DIâO: 2021000487,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, VloÏka ã. 1325/B

Za Generali Slovensko prevzal dÀa:
meno a priezvisko, podpis a peãiatka:

âíslo poistnej zmluvy
Evidenãné ãíslo vozidla

POISTEN¯:
Meno a priezvisko/
obchodné meno
poisteného:

Râ / IâO poisteného

Ulica a ã. p.

Mesto

Telefón:
Ste platiteºom DPH?

PSâ

E-mail:

Fax:

ÁNO

âíslo
úãtu/banka

NIE

OZNAMOVATEª (vyplÀte iba v prípade, Ïe je odli‰n˘ od poisteného):
Meno a priezvisko
Adresa
E-mail

Telefón, fax

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O ·KODOVEJ UDALOSTI:
Dátum hlásenia

Hodina vzniku

Dátum vzniku

Miesto vzniku ‰kody

Okres/‰tát

ÚDAJE O POISTENOM VOZIDLE:
V˘robná znaãka

Typ/model

Prevedenie

Objem valcov cm3

V˘kon (kW)

Palivo
Najazdené km

VIN ã. vozidla
Rok v˘roby
Je vozidlo na leasing / úver?

ã. preukazu vozidla

Farba vozidla
NIE

ÁNO

Uveìte názov spoloãnosti
a ã. zmluvy

Markanty vozidla (reklama, pieskovanie skiel,
po‰kodenie a pod.)

VODIâ POISTENÉHO VOZIDLA V âASE VZNIKU ·KODOVEJ UDALOSTI:
Meno a priezvisko

Râ

Adresa

PSâ
Vydan˘ dÀa

Vodiãsk˘ preukaz ãíslo
Pre skupinu
Vodiãsk˘ preukaz
zadrÏan˘
VzÈah vodiãa k vlastníkovi vozidla

Políciou
ÁNO

NIE

Alkohol zisten˘
zamestnaneck˘

ÁNO
príbuzensk˘

POPIS ·KODOVEJ UDALOSTI (ako ku ‰kode do‰lo, popis deja a okolností, príãina vzniku ‰kody):
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NIE
in˘

Rozsah ‰kody
(ão bolo konkrétne po‰kodené)

ÁNO

·koda vzniknutá krádeÏou
vozidla?

NIE

Poãet kºúãov k vozidlu …….., k zabezpeãovaciemu zariadeniu …….......…

·koda na in˘ch veciach
Uveìte zoznam vecí a rozsah po‰kodenia.
V prípade krádeÏi uveìte zoznam
súãasne odcudzen˘ch vecí s vozidlom
a ich hodnotu.

·koda na zdraví

NIE

ÁNO:

Ak áno, uveìte, aká ‰koda vznikla

VINNÍK / ·KODCA:
tel. kontakt
Meno a priezvisko, adresa
dátum narodenia / Râ / IâO
názov a sídlo spoloãnosti

Evidenãné ãíslo, zn., typ
vozidla, ktoré nehodu
spôsobilo:
·etrené políciou?

PoisÈovÀa vinníka:
âíslo poistnej zmluvy:

ÁNO

NIE

Uveìte dôvod nenahlásenia polícii:

Ak áno, uveìte príslu‰n˘ orgán
polície

Bola vykonaná obhliadka po‰kodenej veci?

ÁNO

NIE

Pokiaº nebola vykonaná obhliadka, kde je
moÏné obhliadku vykonaÈ?
Uveìte meno a telefonick˘ kontakt osoby,
s ktorou je moÏné dohodnúÈ obhliadku
Uplatnili ste si nárok aj z iného
poistenia?
(pokiaº áno, uveìte poisÈovateºa a ã. zmluvy)

SVEDKOVIA:

(v prípade, ak nemoÏno uviesÈ poÏadované údaje o vinníkovi / ‰kodcovi, uveìte svedkov ‰kodovej udalosti za úãelom
preukázania zodpovednosti vinníka a moÏnosti vyplatenia spoluúãasti)

Meno a priezvisko, adresa,
tel. kontakt
Meno a priezvisko, adresa,
tel. kontakt
Podpísan˘ vyhlasuje, Ïe súhlasí v zmysle zákona ã. 428/2002 o ochrane osobn˘ch údajov v platnom znení so spracovaním, poskytnutím, sprístupnením, cezhraniãn˘m tokom svojich
osobn˘ch údajov v poskytnutom rozsahu a za úãelom v˘konu ãinností, ktoré sú predmetom podnikania Generali Slovensko poisÈovÀa, a.s. ako aj in˘m subjektom patriacim do skupiny
Slovenskej asociácie poisÈovní, Slovenskej kancelárie poisÈovateºov, ako aj zmluvn˘m partnerom a in˘m oprávnen˘m subjektom, a to i mimo územia Slovenskej republiky v súvislosti
s uplatnením práv a povinností vypl˘vajúcich z poistného vzÈahu. Krajinou cezhraniãného toku je âeská republika, ako aj iné ‰táty v súvislosti s uplatnením práv a povinností
vypl˘vajúcich z poistného vzÈahu. V zmysle § 7 ods. 5 cit. zákona podpísan˘ vyhlasuje, Ïe osobné údaje o in˘ch osobách uviedol na tomto tlaãive s ich súhlasom a súãasne vyhlasuje,
Ïe bol oboznámen˘ so skutoãnosÈami vypl˘vajúcimi z § 10 ods. 1 zákona ã. 428/2002 o ochrane osobn˘ch údajov v platnom znení.

Poisten˘ Ïiada Generali Slovensko poisÈovÀu, a.s., aby u poisÈovateºa povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za ‰kodu spôsobenú
prevádzkou motorového vozidla vinníka, uplatnila úhradu ãasti skutoãnej ‰kody na motorovom vozidle, ktorá mu nebola uhradená z havarijného
poistenia (spoluúãasÈ a i.). Poisten˘ berie na vedomie, Ïe v prípade nároku na spoluúãasÈ, bude mu táto poukázaná z poisÈovne vinníka na ním
uveden˘ úãet.
Poisten˘ vyhlasuje, Ïe na otázky odpovedal úplne a pravdivo.

V................................................ dÀa...................................
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........................................................................................
Meno, priezvisko a ãitateºn˘ podpis oznamovateºa

