Kód poisÈovne

Oznámenie ‰kody z poistenia
zodpovednosti za ‰kodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
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 tlaãivo prevzal dÀa:
(meno a priezvisko, podpis a peãiatka)

âíslo poistnej zmluvy (PZP)
(bielej alebo zelenej karty)
Evidenãné ãíslo poisteného vozidla (vinníka):

DOPRAVNÁ NEHODA/·KODOVÁ UDALOSË (ìalej len ·U)
âas dopravnej nehody/·U:

Dátum dopravnej nehody/·U:
Miesto dopravnej nehody/·U
(mesto, ulica, iná ‰pecifikácia):

·tát:

Popí‰te vznik a priebeh dopravnej nehody/·U. Do mrieÏky zakreslite nehodov˘ dej
(vozidlo vinníka oznaãte V, vozidlo po‰kodeného oznaãte P):

Kto zavinil dopravnú nehodu/·U
(meno a priezvisko, adresa):

V prípade spoluviny uveìte Va‰u
mieru zavinenia dopravnej nehody/·U:

%

DRÎITEª vozidla, ktoré spôsobilo dopravnú nehodu/·U
Meno a priezvisko/
obchodné meno:

Rodné ãíslo/
IâO:

Adresa/
sídlo spoloãnosti:

Mesto:

Telefón:

PSâ:

Fax:

E-mail:

PREVÁDZKOVATEª vozidla (vlastník, alebo pri leasingu, kto vozidlo prevádzkuje)
Meno a priezvisko/
obchodné meno:

Rodné ãíslo/
IâO:

Adresa/
sídlo spoloãnosti:

Mesto:

Telefón:

PSâ:

Fax:

E-mail:

VODIâ v ãase dopravnej nehody/·U (vinník)
Meno
a priezvisko:

Rodné
ãíslo:

Adresa:

Telefón:

Mesto:

Vodiãsk˘ preukaz
(séria a ãíslo):
Bola jazda vykonaná so
súhlasom vlastníka vozidla?

Pre
skupinu:
ÁNO

NIE

Vydan˘
DI PZ v:

DÀa:

Bol vodiã v ãase dopravnej nehody/·U pod vplyvom alkoholu,
prípadne inej návykovej látky?
zamestnaneck˘

VzÈah vodiãa k vlastníkovi vozidla:

PSâ:

príbuzensk˘

ÁNO

NIE

ÁNO

NIE

in˘ (uveìte ak˘)

POISTENÉ VOZIDLO (ktor˘m bola spôsobená ‰koda)
Továrenská znaãka, typ
a prevedenie:

Farba:

VIN (v˘robné ãíslo karosérie,
rámu):

STK platí do:

Je vozidlo havarijne
poistené?

NIE

ÁNO

Uveìte obchodné
meno a sídlo poisÈovne:

VYPL≈TE len ak ste havarijne poisten˘. Uplatníte si tak právo na plnenie z havarijného poistenia!
âíslo havarijnej
poistnej zmluvy:
Objem valcov
cm3:
Je vozidlo na leasing

Rok
V˘roby:

Bankové spojenie
(ãíslo úãtu):
Za opravu vozidla doloÏím úãty.
Tlaãivo ã. PZP – O·U – 10/2008

Poãet najazden˘ch
kilometrov:

Palivo:
NIE

Dátum uvedenia
do prevádzky:

ÁNO

Uveìte obchodné meno, sídlo leasingovej
spoloãnosti a ãíslo zmluvy:
Kód
banky:

Ste platcom
DPH?

·kodu na vozidle Ïiadam preplatiÈ rozpoãtom, bez doloÏenia úãtov.

POLÍCIA:
ÁNO

·etrené políciou?

NIE

Vykonala polícia fotodokumentáciu?

ÁNO

NIE

Uveìte presnú adresu orgánu polície,
ktorá udalosÈ ‰etrila:
Dôvod nenahlásenia polícií:

Svedkovia dopravnej nehody/·U
(meno a priezvisko, adresa,
telefón):

Uveìte meno a kontakt osoby, s ktorou je moÏné dohodnúÈ
obhliadku poisteného vozidla (ktoré ‰kodu spôsobilo)

Podrobn˘ popis po‰kodenia
vozidla, ktor˘m bola
spôsobená dopravná nehoda/·U:

PO·KODENIE CUDZIEHO MAJETKU
Meno a priezvisko,
adresa po‰kodeného:
Vá‰ vzÈah k po‰kodenému:

ManÏel / ka

ÁNO

PO·KODENÉ VOZIDLO
evidenãné ãíslo:

NIE

Osoba Ïijúca s Vami v spoloãnej domácnosti

ÁNO

NIE

Továrenská
znaãka, typ:

Podrobn˘ popis po‰kodenia
vozidla:

Je uvedené vozidlo havarijne
poistené?

Neviem

NIE

ÁNO

Uveìte obchodné meno
a sídlo poisÈovne:

In˘ cudzí po‰koden˘ majetok
(batoÏina, odev, tovar,
verejnoprospe‰né zariadenie,
nehnuteºnosÈ a podobne):

ZRANENÉ OSOBY (meno a priezvisko, adresa, telefón)
Vo vozidle po‰kodeného, prípadne na inom mieste:

Vo Va‰om vozidle:

USMRTENÉ OSOBY (meno a priezvisko, adresa, kontakt na pozostal˘ch)
Vo Va‰om vozidle:

Vo vozidle po‰kodeného, prípadne na inom mieste:

PovaÏujete nároky po‰kodeného za oprávnené?

ÁNO

NIE

Bola uÏ z Va‰ej strany poskytnutá finanãná náhrada?

ÁNO

NIE

Ak áno, komu?

V akej v˘‰ke?

Kedy?

Podpísan˘ vyhlasuje, Ïe súhlasí v zmysle zákona ã. 428/2002 Z.z. 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 Z. z. o ochrane osobn˘ch údajov v platnom znení.

Podpísan˘ vyhlasuje, Ïe na v‰etky otázky odpovedal pravdivo a úplne. ZároveÀ berie na vedomie skutoãnosÈ, Ïe nevyplnením v‰etk˘ch bodov a poskytnutím nepravdiv˘ch
údajov na tomto oznámení, sa môÏe predæÏiÈ doba ‰etrenia poistnej udalosti, ãím môÏu vzniknúÈ zv˘‰ené náklady, na náhradu ktor˘ch má poisÈovÀa nárok v zmysle príslu‰n˘ch
ustanovení zákona ã. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za ‰kodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektor˘ch
zákonov v platnom znení.

V........................................................................................ dÀa..........................................
* Platn˘ variant oznaãte vÏdy

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

