ODPOVĚDNOST
„30“
„PODNIKATELÉ“

a.s.

ČESKÁ POJIŠŤOVNA a.s.
si Vám dovoluje předložit dotazník

OZNÁMENÍ ŠKODNÍ UDÁLOSTI nastalé dne .........................
k pojištění odpovědnosti za škodu
1. Číslo pojistné smlouvy:
2. Pojištěný:
a) jméno, firma

c) osoba pověřená vyřízením (jméno, telefon, mail)

b) adresa (včetně PSČ)

d) IČO

e) bankovní spojení

3. Poškozený
a) jméno, firma

c) osoba pověřená vyřízením (jméno, telefon, mail)

b) adresa (včetně PSČ)

d) IČO

e) bankovní spojení

f) – Je poškozený Vaším manželem?
ano ne
– Je Vaším příbuzným v řadě přímé?
ano ne
– Žije s Vámi ve společné domácnosti?
ano ne
– Je poškozený Vaším společníkem, resp. jeho manželem či příbuzným v řadě přímé nebo osobou
žijící s ním ve společné domácnosti?
ano ne
4. a) Jste většinovým vlastníkem podílů poškozené společnosti či jsou většinovými vlastníky podílů
poškozené společnosti Váš manžel, příbuzní v řadě přímé či osoby žijící s Vámi ve společné
domácnosti?
ano ne
b) Je většinovým vlastníkem podílů poškozené společnosti osoba, která vykonává činnost společně
s Vámi, resp. jsou většinovými vlastníky podílů poškozené společnosti manžel, příbuzní v řadě
přímé nebo osoby žijící s touto osobou ve společné domácnosti? ano ne
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5. Škoda:
a) Kdy ke škodě došlo - datum
b) Kde ke škodě došlo - místo
c) Kdo byl svědkem vzniklé škody
d) Jak ke škodě došlo (popis)

e) Pokud ke škodě došlo při přepravě, sdělte SPZ vozidla, kterým byla přeprava prováděna
6. Kdy jste se o vzniku škody dověděl?
7. Kdy poškozený uplatnil nárok na náhradu vzniklé škody?
8. Popis škody, její rozsah, odhad její výše

9. Byla škodní událost někým šetřena?
ano ne
Pokud ano, připojte doklad o výsledku tohoto šetření (např. protokol policie, máte-li jej k dispozici,
nebo alespoň sdělení o tom, které oddělení policie událost šetřilo a pod jakým číslem jednacím,
rozsudek soudu, záznam o úrazu, protokol o šetření komise organizace)
10. Domníváte se, že za vzniklou škodu odpovídáte?

ano ne

11. Domníváte se, že si škodu spoluzpůsobil poškozený?

ano ne

Pokud ano, v čem tuto skutečnost spatřujete?
12. Uhradil jste již poškozenému vzniklou škodu?

ano ne

Pokud ano, připojte doklad (např. příkaz k úhradě, stvrzenku o zaplacení v hotovosti)
13. Připojte doklady ke škodní události, které máte k dispozici (např. zápis o škodě, požadavek
poškozeného na náhradu škody, doklad o výši vzniklé škody - paragon o koupi věci, fakturu
za opravu, znalecký posudek, zprávu lékaře o výši bolestného, potvrzení mzdové účtárny
o ztrátě na výdělku)

Pojištěný prohlašuje, že na dotazy odpověděl pravdivě a úplně. Současně zmocňuje pojišťovnu, aby za něho
tuto škodní událost a všechny z ní vzniklé pojistné události s poškozeným projednala a, bude-li to v souladu
s právními předpisy, škodu za něj poškozenému uhradila.

V ..................................... dne ......................... 20......

.......................................................
Razítko a podpis pojištěného

