Oznámení ‰kodní události
z poji‰tûní motorov˘ch vozidel
Klientské centrum: 221 221 221
·kodní událost oznamuji:
âíslo pojistné smlouvy:

z povinného ruãení ■ z havarijního poji‰tûní ■
âíslo ‰kodní události:

·KODNÍ UDÁLOST
Datum:
Místo/Zemû:

âas:

Nehodu ‰etﬁila policie v:
Pod ã. jednacím:
Nehoda ne‰etﬁena policií z dÛvodu:
Podrobn˘ prÛbûh vzniku ‰kody (v pﬁípadû nedostatku místa pouÏijte voln˘ list papíru): Jednoduch˘ náãrtek nehody:

Kdo ‰kodu zavinil?
Jméno a pﬁíjmení:
Adresa:

Telefon:

POJI·TùN¯
Jméno a pﬁíjmení/Obchodní jméno:
Râ/Iâ:
Adresa/Sídlo:
PSâ:
Korespondenãní adresa:
PSâ:
Telefon/Fax:
Email:
Plátce DPH:

Mobilní telefon:
ano ■ ne ■

¤IDIâ VOZIDLA V DOBù NEHODY
Jméno a pﬁíjmení:
Datum narození:
Adresa:
Telefon:
âíslo ﬁidiãského prÛkazu:
Byl ﬁidiã vozidla v dobû nehody pod vlivem alkoholu ãi jin˘ch návykov˘ch látek?

Pro skupiny:
ano ■ ne ■
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POJI·TùNÉ VOZIDLO
Registraãní znaãka (SPZ):
Tovární znaãka:
Poãet ujet˘ch km:
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VIN kód:
Typ:
Rok v˘roby:

Leasing/Úvûr?
ano ■ ne ■
Adresa leasingové/Úvûrové spoleãnosti:
Popis po‰kození vozidla:
Popis pﬁedchozího po‰kození vozidla:
Ú D A J E O P O J I S T N É M P L N ù N Í ( Z H AVA R I J N Í H O P O J I · T ù N Í )
Pojistné plnûní Ïádám poukázat na:
úãet ■ adresu ■
âíslo úãtu:
Název banky:
Název úãtu:
Variabilní symbol:
Adresa, na kterou má b˘t zaslána po‰tovní poukázka:
UplatÀuji nárok z jiného poji‰tûní?
Název a adresa pojistitele:

ano ■ ne ■

Dal‰í úãastník nehody
Jméno a pﬁíjmení/Obchodní jméno:
Adresa/Sídlo:
PSâ:
Telefon:
Email:
Vozidlo dal‰ího úãastníka nehody
Registraãní znaãka (SPZ):
Tovární znaãka:

Mobilní telefon:

Rok v˘roby:
Typ:

Popis po‰kození vozidla:
Popis pﬁedchozího po‰kození vozidla:
Svûdci
Jméno a pﬁíjmení:
Adresa:
Telefon:
DoplÀující údaje (dal‰í úãastníci, zranûné osoby, po‰kozen˘ majetek atd.)

ZplnomocÀuji tímto podle § 50 a 51 trestního ﬁádu (§ 17 správního ﬁádu) spoleãnost DIRECT Poji‰Èovna, a.s., aby ve smyslu § 65 trestního ﬁádu (§ 23 správního ﬁádu) pro potﬁeby likvidace v˘‰e
uvedené ‰kody nahlíÏela do soudních, policejních, pﬁípadnû jin˘ch úﬁedních spisÛ, ãinila z nich v˘pisky a poﬁizovala si na vlastní náklady kopie. Prohla‰uji, Ïe jsem na ve‰keré dotazy odpovûdûl/a pravdivû a s vûdomím, Ïe uvedením nepravdiv˘ch údajÛ se vystavuji riziku postihu podle pﬁíslu‰n˘ch ustanovení právního ﬁádu âeské republiky.

Podpis poji‰tûného (u firem razítko):
V:
Dne:

