UNIQA poji‰Èovna, a. s.

Poji‰tûní KASKO
Po‰kození, zniãení, odcizení vozidla

Zapsána u Mûstského soudu v Praze,
oddíl B, ã. vloÏky 2012.

Evropská 136, 160 12 Praha 6
Iâ: 49240480

V pﬁípadû hlá‰ení ‰kody vzniklé stﬁetem vozidel, kter˘ nebyl
‰etﬁen policií, je nutno vÏdy k tomuto hlá‰ení pﬁiloÏit vyplnûn˘
a úãastníky podepsan˘ „evropsk˘ záznam nehody“.

Hlá‰ení
‰kodní
události

âíslo ‰kodní události (je-li jiÏ urãeno)

âíslo pojistné smlouvy
Nárok uplatnûn z rizika:

po‰kození, zniãení vozidla

odcizení celého vozidla

odcizení ãásti

skla

zavazadla

sedadla

náhr. vozidlo

POJISTNÍK
Pﬁíjmení (resp. obchodní jméno firmy)

Titul

Jméno

Ulice

â.p.

PSâ

Obec

Fax

Telefon

E-mail

spec. symbol

âíslo bankovního úãtu

ÚDAJE O ·KODNÍ UDÁLOSTI

Plánek (nákres) nehody

2 0
Datum

âas

Zemû

Místo
Popis prÛbûhu události:

Vy‰etﬁena policií: ano

Adresa
policie

ne

DÛvod nenahlá‰ení policii:
Alkohol nebo návykové látky zji‰tûny: ano
Trestní ﬁízení vedeno:

ano

ne

mnoÏství

– proti:

ne

âíslo jednací (policie, soudu)
Svûdci ‰kodní události (jméno, adresa, telefon)

¤IDIâ VOZIDLA V DOBù ·KODNÍ UDÁLOSTI (âI BEZPROST¤EDNù P¤ED NÍ)
Jméno a pﬁíjmení ﬁidiãe vozidla:

¤idiãsk˘ prÛkaz vydán pro skupiny

Datum narození ﬁidiãe vozidla

Podpis ﬁidiãe

ÚDAJE O POJI·TùNÉM VOZIDLE
SPZ (bez pomlãek a mezer)

Tovární znaãka a typ

Poãet ujet˘ch km k datu ‰kodní události

âíslo karoserie (VIN)

Rok v˘roby vozidla

Jméno a pﬁíjmení provozovatele1)

1)

Adresa - ulice, ã.p.

â.p.

âíslo leasingové (nájemní) smlouvy

ÚDAJE O PO·KOZENÍ
POJI·TùNÉHO VOZIDLA

VyplÀte pouze v pﬁípadû, je-li provozovatel odli‰n˘ od pojistníka.

Obec

PSâ

Smlouva uzavﬁena u spoleãnosti
Kã

Pﬁedpokládaná v˘‰e ‰kody

Popis rozsahu a po‰kození vozidla

PO·KOZENÉ VOZIDLO SE NALÉZÁ
(MÍSTO PROHLÍDKY)

Název - adresa, ulice, ã.p., obec, PSâ

Kontaktní osoba

Telefon vãetnû pﬁedvolby

ODPOVùDNOST ZA ·KODU – VOZIDLO ·KÒDCE
SPZ (bez pomlãek a mezer)

2)

2)

Tovární znaãka a typ

VyplÀte pouze v pﬁípadû, pokud za ‰kodu na poji‰tûném vozidle odpovídá jiné vozidlo, osoba.

âíslo karoserie (VIN)
ano

âíslo poji‰tûní odpovûdnosti

Odpovûdnost poji‰tûna u poji‰Èovny
Jméno, pﬁíjmení a adresa ﬁidiãe vozidla3)

EU 4110/2

Jméno, pﬁíjmení a adresa provozovatele

3)

VyplÀte pouze v pﬁípadû, je-li odli‰n˘ od provozovatele.

Prohlá‰ení: Podepsaní prohla‰ují, Ïe na v‰echny dotazy odpovûdûli svûdomitû, podle pravdy, a Ïe jsou si plnû vûdomi dÛsledkÛ nepravdivû uveden˘ch nebo vûdomû zkreslen˘ch údajÛ.
Prohla‰ují, Ïe souhlasí s tím, aby pojistitel zpracovával jejich osobní a citlivé údaje ve smyslu zákona 101/2000 Sb. o ochranû osobních údajÛ. Dále zplnomocÀuji, povûﬁeného pracovníka
pojistitele, aby pro potﬁeby likvidace v˘‰e uvedené ‰kodní události, nahlíÏel do vy‰etﬁovacího spisu (spisu dopravní nehody) Policie âR, jako i jiného úﬁadu, a poﬁizoval si v˘pisky ãi kopie.

1) ¤idiã uÏíval vozidlo s povolením pojistníka
ano
2) Pﬁíbuzensk˘ vztah ãi jin˘ vztah viníka k po‰kozenému
a) Ïádn˘
b)
PoÏadovanou variantu zakﬁíÏkujte!

ne

3) Bylo vozidlo pﬁed nehodou po‰kozeno?
4) JestliÏe ANO, byla ‰koda pﬁed touto
nehodou odstranûna:
5) Jste plátce DPH

ne

Uplatnili jste u této poji‰Èovny nárok

ano

ne

ano

ne

Datum, podpis (razítko) pojistníka

ano

ne

V pﬁípadû nedostatku místa na tomto
formuláﬁi pouÏijte pﬁílohu. Poãet pﬁíloh:

