Oznámení škodní události
odpovědnost

DIRECT Pojišťovna, a. s.
Jankovcova 1566/2b,
170 00 Praha 7
tel.: +420 221 221 221
www.direct.cz, direct@direct.cz

Hodící se zaškrtněte

Vyplňte hůlkovým písmem

1.Číslo pojistné smlouvy

Číslo škodní události

2. Datum vzniku škody
Den

Měsíc

Hodina

Minuta

Místo vzniku škody
Rok

Ulice, č. popisné
Obec

PSČ

3. Pojištěný
Příjmení, jméno

Rodné číslo

Adresa
Telefon:

PSČ:
E-mail:

Plátce DPH

Bankovní spojení

Ano / Ne

Specif. symbol

4. Poškozený
Příjmení, jméno

Rodné číslo

Adresa

PSČ:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Poj. plnění poukázat na uvedený bankovní účet

Specif. symbol

Je poškozený plátcem DPH

Ano / Ne

Uveďte IČ

Byly věci před vznikem škody poškozeny

Ano / Ne

Uveďte v jakém rozsahu

Je poškozený ve smluvním vztahu k pojištěnému

Ano / Ne

V jakém?

Je poškozený v příbuzenském vztahu k pojištěnému

Ano / Ne

V jakém?

Žije pojištěný s poškozeným ve společné domácnosti

Ano / Ne

5. Údaje o škodě
Kdo škodu způsobil (příjmení, jméno, datum narození, telefon, adresa)

Spoluzavinil škodu poškozený nebo jiná osoba

Ano / Ne

Pokud ano, uveďte její jméno a adresu a % míru zavinění

Podrobný popis škodní události (jak ke škodě došlo, příčina vniku škody) a co bylo konkrétně poškozeno

Byla-li škodní událost způsobená nezletilým nebo osobou, která není schopna posoudit následky svého jednání, uveďte fyzickou nebo právnickou osobu, která byla
povinna vykonávat nad nimi v době vzniku škody dohled. Byla-li škoda způsobená zvířetem, zejména psem, uveďte identiﬁkaci zvířete (rasa, číslo známky, atd.) a kdo a z
jakého důvodu měl zvíře pod dohledem.
Příjmení, jméno:
Byla škoda hlášena Policii ČR, HZS nebo jiným orgánům?
Adresa:
Byla škoda způsobená pod vlivem alkoholu, omamné nebo psychotropní látky?
Svědci škody (příjmení, jméno, telefon, adresa)

Adresa:
Ano / Ne
Číslo jednací:
Ano / Ne

pokud ano prosíme níže
vyplnit

DIRECT Pojišťovna, a. s.
Jankovcova 1566/2b,
170 00 Praha 7
tel.: +420 221 221 221
www.direct.cz, direct@direct.cz

6. Rozsah škody - Poškozené a zničené věci uchovejte jako důkaz vzniku a rozsahu poškození. Pamatujte, že škoda na Vašem majetku musí být průkazná.
Nezapomeňte na její dostatečnou fotodokumentaci, díky které můžete celou škodní událost urychlit.
A) Rozsah škody na zdraví
Druh a rozsah poškození
Mělo poranění za následek smrt

Ano / Ne

Pokud ano, uveďte jméno a adresu manžela/ky nebo příbuzných:

Počet kusů

Poř. číslo

B) Rozsah škody na věci
Název věcí, popis poškozených věcí, rozsah poškození nebo zničení
věcí, jejich speciﬁkace, případně nadměrné opotřebení či poškození
před vznikem škodní události

Pořízeno měsíc/
rok

Byla škoda způsobená úmyslně

Ano / Ne

Způsobila škodu osoba nezletilá

Ano / Ne

Způsobila škodu osoba neschopná posoudit následky svého jednání

Ano / Ne

Vlastník věci

Cena nové
věci Kč/ks

Doklad o
pořízení A/N

Pokud ano, uveďte věk dítěte

Byl vůči Vám uplatněn nárok na náhradu škody

Ano / Ne

(písemný požadavek přiložte k oznámení)

Považujete požadavek za oprávněný

Ano / Ne

(když ne) důvod

Poskytl jste již poškozenému nějaké plnění z této události

Ano / Ne

Pokud ano, uveďte v jaké výši:
a kdy?

Máte uzavřenou pojistnou smlouvu stejného druhu u jiné pojišťovny

Náklady na
opravu

,-Kč

Ano / Ne

Pokud ano, uveďte název pojišťovny a číslo pojistné smlouvy
Jsou poškozené, zničené nebo ztracené věci zvlášť pojištěny

Ano / Ne

Pokud ano, uveďte název pojišťovny a číslo pojistné smlouvy
7. Jaká je výše škody dle Vašeho odhadu

do 10 000,-Kč

Veškeré doklady týkající se prokazatelných nákladů na likvidaci škody či pořízenou fotodokumentaci nám zasílejte na
adresu DIRECT Pojišťovna a.s., ul. Jankovcova 1566/2b, Praha 7, 170 00 nebo na E-mailovou adresu skody@direct.cz.

od 10 000 do 20 000,-Kč
od 20 000,-Kč výše
nevím

Pojištěný prohlašuje, že na všechny otázky bylo odpovězeno podle pravdy a nic nebylo zamlčeno. Současně zmocňuje pojišťovnu, aby za něho 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

podpis pojištěného

