
Oznámenie škodovej udalosti
z havarijného poistenia KASKO

Poistná zmluva

Úèastník (B)

Vozidlo (B)

Vodiè vozidla (B)

Údaje o škode

oldísiicílop itsoladu jevodokšeinesálH

oldísmoèisah itsoladu jevodokšeinesálH

Leasingová zmluva

Èíslo poistnej zmluvy

V prípade ak je zhodný s úèastníkom (B), nevyplòujte.

Deò vzniku škody Hodina Miesto vzniku škody (obec, ulica, èíslo domu alebo kilometer, štát)

Èíslo leasingovej zmluvy

Vyplòte, prosím, minimálne jedno z polí Èíslo poistnej zmluvy alebo Èíslo leasingovej zmluvy

Priezvisko, meno, titul

Telefón E-mail

Adresa - obec, ulica, è. domu, dverí, PSÈ

Èíslo vodièského preukazu, skupina, vydal DI

Havária Poškodenie pri parkovaní                   Poškodenie skiel                   Krádež výbavy Krádež vozidla Živel                   Zrážka so zverou

                                   zarÚ                     toviŽanižotaB                                               oldizoV                       SkláZvláštna
výbava

Špeciálna
batožina

Náhradné
vozidlo

Pracovný
stroj

Viedol vodiè vozidlo A s vedo-
mím a súhlasom poisteného?

Druh škodovej udalosti

Predmet poistenia, z ktorého je uplatòovaný nárok na poistné plnenie a odhadovaná výška škody pre každý predmet

neviem

Viedol vodiè vozidlo A
pod vplyvom alkoholu? neviem

Vzťah vodièa vozidla A k úèastní-
kovi B, resp. vodièovi vozidla B

Vzťah vodièa vozidla A
k poistenému ýniýksnezubírp pracovnoprávny

pracovnoprávny ýniýksnezubírp

Znaèka, model, typ

Zodpovednostný poisťovate¾ vozidla

Èíslo poistenia zodpovednosti

EÈ (ŠPZ) VIN karosérie

Priezvisko, meno, tit., resp. názov spol.

RÈ / IÈO

ÈSPírevd ,umod .è,acilu ,cebo - aserdA

Telefón

E-mail

Vznik a priebeh škodovej udalosti

Poistený (A)

Poistené vozidlo (A)

Vodiè vozidla (A)

Priezvisko, meno, tit., resp. názov spol.

Znaèka, model, typ

Priezvisko, meno, titul

V prípade ak je zhodný s poisteným (A)
uveïte len èíslo vodièského preukazu.

RÈ / IÈO

ÈSPírevd ,umod .è,acilu ,cebo - aserdA

Telefón

Spoloènosť

E-mail

Platca DPH

Telefón E-mail

EÈ (ŠPZ)

Adresa - obec, ulica, è. domu, dverí, PSÈ

Èíslo vodièského preukazu, skupina, vydal DI

VIN karosérie

Vinkulácia

Kto pod¾a Vás zavinil škodovú udalosť?

Kde a kedy je možné vozidlo obhliadnuť?

Kde sa bude opravovať?

Žiadam vyplatiť poistné plnenie pod¾a

Žiadam o likvidáciu formou krycieho listu

Oznamovate¾ škodovej udalosti

X - hodiace sa oznaète

V  .................................................................      dòa .....................................................       .....................................................       ........................................................................

rozpoètu poisťovne úètov

Vodiè vozidla A Iná osobaVodiè vozidla B

Priezvisko, meno, adresa

Názov servisu

Priezvisko, meno, titul

Podpis oznamovate¾a Meno a podpis pracovníka poistite¾a,
ktorý hlásenie prevzal

Telefón E-mail

Prehlásenie oznamovate¾a

UNIQA poisťovòa, a.s. je oprávnená v mojom mene zbierať informácie všetkého druhu u osôb a úradov, nahliadať do spisov a zhotovovať kópie z nich. Podpísaný
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