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oddíl B, ã. vloÏky 2012.
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Poji‰tûní odpovûdnosti z provozu vozidla
Dotazník pro poji‰tûného
A

Údaje oznaãené *) není nutné vyplÀovat, je-li pﬁílohou tohoto
hlá‰ení vyplnûn˘ a úãastníky podepsan˘ „evropsk˘ záznam
nehody“. Tento záznam nehody je nutno doloÏit vÏdy, není-li
stﬁet vozidel ‰etﬁen policií.

âíslo pojistné smlouvy

Hlá‰ení
‰kodní
události

âíslo ‰kodní události (je-li jiÏ urãeno)

*) POJI·TùN¯
Pﬁíjmení (resp. obchodní jméno firmy)

Titul

Jméno

Ulice

â.p.

PSâ

Obec

Fax

Telefon

E-mail

*) 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

U (jm.):

– proti:

ne

âíslo jednací (policie, soudu)
Svûdci ‰kodní události (jméno, adresa, telefon)
V ãem spatﬁujete zavinûní:

*) ¤IDIâ POJI·TùNÉHO VOZIDLA V DOBù NEHODY (âI BEZPROST¤EDNù P¤ED NÍ)
Jméno a pﬁíjmení ﬁidiãe vozidla, adresa, PSâ:

¤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)

POJI·TùN¯M VOZIDLEM BYLA ZPÒSOBENA ·KODA NA:
Jiném vozidle SPZ

Rok v˘roby vozidla

- nutno vyplnit podle druhu po‰kození

Tovární znaãka a typ

âíslo karoserie (VIN)

Jméno, adresa ﬁidiãe po‰kozeného vozidla

Jméno, adresa, tel., Râ/Iâ majitele po‰kozeného vozidla

Popis po‰kození a pﬁedpokládaná v˘‰e ‰kody v Kã

Pﬁibuzensk˘ pomûr k poji‰tûnému (ﬁidiãi)

Jiném majetku:
Jméno, adresa, tel., Râ/Iâ
majitele po‰k. majetku

Popis po‰kození a pﬁedp. v˘‰e ‰kody v Kã

Pﬁibuzensk˘ pomûr k poji‰tûnému (ﬁidiãi)

Zranûné osoby

Jméno, adresa, rodné ãíslo, pﬁíbuzensk˘ pomûr k poji‰tûnému

Ve vozidle SPZ (chodec, cyklista)

Popis rozsahu zpÛsobeného zranûní

EU 4113/1

Poznámka (jiná sdûlení, dal‰í zpÛsobené ‰kody)

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.
Podpisem tohoto hlá‰ení je pojistitel pojistníkem zmocnûn k vyﬁízení ‰kody zpÛsobené provozem jeho vozidla jiné osobû a uzná-li ji za pojistnou, k od‰kodnûní ve‰ker˘ch nárokÛ
po‰kozen˘ch dle platn˘ch právních pﬁedpisÛ.
PoÏadovanou variantu zakﬁíÏkujte!

Datum, podpis (razítko) poji‰tûného

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

