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OZNÁMENIE ŠKODOVEJ UDALOSTI
CESTOVNÉ POISTENIE - BATOŽINA

Èíslo poistnej zmluvy:
*Oznamovate¾ škodovej udalosti (osoba, ktorá vypisuje oznámenie škodovej udalosti)
*V prípade, ak osoba oznamujúca škodovú udalosť je splnomocnenec poisteného, musí byť súèasťou oznámenia škodovej udalosti plná moc potvrdzujúca oprávnenie splnomocnenca konať v mene poisteného.

meno, priezvisko

tel.

/

mesto/ ulica, èíslo

e-mail
PSÈ

**Poistený

** Údaj o poistenom vypåòajte len v prípade, ak oznamovate¾ nie je totožný s poisteným.

meno, priezvisko

tel.

/

mesto/ ulica, èíslo

e-mail
PSÈ

rodné èíslo

/

Škodová udalosť
Dátum vzniku

hodina

štát

miesto vzniku škody

Podrobný popis vzniku a priebehu škodovej udalosti

........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

* Zoznam poškodených alebo
odcudzených vecí

Nadobúdacia cena

Rok zakúpenia

Cena v èase poškodenia,
odcudzenia

Rozsah poškodenia

* Ak bolo poškodených, resp. odcudzených viac vecí, použite osobitný list k oznámeniu škodovej udalosti.

Bola škoda hlásená:

Ak nie,
uveïte dôvod:

asistenènej službe

áno

nie

polícii

áno

nie

adresa

hasièom

áno

nie

adresa

Je tento druh poistenia dojednaný aj v inej poisťovni?

áno

nie

áno

nie

Ak áno, uveïte:

Názov a adresu poisťovne

V prípade, že za škodu zodpovedá dopravca,
uplatnili ste si, resp. chystáte si uplatniť nárok na náhradu škody voèi nemu?
Suma poskytnutého plnenia

mena

Poistné plnenie
Poistné plnenie žiadam poukázať bankovým prevodom na èíslo úètu/kód banky: ........................................................ vedený v slovenskej mene
poštovou poukážkou na adresu: ........................................................................................

meno a priezvisko príjemcu: ........................................................................................

Prehlásenie poisteného/oznamovate¾a škodovej udalosti

Podpísaný svojim podpisom potvrdzuje pravdivosť a úplnosť uvedených údajov a zaväzuje sa postupovať v zmysle všeobecne záväzných predpisov. Poistený prehlasuje, že súhlasí
s tým, aby vyššie uvedené údaje boli poisťovate¾om spracovávané a využívané na úèely likvidácie škodovej udalosti.

Prílohy (originály):

CP/007/07

nadobúdacie doklady k veciam
potvrdenie o prevzatí batožiny do úschovy
potvrdenie dopravcu o prevzatí batožiny

V ....................................................

cestovný lístok
batožinový lístok
policajná správa

dòa: ..................................

..........................................................................
podpis poisteného/oznamovate¾a

zápis o nahlásení škody prevádzkovate¾ovi
u ktorého ku škode došlo, napr. dopravca,
hotel, ubyt.zariad. a pod.

