Allianz pojišťovna, a. s.

Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

Oznámení škodní události

Doručeno

Zemědělské pojištění
(pojištění plodin / hospodářských zvířat)
Pro interní
potřeby
pojistitele

Základní údaje (pole označená hvězdičkou jsou povinná)
Číslo pojistné smlouvy u Allianz pojišťovny
Pojištěný (jméno/název společnosti)*
IČ*
Kontaktní osoba*
E-mail
Telefon*
Jste plátce DPH?

ano

ne

nevím

ano

ne

nevím

ano

ne

nevím

ano

ne

nevím

Datum vzniku škody
Místo vzniku škody (adresa)
Příčina škody
Krátký popis škodní události

Výše škody (uveďte alespoň odhad – tisíce, desetitisíce, statisíce…)
Je škoda v šetření státních orgánů nebo jiných institucí?
Jakých (hasiči, policie, záchranná služba…)
Pokud ano, uveďte číslo jednacího spisu
Máte uzavřeno další pojištění stejného druhu u jiného pojistitele?*
U kterého pojistitele (název, sídlo)
Číslo pojistné smlouvy u jiného pojistitele
Uplatňujete u tohoto pojistitele náhradu škody?*

T. č. 004.01 / 06.2010

Číslo účtu, pro zaslání pojistného plnění
Formulář vypracoval (zaškrtněte)*
Datum

pojištěný

makléř

poškozený

Podpis

Na další straně uveďte informace pouze u druhu pojištění, ze kterého uplatňujete náhradu škody
Pozn.: vyplňuje se vpravo od svislé čáry (mezi poli se pohybujete pomocí tabulátoru) – platnou variantu označte křížkem X, u elektronické verze kliknutím myši

další

Pojištění plodin
Sklizeň poškozených plodin předpokládáme nejdříve:
Přehled poškozených plodin
pol. č.

plodina

pozemek
(název, číslo)

výměra (ha)
celková

poškozená

odhad
poškození v %

poznámka

Pojištění hospodářských zvířat
Událostí došlo k:

úhynu

utracení

Chov

byl

nebyl zařazen do ohniska nákazy

datum

Chov

byl

nebyl zařazen do ochranného pásma

datum

Utracení zvířete

bylo

nebylo nařízeno

datum

nutné porážce níže uvedených pojištěných zvířat

Přehled uhynulých, utracených a nutně poražených zvířat
pol. č.

kategorie

kusů
uhynulo

utraceno

potvrzení úředního veterináře o vzniku nákazy
potvrzení veterinárního lékaře o jiné příčině uhynutí, utracení a nutné porážky
potvrzení asanačního ústavu o převzetí kadaverů
doklad o zpeněžení těl nutně poražených zvířat
vyúčtování nákladů na závěrečnou dezinfekci
u živelní události - vyjádření hasičů
jiné (v příloze)

poznámka
nutně poraženo

