Allianz pojišťovna, a. s.

Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

Oznámení škodné události

Doručeno

Pojištění podnikatelů a průmyslu
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*
Fax
Jste plátce DPH?

ano

ne

nevím

Datum vzniku události
Místo vzniku události (adresa)
Příčina vzniku újmy
Krátký popis škodné události

Výše újmy (uveďte alespoň odhad – tisíce, desetitisíce, statisíce…)
Je událost v šetření státních orgánů nebo jiných institucí?

ano

ne

nevím

Jakých (hasiči, policie, záchranná služba…)
Pokud ano, uveďte číslo jednacího spisu
Máte uzavřeno další pojištění stejného druhu u jiného pojistitele?*

ano

ne

nevím

ano

ne

nevím

U kterého pojistitele (název, sídlo)
Číslo pojistné smlouvy u jiného pojistitele
Uplatňujete u tohoto pojistitele nárok na plnění ?*
Číslo účtu, pro zaslání pojistného plnění
Formulář vypracoval (zaškrtněte)*

pojištěný

makléř

poškozený

další

Datum
V dalších částech vyplňte pouze ty druhy pojištění, u kterých uplatňujete nárok na pojistné plnění. Níže požadované informace (odst. 1 – odst. 6) uveďte pouze
u druhu pojištění, ze kterého tento nárok uplnatňujete

1. Stroje/elektronika
Název a typ zařízení
T. č. 004.01 / 06.2010

Výrobní číslo
Rok výroby
Číslo leasingové smlouvy/úvěru
Kdy a kde proběhne oprava
Pozn.: vyplňuje se vpravo od svislé čáry (mezi poli se pohybujete pomocí tabulátoru) – platnou variantu označte křížkem X, u elektronické verze kliknutím myši

2. Majetek (požár a ostatní živelní rizika, odcizení a loupež, pojištění skel a další)
Předměty, kterých se událost týká
budova

odhad výše újmy

movité věci (výrobní a provozní zařízení)

odhad výše újmy

zásoby

odhad výše újmy

přerušení/omezení provozu

odhad výše újmy

jiné

odhad výše újmy

3. Odpovědnost (z provozní činnosti, za výrobek, z pojištění stavby a montáže, profesní, členů orgánů právnických osob,
vzdušných dopravních prostředků a modelů)
Poškozený (komu vznikla újma)
IČ (poškozeného)
Kontaktní osoba (poškozený)
E-mail
Telefon
Je újma způsobená na věci?

ano

ne

nevím

Je újma způsobená na životě a zdraví?

ano

ne

nevím

Vznikla jiná újma?

ano

ne

nevím

Považujete vznesený nárok poškozeného za oprávněný?

ano

ne

nevím

Pokud událost vznikla provozem vzdušného dopravního prostředku vyplňte informace o letadle a posádce v odst. 6

4. Zásilky, náklad a odpovědnost silničního dopravce
Poškozený (komu vznikla újma)
IČ (poškozený)
Kontaktní osoba (poškozený)
E-mail
Telefon
Byl k šetření události přizván expert/komisař
K události došlo při

ano

ne

nevím

nakládce
vykládce
při přepravě
nelze určit

Druh zboží
Úplná hodnota zásilky
Datum uplatnění nároku na náhradu újmy

5. Stavební a montážní pojištění (CAR/EAR)
Co bylo událostí poškozeni/zničeno/ztraceno?

budované/montované dílo
zařízení staveniště (nářadí, stroje, lešení, unimobuňky, apod.).
okolní majetek
odpovědnost (podrobnosti uveďte v odst. 3)

6. Pojištění vzdušných dopravních prostředků (letadla, balóny, jiné)
Typ a imatrikulační značka letadla
Účel letu
Posádka
Jméno a příjmení, datum narození a funkce v posádce
Jméno a příjmení, datum narození a funkce v posádce
Pokud událost vznikla provozem vzdušného dopravního prostředku vyplňte informace v odst. 3.
Děkujeme Vám za vyplnění tohoto hlášení a doufáme, že důsledky újmy, která Vás postihla, se podaří i s našim přispěním co nejdříve odstranit.
Podpis

