!!!!! Vážení klienti,
abychom mohli urychleně vyřídit tuto škodní událost, prosíme Vás o vyplnění tohoto oznámení a zaslání
obratem zpět spolu s dalšími doklady na naši adresu - UNIQA pojišťovna, a.s., Evropská 136, 160 12
Praha 6, k rukám ing. Zárybnické (tel.: 225 393 329, fax 225 393 389.)
OZNÁMENÍ ŠKODNÍ UDÁLOSTI – POJIŠTĚNÍ PŘEPRAVOVANÝCH ZÁSILEK
číslo pojistné smlouvy

Datum a místo vzniku škodní události
Předpokládaná výše škody
Příčina vzniku škodní události

živel, manipulace se zbožím, odcizení , jiná

1. Základní údaje o pojistníkovi
Pojistník (jméno, obchodní jméno)
Adresa, sídlo firmy

Identifikační číslo/ rodné číslo

DIČ

Telefon
Fax
E-mail
Plátce DPH

ANO/NE
Telefon
Fax
pro zaslání pojistného plnění)- název peněžního ústavu, číslo účtu, kód banky

Kontaktní osoba ( jméno, adresa)
Bankovní spojení

(

2. Základní údaje o pojištěném ( nevyplňujte, pokud je pojistník shodný s pojištěným)
Pojištěný (jméno, obchodní jméno)
Adresa, sídlo firmy

Identifikační číslo/ rodné číslo

DIČ

Telefon
Fax
E-mail
Plátce DPH
ANO/NE

Kontaktní osoba ( jméno, adresa)
Bankovní spojení

(

Telefon
Fax
pro zaslání pojistného plnění)- název peněžního ústavu, číslo účtu, kód banky

3. Údaje o škodní události
Den, hodina vzniku (zjištění) škodní události

Adresa místa vzniku škodní události

Škoda na zásilce byla způsobena (prosím, zatrhněte) při nakládce při
vykládce během přepravy

neznámo kdy

Stručný popis, jak ke škodní události došlo

Příčina vzniku škodní události

Došlo ke vzniku pojistné události při společné havárii na moři?
Způsobila škodu třetí osoba? Pokud ano, uveďte její jméno, r.č., popř. název, IČa adresu firmy.

Oznámeno policii (název, adresa, stát)

Datum, hodina oznámení

Pod č.j.(ČVS)

Trasa přepravy
Je-li skutečná lhůta (termín) dodání delší oproti předpokládané lhůtědodání, uveďte důvody tohoto
zpoždění: Mělo výše zmíněné zpoždění vliv na vznik pojistné události či výši škody?

Popis poškozeného zboží (podle faktury)

Způsob uložení a balení zboží

Použité podmínky INCOTERMS (název, rok vydání)
Předepsané akreditivní podmínky
Jste pro stejné účely pojištěn ještě u jiného pojistitele? ANO/ NE Pokud ano, uveďte jméno a adresu
pojistitele.

4. Údaje o dopravci zboží
Silniční doprava
Provozovatel
Typ vozidla (tahač, valník)
Nástavba (cisterna, chladírna,apod.)
SPZ
Datum nakládky a vykládky vozidla
Námořní/říční doprava:
Provozovatel
Jméno, číslo lodi
Popis lodi (klasifikace, stáří, tonáž, atd.)
Datum a místo odplutí (nalodění) a připlutí (vylodění)
Železniční přeprava:
Provozovatel
Druh železničního vozu
Datum nakládky a vykládky zboží

Pojistník ( pojištěný) potvrzuje uvedený rozsah poškození. Skutečnosti zde nepopsané a
neprokázané nebudou zahrnuty do výpočtu plnění.
V……………………………dne……………

……………………………….
Podpis pojistníka (pojištěný)

Pojistná smlouva nebo pojistný certifikát (originál)
Přepravní smlouva
Nákladní list, náložný list, ložní, balicí list, dodací list, konosament, atd.
Obchodní faktura (dodací faktura , případnějiný doklad o cenězásilky
Reklamace, reklamační faktura (poškozeného, odběratele) s výpočtem požadované
náhrady škody
Dispašní protokol (byl-li vystaven)
Havarijní certifikát (v případě, že byla škoda zjišťována havarijním komisařem), příp.
jiné listiny o vyšetření škody
Doklady prokazující rozsah a výši škody (tj. úřední protokoly, zápis o škodě, zejména
dopravců, pošty, přístavní správy, apod.)
Zápis o provedené prohlídce zboží za přítomnosti dopravce
Doklad o oznámení škodní události policii a protokol o výsledku šetření při podezření
z trestného činu
Plná moc pro pojistitele-oprávnění nahlížet do spisu Policie ČR (vyplněná a podepsaná
pojištěným v případě, že uvedená škodní událost byla šetřena policií)
Prohlášení o postoupení uplatňovaného nároku na náhradu škody (cese)

