Vážení, 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 (pro případné dotazy pevná telefonní linka 225 393 329), fax 225 393
389.
OZNÁMENÍ ŠKODNÍ UDÁLOSTI – Poškození sportovního plavidla
částečné nebo plného propadnutí kauce ve prospěch vlastníka či pronajímatele
sportovního plavidla
číslo pojistné smlouvy

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

živel, manévrování s lodí, 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

Kontaktní osoba ( jméno, adresa)
Bankovní spojení

(

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

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 byla způsobena (prosím, zatrhněte) při vyplouvání při
zakotvení v přístavu při kotvení mimo přístav či kotvištěneznámo
kdy

během plavby

Příčina vzniku škodní události (pokud dokládáte podrobný zápis z lodního deníku, není třeba
vyplňovat)

Způsobila škodu třetí osoba? Pokud ano, uveďte její jméno, r.č., popř. název, IČa adresu firmy.

Jaké byly podniknuty kroky k zabránění vzniku škodné události, případnějejího zmenšení, zmírnění
následků?

Oznámeno policii (název, adresa, stát)

Datum, hodina oznámení

Pod č.j.(ČVS)

Popis poškození lodi

Byl proveden zápis o poškození a pořízena fotodokumentace poškozeného plavidla. Pokud ano, tak
kým. Dokumentaci laskavě(v kopii) přiložte.

Byla uvedená škoda vámi uhrazena ? Pokud ano, v jaké výši a komu.

Jste pro stejné účely pojištěn ještěu jiného pojistitele? ANO/ NE Pokud ano, uveďte jméno a
adresu pojistitele.

Případné pojistné plnění prosím zaslat na účet pojistníka, pojištěného, jiné osoby (zaškrtnete)
Má-li být plnění zasláno na účet jiné osoby, sdělte důvod a uveďte úplné bankovní spojení

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

Přílohy k hlášení škodní události (zaškrtněte):
Pojistná smlouva a doklad o zaplacení pojistného
Doklad o zaplacení kauce
Charterová smlouva
Zpráva o škodné události
Znalecký posudek
Zápis o poškození lodi včetněfotodokumentace
Faktura za opravu lodi

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

