íslo pojistné smlouvy
íslo idi ského pr kazu
OZNÁMENÍ POJISTNÉ UDÁLOSTI
pro pojišt ní finan ních ztrát idi

a provozovatel motorových vozidel

Chcete-li uplatnit právo na pln ní ze škody, vypl te tento formulá a odešlete na adresu:
Slavia pojišťovna a.s., Revoluční 1, 110 00 Praha 1

Pojišt ný
Jméno a p íjmení
Adresa

PSČ

rodné íslo
telefon

Bankovní spojení

Datum vzniku p estupku

Místo vzniku p estupku

Popis události
Spolu s tímto formulá em p edložte pojiš ovn tyto doklady:

Zaškrtn te k ížkem p ílohu, kterou
ikládáte k oznámení

U pojišt ní p estupk :
pravomocné rozhodnutí v p estupkovém ízení
výpis z registru idi , ve kterém je zaznamenám p estupek
kopie idi ského pr kazu idi e
kopie osv
ení o technické zp sobilosti MV
doklad o pracovn právním vztahu idi e k zam stnavateli - pojistníkovi
U pojišt ní odebrání P
výpis z registru idi , ve kterém je zaznamenáno 12 bod
kopie výzvy správního orgánu k odevzdání P
doklady prokazující výši škody (ú tenky za taxi, smluvního idi e, autoškolu…)
doklad o pracovn právním vztahu idi e k zam stnavateli - pojistníkovi
U p ipojišt ní právních služeb
kopie plné moci advokáta k zastupování v ízení
pravomocné rozhodnutí v p estupkovém nebo soudním ízení
vy íslení náklad ízení dle vyhlášky . 177/1996 Sb.

Zplnomocňují tímto Slavia pojišťovnu a.s., aby pro potřeby likv idace této škody nahlížela
do p íslušného správního spisu za ú elem likvidace p edm tné škody, inila si z n j výpisky a kopie.
Žádám pojistitele, aby mi vyplatil zálohu na pojistné pln ní ve výši pojistného pln ní
v zákonem stanovené lh .
Prohlašuji, že jsem na všechny dotazy uvedené v tomto formulá i odpov
l/a pravdiv a úpln
a jsem si v dom/a d sledk nesprávných odpov dí.

V
Dne
…………………………………………

……………………………….

Podpis

……………………..
Oznámení PU-1. 4. 2007

kopie idi ského pr kazu idi e

