Colonnade Insurance S.A., se sídlem L -2350 Lucemburk, rue Jean Piret 1, Lucemburské velkovévodsví, zapsaná v lucemburském Registre de Commerce et des Sociétés, registrační číslo B61605,
jednající prostřednicvtím
Colonnade Insurance S.A., organizační složky
se sídlem Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4, tel.: +420 234 054 011, email: info@colonnade.cz,
identifikační číslo 044 85 297,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 77229

Formulář pro hlášení škodné události

ČÁST - A 1/2

Číslo Pojistné události:
(viz Registrační dopis)

Číslo Pojistné smlouvy

Údaje o Pojištěném

Údaje o Vozidle

Jméno / Název Pojištěného

Tovární značka

RČ / IČ Pojištěného

Typ/Verze/Varianta

Kontaktní osoba (*)

Vlastník (dle Tech. průkazu)

Telefon

Provozovatel (dle TP)

E-mail

Způsob financování
(hotovost, úvěr, leasing)

Kontaktní adresa - Ulice

Registrační značka

Kontaktní adresa - Město

VIN

Kontaktní adresa - PSČ

Platnost STK

Jméno uživatele Vozidla v
době vzniku PU

Datum pořízení

Vztah k Pojištěnému
(nebyl-li to Pojištěný)

Místo pořízení

Jak a kdy byl informován
Pojištěný

Pořizovací cena

Počet totálních škod uživatele (poslední 3 roky)

Pořízeno jako nové / ojeté

Počet totálních škod Pojištěného (posl. 3 roky)

Poslední servis - Datum

Doplňkové údaje

Poslední servis - Místo

(*) V případě právnické osoby uveďte celé jméno osoby, která předkládá
tento formulář

Název pojišťovny, u které je
škoda primárně uplatněna

(statutární zástupce nebo osoba pověřená písemnou plnou mocí).

Výše spoluúčasti z havar.
pojištění (%, min. částka)

Údaje o vzniku PU
Datum a čas vzniku PU

Celkový stav km v době
vzniku PU

Místo vzniku PU

Stav vozidla v době vzniku
PU (předchozí poškození)

PU šetřena policií (kontakt,
číslo jednací)

K jakému účelu bylo vozidlo
používáno (přesný popis)

Podrobný popis vzniku PU
(v případě potřeby přiložte
listy přílohy)
Svědci PU (kontakt / vztah
k Pojištěnému)

Pokračujte, prosím, na ČÁST A—2/2
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Colonnade Insurance S.A., se sídlem L -2350 Lucemburk, rue Jean Piret 1, Lucemburské velkovévodsví, zapsaná v
lucemburském Registre de Commerce et des Sociétés, registrační číslo B61605, jednající prostřednicvtím
Colonnade Insurance S.A., organizační složky
se sídlem Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4, tel.: +420 234 054 011, email: info@colonnade.cz,
identifikační číslo 044 85 297,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 77229

Formulář pro hlášení škodné události

ČÁST - A 2/2

Číslo Pojistné události:
(viz Registrační dopis)

Číslo Pojistné smlouvy

Údaje ke škodě na vozidle (havárie/ živel/ ostatní)

Údaje k odcizení vozidla

Příčina PU (havárie/ živel/
ostatní)

Jak bylo odcizení zjištěno

Počet spolucestujících ve
vozidle

Kdo zjistil odcizení

Další zúčastněná vozidla
(reg. značka, model, …)

Vztah k pojištěnému

Další účastníci - jména

Kdy bylo vozidlo naposledy
spatřeno (datum a čas)

Zranění účastníků (kdo,
rozsah)

Kdo vozidlo naposledy spatřil

Zavinění (kdo, uznal-li viník
odpovědnost)

Vztah k pojištěnému

Znal(a) jste ostatní
účastníky před vznikem PU

Kde bylo vozidlo naposledy
spatřeno (adresa)

Potkal(a) jste ostatní
účastníky později po PU

Zdůvodnění jiného místa
než je adresa pojištěného

Výsledky testu na alkohol
(všech účastníků)

Kdo a kdy naposledy použil
vozidlo (jméno/datum/čas)

Intenzita provozu v době
vzniku PU

Vztah k pojištěnému

Povětrnostní podmínky v
době vzniku PU

Zabezpečení vozidla proti
odcizení

Rychlost vozidla před a v
okamžiku vzniku PU

Kolik klíčů od vozidla bylo
převzato při jeho pořízení

Vzdálenost mezi vozidly
před vznikem PU

Kolik duplikátů klíčů bylo od
pořízení vozidla vyrobeno

Bylo vozidlo po PU pojízdné

Kolik klíčů od vozidla je k
dispozici a kde jsou

Kdo rozhodl o odtahu vozidla

Kde se nacházejí doklady
od vozidla (osv. o registraci,
…)

Kdo a kam odtáhl vozidlo
Místo uložení vozidla
(včetně kontaktu)

Další důležité údaje

ZPLNOMOCNĚNÍ A PROHLÁŠENÍ

Dále prohlašuji, že osoby, jejichž osobní údaje jsem Pojistiteli poskytl, seznámím s Pravidly ochrany osobních údajů Pojistitele, a to nejpozději do 1 měsíce, od
poskytnutí těchto údajů.

UPOZORNĚNÍ

Datum vyplnění hlášení PU

Podpis Pojištěného (nebo
zplnomocněného zástupce)

Vyplněný a podepsaný formulář zašlete na adresu organizační složky uvedenou výše.
GAP_Claim_Form (A2/2)- 20180525

