Příloha č. 1. PU – 2010

OZNÁMENÍ ŠKODNÍ UDÁLOSTI

(ČÍSLO PU…………………..)

Žádáme Vás, abyste tento tiskopis vyplnili hůlkovým písmem a neprodleně jej doručili makléři na adresu: FIXUM a.s.,
oddělení pojistných událostí, Zámečnická 497/3A, 779 00 Olomouc. Tel: 585551165, fax: 585551153, e-mail:
olomouc.likvidace@fixum.cz Děkujeme za pochopení.

Bez vyplnění údajů v tomto rámečku nelze zahájit likvidaci pojistné události.
Pojištěný:
Jméno:(název firmy)

IČ (nebo rodné číslo) :

Adresa:

Plátce DPH:

Jméno pověřeného zástupce:

Telefon/fax :

Preferujeme komunikaci e-mailem:
olomouc.ved.likvidace@fixum.cz

585551164 / 585551153,mobil - 602952674

ANO - NE )

DIČ:

Za společnost FIXUM a.s., Zámečnická 497/3A, Olomouc 779 00 - Kostiha
Roman
Číslo pojistné smlouvy:
Pojistník:

Bankovní spojení:

variabilní symbol:

IČ :

Datum pojistné události :

v hod. :

Místo pojistné události:
Plnění za uvedenou pojistnou událost neuplatňuji u jiné pojišťovny ) – uplatňuji u pojišťovny (uveďte, u které) )
Příčina pojistné události (popis události, jak ke škodě došlo, uvést prvotní příčinu, která vedla ke vzniku škody) :

Kdo první zjistil škodní událost:

Stručný popis poškozené, zničené nebo odcizené věci a rozsah poškození:
Hrubý odhad celkové výše škody:
Byla pojistná událost někým zaviněna a kým?

ANO - NE )

Kým?

Byla událost někým vyšetřována (policie, hasiči apod.)?

ANO - NE )

Kým?

Vyplnit jen v případě oznámení pojistné události z pojištění odpovědnosti za škodu
Poškozený:
Jméno:(název firmy)

IČ nebo rodné číslo:

Adresa:

Plátce DPH:

Telefon do zaměstnání:

Telefon do místa bydliště:

ANO - NE )

DIČ:

Datum uplatnění nároku na náhradu škody:
Náhradu škody uhradit:
a)

poštovní poukázkou na jméno a adresu:

b)

na účet číslo:

Variabilní symbol:

V ................................... dne.....................................

…………..…....................................................
jméno (hůlkovým písmem) a podpis (razítko)
pojištěného
) nehodící se škrtněte
V případě potřeby a nedostatku místa použijte 2. stranu tohoto formuláře.
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V ...................................................................dne.....................................
….…..….....................................................................
jméno (hůlkovým písmem) a podpis (razítko) pojištěného
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