Postup v případě živelních pojistných
událostí.

Článek I.
Kontaktní adresa pro hlášení pojistných událostí.
FIXUM a.s., oddělení pojistných událostí, Zámečnická 497/3A, 779 00 Olomouc; telefon:
585 551 165; mobil: 602 952 674; fax: 585 551 153; e-mail: olomouc.likvidace@fixum.cz .

Článek II.
Postup v případě pojistné události
ze živelního pojištění.
1. Neprodleně oznámit společnosti FIXUM a.s. (dále jen makléř), že pojistná událost nastala
viz. článek I.
2. Učinit veškerá opatření směřující k tomu, aby se vzniklá škoda již nezvětšovala. Nesmí
však být měněn stav způsobený škodnou událostí, pokud nejsou poškozené věci
pojistitelem nebo makléřem po dohodě s pojistitelem prohlédnuty. To neplatí, je-li taková
změna nutná z bezpečnostních, hygienických, ekologických nebo jiných závažných důvodů
nebo, aby se škoda již nezvětšovala (nutnost zdokumentování rozsahu poškození: foto,
video, DVD atd.).
3. Vyplnit oznámení škodní události (viz. příloha č.1), a zaslat makléři.
4. U škod do 20.000,-Kč není obvykle prohlídka likvidátora nutná ( za předpokladu, že je
jasná příčina vzniku škody a prokázání škody pojištěným např. foto, video, DVD atd.).
U škod nad 20.000,-Kč umožnit zástupci pojistitele (dále jen likvidátor) nebo makléři
prohlídku poškozených věcí. Termín prohlídky likvidátora Vám zajistí a následně oznámí
makléř.
5. Dodat makléři podklady potřebné pro likvidaci pojistné události vyžádané pojistitelem
prostřednictvím makléře:
faktury od provedených oprav;
nabývací doklady (pokladní doklad, účtenka, faktura, výpis z katastru nemovitostí
a pod.);
případné další doklady vyžádané makléřem nebo pojistitelem prostřednictvím makléře
(podle příčiny a rozsahu pojistné události);
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Článek III.
Závěrečná ujednání.
1. Po doložení všech potřebných dokladů bude pojistitelem provedeno posouzení
oprávněnosti nároku poškozeného na náhradu škody a pojištěného na pojistné plnění,
následně pak likvidace škodní události dle pojistné smlouvy, všeobecných pojistných
podmínek, smluvních ujednání a příslušných platných předpisů (např.občanský zákoník,
zákoník práce, obchodní zákoník, zákon o pojistné smlouvě, zvláštní zákony a jiné).
2. V případě většího rozsahu poškození nebo neukončeného šetření do 3 měsíců po
oznámení škodné události ze strany pojistitele bude makléřem projednána možnost
poskytnutí zálohy pojistitelem. Žádost o poskytnutí zálohy musí být podána písemně –
návrh připraví makléř na žádost pojištěného nebo pojistníka.
3. Likvidaci pojistných událostí bude zajišťovat pojišťovna, u které máte sjednáno živelní
pojištění.
4. Oznámení o výsledku šetření pojistných událostí bude zasláno pojištěnému popř. i
poškozenému.
5. Nedílnou součástí tohoto postupu jsou tyto přílohy :
-

Příloha č.1. PU- 2010 „Oznámení škodní události“.

V Olomouci dne 17.05.2010
Za společnost FIXUM a.s.:

…………………………………………

Zdeňka Berousková
ředitelka pracoviště

FIXUM a.s.
makléř pojištění a leasingu

Zámečnická 497/3A
779 00 Olomouc
tel.: 585 551 149
mobil: 604 293 690
fax: 585 551 146
e-mail: zdenka.berouskova@fixum.cz
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