OZNÁMENIE ŠKODOVEJ UDALOSTI
CESTOVNÉ POISTENIE
MEŠKANIE LETU A DOPR. PROSTRIEDKOV
ZMEŠKANIE VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO PROSTRIEDKU
MEŠKANIE BATOŽINY

Èíslo poistnej zmluvy:
*Oznamovate¾ škodovej udalosti (osoba, ktorá vypisuje oznámenie škodovej udalosti)

*V prípade, ak osoba oznamujúca škodovú udalosť je splnomocnenec poisteného, musí byť súèasťou oznámenia škodovej udalosti plná moc potvrdzujúca oprávnenie splnomocnenca konať v mene poisteného.

meno, priezvisko

tel.

/

mesto/ ulica, èíslo

e-mail
PSÈ

**Poistený

** Údaj o poistenom vypåòajte len v prípade, ak oznamovate¾ nie je totožný s poisteným.

meno, priezvisko

tel.

/

mesto/ ulica, èíslo

e-mail
PSÈ

rodné èíslo

/

Škodová udalosť
dátum vzniku

hodina

štát

miesto vzniku škody

Podrobný popis vzniku škodovej udalosti

........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
Druh meškaného/zmeškaného dopravného prostriedku

Bola škoda hlásená:

Dôvod meškania/zmeškania dopravného prostriedku

asistenènej službe

áno

nie

polícii

áno

nie

Iná cie¾ová stanica, z ktorej poistený pokraèuje v ceste do zahranièia

Ak nie,
uveïte dôvod:
adresa

Je tento druh poistenia dojednaný aj v inej poisťovni?

áno

nie

áno

nie

Ak áno, uveïte:

Názov a adresu poisťovne

Uplatnili ste si, resp. chystáte si uplatniť nárok na náhradu škody voèi leteckému dopravcovi, resp. inému dopravcovi?
Suma poskytnutého plnenia

mena

Poistné plnenie
Poistné plnenie žiadam poukázať bankovým prevodom na èíslo úètu IBAN: ............................................................................................. SWIFT kód .............................. v slovenskej mene
poštovou poukážkou na adresu: ................................................................................................... meno a priezvisko príjemcu: .............................................................................................

Prehlásenie poisteného/oznamovate¾a škodovej udalosti

Podpísaný svojim podpisom potvrdzuje pravdivosť a úplnosť uvedených údajov a zaväzuje sa postupovať v zmysle všeobecne záväzných predpisov. Poistený prehlasuje, že súhlasí
s tým, aby vyššie uvedené údaje boli poisťovate¾om spracovávané a využívané na úèely likvidácie škodovej udalosti.

Prílohy (originály):

✓ reklamaèný zápis o neskorom dodaní batožiny vystavený zástupcom leteckej spol.

CP/024/16

(len pri meškaní batožiny)
✓ úèty za zakúpené obèerstvenie a/alebo toaletné potreby
(pri meškaní/zmeškaní letu alebo iného dopravného prostriedku)
✓ úèty za zakúpené obèerstvenie, noc¾ah, toaletné potreby, cestovné náklady
(pri zmeškaní verejného dopravného prostriedku)
✓ úèty za zakúpené veci osobnej potreby - náhradné obleèenie, toaletné potreby

V ....................................................

dòa: ..................................

✓ potvrdenie dopravcu o meškaní/zmeškaní letu alebo iného dopravného prostriedku

s uvedením dôvodu a doby meškania, ako aj o výške jeho plnenia
(pri meškaní/zmeškaní letu alebo iného dopravného prostriedku)
✓ platná letenka/cestovný lístok
✓ batožinový lístok (len pri meškaní batožiny)
(pri meškaní/zmeškaní letu a dopravného prostriedku)
✓ doklad o rezervácii s dátumom rezervácie
(pri meškaní/zmeškaní letu a dopravného prostriedku)
✓ policajná správa v prípade dopravnej nehody
✓ lekárska správa o úraze

..........................................................................
Podpis poisteného/oznamovate¾a
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