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Oznámení škodné události z pojištění
odpovědnosti za škodu občanů

Verze

01
Druh pojištění

ODP „30“

Prezentační razítko
Číslo pojistné smlouvy:

ANO NE

ANO NE ANO NE

/

/

ANO NE

ANO NE

Ke škodě došlo dne v hod. místo

Účastníci 
Pojištěný (ten, kdo uzavřel pojistnou smlouvu)

Jméno Rodné číslo

Ulice a č.p./č.or. PSČ

Obec (pošta)  Telefon

Škůdce (ten, který vznik škodné události zapříčinil) – jen pokud jsou údaje odlišné od pojištěného 

Jméno Rodné číslo

Ulice a č.p./č.or. PSČ

Obec (pošta)  Telefon

Rodinný vztah k pojištěnému

Byla-li škodná událost způsobena nezletilým nebo osobou, která není schopna posoudit následky svého jednání uveďte fyzickou nebo právnickou osobu, která byla povinna vykonávat nad
nimi v době vzniku škody dohled

Jméno (obchodní jméno)

Adresa

Poškozený
A – Právnická osoba: Název

Adresa PSČ

IČ

B – fyzická osoba: Jméno

Adresa PSČ

Datum narození  je Vaším příbuzným Pokud ano, vypište příbuzenský vztah

Žije s Vámi ve společné domácnosti? 

Rozsah poškození
A – při škodě na zdraví

Rozsah poranění

Bylo poranění smrtelné 

B – při škodě na věci

Pořizovací cena Stáří

O jakou věc jde

Druh a rozsah poškození

Byla škůdci půjčena Byla škůdcem převzata za nějakým účelem 



ANO NE

ANO NE

ANO NE

Podpis pojištěného

Popis vzniku škody s přesným udáním její příčiny (příp. nákres v příloze)
Byla-li škoda způsobena zvířetem, zejména psem, uveďte identifikaci zvířete (druh, jméno, rasa, číslo známky), a kdo a z jakého důvodu měl zvíře pod dohledem. Vznikla-li škoda v souvislosti 
s vlastnictvím, držbou, nájmem nebo správou nemovitosti, zejména závadou ve schůdnosti, popiště přesně příčiny vzniku škody (u závady ve schůdnosti pak uveďte zejméne její označení – 
stavební stav, ojedinělé závady, kluzkost vyvolaná povětrnostními podmínkami apod.)

A – Škoda byla způsobena úmyslně 

B – Podílel se poškozený na vzniku škody Pokud ano, popište

Nárok poškozeného

Náhrada byla žádána Pokud ano, kým (přesně jméno, adresu event. poměr k poškozenému)

Datum V jaké výši

Považujete požadavek za oprávněný Pokud ne, uveďte důvod

Byla škoda Vámi již uhrazena Pokud ano, v jaké výši

Nebo vyřízena jinou formou (jakou)

Byla-li škodná událost šetřena policií nebo jinými orgány, uveďte kým, pod jakým č. j. a s jakým výsledkem. (Připojte závěry šetření policie, obecního úřadu v řízení o přestupcích, soudu – 

rozsudek v tr. řízení, jiného orgánu nebo instituce)

Poznámka
Byl-li podán návrh na projednání nároku na náhradu škody před soudem nebo jiným orgánem, přiložte návrh a stručnou informaci o stavu řízení. Pokud řízení skončilo, připojte rozhodnutí
s případnou doložkou právní moci a sdělte, zda podle tohoto rozhodnutí již bylo a v jaké výši poškozenému plněno.

Prohlášení
Pojištěný prohlašuje, že na všechny otázky bylo odpovězeno podle pravdy a nic nebylo zamlčeno. Současně zmocňuje pojišťovnu, aby za něho tuto škodnou událost a všechny z ní vzniklé 
pojistné události s poškozeným projednala a bude-li to v souladu s právními předpisy, škodu za něj poškozenému uhradila.

V                                                                                                                                             dne 

ANO NE

ANO NE


