
Oznámenie  poškodeného o škode na vozidle a inej vecnej škode 
(náhrada škody z poistenia zodpovednosti druhého účastníka nehody) 

 

Vyplňte v elektronickej podobe alebo paličkovým písmom

Škodová udalosť
Dátum: Štát: Hodina:Miesto:

Vyšetrovala nehodu polícia? Áno Nie

Číslo policajného protokolu:

Názov a adresa policajného orgánu:

Bol vyplnený európsky 
záznam o nehode?

Áno

Nie

Priložte ho vyplnený a podpísaný oboma účastníkmi 
 

Situačný 
nákres 
miesta 
a priebehu 
nehody 
 

Podrobný 
opis priebehu 
dopravnej 
nehody

Svedkovia  dopravnej nehody Áno Nie

Meno: Priezvisko: Titul:

Adresa:

Telefón / e-mail 
fax :

Adresa:

Titul:Priezvisko:Meno:

Adresa:

Titul:Priezvisko:Meno:

Telefón / e-mail 
fax :

Telefón / e-mail 
fax :
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Poškodený (vlastník / držiteľ) Právnická osoba Fyzická osoba

Titul:Priezvisko:Meno:

Firma: r.č./IČO:

Adresa poškodeného - trvalé bydlisko - sídlo firmy / kontaktný údaj:

Ulica: Mesto:

Č: PSČ: 

Štát:

Fax: Telefón:

e-mail: Mobil:

Vodič poškodeného vozidla:

Meno: Priezvisko:

Adresa:

Vzniknutá škoda

Poškodené vozidlo:

Druh:  Osobné  Nákladné  Iné - (uveďte aké)

 ťahač

 prípojné

Značka: Typ: Rok výroby:

VIN: Počet najazdených kilometrov:

Evid.č. (ŠPZ): Medzinárodná poznávacia značka: <<< (ťahač)

Evid.č. (ŠPZ): Medzinárodná poznávacia značka: <<< (prípojné)

Opis 
poškodenia: 
 

Vozidlo bolo poškodené už predtým:  Áno..................

 Nie
Opis 
poškodenia:

Jedná sa o vozidlo na leasing?  Áno   Nie

Ste plátcom DPH?

 Vecná škoda  Škoda na zdraví  Strata na zisku  Iná škoda
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 Áno  Nie



Druhý účastník nehody

Štát:

Č. domu: PSČ: 

Mesto:Ulica:

Firma: r.č./ IČO:

Titul:Priezvisko:Meno:

Údaje o držiteľovi / majiteľovi vozidla (podľa zelenej karty)

Mesto:

PSČ: 

Štát:

Č. domu:

Ulica:

Titul:Priezvisko:Meno:

Údaje o vodičovi:

Údaje o vozidle:

Poznámka: Ak bola škoda  spôsobená jazdnou súpravou, uveďte údaje o ťahači! Ak nepoznáte údaje o ťahači, 
uveďte údaje o prípojnom vozidle 
  
Poisťovateľ

Názov:

Číslo zelenej karty:

Adresa:
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<<< (prípojné)

<<< (ťahač)

Medzinárodná poznávacia značka:

Medzinárodná poznávacia značka:

Evid.č. (ŠPZ):

Evid.č. (ŠPZ):

Typ:Značka:

Druh:  Osobné  Nákladné  Iné - (uveďte aké)

 prípojné

 ťahač



Vecná škoda (okrem škody na vozidle)

Uveďte opis 
poškodenej 
veci, dátum jej 
nadobudnutia, 
jej hodnotu pri 
nadobudnutí

Ste vlastníkom poškodenej veci?  Áno

 Nie................ Uveďte  
vlastníka 
(meno, adresu, 
kontaktné 
údaje) 
 

Zranené osoby 
(meno, adresa, 
kontaktné údaje 
opis zranení) 
 

Vyhlásenie oprávnenej osoby

Vyhlasujem, že všetky poskytnuté údaje ohľadom dopravnej nehody a nároku na náhradu škody sú pravdivé a moje stanovisko je konečné a právne 
záväzné. Za účelom vysporiadania nárokov zo škodovej udalosti dávam súhlas spoločnosti AVUS International, spol. s r.o. na spracovanie údajov 
preukazujúcich výšku a rozsah škody a právny základ nároku na náhradu škody. Súčasne dávam za účelom vysporiadania nárokov zo škodovej udalosti 
súhlas na poskytnutie týchto údajov zahraničným subjektom zodpovedným za náhradu škody a zahraničným subjektom zodpovedným za vysporiadanie 
nárokov zo škodovej udalosti. 
 

Dátum:

Podpis:

Meno:
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