Oznámení pojistné události
Pojistitel: D.A.S. Rechtsschutz AG
se sídlem ve Vídni, obchodní adresa Hernalser Gürtel 17, A-1170 Vídeň, Rakousko, číslo zápisu v obchodním rejstříku u Obchodního soudu ve Vídni: FN 53574 k,
provozující pojišťovací činnost v České republice prostřednictvím pobočky (organizační složka)
	D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR, se sídlem Vyskočilova 1481/4, Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 03450872, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 76832, zastoupena: vedoucí pobočky Mgr. Jitkou Chizzola
telefon: +420 267 990 777, fax: +420 267 990 799, e-mail: pravni@das.cz

číslo pojistné smlouvy
(popř. přiložte kopii pojistné smlouvy)

V jaké oblasti požadujete právní ochranu:
trestní/přestupkové právo
nájemní, vlastnické, sousedské právo

náhrada újmy (škody)
smluvní spor

pojistné právo
pracovní právo

právní porada
jiné

Údaje o osobě, která požaduje právní ochranu:
jméno, příjmení (obchodní jméno)

rodné číslo/IČO

Vyplňujte vždy

ulice, č. p., obec, PSČ
vztah k plátci pojistného

zaměstnání, předmět podnikání

bankovní spojení (peněžní ústav, číslo účtu, IBAN, Swift Code, název účtu)

plátce DPH
ANO

NE

tel./fax:
e-mail:

Pojistná událost:
místo

datum, čas

Vůči komu své nároky uplatňujete:
jméno, příjmení (obchodní jméno)

rodné číslo/IČO

ulice, č. p., obec, PSČ

Vyplňujte pouze v případě právní ochrany vozidla/řidiče

Vaše vozidlo:
Registrační značka/SPZ

tovární značka

datum výroby

stav tachometru

obsah motoru

požadujete plnění
ze svého
havarijního pojištění
ANO
NE

bylo vozidlo již dříve opravováno (rok, náklady opravy)

jméno, příjmení, bydliště majitele vozidla v době nehody

rodné číslo

jméno, příjmení, bydliště řidiče vozidla v době nehody

rodné číslo

bylo vozidlo řízeno pod vlivem alkoholu
ANO
NE

leasing
ANO
NE

havarijní pojištění (kde, číslo smlouvy)

povinné ručení (kde, číslo smlouvy)

Pokud byla újma (škoda) způsobena provozem jiného motorového vozidla:
Registrační značka/SPZ

tovární značka

povinné ručení (kde, číslo smlouvy)

jméno, příjmení, bydliště řidiče vozidla v době nehody

rodné číslo

jméno, příjmení, bydliště majitele vozidla v době nehody

rodné číslo

Pokud bylo poškozeno vaše vozidlo:
máte k dispozici zápis o prohlídce
ANO
NE

bylo vozidlo prohlédnuto likvidátorem pojišťovny (pokud ano, které, a kdy)
ANO
NE
pokud ne, kde a kdy může být vozidlo prohlédnuto

byla (a kým) pořízena fotodokumentace
policie
likvidátor
poškozený

kde a kdy bude(byla) oprava provedena

opravna

doba trvání opravy

uplatnil proti vám druhý účastník nehody své nároky (pokud ano, jaké)?
ANO

NE

Vyplňujte pouze v případě
náhrady újmy, trestního
práva, sporů z pojištění

Vyšetření pojistné události orgánem policie:
vyšetřena
ANO
NE

pokud ne, proč
kterým orgánem

pokud ano, kdy

máte k dispozici protokol
ANO
NE

s jakým výsledkem (kdo zaplatil blokovou pokutu)
je vedeno trestní (přestupkové) řízení
ANO
NE

proti komu

kterým orgánem

Vyplňujte pouze v případě náhrady újmy,
trestního práva, sporů z pojištění

Svědek pojistné události:
1.

rodné číslo

2.

rodné číslo

3.

rodné číslo

Rozsah a druh nároků:

(škoda na vozidle, ušlý zisk, jiná věcná škoda, náklady na odtažení, zranění, aj.)

Vyplňujte pouze
v případě
sporů ze smluv

Smlouva, která byla porušena:
o jakou smlouvu se jedná						

kdy byla uzavřena

kdy byla porušena

jak byla porušena

kým byla porušena

jaké právní zájmy mají být chráněny

předpokládaná/odhadovaná hodnota sporu v Kč

Pojištěný objekt:
Vyplňujte pouze
v případě sporů
z nemovitosti

adresa
vztah osoby, která požaduje právní ochranu, k tomuto objektu
kdy došlo poprvé k porušení právní povinnosti, v jejímž důsledku je požadována právní ochrana o jaké porušení se jedná
jaké právní zájmy mají být chráněny

Vyplňujte vždy

Vaše vylíčení průběhu pojistné události:

(se skicou, včetně časového sledu událostí, včetně data převzetí obsílky)

V čem konkrétně potřebujete pomoci a další informace, které je dle vašeho názoru vhodné doplnit:

Podepsaný prohlašuje, že výše uvedené údaje jsou úplné a pravdivé.

Oznámení PU 14.12

Já (my), níže podepsaný/á/í, zplnomocňuji/eme společnost D.A.S. Rechtsschutz AG
provozující pojišťovací činnost v České republice prostřednictvím organizační složky
D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR, IČO: 03450872, k zastupování mé osoby/naší
společnosti v této škodní události a k vedení veškerých jednání, s tím spojených.

Místo, datum

Podpis (razítko) pojistníka (pojištěného)

Počet příloh:

Za D.A.S. převzal (datum, jméno, příjmení, podpis)

Formulář, prosíme, vyplňte čitelně a zašlete na výše uvedenou adresu pojišťovny D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR

