Technická poznámka

CONTIN s. r. o. | Škrobárenská 502/1, 617 00 Brno
T: + 420 539 011 854, 539 011 858 | info@contin.cz | www.contin.cz

PROHLÁŠENÍ POŠKOZENÉHO/POJIŠTĚNÉHO
Číslo škody

Číslo pojistné smlouvy

Datum a místo vzniku škody

Toto prohlášení vyplňuje ten, kdo podává a potvrzuje uvedené rozhodné informace. Vyplňuje je vlastník poškozené
věci (provozovatel poškozeného vozidla, vlastníci, jiní oprávnění uvedení v katastru nemovitostí apod.), nebo třetí osoba
zplnomocněná vlastníkem poškozené věci. Prohlášení je podepsáno vlastní rukou oprávněné osoby.
Příjmení, jméno

Společnost

Adresa/sídlo (ul., č. p., místo, PSČ)
Telefon/mobil

e‑mail

ČÍSLO ÚČTU PRO POUKAZ PLNĚNÍ/KÓD BANKY:
Sdělte, prosím, zda jste plátcem DPH:
Je poškozená věc ve Vašem vlastnictví?
Slouží poškozená věc k podnikání?
Je poškozená věc vykazována ve Vašem účetnictví?

 ANO
 ANO
 ANO
 ANO

JEDNÁ‑LI SE O ŠKODU NA MAJETKU, VYPLŇTE NÁSLEDUJÍCÍ ÚDAJE:
Je poškozená věc pojištěna jiným druhem pojištění?
 ANO
U které pojišťovny:
Byl/bude uplatněn nárok na plnění z tohoto pojištění?
 ANO

|
|
|
|

 NE
 NE
 NE
 NE

|  NE
|  NE

JEDNÁ‑LI SE O MOTOROVÉ VOZIDLO, VYPLŇTE NÁSLEDUJÍCÍ ÚDAJE:
Registrační značka (RZ/SPZ)

Výrobní značka

typ vozidla

Leasing:
 ANO |  NE
Název leasingové společnosti:
Je poškozené vozidlo havarijně pojištěno?
 ANO |  NE
U které pojišťovny:
Byl/bude uplatněn nárok na plnění z havarijního/jiného pojištění?
 ANO |  NE
Upozornění:
Pokud byste podal/a nepravdivé informace a zapříčinil/a tak nesprávné nebo dvojí plnění v téže věci, byl/a byste v souladu
s ustanovením § 2991 odst. 1 občanského zákoníku (Kdo se na úkor jiného bez spravedlivého důvodu obohatí, musí
ochuzenému vydat, oč se obohatil.) a odst. 2 (Bezdůvodně se obohatí zvláště ten, kdo získá majetkový prospěch plněním
bez právního důvodu, plněním z právního důvodu, který odpadl, protiprávním užitím cizí hodnoty nebo tím, že za něho bylo
plněno, co měl po právu plnit sám.), povinen/a ochuzenému vydat. Kromě toho se vystavujete nebezpečí trestního stíhání
podle § 209, případně § 210 trestního zákona, pro podvod.
Pro další komunikaci, prosíme, používejte výše uvedené číslo škody, a to na našich kontaktech:
e‑mail: info@contin.cz, korespondenční adresa: CONTIN, s. r. o., Škrobárenská 502/1, 617 00 Brno
Prohlašuji a svým podpisem stvrzuji, že jsem veškeré údaje v tomto prohlášení vyplnil/a pravdivě.
V .......................................................
Podpis oprávněné osoby / razítko:

dne: .......................................................

