
Hlásenie škodovej udalosti – havarijné poistenie motorového vozidla  
 
a, Všeobecné informácie  

 
- v zmysle § 799 a príslušných článkov VPP je poistník povinný bez zbytočného odkladu 

poisťovateľovi písomne nahlásiť, že nastala poistná udalosť, podľa pravdivé vysvetlenie o jej 
vzniku, rozsahu jej následkov, predložiť potrebné doklady, ktoré si poisťovateľ vyžiada 

- poistník je tiež povinný ihneď nahlásiť príslušnému orgánu polície každú poistnú udalosť, za ktorú 
od poisťovateľa požaduje náhradu z titulu poistenia,  

- tlačivo si prosíme vytlačte ( tlačivo má jednu stranu)  
- tlačivo musí byť vyplnené vo všetkých bodoch, ak na niektoré otázky neviete odpovedať, 

v príslušnej kolónke musí vyť vyjadrenie „doplním“ alebo „ nesúvisiace“  
- tlačivo vypĺňa na to oprávnená osoba, t.j. vlastník vozidla alebo vodič v čase nehody, ktorý však 

musí mať notársky overené splnomocnenie pre oznámenie škody  
- ak škodovú udalosť nahlasuje právnická osoba, tlačivo musí byť označené pečiatkou firmy  
- kompletne vyplnené tlačivo môžete odovzdať osobne resp. zaslať poštou na ktorúkoľvek pobočku 

Allianz - Slovenskej poisťovne, a.s.   
 
 
b, Informácie o poistenom  
 
Na tlačive je potrebné vypísať najmä tieto údaje:  
- meno, priezvisko, názov firmy 
- číslo poistnej zmluvy  
- telefonický kontakt  
- informáciu, či ste platiteľ DPH  
- dátum a hodinu nehody  
 
 
c, Informácie o vozidle  
 
Na tlačive je potrebné vypísať najmä tieto údaje:  
- EČV – evidenčné číslo vozidla  
- č.karosérie – VIN  
- rok výroby vozidla  
- počet najazdených km  
- údaj, či je poistné plnenie vinkulované, ak áno, uveďte v prospech akého subjektu 
- údaj, či je vozidlo zakúpene na leasing, ak áno, uveďte názov leasingovej spoločnosti  
 
 
d, Informácie o nehode 
- presne popíšte priebeh nehody  
- popíšte poškodené časti vozidla  
- číslo poistnej zmluvy z povinného zmluvného poistenia – vinníka  
- údaj, či škoda bola oznámená polícii  
 
d, Špecifické informácie týkajúce sa škody 
K likvidácii škody je potrebné predložiť najmä: 
- faktúru za opravu vozidla  
- policajnú správu  
 
 
 
 
 


