
 
 

Základní pokyny a informace pro pojišt ěného  
v případě vzniku škodní události 

 
 
Škodní událost je taková náhlá, nahodilá a nepředvídaná událost, ze které vzniká poškození, ztráta 

nebo jiná újma (škoda). Pokud se na takovou událost vztahuje ujednaný rozsah pojistného krytí v 

pojistné smlouvě, jedná se pak o pojistnou událost a pojišťovna je povinna poskytnout pojistné plnění.  

Jak budete postupovat v p řípadě škody:  

1. Okamžit ě nahlašte škodu pojišťovně alespoň telefonicky, nejlépe však přímo na formuláři 
Oznámení o škodě - díl A faxem . (Pokud je škoda oznámena telefonicky, je třeba co nejdříve 
poslat i vyplněný formulář). 

2. Zachovejte stav po škod ě tak, aby likvidátor pojišťovny mohl posoudit příčinu a rozsah škody, v 
každém případě uschovejte všechny poškozené/zničené části (likvidátor se obvykle dostaví do XX 
hodin, případně Vám pojišťovna sdělí, že na prohlídce netrvá). 

3. Nahlašte škodu policii , pokud existuje důvodné podezření, že ke škodě došlo krádeží, loupeží, 
úmyslným jednáním nebo by se mohlo jednat o jiný trestný čin.  

4. Pokud jste pozvali autorizované servisní/expertní firmy , požádejte je o vystavení protokolů, kde 
je stanoven rozsah poškození a navržený způsob uvedení do původního stavu a o detailní 
zpracování faktur/daňových dokladů s uvedením rozpisu materiálu včetně jednotkových cen, 
práce včetně hodinových cen a dalších nákladů. 

5. Pokud to je možné, doporučujeme pořídit si i vlastní základní fotografickou dokumentaci  
škody.  

6. Zachovejte kopie veškeré korespondence, pokud je za škodu odpovědný někdo jiný. 

7. Na základě všech zjišt ěných skute čností vypl ňte Oznámení o škodě - díl B. 

8. Při jakémkoliv kontaktu s námi uvádějte prosím číslo škody, které Vám bude přiděleno.  

9. Pojišťovna může u specifických škod požádat o další dokumenty, které pomohou škodu lépe 
objasnit.   

10. Ukončení likvidace Vám bude sděleno písemně tzv. likvidačním dopisem. 
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