Formuláﬁ: Evropsk˘ záznam nehody - ãeská verze - k pouÏití kdekoli v Evropské unii

ASISTENâNÍ SLUÎBA: 1220

INFORMACE A POKYNY K VYPLNùNÍ
1.

Tento formuláﬁ je ãeskou verzí Evropského záznamu nehody, kter˘ byl schválen V˘borem
evropsk˘ch poji‰Èoven (CEA) a je pouÏíván na území vût‰iny evropsk˘ch státÛ. Pokud je dal‰ím
úãastníkem dopravní nehody cizozemec a má k dispozici tento formuláﬁ, mÛÏete pﬁedpokládat,
Ïe jazyková verze jednotliv˘ch rubrik formuláﬁe, kter˘ má k dispozici, odpovídá ãeské jazykové
verzi.

2.

Úãelem tohoto formuláﬁe je zajistit dostateãnou identifikaci úãastníkÛ dopravní nehody,
bezprostﬁední vyjádﬁení úãastníkÛ dopravní nehody k nehodovému dûji, rozsahu a následkÛm
‰kod a uplatnûní práva na náhradu ‰kody (na pojistné plnûní), vyplnûní formuláﬁe proto vûnujte
potﬁebnou pozornost.

3.

V pﬁípadû, Ïe se stanete úãastníkem dopravní nehody, pﬁi níÏ dojde ke stﬁetu s dal‰ím vozidlem,
vyplÀte spoleãnû s ﬁidiãem dal‰ího vozidla v‰echny rubriky formuláﬁe, podepi‰te jej a nechte
podepsat ﬁidiãe dal‰ího vozidla. Jedno vyhotovení formuláﬁe si ponechte a druhé pﬁedejte
ﬁidiãi dal‰ího vozidla. Pokud má formuláﬁ k dispozici i ﬁidiã dal‰ího vozidla, vyÏádejte si jedno
vyhotovení jím vyplnûného formuláﬁe.

4.

V první ãásti formuláﬁe (horní rubrika s body 1. aÏ 5a.) vyplÀte obecné údaje o ãase a místu
nehody, pﬁípadném zranûní, vzniku jiné ‰kody neÏ na zúãastnûn˘ch vozidlech, a to, zda byla
nehoda ‰etﬁena policií.

5.

V oddíle A formuláﬁe vyplÀte údaje o vlastníku vozidla a o vozidle, které jste ﬁídil, o pojistiteli,
u kterého je pro toto vozidlo sjednáno poji‰tûní odpovûdnosti za ‰kodu zpÛsobenou provozem
vozidla a o tomto poji‰tûní. Dále uveìte údaje o ﬁidiãi vozidla a základní údaje o rozsahu
po‰kození vozidla.

6.

Za‰krtnutím pﬁíslu‰n˘ch rubrik (bod 12. formuláﬁe, poloÏka 1 - 17) popi‰te okolnosti polohy ãi
pohybu vozidla.

7.

V oddíle B formuláﬁe nechte vyplnit tytéÏ údaje i dal‰ího úãastníka nehody (pﬁípadnû je vyplÀte
sám).

8.

V rubrice ã. 13 uveìte jednoduch˘ nákres polohy vozidel, resp. dopravní nehody.

9.

Jde-li o ‰kodnou událost z poji‰tûní odpovûdnosti za ‰kodu zpÛsobenou provozem vozidla a:
a. nehodu jste zavinil, pﬁedejte tento vyplnûn˘ formuláﬁ pojistiteli, kter˘ bude ‰kodnou
událost vyﬁizovat nebo âeské kanceláﬁi pojistitelÛ, ·tefánkova 32, 150 00 Praha 5,
pokud pro vozidlo, které jste ﬁídil nebylo uzavﬁeno poji‰tûní odpovûdnosti podle zákona
ã. 168/1999 Sb. (viz také www.ckp.cz),
b. nehodu jste nezavinil, obraÈte se se sv˘mi nároky na náhradu ‰kody na pojistitele, kterého
uvedl v rubrice B. 8. formuláﬁe ﬁidiã dal‰ího vozidla, nebo na âeskou kanceláﬁ pojistitelÛ
v pﬁípadû, Ïe ﬁidiã dal‰ího vozidla údaj o pojistiteli nevyplnil a nesdûlil Vám jej ani na Va‰i
Ïádost - podle § 8 odst. 3 zákona ã. 168/1999 Sb.,
„Ten, na jehoÏ odpovûdnost za ‰kodu se poji‰tûní odpovûdnosti podle zákona ã. 168/1999
Sb. vztahuje, je povinen bez zbyteãného odkladu doloÏit po‰kozenému na jeho Ïádost údaje
nezbytné pro uplatnûní práva na náhradu ‰kody, zejména své jméno a pﬁíjmení a bydli‰tû,
jméno a pﬁíjmení a bydli‰tû nebo obchodní jméno a bydli‰tû nebo sídlo, popﬁípadû místo
podnikání vlastníka vozidla, obchodní jméno a sídlo, popﬁípadû místo podnikání pojistitele,
u nûhoÏ bylo uzavﬁeno poji‰tûní odpovûdnosti a registraãní (státní poznávací) znaãku vozidla“.

