Co je důležité udělat po nehodě
•

Vždy volejte policii, pokud je vůz n a leasing nebo jde o fi rem ní vozidl o.

•

Vždy volejte policii, jedn á -li se o vykradení, vandalism us, živel nou pohrom u apod.

•

U soukrom ého vo zidl a vol ejt e policii při škodě nad 50 000Kč (m i d oporučujem e volat vždy).

•

Nahlaste p ojistnou ud álost likviduj ící pojišťovně. „Číslo pojistné udál osti“ si poznam enejte (ČPP a

Kooperativa při děl í na víc čís lo zaká zky).
Zajistěte si odtah ha varovan ého vozi dla:
1.

Odtah „Autoop ravna D a k “ odtaho vou službou (tém ěř vždy je lik vidní u pojišťovny, potřeba souhl asu

pojišťo vny lik viduj ící pojistn ou udál ost)
2.

Odtah asistenční služb o u pojišťo vn y, která zajišť uje likvidaci škody, případně asistenční službou

z Vašeho ha va rijn íh o pojiště ní
Průběh vyřízen í: Prohl íd ka p oškozené ho vozi dla si provadim e sam i přím o v našem servise.
Mo žnost náh ra dn ího vo zidla:
1.
•

Nabourali m ě – m ám nárok na ná hra dn í vůz částečně hrazený pojišťovnou, pokud:
Firm a – písem ně prokáži dů vod p otřeby náhradního vozu. Doporučujem e inform ovat

pojišťovnu

o nutnosti za půjčen í ná hrad níh o vo zidl a.
•
2.

Fyzická osoba – m usím si písem ně vyžádat svolení pojiš ťovny.
Naboural jsem – m usím m ít připojištění ve sm louvě

Proplacen é ceny opravy vo zi dla:
1.

Hotově, převodem (při platbě p ře vod em je vůz pře dám po připsání částky na účet): sám si vyřizuji

prop lacen í faktury od pojišť o vn y (výh oda: vůz m ám ihned k dispozici)
2.

Úhrada krycím dopisem z pojišťo vn y:

Pojistné plněn í je p oskytnut o přím o servisu dle sm luvníc h podm ínek likvidní pojišťovny a rozdíl m ezi
krycím dopisem a fakturou za opravu uhrad ím jako u bodu 1 (Pozor: vůz dostanu až když pojišťovna zašle
krycí do pis a uhrad ím zbývaj ící částku). U Plátců DPH poj išťovna neprop l ácí DPH, v opačném případě j e
úhra da včetn ě DPH.
Dokum enty potře bné ke krycím u dopisu:
1.

Kopie velkého technick ého p růkazu

2.

Devinkulace (na le asing je nutná od m ajitele tzv. devinkulace =uvol nění bl okace pojistného pl nění ve

prospěch le asingo vé s pol ečnosti popř. servisu)
3.

Kopie řidičského průka zu řidiče v d obě pojistné udál osti

4.

Plná m oc pro vyřízen í k rycího do pisu (form ulář je k dispozici v našich provozovnách)

5.

Policejní protokol

