
ČSOB Poisťovňa, a.s.
Žižkova 11
811 02 Bratislava
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Poistený (poškodený) meno a adresa:

Za vznik škody zodpovedá (meno, adresa):

Týmto si uplatňujem náhradu škody proti zodpovednému za škodu.

podpis poisteného (poškodeného)
V ............................................ dňa ......................... .......................................................................

Miesto, dátum a čas vzniku škody:

Príčina a popis vzniku škody:

Rozsah škody (čo bolo poškodené a v akom rozsahu):

Výška náhrady škody: EUR

VYJADRENIE POISTENÉHO (POŠKODENÉHO) KU ŠKODE  č. PU:

UPLATNENIE POISTENÉHO (POŠKODENÉHO) NA 
NÁHRADU ŠKODY SPÔSOBENEJ POISTNOU UDALOSŤOU
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Meno, priezvisko/obchodné meno:

Adresa:

podpis zodpovedného za škodu
V ............................................ dňa ......................... .......................................................................

Dátum narodenia/IČO:

VYJADRENIE ZODPOVEDNÉHO ZA ŠKODU    č. PU:

UPLATNENIE POISTENÉHO (POŠKODENÉHO) NA 
NÁHRADU ŠKODY SPÔSOBENEJ POISTNOU UDALOSŤOU

ČSOB Poisťovňa, a.s. je oprávnená v súlade s platným zákonom o ochrane osobných údajov a Nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto 
údajov (ďalej len „Nariadenie“) pre účely vyšetrovania a likvidácie škodovej udalosti s dotknutou osobou, vyplývajúce z poistnej 
zmluvy a platného zákona o poisťovníctve, získavať a spracúvať osobné údaje poisteného, poškodeného a/alebo poistníka, 
ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie týchto účelov. Dodatočné informácie o spracúvaní osobných údajov ČSOB Poisťovňou, a.s. 
sú definované v Memorande ochrany osobných údajov ČSOB Finančnej skupiny, ktoré je dostupné na stránke www.csob.sk.

Ak nie uveďte dôvody:

Názov poisťovateľa a číslo poistnej zmluvy:

Ak áno, v akom?

Ak áno, v akej výške?                                                                                           

Ak nie, uveďte do akej výšky náhradu škody uznávate:                                        

Zodpovedáte za škodu?

Máte dojednané poistenie zodpovednosti za škodu?                                                       

Ste s poisteným (poškodeným) v príbuzenskom alebo zmluvnom vzťahu?

Uznávate vyššie uvedenú príčinu vzniku a rozsah škody?
Uznávate vyššie uvedenú výšku náhrady škody?

Nahradili ste poškodenému škodu?                                                                                  
EUR

EUR

    Áno    Nie

    Áno    Nie

    Áno    Nie

    Áno    Nie
    Áno    Nie

    Áno    Nie

Miesto, dátum a čas vzniku škody:

Príčina a popis vzniku škody:


