OZNÁMENIE POISTNEJ UDALOSTI
POISTENIE VECÍ OSOBNEJ POTREBY A ASISTENČNÝCH SLUŽIEB PRE DOMÁCNOSŤ - VÚB
Označte krížikom a vyplňte nižšie uvedené údaje, týkajúce sa nahlasovanej poistnej udalosti (ďalej aj "PU")
Názov spoločnosti, ktorá sprostredkovala poistenie: VÚB, a.s.

produkt:

Číslo zmluvy / poistenia: ..............................................................

Flexiúčet

Amex

Startkonto

Dátum vzniku PU (deň, mesiac, rok): ......................................................

Meno a priezvisko poisteného : ..............................................................................................

Rod. číslo: ....................................................

Kontaktná adresa poisteného: ..............................................Štátna príslušnosť poisteného:..........................................................................
Tel. číslo poisteného: ................................................................

Číslo dokladu totožnosti : .........................................................................

Bankové spojenie pre príp. výplatu plnenia - číslo účtu poisteného (v tvare IBAN) a názov banky ................................................................
................................................................................- podpisom tohto tlačiva prehlasujem, že som majiteľom vyššie uvedeného účtu.
Súhlasím, aby mi akákoľvek korešpondencia, týkajúca sa tejto nahlasovanej udalosti, bola zasielaná len elektronicky (e-mailom)
nie

áno, a to na túto e-mailovú adresu: ............................................................................................................................

Bola poistná udalosť nahlásená aj inej poisťovni:

nie

áno, názov poisťovne: .......................................................................

Nahlasovaná udalosť (v prípade viacerých súvisiacich udalostí vyznačte krížikom všetky):
a)

strata alebo odcudzenie kľúčov

b)

strata alebo odcudzenie dokladov

c)

odcudzenie tašky

d)

odcudzenie peňaženky

e)

zneužitie SIM karty, vo väzbe na stratu/odcudzenie MT

Podrobný popis okolností za akých došlo k poistnej udalosti a/alebo okolností, za akých bola poistná udalosť zistená:
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
a)

Vyplňte v prípade straty

Bola strata alebo krádež kľúčov hlásená polícií ?

alebo odcudzenia
nie

kľúčov
áno

kedy (dátum, hodina): .......................................................

Uveďte útvar polície, ktorému bola udalosť nahlásená: ..................................................................................................................................
Kľúče boli od

bytu / domu - uveďte vzťah*:...................................................................................................

počet

ks

mot. vozidla - uveďte vzťah*:...................................................................................................
(* vzťah napr. majiteľ, trvalý resp. prechodný pobyt, nájomník, iný - uveďte aký)

počet

ks

Došlo súčasne k strate či krádeži niečoho iného ?

nie

áno - čoho? .....................................................................................

Náhradné kľúče vyhotovené dňa: ............................................

Náklady na náhradné kľúče v sume: .................................................... €

b)

Vyplňte v prípade straty

alebo odcudzenia

Bola strata alebo krádež dokladov hlásená polícií ?

nie

dokladov
áno

kedy (dátum, hodina): .......................................................

Uveďte útvar polície, ktorému bola udalosť nahlásená: ....................................................................................................................................
Uveďte aké doklady boli odcudzené resp. stratené: .........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
Došlo súčasne k strate či krádeži niečoho iného ?

nie

áno - čoho? ......................................................................................

Nové doklady vyhotovené dňa: .................................................

Náklady na nové doklady v sume: ........................................................ €

c) Vyplňte v prípade odcudzenia tašky
Bola krádež tašky hlásená polícií ?

nie

áno kedy (dátum, hodina): ................................................................

Uveďte útvar polície, ktorému bola udalosť nahlásená: ....................................................................................................................................
Došlo súčasne ku krádeži niečoho iného ?

nie

áno - čoho? ......................................................................................

Kúpa novej tašky dňa: ...............................................................

Náklady na kúpu novej tašky v sume: ................................................... €

d) Vyplňte v prípade odcudzenia peňaženky
Bola krádež peňaženky hlásená polícií ?

nie

áno kedy (dátum, hodina): ................................................................

Uveďte útvar polície, ktorému bola udalosť nahlásená: ....................................................................................................................................
Došlo súčasne ku krádeži niečoho iného ?

nie

áno - čoho? ......................................................................................

Kúpa novej peňaženky dňa: ......................................................

Náklady na kúpu novej peňaženky v sume: .......................................... €

e) Vyplňte v prípade zneužitia SIM karty

( vo väzbe na stratu / odcudzenie MT )

Došlo k udalosti v súvislosti so stratou / odcudzením MT ?

áno

Mobilný operátor, ktorý kartu vydal:............................................................

nie
Typ volacieho programu:...........................................................

Dátum a čas kedy došlo k prvému zneužitiu SIM karty: ........................................................................
Bola udalosť hlásená mobilnému operátorovi:

áno

Bola zablokovaná SIM karta:

áno

nie

nie
kedy (dátum a čas): .........................................................................................

Poistná udalosť "porucha domáceho elektrospotrebiča", "havarijná situácia" alebo "zablokovanie dverí" musí byť bez zbytočného
odkladu nahlásená administrátorovi na telefónnom čisle +421 2 2051 6751
a ním požadované doklady musia byť zaslané na adresu: Europ Assistance s.r.o., P.O.Box 385, 810 00 Bratislava
Vyplnené Oznámenie poistnej udalosti zašlite poštou na adresu
Poisťovňa Cardif Slovakia, a.s., Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava
spolu s Prihláškou k poisteniu resp. Potvrdením o uzatvorení poistenia a nasledujúcimi dokladmi :
a) v prípade straty alebo odcudzenia kľúčov :
- policajný doklad potvrdzujúci oznámenie o odcudzení kľúčov
- v prípade straty alebo odcudzenia kľúčov od motorového vozidla kópiu technického prekazu
- originál doklady potvrdzujúce výšku finančnej straty, ktorá vznikla stratou alebo odcudzením kľúčov (napr. doklad o zaplatení za vyhotovenie
duplikátov kľúčov, za novú bezpečnostnú vložku a pod.)
b) v prípade straty alebo odcudzenia dokladov :
- policajný doklad o oznámení o strate alebo odcudzení dokladov
- kópie novo vystavených dokladov
- originál doklady potvrdzujúce výšku finančnej straty, ktorá poistenému vznikla stratou alebo odcudzením dokladov (napr. doklad o zaplatení
poplatkov za vyhotovenie nových dokladov a pod.)
c) v prípade odcudzenia tašky :
- policajný doklad potvrdzujúci oznámenie o odcudzení tašky
- originál dokladu potvrdzujúceho výšku finančnej straty, ktorá vznikla odcudzením tašky (doklad o kúpe novej tašky)
d) v prípade odcudzenia peňaženky :
- policajný doklad potvrdzujúci oznámenie o odcudzení peňaženky
- originál dokladu potvrdzujúceho výšku finančnej straty, ktorá vznikla odcudzením peňaženky (doklad o kúpe novej peňaženky)
e) v prípade zneužitia SIM karty, vo väzbe na stratu alebo odcudzenie MT :
- policajný doklad o oznámení o odcudzení mobilného telefónu
- doklad od mobilného operátora potvrdzujúci zablokovanie SIM karty
- doklad od mobilného operátora potvrdzujúci výšku finančnej straty, ktorá vznikla zneužitím SIM karty (napr. výpis uskutočnených hovorov od
mobilného operátora)
Prehlasujem, že mnou poskytnuté informácie sú úplné a pravdivé. Beriem na vedomie, že akýkoľvek neúplný alebo nepravdivý údaj môže mať za
následok odmietnutie plnenia a zánik poistenia. Nedodanie všetkých požadovaných dokladov môže mať za následok, že nebude možné šetrenie
poistnej udalosti ukončiť. Svojim podpisom zároveň dávam súhlas Poisťovni Cardif Slovakia, a.s. Plynárenská 7/C, 821/09 Bratislava, IČO: 36 534
978 ( ďalej len „ Poisťovňa Cardif“) na spracovanie mojich osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov v
platnom znení uvedených v tomto oznámení, a to za účelom likvidácie poistnej udalosti. Tiež súhlasím s cezhraničným prenosom mojich osobných
údajov členom skupiny BNP Paribas. Súhlas je daný na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek písomne odvolať. Odvolanie nemá spätné účinky.

Dátum: .............................................

Podpis poisteného: ........................................................................

