Allianz zavarovalnica, podružnica Ljubljana
Dimičeva ulica 16, 1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 58 09 480, Fax: +386 1 58 09 481
Email: skode@allianz.si

PRIJAVA STROJELOMNEGA ŠKODNEGA PRIMERA
1. Zavarovanec (naziv):
Naslov:
Telefonska številka:

Elektronski naslov:

Davčna številka:
Zavarovalna polica št:
2. Datum in ura nastanka škodnega dogodka (obvezno):
Kraj nastanka škodnega dogodka:

3. PODATKI O POŠKODOVANEM STROJU-NAPRAVI-INSTALACIJI
Tov.št.
Stabilni ali
Vrsta stroja
Tip
Število obratov Moč
Leto izdelave
proizvajalca
premični
Tehnični
podatki
Osnova za
Sedanja vrednost (ocenjena) Zavarovalna vsota
Interna številka amortizacijo na
Številka police
Knjigovodski in
zavarovalniški
podatki
Drugi podatki:
4. Poročilo o vzroku škode (strokovni zapisnik o nastanku škode) in opis škodnega dogodka:

5. Opis poškodb (kateri deli so uničeni in kateri so poškodovani; (zaželjena priloga: skica ali fotografija stroja in njegovih delov):

Ali obstaja garancija dobavitelja/proizvajalca poškodovanega stroja? Če je stroj uvožen ali je mogoče stroj popraviti pri nas oziroma ga
6. nadomestiti iz domače proizvodnje?

Ali se vodi evidenca nad rednim vzdrževanjem strojev in opreme?Koliko obratovalnih ur letno je opravljenih? Kdaj je bil zadnji pregled
7. (kaj je bilo ugotovljeno in kaj je bilo storjeno)?
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8. Kdo je kriv za nastalo škodo; ali je bil škodni dogodek prijavljen organom za notranje zadeve?

6. Približna ocena višine škode - po vaši oceni?
7. V kolikor ste ob škodnem dogodku izvedli ukrepe za preprečitev višje škode, le te prosimo navedite oz. opišite:

8. Poškodovane stvari so last:
- zavarovanca:
- tretje osebe (prosimo navedite ime oz. naziv lastnika):

9. Ali je premija za tekoče zavarovalno leto v celoti plačana?
10. Ali je poškodovana stvar zavarovana še pri kateri drugi zavarovalnici?
Naziv druge zavarovalnice:
11. Številka vašega bančnega računa:
12. Ali ste davčni zavezanec?

Podpisani izjavljam, da sem na zgoraj navedena vprašanja odgovoril po resnici. Seznanjen sem, da imajo odgovori ali podatki, ki so zavestno
podani neresnično in z namenom zavajanja zavarovalnice pri obravnavi škode, lahko za posledico izgubo pravice do zavarovalnine.
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