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DOTAZNÍK K DOPLNĚNÍ INFORMACÍ O OKOLNOSTECH ODCIZENÍ VOZIDLA
Pojištěný (pojistník) je v souladu se Všeobecnými pojistnými podmínkami pro havarijní pojištění
vozidel povinen odpovědět pravdivě a úplně na všechny dotazy pojistitele. Následující dotazy čtěte proto
pozorně, neboť vědomě neúplné nebo nepravdivé odpovědi mohou vést ke snížení pojistného plnění.
Všechny body dotazníku musí být vyplněny a každá stránka podepsána.
1. Kdo naposledy odstavil vozidlo:
jméno a příjmení: ……………………………………………………………………………………………………..
bytem: ………………………………………………………………….telefon: …………………………………….
vztah osoby k vozidlu, které odstavila:
majitel
držitel
řidič služebního vozidla
řidič zapůjčeného vozidla
uveďte kdo………………………………………………………………..
jiná osoba
2. Kde bylo vozidlo naposledy odstaveno:
přesný popis místa: ……………………………………………………………………………................................
…………………………………………...............................................................................
3. Proč bylo zvoleno právě toto odstavné místo vozidla:
……………………………………………………………………………………………………………………………
4. Kdy bylo vozidlo naposledy odstaveno:
dne: ………………………… v ………………………… hodin
5. Kdy bylo odcizení zjištěno:
dne: ………………………… v ………………………… hodin
6. Kdo odcizení zjistil: (vyplňte v případě, že odcizení zjistila rozdílná osoba od té, která odstavila vozidlo)
jméno a příjmení: ……………………………………………………………………………………………………..
bytem: ………………………………………………………………….telefon: ……………………………………..
7. Kde jste byl(a) v době od odstavení vozidla do zjištění jeho odcizení:
……………………………………………………………………………………………………………………………
8. Kde a kdy jste odcizení vozidla hlásil(a):
na Policii ČR:
datum: ………………………… adresa: ……………………………………………………………………………..
č.j.: ………………………………………………………………………………………………………………………
na leasingovou společnost:
ne
ano
datum: ………………………… název a adresa: ……………………………………………………………………
na pojišťovnu:
datum: ………………………… název a adresa: ……………………………………………………………………

Místo a datum:

Podpis pojištěného:

Podpis osoby, která odstavila vozidlo:

Číslo škodní události:
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9. Zabezpečení vozidla:
uzamčené dveře
zavřená okna i střešní
centrální zamykání
imobilizér
alarm
mechanické zabezpečení řadicí páky
systém satelitního vyhledávání
10. Bylo v minulosti do vozidla vniknuto násilím nebo byl proveden pokus o násilné vniknutí:
ano
ne
(rozsah poškození, bylo hlášeno policii, pojišťovně, jak bylo vozidlo opraveno, doložte doklady o
provedené opravě vozidla)
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
11. Byl ve vozidle uložen nějaký náklad:
ano

ne

popis: …………………………………………………………………………………………………………………...
byl náklad pojištěn, adresa pojišťovny: ……………………………………………………………………………..
12. Bylo v minulosti vozidlo poškozeno při dopravní nehodě nebo havárii:
ano
ne
bylo toto poškozeni vozidla opraveno:
ne
ano
kdy, kdo a jak vozidlo opravil: ………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………
doložte doklady o provedené opravě vozidla: ……………………………………………………………………..
13. kolik klíčů bylo dodáno s vozidlem:
celkem počet klíčů: …………………………..
……… kusů od vozidla (zapalování, dveře, zavazadlový prostor)
……… kusů od uzamykání řadicí páky
……… kusů jiné zabezpečovací zařízení – uveďte jaké: …………………………………………………………
……… kusů dalších klíčů – uveďte jaké: ……………………………………………………………………………
14. Byly s vozidlem dodány identifikační, bezpečnostní štítky nebo karty:
od klíčů :
od zabezpečovacího zařízení:

ano
ano

ne
ne

15. Je Vám známo, že by někdo pořizoval duplikát klíčů od vozu
zařízení:
tuto možnost vylučuji
je to možné
ano

nebo zabezpečovacího

- uveďte kdo, kde a kdy: ………………………………………………………………
- uveďte kdy a kde: ……………………………………………………………………

16. Ztratil se někdy nějaký z klíčů od Vašeho vozidla nebo byl odcizen:
ano
ne
pokud ano, uveďte kdy a kde: ……………………………………………………………………………………….
Místo a datum:

Podpis pojištěného:

Podpis osoby, která odstavila vozidlo:

Číslo škodní události:
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17. Ztratil se v minulosti klíč od zabezpečovacího zařízení Vašeho vozidla nebo byl odcizen:
ne

pokud ano, uveďte kdy a kde: ……………………………………………………………………………………….
18. Byly měněny zámky u Vašeho vozidla:
ano
ne
uveďte důvod výměny zámků: ……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………
19. Kde byly klíče od vozidla v době jeho odcizení:
1. ………………………………………………………………………………………………………..
2. ………………………………………………………………………………………………………..
3. ………………………………………………………………………………………………………..
4. ………………………………………………………………………………………………………..
20. Obdrželi jste k vozidlu servisní knížku:
ano
ne
uveďte důvod, proč nebyla odevzdána po odcizení vozidla v případě, že jste ji vlastnil(a): ….......................
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
21. Odcizené vozidlo bylo:
vlastní:
leasingové:
jednalo se o:

finanční leasing

operativní leasing

při pořízení poskytnutý úvěr

název a adresa společnosti: …………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
22. Zůstaly v odcizeném vozidle klíče od vozidla, technický průkaz, osvědčení o registraci
vozidla, servisní knížka či jiné doklady:
klíčky od vozidla včetně náhradních:
ano
ne
ne
technický průkaz:
ano
ne
osvědčení o registraci vozidla (ORV, OTP)
ano
ne
servisní knížka
ano
jiné (uveďte jaké): …………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………

Místo a datum:

Podpis pojištěného:

Podpis osoby, která odstavila vozidlo:

Číslo škodní události:
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23. Uplatňujete nárok z jiného pojištění:
Ano
ne
Pokud ano, uveďte z jakého pojištění, název a adresu pojišťovny: ……………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………
24. Bylo Vám již někdy odcizeno vozidlo:
Ano

ne

Pokud ano, kdy to bylo: ……………………………………………………………………………………………….
Tovární značka vozidla: ………………………………………………………………………………………………
Bylo toto vozidlo nalezeno:

ano

ne

Název a adresa pojišťovny, kde bylo vozidlo pojištěno: …………………………………………………………..
Poskytla Vám pojišťovna pojistné plnění:

ano

ne

25. Byly s předmětným vozidlem provedeny cesty do zahraničí:
Ano

ne

Pokud ano, uveďte, kdy naposledy: …………………………………………………………………………………
Název státu: ……………………………………………………………………………………………………………
26. Mělo vozidlo v době odcizení platnou STK:
Ano

ne
27. Byla na vozidle provedena pravidelná údržba:

Datum:…………………………kde (adresa servisu): ………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
28. Stav tachometru v době odcizení:
stav: ……………………………………………………………………………………………………………………..
29. Jiné sdělení:
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

Potvrzuji správnost a úplnost uvedených údajů. Jsou mi známy následky v případě vědomě
uvedených nepravdivých a neúplných údajů.

Místo a datum:

Podpis pojištěného:

Podpis osoby, která odstavila vozidlo:

