OZNÁMENIE ŠKODOVEJ UDALOSTI
CESTOVNÉ POISTENIE
BATOŽINA
GOLFOVÉ RIZIKÁ
Èíslo poistnej zmluvy:

Poistenie dojednané cez CK:
*uviesť názov cestovnej kancelárie ak bolo poistenie uzatvorené cez CK

Oznamovate¾ škodovej udalosti * (osoba, ktorá vypisuje oznámenie škodovej udalosti)

*V prípade, ak osoba oznamujúca škodovú udalosť je splnomocnenec poisteného, musí byť súèasťou oznámenia škodovej udalosti plná moc potvrdzujúca oprávnenie splnomocnenca konať v mene poisteného.

meno, priezvisko

tel.

/

mesto/ ulica, èíslo

e-mail
PSÈ

Poistený**

** Údaj o poistenom vypåòajte len v prípade, ak oznamovate¾ nie je totožný s poisteným.

meno, priezvisko

tel.

/

mesto/ ulica, èíslo

e-mail
PSÈ

rodné èíslo

/

Škodová udalosť
Dátum vzniku

hodina

štát

miesto vzniku škody

Podrobný popis vzniku a priebehu škodovej udalosti

........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

* Zoznam poškodených alebo
odcudzených vecí

Nadobúdacia cena
vecí

Rok zakúpenia Cena v èase poškodenia, odcudzenia
vecí/pri golfových rizikách **
vecí

Rozsah poškodenia vecí

* Ak bolo poškodených, resp. odcudzených viac vecí, použite osobitný list k oznámeniu škodovej udalosti.
** Náklady na doèasný prenájom golfového vybavenia; suma štartovného na turnajoch, suma nevyužitého èlenského príspevku, suma uhradených výdavkov pri „hole in one“.

Bola škoda hlásená:

Ak nie,
uveïte dôvod:

asistenènej službe

áno

nie

polícii

áno

nie

adresa

hasièom

áno

nie

adresa

Je tento druh poistenia dojednaný aj v inej poisťovni?

áno

nie

áno

nie

Ak áno, uveïte:

Názov a adresu poisťovne

V prípade, že za škodu zodpovedá dopravca,
uplatnili ste si, resp. chystáte si uplatniť nárok na náhradu škody voèi nemu?
Suma poskytnutého plnenia

mena

Poistné plnenie
Poistné plnenie žiadam poukázať bankovým prevodom na èíslo úètu IBAN: ............................................................................................. SWIFT kód .............................. v slovenskej mene

CP/007/19

poštovou poukážkou na adresu: ................................................................................................... meno a priezvisko príjemcu: .............................................................................................
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Prehlásenie poisteného/oznamovate¾a škodovej udalosti

Podpísaný svojim podpisom potvrdzuje pravdivosť a úplnosť uvedených údajov a zaväzuje sa postupovať v zmysle všeobecne záväzných predpisov. Poistený prehlasuje, že súhlasí
s tým, aby vyššie uvedené údaje boli poisťovate¾om spracovávané a využívané na úèely likvidácie škodovej udalosti. Beriem na vedomie, že UNIQA poisťovòa, a.s. spracúva moje
osobné údaje na úèely nahlásenia poistnej udalosti a následnej likvidácie poistnej udalosti, v rozsahu stanovenom v oznámení škodovej udalosti a dokladoch potrebných na posúdenie
a likvidáciu škodovej udalosti a to v rámci výkonu èinností súvisiacich s poisťovacou a zaisťovacou èinnosťou v zmysle platnej legislatívy a po dobu nevyhnutne potrebnú na zabezpeèenie
práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu založeného poistnou zmluvou a súvisiacich so vzniknutou škodovou udalosťou.Spracúvanie mojich osobných údajov je v súlade
s èlánkom 6 ods. 1 písm. b) a c) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o vo¾nom pohybe takýchto údajov potrebné na plnenie tejto poistnej zmluvy ako aj zákonných povinností poistite¾a pri výkone poisťovacej èinnosti. Beriem na
vedomie, že moje osobné údaje môžu byť poskytnuté aj iným subjektom podnikajúcim v oblasti poistenia, zaistenia a bankovníctva.
Vyhlasujem, že pri poskytnutí svojich osobných údajov Poistite¾ovi UNIQA poisťovòa, a.s. som bol dostatoène a zrozumite¾ne informovaný o svojich právach vyplývajúcich zo spracúvania
mojich osobných údajov, o prenose osobných údajov do tretích krajín, o povinnosti osobné údaje poskytnúť v súvislosti so zákonnými alebo zmluvnými požiadavkami, ako aj o ïalších
relevantných skutoènostiach.
Zároveò beriem na vedomie, že UNIQA poisťovòa, a.s. poskytuje všetky informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov na webovom sídle www.uniqa.sk/osobneudaje.

Prílohy (originály):

 nadobúdacie doklady k veciam
 potvrdenie o prevzatí batožiny/golfového vybavenia do úschovy
 potvrdenie dopravcu o prevzatí batožiny/golfového vybavenia
 lekárska správa o úraze (pri neúèasti na golfovom turnaji a nevyužití èlenského príspevku)
 doklad o úhrade: prenajatého golfového vybavenia, nápojov pri hole in one, štartovného,

 cestovný lístok
 zápis o nahlásení škody prevádzkovate¾ovi,
u ktorého ku škode došlo, napr. dopravca,
 batožinový lístok
hotel, ubyt.zariad. a pod.
 policajná správa
 doklad o výške opravy poškodenej veci

èlenského príspevku

V ....................................................

dòa: ..................................

..........................................................................
podpis poisteného/oznamovate¾a

