OZNÁMENIE POISTNEJ UDALOSTI Z POISTENIA GOLFOVÝCH KARIET
▼ ADRESÁT

Diners Club CS, s. r. o., Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO:
35 757 086, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel
Sro, vložka č. 18227/B, bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia,
a.s., pobočka zahraničnej banky, 5440021/1111, IBAN: SK78 1111 0000 0000 0544 0021,
BIC: UNCR SK BX, povolenie na vykonávanie platobných služieb vydané NBS pod číslom
ODB-16129-6/2010, zapísaná v zozname platobných inštitúcií na území SR pod poradovým
číslom 2 (v dokumente označený ako „Diners Club“ alebo „DC“)

Podrobný popis vzniku a priebehu poistnej udalosti (v popise uvádzajte aj časové údaje)
Pre urýchlenie likvidácie škody je potrebné, aby ste odpovedali na všetky
otázky čo najpresnejšie a najvýstižnejšie. Správne odpovede označte krížikom
v príslušnom štvorčeku. Priložte všetky nižšie uvádzané prílohy.

Aké opatrenia ste vykonali na zmiernenie škody?
Vznikla vám podobná škoda
v minulosti?

▼ POISTNÍK

Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava
IČO: 35 757 086

Nie

Áno

prostredníctvom
B&H Insurance, s.r.o.
Mlynské nivy 10, 821 09 Bratislava
Poistná zmluva č. 8-863-001526
Kontakt: +421 903 228 434, golf@bhic.sk

Uveďte aká a kedy
▼ ODCUDZENIE / POŠKODENIE GOLFOVÉHO VYBAVENIA

Vlastníctvo vecí
Vlastné veci

▼ POISTENÝ (DRŽITEĽ PLATOBNEJ KARTY)

Firemné veci – prosíme doložiť oprávnenie na ich používanie
Kde sa nachádzali veci pri vzniku škody?

Titul, meno a priezvisko
Rodné číslo

Číslo OP

Trvalé bydlisko

V ubytovacom
zariadení

V batožinovom priestore
mot. vozidla – EČV:

Inde:
K škode došlo
Počas golfovej hry

Mobilný telefón

Počas prepravy

Inak:

Email
Číslo karty

Cudzie veci – prosíme doložiť oprávnenie na ich používanie

3 6

X X X X X X

Platnosť karty od

Platnosť karty do

Náhrada škody
v novej cene –

prosíme predložiť doklady za nákup
nových vecí najneskôr do 18 mesiacov

v časovej cene – zníženej o sumu opotrebenia nahradzovaných vecí
▼ POISTNÁ UDALOSŤ

Dátum vzniku poistnej udalosti
Miesto, krajina vzniku poistnej udalosti

Čas vzniku poist. udal.

Prosíme doložiť tieto doklady:
› zoznam vecí v tabuľke na druhej strane tlačiva
› kópie dokladov o nadobudnutí poškodených / odcudzených vecí
› policajnú správu k odcudzených veciam – upozornenie: v policajnej správe musí
byť uvedené, kde presne boli veci uložené (napr. v batožinovom priestore vozidla)
› originály dokladov za opravu poškodených vecí
› kópie dokladov o nadobudnutí nových vecí
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Rodinný príslušník

V akom vzťahu ste k poškodenému?

▼ HOLE IN ONE

Prosíme doložiť tieto doklady:
› originál platne potvrdenej skóre karty podpísanej hráčom, zapisovateľom
a zástupcom súťažného výboru turnaja
› kópiu prednej strany platobnej karty Diners Club Golf
▼ NÁKLADY NA ZAPOŽIČANIE GOLFOVÉHO VYBAVENIA

Dôvod zapožičania

Iný vzťah

V čom vidíte príčinu zavinenia?
Zavinili ste škodu sám
alebo existuje spoluvinník?

Škodu som
zavinil sám

Spoluvinník

omeškanie batožiny leteckým prepravcom pri ceste do zahraničia nad 10 hodín
poškodenie / zničenie / strata veci počas prepravy pri ceste do zahraničia
Prosíme doložiť tieto doklady:
› originál účtov za NÁJOM golfového vybavenia
› originál účtov za NÁKUP golfového vybavenia, ktoré nie je možné prenajať
› letenka alebo iný cestovný doklad – kópia
› písomné potvrdenie leteckého prepravcu s uvedením dôvodu a dĺžky
meškania letu – kópia
› potvrdenie o prevzatí omeškanej batožiny s uvedením dátumu a času
prevzatia – kópia
› kópiu prednej strany platobnej karty Diners Club Golf

Uveďte v čom spočíva spoluvina
Meno a priezvisko spoluvinníka
Adresa spoluvinníka
Mená a adresy svedkov:

▼ ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

Meno a priezvisko poškodného
Trvalé bydlisko poškodného (ulica, popisné číslo, PSČ, mesto)
Mobilný telefón
Čo bolo poškodené?

Zdravie

Majetok

Bola škoda šetrená políciou?

Nie

Áno

Nie

Áno

Ak bolo poškodené zdravie, uveďte popis zranenia a liečebné zariadenie:

Ak áno, uveďte názov a adresu polície
Je vedené trestné konanie?

Popis zranenia

Názov a adresa liečebného zariadenia

Ak áno, uveďte názov a adresu súdu
Ak bola poškodená organizácia alebo podnikateľ:

Vek poškodeného

Rodinný stav

Ak bol poškodený majetok, uveďte:

Ak áno, uveďte adresu daňového úradu poškodeného
Je poškodený platcom DPH?

Aká škoda vznikla na veciach?

Áno

Nie

Prosíme doložiť tieto doklady:
› zoznam poškodených vecí nižšie
› písomné uplatnenie nároku na náhradu škody od poškodeného
› doklady za opravu poškodených vecí
› kópiu prednej strany platobnej karty Diners Club Golf
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▼ POISTENIE ČLENSKÝCH PRÍSPEVKOV

Dôvod náhrady čl. príspevkov

Úraz

Ochorenie

Prosíme doložiť tieto doklady:
› potvrdenie lekára s popisom zdravotného obmedzenia
› potvrdenie golfového klubu o tom, že poistený počas uplatňovanej doby
nehral golf a že členské príspevky uhradil a neboli mu vrátené
› kópiu prednej strany platobnej karty Diners Club Golf

Názov, popis,
výrobné číslo, iné údaje

Rok
nadobudnutia

Obdobie náhrady členských príspevkov
Od (dátum)

Do (dátum)

▼ POŠKODENÉ / ZNIČENÉ / ODCUDZENÉ VECI

Por.
číslo

Počet
ks

Nadobúdacia
cena za ks
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€

€
€
€

(Ak vám tento rozsah nestačí, uveďte zoznam na osobitnom papieri v rovnakej štruktúre)
Prehlasujem, že v oznámení som uviedol pravdivo všetky údaje k vzniknutej škode a nič som nezamlčal.
Meno a priezvisko poisteného

Podpis poisteného

Váš podpis

Dátum a miesto

▼ ADRESA PRE ZASIELANIE OZNÁMENIA:

B&H Insurance, s.r.o.
Mlynské nivy 10
821 09 Bratislava
golf@bhic.sk
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